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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตระหนักถึงความสำคญัของการวิจัยและการสรางองคความรูจากการวิจัย รวมท้ังการ
สรางเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย นิสิตและนักศึกษา ตลอดจนผูสนใจอยางตอเน่ือง 
จึงไดทำความรวมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาต ิมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 
สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ วิทยาลัยนอรทเทิรนและมหาวิทยาลัยเนชั่น จัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”             
โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเผยแพรผลงานวิชาการ อันจะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร 
วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีใหเกิดประโยชน รวมทั้งเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอด           
องคความรูท่ีไดจากงานวิจัยและเพ่ือสรางแนวคิดการสงเสริมการวิจัยตามยุทธศาสตรแกสถาบันตางๆ ท่ีเก่ียวของ  

รายงานสืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ (Proceedings) ครั ้งที ่ 16 
จัดพิมพขึ้นเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ          
ใหกวางขวาง โดยมีเปาหมายใหบุคคลหรือองคกรท่ีเก่ียวของไดนำผลการวิจัยไปใชพัฒนาองคกรใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพตอไป คณะผูจัดทำรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการและนำเสนองานวิจัยระดับชาติ 
(Proceedings) คร้ังท่ี 16 ขอขอบคุณผูเขารวมสัมมนาและผูนำเสนอผลงานวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญท่ี
สละเวลาในการใหขอแนะนำและพัฒนาบทความจนเปนผลงานที่มีความสมบูรณยิ่งขึน้ หวังวาเอกสารฉบับนี้จะ
อำนวยประโยชนตอผูอานและผูนำไปประยุกตใชตอไป 

 
 
 
 

     ประธานคณะทำงานจัดทำเอกสารเผยแพรผลงานวิจัย 
 





 

 

 

 

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิคร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวตักรรมสูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

ผานระบบประชุมทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) มหาวทิยาลัยเวสเทริน  

 
 
หลักการและเหตุผล 

โลกของการแขงขันจากการเปนโลกาภิวัฒนท่ีมุงเนนการสรางความม่ังคั่งใหกับประเทศน้ัน รัฐบาลให
ความสำคัญตอการวิจัย การพัฒนาตอยอดและการสรางนวัตกรรมเพ่ือนำไปสูการผลิตและบริการท่ีทันสมัย           
ซ่ึงจำเปนตองขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม เนนการใชองคความรู วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สรางสรรค เพ่ือใหประเทศมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมีระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน และจัดระบบ
บริหารงานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับ
ภาคเอกชน รวมท้ังเรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร การผลิตกำลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน การเชื่อมโยง
ระหวางการเรียนรูกับการทำงาน การใหบุคลากรดานการวิจัยท้ังของภาครัฐสามารถไปทำงานในภาคเอกชน และ
การใหอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยี โดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา 
เพ่ือเปนการเติมเตม็ “ความไดเปรียบในเชิงเปรียบเทียบ” ท่ีมีอยูดวย “ความไดเปรียบในการแขงขัน” เพ่ือ “สรางมูลคา” 
แทนท่ีจะเปนแค “เพ่ิมมูลคา” เพ่ือนำมาซ่ึง “ระบบเศรษฐกิจท่ีเนนการสรางมูลคา” (Value - Based Economy)              
ท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค 

มหาวิทยาลัยเวสเทิรนไดดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนประสบการณ
อยางกวางขวาง พรอมดวยการสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานการวิจัยแหงชาติ 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันเทคโนโลยีแหงสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเนชั่น     
และวิทยาลัยนอรทเทิรน โดยจัดใหมีการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 ในหัวขอ 
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอด นวัตกรรม สูการขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือเผยแพร
ผลงานวิจัยอัน จะนำไปสูการประยุกตใชผลงานวิจัยดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
ใหเกิดประโยชน รวมท้ังเปนเวทีทางวิชาการในการถายทอดองคความรูท่ีไดจากงานวิจัยใหผูสนใจไดนำไปประยุกตใช
และเปดโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณวิจัยใหกับนักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผูสนใจตอไป 

 

 

 

 



วัตถุประสงค 
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพใหคณาจารย นักวิชาการ บุคลากร ตลอดจนบุคคลท่ัวไปใหความสำคัญของงานวิจัย 

และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ ตลอดจนขอคิดเห็นงานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรมสูการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อันจะทำใหเกิดงานวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการวิจัยท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได 
ตอชุมชน สังคมและประเทศตอไป 

2. เพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยในรูปแบบของเอกสารเชิงวิชาการ และสรางเครือขายในการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมงานวิจัยใหเกิดขึ้นระหวางนักวิจัย นักวิชาการ สถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานท้ังภาครัฐบาลและ
ภาคเอกชน  

3. เพ่ือเสริมสรางบรรยากาศการวิจัยและเปนเวทีวิชาการในการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนผลงาน      
และขอมูลการวิจัยในกลุมสาขาตางๆ ท้ังดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิศวกรรมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในระดับประเทศ 
 
หัวขอในการนำเสนอผลงานทางวิชาการและงานวิจัย 

1. กลุมวิทยาศาสตร   2. กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
    1.1 ดานวิศวกรรมศาสตร    2.1 ดานการศึกษา 
    1.2 ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    2.2 ดานบริหารธุรกิจ 
    1.3 ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ     2.3 ดานนิติศาสตร รัฐศาสตร และรัฐประศาสนศาสตร 
 
รูปแบบการประชุมและนำเสนอบทความวิจัย 
 1. การบรรยายพิเศษโดยวิทยากรกิตติมศักดิ์ (Keynote Speaker) 
 2. การนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
 3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร (Poster Presentation) 
 
ระยะเวลาการประชุม 

วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 นำเสนอผลงานวิจัยท้ังภาคบรรยายและโปสเตอร 
 

สถานที่จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัย 
 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน (วิทยาเขตวัชรพล) อำเภอลำลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี 
 
ผูเขารวมโครงการ 
กลุมเปาหมายจำนวน 250 คน ประกอบดวย 
 1. อาจารยและนิสิตของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

2. อาจารยและนิสิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ 
 3. นักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนผูสนใจท่ัวไป 
 
 
 



ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 1. อาจารย นักวิจัย นิสิตนักศึกษา ไดเผยแพรงานวิจัย ซ่ึงเปนประโยชนตอการพัฒนา ความรูเก่ียวกับ         
“งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”  

2. คณาจารย นักวิชาการ และนักวิจัยมีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนเรียนรูกับวิทยากร
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 3. นิสิตและนักศึกษามีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับวิทยากรผูเชี่ยวชาญในสาขาอ่ืนๆ 
 4. เปนการสรางการจัดการเรียนรู ใหกับนิสิตของมหาวิทยาลัยตางๆ เพ่ือใหเกิดองคความรูท่ีจะนำไปใช
ปรับระบบการศึกษาตอไป 
 5. มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษาและนักวิจัยระดับชาติ 
 
กำหนดการลงทะเบียนและรับบทความวิจัย 

ข้ันตอนการดำเนินงาน ระยะเวลา 
1. กำหนดการลงทะเบียน ชำระเงินและสงบทความ 
2. กำหนดการสงบทความฉบับแกไข 
3. ประกาศรายชื่อ (สำหรับผูลงทะเบียนชำระเงินและ 
สงบทความ) 
4. นำเสนอบทความ 

วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
วันท่ี 1 – 20 พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  
 
วันท่ี 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุม โดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากวิทยากร 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพfull paper เผยแพรใน Proceeding ของการประชุม 
 
อัตราคาลงทะเบียน  

ประเภทการเขารวม อัตราคาลงทะเบียน 
1. เขารวมประชุม รับฟงการบรรยาย
พิเศษโดยไมนำเสนอบทความ 
 

บุคคลภายนอก 1,000 บาท  (รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) 
โดยลงทะเบียนชำระเงิน 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2560  

2. เขารวมประชุมและนำเสนอ 
บทความวิจัย 

บุคคลภายนอก นิสิตและนักศึกษา 3,200 บาท / เร่ือง 
(รวมคาอาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ) ท้ังน้ีตองชำระเงิน/สงบทความ 
ตั้งแต วันท่ี 1 กุมภาพันธ – วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2563  
 

 
 
 
 
 



หมายเหต ุ 
1. เม่ือมีการชำระเงินคาลงทะเบียนแลว ทางผูจัดงานประชุมวิชาการจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน 
  2. อัตราคาลงทะเบียนน้ีรวมเอกสารประกอบการประชุม อาหารกลางวันและอาหารวาง 2 ม้ือ  
  3. หากตองการใบเสร็จเพื่อเบิกคาลงทะเบียนของหนวยงาน กรุณานำใบเสร็จที่ชำระของธนาคาร (ตวัจริง) นำมา
ติดตอไดที่ การเงิน ช้ัน 1 ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในวันและเวลาดังกลาว 
           4. อัตราคาลงทะเบียนสำหรับการเขารวมนำเสนอผลงานตอ 1 ทานเทาน้ัน หากผูเขารวมนำเสนอทานอ่ืน
ประสงคเขารวมงานสามารถลงทะเบียนในลักษณะของการเขารวมประชุม อัตราคาลงทะเบียน 1,000 บาท 
           5. เกียรติบัตรในการนำเสนอผลงานท่ีมอบให จะปรากฏชื่อของผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานคนแรกเทาน้ัน 
สวนรายชื่อผูรวมในบทความจะปรากฏในฉบับรวมเลมการประชุมวิชาการฯ 
 
การลงทะเบียนทางเว็บไซต 
 ผูสมัครตองทำการลงทะเบียนและแนบไฟลเอกสารการชำระเงินคาลงทะเบียนใหเรียบรอยพรอมแนบไฟล
บทความฉบับเต็ม upload ท้ังไฟล word และ pdf  ใหเรียบรอย จากน้ันใหผูสมัครเขาไปกรอกขอมูลเพ่ือ
ลงทะเบียนรับรหัสประจำตัวท่ี http://www.western.ac.th/index.php/register โดยผูสมัครตองกรอกขอมูลให
ครบถวนแลวกดยืนยันเพ่ือรับรหัสประจำตัว จากน้ันตรวจสอบขอมูลและ กดยืนยันอีกครั้ง จึงจะถือวาการสมัคร
เสร็จสมบูรณ 
 
ลักษณะบทความวิจัยและการนำเสนอผลงานวิจัย 
 1. บทความวิจัยท่ีจะนำเสนอในการประชุมจะตองเปนผลงานท่ีไมเคยตีพิมพหรือเผยแพรมากอน 
 2. การนำเสนอผลงาน ใหนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) ในท่ีประชุมโดยใชเวลาในการ
นำเสนอไมเกิน 10 นาที ซักถามจากกรรมการผูวิพากษ 5 นาที (รวมไมเกิน 15 นาที) 
 3. การนำเสนอแบบโปสเตอร (poster) ผูนำเสนอตองยืนประจำจุดโปสเตอรของตนเองโดยใชเวลาในการ
นำเสนอ ตอบขอซักถามของกรรมการ รวมไมเกิน 15 นาที 
 4. บทความวิจัยฉบับเต็มท่ีผูนำเสนอผลงานไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิแลวจะได
ตีพิมพเผยแพรแบบ Full Paper ใน Proceeding ของการประชุม 
 
การสงบทความ 

เม่ือผูสมัครทำการสมัครครบขั้นตอนเรียบรอยแลวใหสงเอกสารบทความวิจัยฉบับเต็ม ความยาวไมเกิน      
10 หนา จำนวน 1 ชุด บทความฉบับเต็ม (ท้ังไฟล Word และไฟล PDF) มาท่ี E-mail : wturesearch@gmail.com 
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติม โทร.0-2563-5252 ตอ 5017 

                              ................................................................................. 

 

 



 

 

 
 
 
 

งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ คร้ังท่ี 16 
เร่ือง “งานวิจัย เพ่ือการพัฒนาตอยอดนวัตกรรม สูการขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” 

ผานระบบประชมุทางไกลผานจอภาพ (WebEx Meeting) 
วันเสารท่ี 6 และวันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

  
วันเสารท่ี 6 มิถุนายน 2563 

เวลา 07.30 – 08.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 – 30 นาที 
เวลา 08.00 – 08.15 น. ดร.ประภากร  สมิติ นายกสภามหาวิทยาลัยเวสเทิรน กลาวเปดงาน 

เวลา 08.15 – 10.30 น. รับฟงการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “70 ป จีนทำไดอยางไร!...แลวไทยทำอะไรอยู?” โดยคุณกร ทัพพะรังสี 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตร ี

เวลา 10.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 

- สาขารัฐประศาสนศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาสาธารณสุขศาสตร 
- สาขาศึกษาศาสตร (ตอ) 
- สาขาพยาบาลศาสตร 

วันอาทิตยท่ี 7 มิถุนายน 2563 

เวลา 08.30 – 09.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 9.00 – 12.00 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ 

เวลา 12.30 – 13.00 น. เตรียมเขาระบบตามคูมือกอนเริ่มประมาณ 20 - 30นาที 
เวลา 13.00 – 17.30 น. นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปลา (Oral Presentation)  ระดบัปริญญาโท และระดับปริญญาเอก (ตอ)  

ทั้ง Host 1 และ Host 2 
- สาขาบริหารธุรกิจ (ตอ) 

 
หมายเหตุ : 1) ผูลงทะเบียนนำเสนอผลงานการวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอรจะไดรับใบเกียรติบัตรหลังจากไดทำการประเมิน
ภาพรวมของการจัดงานประชุมใหกับผูเขารวมนำเสนอผลการวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ดวยระบบประชุมทางไกลผาน
จอภาพ (WebEx Meeting) แบบ Google form เรียบรอยทางสำนักวิจัยและบริการวิชาการจะนำสงใบเกียรติบัตรใหกับทานตามที่
อยูที่ไดแจงกับทางมหาวิทยาลัย 
               2) ดูรายละเอียดท่ีขั้นตอนการเขารวมการนำเสนอผลงานวิจัยผานระบบประชุมทางไกลอีกคร้ัง 
 

 



























สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

พฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง      1 
จังหวัดชัยนาท 
 กนกนวล  กุลเถื่อน 

สุภามาศ  สนิทประชากร 
 

การจัดการโลจิสติกสของอุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเบญจรงค       9 
กนกวรรณ  อวมคำ 
นิยม  พัฒนศรี 
กำไร  ศรีบุญเพ็ง 
บังอร  พฤกษารุงเรือง 
 

การบริหารจัดการโลจิสติกสและโซอุปทานใหกับเกษตรกรชาวนาแหว       20 
จังหวัดสุพรรณบุรี  
 จินดา  ทับทิมด ี

อุไรวรรณ  เตียนศรี 
จินตาภา  บัวอุไร 
นภสินธุ  กูลปญญา 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการตัดสินใจเลือกผูใหบริการขนสงโลจิสติกส       31 
ของผูประกอบการธุรกิจอาหารในเขต กรุงเทพมหานคร 

จิราพร  คันชั่ง 
สุพจน  อินหวาง 
กนกนวล  กุลเถื่อน 
ภูวนัย  เพชรไปร 
 

คุณสมบัติของปริญญาตรีการบัญชีและองคกรท่ีรับผิดชอบงานดานบัญชี      42 
ในจังหวัดสุพรรณบุรี 

พิมพลภัส  สุขสวัสดิ์ 
เดวิด  สมัญญาภรณ 
นราศักดิ์  แมนสุรางค 
ณัฐวรรธน  มาเพ่ิมผล 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ตัวแบบขนสงท่ีเหมาะสมกับการวางแผนดานโลจิสติกส      49 
 ดร. สุรัสวดี โปสินธุ 
 

พฤติกรรมนักทองเท่ียวหลังวิกฤตโควิด-19       59 
 ดร.ฐกฤต  ธนภัทรธรรม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 

การจัดการองคกรของธุรกิจเกษตรยุคใหม       66 
 ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 
 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการ   73 
ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 ดร.วสิษฐ  พรหมบุตร 
 
การลงทุนในรูปแบบการออมทองในประเทศไทย      83 
 ดร.สุจาริณี  เชษฐกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย  
ดร.บำรุง  ตั้งสงา 
 

ปจจัยของวัฒนธรรมองคกรท่ีมีผลตอความจงรักภักดีในการปฏิบัติงาน    88 
 ดร.อภินันท  บุษบก 

ดร.ชันยนันต  สมถวิลผองใส 
ดร.วไลพร  บุษบก 
ดร.จารุวรรณ  กานศรี 
ดร.พันธศักดิ์  พ่ึงงาม  
 

บรรยากาศองคการในศตวรรษท่ี 21        96 
 ดร.อารมย  เพ็ชรมณี 

 

 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ผลกระทบของการโจมตีทางไซเบอรท่ีมีตอวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม   104 
สำหรับธุรกิจพาณิชย อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 นริส  อุไรพันธ 

อนันตพร  วงศคำ 
ผกามาศ  บุญเลิศ 
 

รูปแบบการบริการวิชาแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี   118 
ท่ีมีตอความตองการของชุมชน 
 นีรนุช  เน่ืองวัง 
 
การสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21     129 
 ผูชวยศาตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 

กลยุทธทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลังวิกฤตการณ 136 
โรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย  
 ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทคนิคการแพทย นพดล  พันธุพานิช  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัครดา  เกิดประทุม     
ดร.วสิษฐ  พรหมบุตร      
ดร.พิชญะ  อุทัยรัตน  

 
การเติบโตของแอปพลิเคชันส่ังอาหารในวิกฤตโควิด – 19     143 
 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 
รูปแบบโลจิสติกสขนสงขาวไทยท่ีมีประสิทธิผลในเสนทางขนสง     150 
จากจังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 พรวด ี สีขำ 

ปญฑิพาณี  ธาราภิบาล 
นงคราญ  ตานะเศรษฐ 
ระวิวรรณ  ชินอวม 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบานหนองออม       161 
ตำบลแมงอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

พูนฤด ี สุวรรณพันธุ 
กัญกมญ  เถื่อนเหมือน 
ดวงสมร  แกลโกศล 
ธนกร  แกวมณี 
 

ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทย    169 
ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 สุกันตา  มันทะนา  
  ภัทรสุดา  มณฑา  
  ชาญศักดิ์  เกิดสุข 
 
การศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP      176 
อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 สุพัตรา  เน่ืองวัง 

นีรนุช  เน่ืองวัง 
จินตนา  จันทบูรณ 
สมใจ  ตรีขันธ 
กัลยาณี  อำนวยวัฒนกูล 
 

ความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผยขอมูลและความโปรง    186 
ใสตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย 
 ดุสิต  เสียงใส 

เฉลียว  นครจันทร 
อนันตพร  วงศคำ 
อรรถพงษ  ชุมเขียว 
 
 
 



สารบัญ 
 

ช่ือเร่ือง/ช่ือผูวิจัย             หนา 
 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพัก    196 
ประเภทรีสอรท ในจังหวัดกาญจนบุรี 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริโภคในการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท โดยมี
จุดมุงหมาย 3 ประการ คือ 1) เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท 2) เพ่ือคนหาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 3) เพ่ือนำ
ขอมูลจากการวิจัยนี้ ใชเปนแนวทางสำหรับผูที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจรานกาแฟ โดยเปนการวิจัยเชิงสำรวจ 
(Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจำนวน 400 คน สถิติ
ที่ใช ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐานใชการทดสอบ ไค-สแควร 
(Chi-square) กำหนดความอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผลการวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 62.06 อายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 37.19 
สถานภาพโสด รอยละ 68.59 การศึกษาระดับมัธยมศึกษา รอยละ 43.72 ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
รอยละ 35.43 รายไดไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 60.30 สวนมากซ้ือกาแฟจากหางสรรพสินคาและใชบริการราน
กาแฟ 1 ถึง 4 คร้ังตอเดือน ราคาท่ีเหมาะสมในการบริโภคกาแฟแตละคร้ังอยูท่ี 25 บาท รสชาติของกาแฟท่ีชื่นชอบ 
คือ คาปูชิโน รานกาแฟท่ีนิยมดื่มไมไดกำหนดวาเปนรานใด ซ่ึงเห็นวาเปนไปตามโอกาสท่ีเหมาะสม ความจำเปนใน
การบริโภคกาแฟพบวาเห็นวากาแฟไมจำเปนสำหรับการบริโภคเปนประจำ ปจจัยที่มผีลตอการบริโภคกาแฟของ
กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญกับดานพนักงานขายมาเปนลำดบัหน่ึง พบวาผลตอการเลือกดื่มอยูในระดับมาก 
( Χ=4.01,SD=0.72) รองลงมาคือดานวิธีการบริการ ผลตอการเลือกดื ่มกาแฟระดับมาก ( Χ=3.92,SD=0.77)          
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ผลตอการเลือกดื่มกาแฟระดับมาก ( Χ=3.84,SD=0.72) ดานผลิตภัณฑ ผลตอการ
เลือกดื่มกาแฟระดับมาก ( Χ=3.80,SD=0.61) ดานราคา ผลตอการเลือกดื่มกาแฟระดับมาก ( Χ=3.75,SD=0.65) 
ดานสงเสริมการตลาด ผลตอการเลือกดื่มกาแฟระดับมาก (Χ=3.57,SD=0.78) และดานการจัดจำหนาย ผลตอการ
เลือกดื่มกาแฟระดับมาก (Χ=3.56,SD=0.61) ตามลำดับ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก (Χ=3.81,SD=0.51) 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรมการบริโภค, การลงทุนธุรกิจรานกาแฟ 
 
Abstract 

The research about story consuming behaviour in business coffee stall investment in 
Amphur Mueng border Chai Nat by have 3  points goals be 1)  for know about consuming 
coffee behaviour of people in Amphur Mueng border Chai Nats 2 )  for seek to arrive at the 
factor that saffect consuming coffee s of people s in Amphur Mueng border Chai Nats 3) for 
lead the data from this research use in rows the way will for who take an interest to run a 
business the coffee stall by manner research explores Survey Research use the questionnaire 
is a tool in the saving collects the data from amount 400 persons sample the statistics that use 
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for example percentage value arithmetic average the value deviates the standard hypothesis test 
uses the test-tributary Chi-square fix the implily important statistics way that the .05  research 
result level meet that majority sample is the female 62.06 percentages age between 21-30 year 
37 .19  status percentages are single 68 .59  education percentages are high school education 
43.72 percentages earn a living to are company private officer 10,000 35.43 income not exceed 
percentages are baht 60.30 majority percentages buy coffee from the department store and use 
to serve 1  coffee stall arrive at 4  time build wasp month , the price that is appropriate in 
consuming coffee each time that 25  a baht the smack of coffee which is satisfied be at a crab 
swells out the coffee stall where like to can't drink to fix that be which shop which think in line 
with a chance that is appropriate the necessity in consuming coffee meets that think not 
necessary coffee for consuming regularly the factor that affect consuming coffee of majority 
sample gives precedence with customer assistant side comes to one in order meet that build 
wasp the filtration is drinking in many level (Χ=4.01,SD=0.72)  next way side serves build 
wasp the filtration drinks level many coffee (Χ=3.92,SD=0.77)  environment physical side 
builds wasp the filtration drinks level many coffee (Χ=3.84,SD=0.72)  products side builds 
wasp the filtration drinks level many coffee (Χ=3.80,SD=0.61) price side builds [ wasp ] the 
filtration drinks level many coffee (Χ=3.75,SD=0.65)  the transmitter adds marketing builds            
[ wasp ] the filtration drinks level many coffee (Χ=3.57,SD=0.78) and sale side builds wasp 
the filtration drinks level many coffee (Χ=3.56,SD=0.61) respectively generally valuable share 
stay in many levels (Χ=3.81,SD=0.51)  
 
Keywords : consuming behavior business coffee stall investment. 
 
1. บทนำ 

ทุกวันน้ีองคกรธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดมีการแขงขันกันเพ่ิมมากขึ้นและมีความรุนแรงและจริงจังใน
รูปแบบตางๆ กัน เพื่อที่จะรักษาสถานภาพหรือเพื่อโอกาสกาวหนาและความไดเปรียบในการแขงขันของธุรกิจ 
ปจจัยในการแขงขันท่ีสำคัญและมีความจำเปนอยางยิ่ง คือการใหบริการท่ีดีและมีคุณภาพท่ีดีจากตัวบุคคล โดยตอง
อาศัยเทคนิค กลยุทธและทักษะตางๆ ในการชนะใจลูกคา ผูที่มาติดตอธุรกิจหรือบุคคลทั่วไปที่มาใชบริการ การ
ใหบริการสามารถกระทำไดท้ังกอนการติดตอ ในระหวางการติดตอหรือภายหลังการติดตอ โดยไดรับการบริการจาก
ตัวบุคคลทุกระดับในธุรกิจ-องคกร รวมท้ังผูบริหารขององคกรน้ันๆ การใหบริการท่ีดีจะเปนเคร่ืองมือสงเสริมและ
ชวยใหผูท่ีมาติดตอกับธุรกิจองคกรเกิดความเชื่อถือ ศรัทธา โดยการสรางภาพลักษณท่ีดีจะมีผลในการสั่งซ้ือหรือใช
บริการอ่ืนๆ ในโอกาสหนาอยางตอเน่ือง การตอนรับ การเอาใจใสเพ่ือใหธุรกิจ-องคกรเปนเลิศน้ันจะกระทำไดดีมาก
นอยเพียงใดน้ันขึ้นอยูกับผูปฏิบัติหนาท่ีๆ จะนำศาสตรไปประยุกตใชอยางมีศิลป ในขณะเดียวกันผูใหบริการจะตอง
ยอมรับตนเองและผูอ่ืนพรอมท่ีจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงตนเองในทักษะดานตางๆ เพ่ือใหเกิดการบริการเปนเลศิ 
นำความสำเร็จและความเจริญเติบโตกาวหนามาสูธุรกิจ-องคกรของตนไดในท่ีสุด โดยวิวัฒนาการการจำหนายกาแฟ
เร่ิมจากรถเข็นขายกาแฟท่ีเราเคยเห็นกันมาตั้งแตในสมัยโบราณ จะมีถุงลวกกาแฟแลวเทใสน้ำตาล ใสนมและคนให
เขากันแลวรับประทานทานคูกับปาทองโก ซ่ึงเปนของคูกันและมีโตะกลมและเกาอ้ีน่ัง มักจะพบเห็นไดตามตลาดสด
สถานท่ีคนพลุกพลาน เปนตน รูปลักษณเปนแบบเรียบ เนนการขายผลิตภัณฑมากกวาขายรูปลักษณในชวงหลายป
ท่ีผานมาอัตราการขยายตัวของธุรกิจรานกาแฟเปนไปอยางตอเน่ือง จนกระท่ังมีผูสนใจเขามาลงทุนในธุรกิจน้ีเปน
จำนวนมาก เนื่องจากธุรกิจรานกาแฟยังเปดกวางอยู แตถึงอยางไรก็ตามการทำธุรกิจใดๆ ตางมีความเสี่ยงทั้งสิ้น 
ธุรกิจรานกาแฟเชนกัน ถึงแมวาจะเปนธุรกิจที่มีการเติบโตอยู ตราบใดที่กาแฟยังสรางสุนทรียใหกับผูที่รักการ
บริโภคได แตการทำธุรกิจตามกระแสผูประกอบการอาจไมประสบความสำเร็จตามท่ีคาดหวังไว ผูท่ีสนใจจะเขามา
ลงทุนในธุรกิจน้ี จึงควรจะตองศึกษาขอมูลบางสวนไวภาพรวมของธุรกิจรานกาแฟในชวงระยะเวลา 3 ถึง 4 ปท่ีผาน
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มาน้ี ธุรกิจรานกาแฟมีอัตราการเติบโตอยางรวดเร็วเห็นไดชัด โดยสาเหตุหลักๆ สืบเน่ืองมาจากธุรกิจรานกาแฟราย
ใหญๆ จากตางประเทศเขามาลงทุนในธุรกิจน้ี เชน ซูซูกิ สตารบัคส สถานสภาพดังกลาวสรางความคึกคักและตืน่ตัว
ใหกับวงการธุรกิจรานกาแฟเปนอยางมาก กระแสความนิยมการบริโภคกาแฟของคนไทยก็เร่ิมเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมคนไทยนิยมดื่มกาแฟสำเร็จรูปกันเปนสวนใหญ ปจจุบันคนไทยไดหันมานิยมเขารานกาแฟคั่วบดท่ีมีการตกแตง
รานใหหรูหราทันสมัย สะดวกสบาย มีบรรยากาศที่รื ่นรมยสำหรับการบริโภคกาแฟมากขึ้นจากผลการสำรวจ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยในป พุทธศักราช 2545 โดยศูนยวิจัยกสิกรไทยพบวาคนไทยยังมีอัตราการ
บริโภคกาแฟตอคนต่ำมากโดยเฉลี่ย 200 แกวตอคนตอป เมื่อเทียบกับคนในแถบเอเชีย เชน ชาวญี่ปุน ดื่มกาแฟ
เฉลี่ย 500 แกวตอคนตอป ในขณะท่ีชาวอเมริกาดื่มกาแฟเฉลี่ย 700 แกวตอคนตอป แนวโนมการบริโภคกาแฟของ
คนไทยยังมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น แนวโนมของรานกาแฟประเภท Franchise นาจะยังมีการขยายตัวในระยะถดัไป 
เห็นไดจากแผนการขยาย สาขาของผูนำตลาด อาทิ Starbucks ท่ีเปนผูนำตลาดโดยมีสวนแบงการตลาดรอยละ 2.7 
ซ่ึงคาดการณวาจะเพ่ิม จำนวนสาขาจาก 336 สาขาในปจจุบัน เปน 500 สาขาในป 2565 ตามมาดวย Café Amazon 
ที่มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 2 คิดเปนรอยละ 1.7 และยังเปน Franchise ที่มีจำนวนสาขาที ่มากที่ส ุดใน
ประเทศไทย ซ่ึงคาดการณวาจะเพ่ิมจำนวนสาขาจาก 2,300 สาขาในปจจุบัน เปน 4,000 สาขาในป 2565 รวมถึง 
Black Canyon ที่มีสวนแบงการตลาดเปนอันดับ 3 ซี่งคาดการณวาจะเปดสาขาใหมในไทยปละ 12 สาขา ทำให
จำนวนสาขาอาจมีมากถึง 381 สาขาในป 2565 ดวยเหตุนี้ทำใหนักลงทุนจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ
สนใจเขามาลงทุนในธุรกิจรานกาแฟ จึงทำใหสภาพการแขงขันในตลาดโดยรวมดูเหมือนจะรุนแรงขึ้น แตเน่ืองจาก
รานกาแฟสวนใหญที่มีในปจจุบัน มักจะมุงเนนการขายสินคาและบริการเสริมอื่นๆ เชน ขนมเคก คุกกี้แซนดวิช  
โดยบางแหงมีการใหบริการอินเตอรเน็ตกับลูกคาและเม่ือแตละรานมีจุดขายท่ีเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคแตกตาง
กันไป ประกอบดวย คอกาแฟในตลาดยังมีหลายกลุม การแขงขันในตลาดจึงยังไมมีความรุนแรงหรือวาความชัดเจน
เทาใดนัก แตถึงอยางไรก็ตามการแขงขันในอนาคตมีแนวโนมรุนแรงขึ้น ผูประกอบการจึงตองสรางมาตรฐานใหกับ
สินคาและบริการท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น จากเหตุผลดังกลาวขางตนทำใหเห็นได
วาธุรกิจรานกาแฟเปนธุรกิจในกลุมเอสเอ็มอี (SME) ท่ีมีความสำคัญและนาลงทุน ใหความสนใจจากการเติบโตของ
กลุมผูบริโภคที่นิยมดื่มมากขึ้น ทั้งแบบเย็นแบบรอน สูตรจากตางประเทศและรวมทัง้สูตรโบราณของไทย ความ
หอมของกาแฟที่คุกรุนชวนใหลิ้มลองทำใหธุรกิจกาแฟสำเร็จรูปตองเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงและปรับปรงุคุณภาพ
ของรสสัมผัสตางๆ ท้ังรสและกลิ่น เน่ืองจากความคาดหวังทางดานสุนทรียะ ในการบริโภคมากขึ้นเร่ืองๆ กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา, (2560) เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีไมตองใชเงินทุนมากนักไมตองใชเทคนิคในการบริหารท่ีมีความซับซอน
มากเปนโอกาสอยางหน่ึงของผูประกอบการรุนใหมท่ีจะลงทุนในธุรกิจน้ี ทำใหเกิดการสรางงาน สรางโอกาสและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจตามมา ถึงอยางไรก็ตามการเรียนรูถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เปาหมายจึงมีความสำคัญ
สำหรับการท่ีจะดำเนินธุรกิจกาแฟใหประสบผลสำเร็จทำใหผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูท่ีสนใจธุรกิจรานกาแฟ จึงมีความ
สนใจที่จะวิจัยถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตจังหวัดชัยนาท ผลของการวิจัยจะเนนขอมูลท่ี
สำคัญแกผูบริโภคและผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือนำไปใชปรับปรุงการใหบริการและท้ังน้ีเพ่ือจะเปนแนวทางในการตัดสินใจ
ลงทุนทำธุรกิจกาแฟในพ้ืนท่ีดังกลาวน้ี คือ การท่ีรานกาแฟรานหน่ึงสามารถเขาถึงตัวลูกคาไดเร็วและประทับใจกวา
รานกาแฟอ่ืนๆ โดยไมใชมุงเนนการบริหารรานกาแฟเพ่ือควบคุมตนทุน คุณภาพและประสิทธิภาพเทาน้ันแตจะตอง
มุงไปสูประสิทธิผลโดยการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 

2.1 เพ่ือวิจัยพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของกลุมผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
2.2 เพ่ือวิจัยปจจัยในการตัดสินใจบริโภคกาแฟของกลุมผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
2.3 เพ่ือวิจัยพฤติกรรมความเปนไปไดในการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 
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3. สมมติฐานการวิจัย 
เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

3.1 ลูกคาท่ีมีเพศตางกันมีพฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท แตกตางกัน 

3.2 ลูกคาที่มีอายุตางกันมีพฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาทแตกตางกัน 

3.3 ลูกคาท่ีมีการศึกษาตางกันมีพฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอ 
เมือง จังหวัดชัยนาทแตกตางกัน 
3.4 ลูกคาที่มีอาชีพตางกันมีพฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาทแตกตางกัน 
3.5 ลูกคาที่มีรายไดตางกันมีพฤติกรรมในการบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟในเขตอำเภอเมือง 

จังหวัดชัยนาทแตกตางกัน 
3.6 ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟท่ีตางกัน  

 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 
  
 
 
 
            

 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดทีใ่ชในการวจิัย 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรสำหรับการวิจัยในคร้ังน้ีเปนกลุมผูบริโภคกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทและเน่ืองจาก
จำนวนผูบริโภคกาแฟท่ีอาศัยอยูในจังหวัดชัยนาทมีจำนวนมากและยังไมสามารถกำหนดจำนวนไดแนนอน ดังน้ันใน
การกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางเพื่อนำมาวิจัยในครั้งนี้กลุมตัวอยางในการวิจัยใชสุมตัวอยางแบบบังเอิญจาก
เจาของรานกาแฟและลูกคาท่ีมาใชบริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท กลุมตัวอยางจำนวน 400 คน 

 
5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้น โดยสอบถามเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจเลือกบริโภคกาแฟของผูบริโภคกาแฟในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทซึ่งแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 
 

 
พฤตกิรรมการบริโภค 
ในการลงทุนธุรกิจราน

กาแฟในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดชัยนาท 

 

4

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยสอบถามเก่ียวกับเพศ อาย ุระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได  

ตอนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมและปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกบริโภคและการลงทุนธุรกิจรานกาแฟของ
ผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงลักษณะคำถามเปนการวัดแบบ Rating Scale คำถามจะมีคำตอบใหเลือกตามระดับความ
คิดเห็น 5 ระดับ โดยใชแบบการวัดทัศนคติของเบสต, Best, (1970 : 190) โดยกำหนดการใหคะแนนดังน้ี 

ระดับ 5 คะแนน หมายถึง ผูตอบเห็นวามีความสำคัญมากท่ีสุด 
ระดับ 4 คะแนน หมายถึง ผูตอบเห็นวามีความสำคัญมาก 
ระดับ 3 คะแนน หมายถึง ผูตอบเห็นวามีความสำคัญปานกลาง 
ระดับ 2 คะแนน หมายถึง ผูตอบเห็นวามีความสำคัญนอย 
ระดับ 1 คะแนน หมายถึง ผูตอบเห็นวามีความสำคัญนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

 
6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

6.1 ผูวิจัยใชเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 3 เดือน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลอยูในชวง
ระหวางในชวงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 

6.2 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย โดยใชวิธีการสุมแบบบังเอิญและนำแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจาก
กลุมตัวอยาง คือ รานกาแฟในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท เพ่ือใหไดขอมูลจากทุกกลุมผูบริโภค 

6.3 ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามแลวนำขอมูลมาตรวจสอบความ
ถูกตอง ความสมบูรณของการตอบดวยตัวเอง 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

7.1 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 
7.2 จัดระเบียบขอมูลและลงรหัส 
7.3 นำขอมูลดังกลาวไปคำนวณหาคาทางสถิติโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป 

 
8. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท น้ีเปนการวิจัย
เชิงสำรวจ (Survey Research) มีจุดมุงหมายเพ่ือทราบถึงพฤติกรรมการบริโภคกาแฟคนหาถึงปจจัยท่ีมีผลตอการ
บริโภคกาแฟและนำขอมูลจากการวิจัยนี้ไปใชเปนแนวทางสำหรับผูที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจรานกาแฟในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท มีขนาดของตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัย จำนวน 400 คน โดยใชสูตรคำนวณของ Taro Yamane คาความคลาดเคลื ่อนไมเกิน 5 เปอรเซ็นต          
ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ(Accidental Sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคือ แบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิจัย ใชสถิติแบบพรรณนา(Descriptive Statistic) โดยการวิเคราะหแจกแจงความถี่ รอยละ 
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาไค-สแควร (Chi-square test)  
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9. อภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลกลุมตัวอยางประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทสวน

ใหญเปนเพศหญิง ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของเจตนปรียา ตรีนิตย และคณะ, (2561) เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
บริโภคกาแฟสดและกาแฟสำเร็จรูปของผูบริโภคในอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ พบวาผูบริโภคสวนใหญ
เปนเพศหญิง มากที่สุดอายุ 21 ถึง 30 ป สวนใหญสถานภาพโสด จำนวนมากที่สุดระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
รองลงมาระดับการศึกษาปริญญาตรีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคืออาชีพนักศึกษา สวนใหญมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท    
กลุมตัวอยางประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทมากกวาครึ่งมีจำนวนครั้งที่ดื่มกาแฟโดยเฉลี่ยตอเดือน            
1 ถึง 4 คร้ังตอเดือน จำนวนมากท่ีสุด เลือกสถานท่ีๆ ดื่มกาแฟ คือ หางสรรพสินคารองลงมา คือใกลสถานท่ีทำงาน 
จำนวนมากที่สุด คือมีราคาที่เหมาะสม ในการบริโภคกาแฟแตละครั้ง คือ25 บาท รองลงมา คือ 30 ถึง 45 บาท 
จำนวนมากท่ีสุด เหตุผลของการดื่มกาแฟสดและกาแฟสำเร็จรูปพบวาเพราะรสชาติอรอย ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัย
ของนงนุช อุณอนันต, (2557). ผูบริโภคเลือกดื่มกาแฟสดเพราะชอบในรสชาตกิาแฟ มีรสชาติกาแฟท่ีดื่ม คือ คาปูชิโน 
รองลงมา คือเอสเปรสโซ สวนใหญไมกำหนดรานที่ดื่มกาแฟ สวนใหญเหน็วาไมมีความจำเปนในการบริโภคกาแฟ
รองลงมาเห็นวาจำเปนและไมแนใจ 

3. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟ ปจจัยสวนประสมการตลาดมี
ผลตอการเลือกดื่มกาแฟของกลุมตัวอยางประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาทโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
มาก โดยพบวาดานท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับมาก คือ ดานพนักงานขาย รองลงมา ไดแก ดานวิธีการ
การบริการดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสงเสริมการตลาดและดานจัดจำหนาย
ตามลำดับ ปจจัยดานผลิตภัณฑพบวาขอท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับมาก ไดแก กลิ่นของกาแฟมีความ
หอม รองลงมา ไดแก กาแฟมีรสชาติหลากหลายใหเลือก ปจจัยดานราคาพบวาขอท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูใน
ระดับมาก ไดแก มีปายบอกราคาชัดเจน สามารถเปรียบเทียบราคาได รองลงมา ไดแกมีบริการท่ีเหมาะสมกับราคา 
ปจจัยดานจัดจำหนายพบวาขอท่ีมีผลตอการเลอืกดื่มกาแฟอยูในระดับมากไดแก ทำเลท่ีตั้งความสะดวกหาซ้ือไดงาย 
รองลงมาไดแก ชื่อเสียงของรานเปนท่ีรูจักดี สวนขอท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับปานกลาง ไดแก จำนวน
สาขาของรานมีเพียงพอใหบริการ รองลงมา ไดแก มีที ่จอดรถเดินทางเขาถึงออกสะดวก ปจจัยดานสงเสริม
การตลาด พบวาขอที่มีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับมาก ไดแก จัดโปรโมชั่นพิเศษอยางตอเนื่องรองลงมา 
ไดแก การใหสวนลด สวนขอที่มีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับปานกลาง ไดแก ระบบประวัติสมาชิกและ
สะสมแตม ปจจัยดานวิธีการบริการพบวาขอที่มีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับมากไดแก กรรมวิธีในการชง
กาแฟมีความสะอาดรองลงมาไดแก กรรมวิธีในการชงกาแฟมีความรวดเร็ว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแคทรียา 
ปนทะนะ,(2557) พบวาผูบริโภคมาใชบริการรานกาแฟสดเพราะสภาพแวดลอมทางกายภาพดีมีความสะดวกสบาย 
มีการใหบริการดี รวดเร็ว ถูกตองแมนยำและดูแลเอาใจใสลูกคา ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ พบวาขอท่ีมีผล
ตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับมาก ไดแก มีความสะอาด ระเบียบเรียบรอย รองลงมา ไดแก การจัดตกแตงราน
สวยงาม ดูทันสมัย สวนขอท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยูในระดับปานกลาง ไดแก มีบริการอินเตอรเน็ต ปจจัยดาน
พนักงานขาย พบวาขอท่ีมีผลตอการเลือกดื่มกาแฟอยู ในระดับมาก ไดแกพนักงานแตงกายสะอาด เรียบรอย 
รองลงมา ไดแกพนักงานมีอัธยาศัยและยิ้มแยมแจมใส 
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานท่ี 1 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดอืนท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤตกิรรมการบริโภค

กาแฟในเรื่องสถานที่ๆ ดื่มกาแฟ ที่ตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน สวนระดับ
การศึกษาท่ีตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเร่ืองสถานท่ีๆ ดื่มกาแฟ เร่ืองรสชาติกาแฟท่ี
ดื่ม เร่ืองรานท่ีดื่มกาแฟบอยท่ีสุดท่ีตางกันจึงปฏิเสธสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2  
ปจจัยสวนประสมการตลาดที่ตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเรื่องสถานท่ีๆ            

ดื่มกาแฟ เรื่องรสชาติกาแฟที่ดื่มที่ตางกัน จึงปฏิเสธสมมติฐาน เมื่อพิจารณาจำแนกเปนรายดานพบวาปจจยัดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานจัดจำหนายดานสงเสริมการตลาด ดานวิธีการบริการและดานพนักงานขายท่ีตางกันไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเรื่องสถานที่ๆ ดื่มกาแฟเรื่องรสชาติกาแฟที่ดื่มที่ตางกันจึงปฏิเสธ
สมมติฐาน สวนปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเรื่อง
สถานที่ๆ ดื่มกาแฟ เรื่องรสชาติกาแฟที่ดื่มที่ตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเรื่องรานที่ดื่มกาแฟบอยที่สุดที่ตางกัน อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐานและเม่ือพิจารณาจำแนกรายดานพบวาปจจัยดานผลิตภัณฑและ
ดานวิธีการบริการท่ีตางกันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟในเร่ืองรานท่ีดื่มกาแฟบอยท่ีสุดท่ีตางกัน 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงยอมรับสมมติฐาน สวนปจจัยดานราคาดานจัดจำหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพและดานพนักงานขายที่ตางกันไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภค
กาแฟในเร่ืองรานท่ีดื่มกาแฟบอยท่ีสุดท่ีตางกัน 
 
10. ขอเสนอแนะการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1. ในการวิจัยคร้ังตอไป ควรมีการวิจัยปจจัยดานอ่ืนๆ เชน ทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคตอการ
บริโภคกาแฟใหมีความชัดเจนมากขึ้นและขยายขอบเขตไปวิจัยในจังหวัดอ่ืนๆ ท่ีมีรานกาแฟจำหนายอยู 

2. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับนโยบายและการบริหารธุรกิจรานกาแฟ           
เพ่ือนำมาเปนขอมูลในการพัฒนาการบริหารธุรกิจรานกาแฟ 

3. ในการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการวิจัยขอสนับสนุนของรัฐบาลเกี ่ยวกับประสิทธิภาพของการพัฒนา
คุณภาพและลดตนทุนการผลิตกาแฟดิบ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย 
โดยมุงเนนการผลิตภายในประเทศแทนการนำเขาเมล็ดกาแฟจากตางประเทศ 
 
11. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยเลมน้ีสำเร็จลุลวงลงได ดวยความกรุณาและความชวยเหลืออยางดียิ่งจากผูบริหารและผูประสานงาน 
ของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน ท่ีกรุณาใหคำแนะนำ เสนอแนะและตรวจแกไขขอบกพรองดวยความเอาใจใสตลอดมา
ตั้งแตตนจนเสร็จเรียบรอยคณะผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ไวเปนอยางสูงและขอกราบขอบพระคุณทุกทานที่ให
ความชวยเหลือดวยดี รวมถึงใหคำแนะนำแนวทางแกไข ปรับปรุงงานวิจัยคร้ังน้ีมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ขอบคุณ
ประชาชนในจังหวัดชัยนาทที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณทานอื่นๆ ที่ไมไดกลาวนามไว            
ณ ท่ีน้ี ท่ีไดกรุณาใหความสะดวก ความรวมมือขอเสนอแนะและอ่ืนๆ ในการทำวิจัยคร้ังน้ี 
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การจัดการลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ 
 
Logistics management of benjarong industry 
 
ผูຌวิจัย กนกวรรณ  อวมค ำ 
 นิยม  พัฒนศร ี
 ก ำเร  ศรีบุญพใง 
 บังอร  พฤกษำรุงรือง 

สำขำวิชำ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวสทิร์น 
 

บทคัดยอ 
 กำรศึกษำรื่องกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ มีวัตถุประสงค์พื่อสืบคຌนกำร
จัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่อง บญจรงค์ รวมทัๅงพื่อวิครำะห์ประสิทธิภำพละประมินศักยภำพกำร
จัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูล฿ชຌบบสัมภำษณ์ บบสอบถำม
ขຌอมูลกำรประกอบกำร ละบบประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์  
ผลการศึกษาพบวา 
 แ. กำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ พบวำสถำนประกอบกำรมีกิจกรรมกำร
บริกำรลูกคຌำ กำรวำงผนกี่ยวกับต ำหนงท่ีตัๅงของอำคำรรงงำน มีกิจกรรมกำรจัดซืๅอจัดหำวัตถุดิบ กำรคลื่อนยຌำย
วัตถุดิบ กำรบรรจุหีบหอ กำรขนของละกำรจัดสง ลจิสติกส์ยຌอนกลับ กำรกระจำยสินคຌำ กำรจัดกำรชองทำงจัดจำ
หนำย ละกิจกรรมกำรปรรูปพื่อนำกลับมำ฿ชຌ฿หม สวนกิจกรรมลจิสติกส์ท่ีสถำนประกอบกำรมีกำรดำนินกำร
นຌอยเดຌก กิจกรรมคลังสินคຌำละกำรกใบสินคຌำขຌำคลัง ละกำรพยำกรณ์ละวำงผนอุปสงค์ 
 โ. ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ พบวำสถำนประกอบกำร
ผลิตครื่องบญจรงค์มีประสิทธิภำพดຌำนคุณภำพอยู฿นระดับท่ีเดຌปรียบคูขงขัน สำหรับประสิทธิภำพดຌำนวลำ
พบวำอยู฿นระดับเดຌปรียบคูขงขันยกวຌนประดในท่ีอยู฿นระดับมีปัญหำเดຌกระยะวลำ฿นกำรสงคำสั่งซืๅอภำย฿น
องค์กำร ระยะวลำ฿นกำรถือครองละกำรบรรจุภัณฑ์สินคຌำ รวมทัๅงระยะวลำ฿นกำรกใบสินคຌำส ำรใจรูปพื่อ
ตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำ สวนประสิทธิภำพดຌำนตຌนทุน พบวำมีอยู฿นระดับเดຌปรียบคูขงขัน ละอยู฿น
ระดับปกติมื่อปรียบทียบกับคูขง 
 ใ. ศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ พบวำสถำนประกอบกำรมี
ศักยภำพ฿นระดับนຌอยทัๅง 5 ดຌำนรียงจำกมำกเปหำนຌอยเดຌดังนีๅ ดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์ 
ดຌำนระบบบริหำรขຌอมูลสำรสนทศละทคนลยีสำรสนทศ ดຌำนควำมรวมมือกันระหวำงองค์กำร ดຌำนกำรก ำหนด
กลยุทธ์องค์กำร ละดຌำนกำรวำงผนละควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน 
 
ค าส าคัญ : ลจิสติกส์/บญจรงค์ 
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ABSTRACT 

The objective in doing the research regards logistic management of Benjarong 
industry Province is to investigate on the management of the logistics of Benjarong industry 
province including with analyzing the efficiency and to assess the potentiality in logistics 
management of Benjarong industry province. In doing the research information gathering 
done in Interview, questionnaire, and assessment type. 
The research finding result 

1. The logistics management of Benjarong industry province finding, we found 
that the status in running the business, the establishment provide the activity to service the 
customer, making planning regards to the position location for the factory, having activity 
in the raw material procurement, the transfer of raw material and packaging process, the 
transfer and sending goods, reverse logistics, the distribute of goods, the distribution 
channel and recycle of material activity. For the logistics activity the establishment doing 
less activity which are the warehouse and inventory activity, the forecast, and the planning 
on the demand. 

2. Efficiency of the management logistics industry of Benjarong province finding, 
found that the establishment have high efficiency in quality wise are more efficient than the 
competitor. For the time efficiency found that it is more efficient than the competitor except 
the issue that are the problems which are the order processing cycle time within the 
establishment, the material handling and the packaging process including the inventory day 
of finish product to answer customer demand. For the cost efficiency found better than 
competitor and in normal level compare to the competitor. 

3. The potentiality of logistics management of Benjarong industry province found 
to have less ability level in 5 aspects arranging from the most as the efficiency and effectiveness 
in logistics aspect, information system management and information technology, organization 
coordination, organization strategy, Planning and operation wise. 

 
Keywords : logistic/ Benjarong 
 

บทน า 
฿นปัจจุบันธุรกิจมีกำรขงขันอยำงรุนรง น่ืองมำจำกกำรปลี่ยนปลงสภำพทำงศรษฐกิจสังคม ทคนลยี 

ละกำรศึกษำ อีกทัๅงศรษฐกิจลกยังคงผชิญกับสภำวะวดลຌอมท่ีปลี่ยนปลงตลอดวลำ ทัๅงภัยพิบัติจำกธรรมชำติ 
ควำมสี่ยงจำกสถำนกำรณ์กำรกอกำรรຌำย ฿นภูมิภำคตำง โ รวมทัๅงรำคำ นๅ ำมันละอัตรำดอกบีๅยท่ีปรับตัวสูงขึๅน
อยำงตอน่ืองละอัตรำงินฟ้อ฿นประทศตำง โ นวนຌมกำรขงขันท่ีขຌมขຌนขึๅนนัๅนน่ืองมำจำกกระสลกำภิวัฒน์ 
ิGlobalization) ท่ีมีกำรปຂดสรีทำงกำรคຌำมำกขึๅน ผลักดัน฿หຌภำคธุรกิจตຌองยกระดับควำมสำมำรถ฿นกำรด ำนิน
ธุรกิจ฿นทุกวิถีทำงท่ีป็นเปเดຌ ทัๅงกำรลดตຌนทุนธุรกิจละสรຌำงมูลคำพิ่ม฿หมสนอลูกคຌำ กำรบริหำรจัดกำร
กระบวนกำรนຌำสงสินคຌำละบริกำรจำกผูຌผลิตถึงผูຌบริภคตลอดหวงซอุปทำนหรือกำรจัดกำรลจิสติกส์ จึงป็น
ป้ำหมำยส ำคัญท่ีผูຌประกอบกำรสำมำรถ฿ชຌป็นหลงท่ีมำของควำมเดຌปรียบ฿นกำรขงขัน ทัๅง฿นระดับธุรกิจละ
ระดับประทศ สงผล฿หຌธุรกิจตຌองสวงหำนวทำง฿นกำรทຌำธุรกิจ฿หมมำ฿ชຌ พื่อ฿หຌสำมำรถอยูรอดละจริญติบต
เดຌอยำงมั่นคง฿นระยะยำว กลยุทธ์ส ำคัญท่ีธุรกิจนิยมนຌำมำ฿ชຌ ชน กลยุทธ์ดຌำนกำรตลำด กำรงิน กำรบัญชี กำร
ผลิตละกำรด ำนินงำน นอกจำกนีๅยังนຌำทคนิค วิธีกำรละทคนลยีกำรผลิต มำ฿ชຌ พื่อมุงลดตຌนทุนละสรຌำง
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ซึ่งทคนิควิธีกำรท่ี฿ชຌชน กำรผลิตบบทันวลำพอดี ิ just in time) กำรบริหำร
คุณภำพดยรวม ิtotal quality management) ละกำรจัดกำรลจิสติกส์ ิlogistics management) ป็นตຌน  
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กำรจัดกำรลจิสติกส์ป็นกระบวนกำรวำงผนกำรด ำนินงำนพื่อควบคุมประสิทธิภำพกำรเหลวียนสินคຌำ

ละบริกำร ท่ีครอบคลุมตัๅงตกำรจัดหำวัตถุดิบ กำรจัดกำรคลังสินคຌำ กำรบริหำรตຌนทุนกำรขนสง ละหวงซหง
คุณคำ เปจนถึงจุดท่ีมีกำร฿ชຌงำนหรือถึงมือผูຌบริภค ลจิสติกส์ป็นสวนหน่ึงของกระบวนกำรจัดกำรขนสงสินคຌำซึ่ง
สำมำรถชวย฿นกำรวำงผนสนับสนุน ละกำรควบคุมกำรเหลของกิจกรรมตำง โ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพละมี
ประสิทธิผลรวมทัๅงกำรกใบรักษำสินคຌำจำกจุดริ่มตຌนเปสูจุดสุดทຌำย พื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของลู กคຌำป็น
ส ำคัญ กำรจัดกำรลจิสติกส์ป็นกำรปฏิบัติกำรควบคุมกี่ยวกับตຌนทุนสินคຌำจำกตຌนทำงเปสูปลำยทำง ดยกำร
จัดกำรลจิสติกส์฿หຌมีประสิทธิภำพจຌำป็นตຌองช่ือมยงกระบวนกำรด ำนินธุรกิจทุกขัๅนตอนกี่ยวขຌองกันป็นหวงซ
หรือครือขำยพื่อ฿หຌกิดกำรประสำนงำนกันอยำงตอน่ือง ทัๅงนีๅพื่อพิ่มประสิทธิภำพ฿นกำรผลิตสินคຌำละบริกำร
฿หຌกับทุก โ หนวยงำน฿นระบบทรำบ ทຌำ฿หຌหนวยงำนสำมำรถทຌำงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งกำรจัดกำรลจิสติกส์  
ท่ีมีประสิทธิภำพจะสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำดຌวยตຌนทุนท่ีต่ ำท่ีสุด 

ปัจจัยสนับสนุน฿หຌประทศเทยตຌอง฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำระบบลจิสติกส์มำกยิ่งขึๅน น่ืองมำจำก
นวนຌมศรษฐกิจกำรคຌำลก ละปัจจัยทำงศรษฐกิจภำย฿นประทศ รัฐบำลจึงมุงสริมสรຌำงขีดควำมสำมำรถทำงกำร
ขงขันละมีระบบครงสรຌำงพืๅนฐำนละบริกำร ลจิสติกส์ท่ีอืๅอตอภำคกำรผลิตละภำคบริกำร ตมຌวำตลอดระยะ
สองปีท่ีผำนมำ หนวยงำนละองค์กรตำง โ ของเทย ทัๅงภำครัฐ อกชน สถำบันวิชำกำร ละสื่อสำรมวลชน เดຌสดงออก 
ถึงควำมต่ืนตัว ละควำมพยำยำมรวมกัน฿นกำรพัฒนำระบบลจิสติกส์ของเทย ตจำกกำรศึกษำ รวบรวมขຌอมูลละ
วิครำะห์ถึงสถำนภำพของระบบลจิสติกส์เทย฿นปัจจุบันของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรศรษฐกิจละสังคม
หงชำติ ิโ55เ, ่ี พบวำประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของเทยยังต่ ำกวำประทศคูคຌำ รัฐบำลจึงมีนยบำย
สนับสนุนกำรปรับครงสรຌำงศรษฐกิจภำย฿นประทศ ซึ่งนຌำเปสูกำรสนับสนุนกำรพัฒนำพืๅนท่ีส ำหรับฉพำะกลุม
อุตสำหกรรมหรือกำรสรຌำงชุมชนศรษฐกิจ฿หม ละ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรลจิสติกส์อยำงตอน่ือง             
ดยยุทธศำสตร์ท่ี แ ของผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบลจิสติกส์ของประทศเทย ปี พ.ศ. โ5ไเ-โ55ไ นຌนกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมป้ำหมำย สรຌำงควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จดຌำนลจิสติกส์฿หຌผูຌประกอบกำร รวมทัๅงยกระดับประสิทธิภำพ
ของอุตสำหกรรมป้ำหมำย ชน อุตสำหกรรมอำหำร ยำนยนต์ ครื่องนุงหม ละซรำมิกส์ ป็นตຌน  

อุตสำหกรรมซรำมิกส์ป็นอุตสำหกรรมพืๅนฐำนท่ีมีบทบำทส ำคัญตอกำรพัฒนำประทศ ละช่ือมยงกับ
อุตสำหกรรมอื่น โ ชนอุตสำหกรรมกอสรຌำง อุตสำหกรรมเฟฟ้ำละอิลใกทรอนิกส์ อุตสำหกรรมยำนยนต์ 
อุตสำหกรรมกำรพทย์ ละอุตสำหกรรมกำรทองท่ียว ป็นตຌน ดยมีสถำนประกอบกำรซรำมิกส์ทัๅงขนำดลใก 
ขนำดกลำงละขนำด฿หญ กระจำยตัวอยูท่ัวภูมิภำคของประทศเทย ชน รงงำนอุตสำหกรรมซรำมิกส์ขนำด฿หญ
กระจุกตัวอยู฿นขตจังหวัด฿กลຌกรุงทพมหำนครพื่อกำรสะดวก฿นกำรขนสงละจัดจຌำหนำยสูตำงประทศ หำกป็น
สถำนประกอบกำรขนำดกลำงละขนำดลใก นิยมตัๅงอยู฿นขตวัตถุดิบ ชนหลงดินขำวท่ีจังหวัดล ำปำง หลงดิน
ดง฿นทุกจังหวัด ชน กำะกรใด จังหวัดนนทบุรี ตบำงหลงกใพบวำมຌมีวัตถุดิบจ ำนวนมำกตกำรขนสงสินคຌำเม
สะดวก เม฿ชศูนย์กลำงของกำรคຌำกใเมพบสถำนประกอบกำรซรำมิกส์ ดังชนท่ีจังหวัดระนอง ดังนัๅนกำรช่ือมยง
จำกอุตสำหกรรมซรำมิกส์สูอุตสำหกรรมตอน่ืองตำง โ มีควำมจຌำป็นละควำมส ำคัญ ฿หຌสถำนประกอบกำรมีกำร
บริหำรจัดกำรดຌำนลจิสติกส์ละซอุปทำนท่ีมีประสิทธิภำพ พื่อ฿หຌกำรด ำนินกำรสงมอบสินคຌำจำก ตຌนทำงเปยัง
ปลำยทำงป็นเปอยำงลื่นเหล ถูกตຌอง ละมีตຌนทุนท่ีต่ ำพื่อลดควำมสูญสียละสริมศักยภำพกำรขงขันกับ
นำนำชำติ เดຌ ดังปรำกฏ฿นผนปฏิบัติกำรพัฒนำระบบลจิสติกส์อุตสำหกรรมละนวทำงกำรพัฒนำกลุม
อุตสำหกรรมรำยสำขำ ฿นสำขำซรำมิกส์ของปี พ.ศ. โ55โ รัฐบำลตຌองกำร฿หຌมีกำรปรับปรุงลจิสติกส์ภำย฿นรงงำน 
ละ฿นปี พ.ศ. โ55ใ-โ55ไ ตຌองกำรผลักดันกำรสรຌำงสมดุลระหวำงผนกำรผลิตละคลังสินคຌำ ิinventory) รวมทัๅง
ผลักดันกำรวำงผนซอุปทำน 
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จังหวัดสมุทรสงครำมป็นหลงประวัติศำสตร์ท่ีมีควำมกี่ยวขຌองสัมพันธ์กับกำรพัฒนำครื่องบญจรงค์ 

ดย฿นสมัยรัตนกสินทร์ตอนตຌน สมดใจพระศรีสุริยนทรำบรมรำชินีรัชกำลท่ี โ มีพระต ำหนักอยู฿กลຌวัดจุฬำมณี 
ต ำบลบำงชຌำง อ ำภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม฿นปัจจุบัน ท่ีดิมช่ือวำ วัดจຌำทิพย์ มีกำรคຌนพบครื่องบญจ
รงค์ท่ีชຌำรุดสียหำย ทำนจึงสงสริมกำรทຌำครื่องลำยทอง รวมถึงครื่องถຌวยลำยทองท่ีผูกลำยตำง โ ขียนลงบนถຌวย
ละ฿ชຌสีทองประกอบสีทัๅงหຌำของบญจรงค์บบดิม พรຌอมพิ่มสีตำง โ ชน สีชมพู มวง ฟ้ำ ป็นตຌน จวบจนปัจจุบัน
จังหวัดสมุทรสงครำมป็นหลงผลิตครื่องบญจรงค์บบบรำณละสงออกครื่องบญจรงค์ท่ีส ำคัญระดับประทศ 
เดຌรับกำรคัดลือก฿หຌป็นผูຌผลิตของท่ีระลึกส ำหรับผูຌนຌำประทศ ฿นงำนประชุมควำมรวมมือทำงศรษฐกิจอชีย
ปซิฟຂกหรือ APEC ซึ่งประทศเทยป็นจຌำภำพ มื่อปี พ.ศ. โ5ไๆ มีหลงผลิตครื่อง บญจรงค์จຌำนวน 5 กลุม 
เดຌกกลุมทิพย์บำรมีบญจรงค์ กลุมยำวชนฉัตรศักดำบญจรงค์บำงชຌำง รຌำนปຂດนสุวรรณบญจรงค์ กลุมยำวชนบຌำน
บญจรงค์บำงชຌำง ละกลุมบญจรงค์รวมสมัย 

มຌทำงภำครัฐบำลจะ฿หຌกำรสงสริมสนับสนุนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมซรำมิกส์ ตยังเมพบ
นวทำงกำรจัดกำรลจิสติกส์ครื่องบญจรงค์ของหลง฿ดของประทศเทย จึงป็นท่ีนำสน฿จวำสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรมครื่องบญจรงค์ของจังหวัดสมุทรสงครำมมีกำรจัดกำรลจิสติกส์อยำงเร ละกำรจัดกำรลจิสติกส์ท่ี
สถำนประกอบกำรด ำนินกำรอยู฿นปัจจุบันมีประสิทธิภำพละมีศักยภำพหรือเมจำกประดในคຌำถำมท่ีกลำวขຌำงตຌน
หำกมีกำรสืบคຌนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม นຌำสูกำรวิครำะห์
ประสิทธิภำพละประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 
จะกอ฿หຌกิดกำรขับคลื่อน฿นหมูผูຌประกอบกำร฿นกำรปรับปรุงประสิทธิภำพระบบลจิสติกส์฿นภำคผลิต ิbusiness 
logistics improvement) สอดคลຌองกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำลจิสติกส์ของประทศเทย พ.ศ. โ55เ-โ55ไ ละ
ป็นเปตำมนยบำยของกระทรวงอุตสำหกรรม฿นกำรพิ่มขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันท่ีป็นรูปธรรม฿นระยะยำว 
เดຌนวทำง฿นกำรพัฒนำศักยภำพ สรຌำงองค์ควำมรูຌ฿นตัวผูຌประกอบกำร อันป็นกำรพัฒนำบุคลำกร฿นสถำน
ประกอบกำรอุตสำหกรรมซรำมิกส์฿หຌสำมำรถบริหำรจัดกำรดຌำนลจิสติกส์ พิ่มประสิทธิภำพละลดตຌนทุน 
สำมำรถพัฒนำละด ำนินกำรปรับปรุงระบบลจิสติกส์เดຌดຌวยตนอง฿นอนำคต 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
แ. พื่อสืบคຌนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ 
 1.1 รวบรวมขຌอมูลกี่ยวกับกำรจัดกำร ลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม  
 1.2 สัมภำษณ์จຌำของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จำกกลุมบญจรงค์ ฿นจังหวัด
สมุทรสงครำม  
 1.3 สัมภำษณ์พนักงำนท่ีจຌำของสถำนประกอบกำร฿หຌควำมรวมมือ฿หຌขຌอมูลรวมกับกำรสังกตท ำงำน  
2. พื่อวิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ จ ำนวน 3 ดຌำน เดຌก  
 2.1 ดຌำนคุณภำพ  
 2.2 ดຌำนวลำ  
 2.3 ดຌำนตຌนทุน  
3. พื่อประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ จ ำนวน 5 ดຌำน 
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กรอบนวความคิดในการท าการวิจัย 
 แ. กำรจัดกำรลจิสติกส์ประกอบดຌวยกิจกรรม แ5 ดຌำน เดຌก  
  แี งำนบริกำรลูกคຌำ  
  โี กำรวำงผนกี่ยวกับต ำหนงท่ีตัๅงของอำคำรรงงำน คลังสินคຌำ  
  ใี กำรพยำกรณ์ละกำรวำงผนอุปสงค์  
  ไี กำรจัดซืๅอจัดหำ  
  5ี กำรจัดกำรสินคຌำคงคลัง  
  ๆี กำรจัดกำรวัตถุดิบ 
  ็ี กำรคลื่อนยຌำยวัตถุดิบ  
  ่ี กำรบรรจุหีบหอ  
  ้ี กำรด ำนินกำรกับค ำสั่งซืๅอของลูกคຌำ  
  แเี กำรขนของละกำรจัดสง  
  แแี ลจิสติกส์ยຌอนกลับ  
  แโี กำรจัดกำรกับชองทำงจัดจ ำหนำย  
  แใี กำรกระจำยสินคຌำ  
  แไี คลังสินคຌำละกำรกใบสินคຌำขຌำคลัง 
  แ5ี กิจกรรมกำรปรรูปพื่อน ำกลับมำ฿ชຌ฿หม 
 โ. ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ ใ ดຌำน  
  แี ดຌำนคุณภำพ  
  โี ดຌำนวลำ  
  ใี ดຌำนตຌนทุน 
 ใ. ประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ดย฿ชຌดัชนีวัดศักยภำพทำงดຌำนลจิสติกส์ 5 ดຌำน คือ  
  แี ดຌำนกำรก ำหนดกลยุทธ์องค์กำร  
  โี ดຌำนกำรวำงผนละควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน 
  ใี ดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์  
  ไี ดຌำนระบบบริหำรขຌอมูลสำรสนทศ ละทคนลยีสำรสนทศ 
  5ี ดຌำนควำมรวมมือกันระหวำงองค์กำร 
 

วิธีการวิจัย 
฿นกำรวิจัยรื่องกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ มีลักษณะกำรด ำนินงำนกำรวิจัย 

ชิงคุณภำพ ดยมีระบียบวิธีกำรวิจัยซึ่งประกอบดຌวยรำยละอียด ดังตอเปนีๅ 
ประชากรละกลุมตัวอยาง 

สถำนท่ีท่ี฿ชຌ฿นกำรรวบรวมขຌอมูลเดຌกจังหวัดสมุทรสงครำม ดยจำะจงฉพำะผูຌประกอบกำรอุตสำหกรรม 
ผลิตครื่องบญจรงค์ ผูຌผลิตครื่องบญจรงค์พ 
ครื่องมือที่ใชຌในการกใบรวบรวมขຌอมูล 

กำรวิจัยรื่องกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม ศึกษำ
ฉพำะสถำนประกอบกำรท่ีจຌำของสถำนประกอบกำร฿หຌควำมรวมมือ฿หຌขຌอมูลพื่อกำรวิจัยทำนัๅน 
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ขัๅนตอนการสรຌางครื่องมือวิจัย 

กำรวิจัยร่ืองกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม มีวิธีดำ
นินกำรวิจัยพื่อตอบวัตถุประสงค์ดังตอเปนีๅ 

1. กำรสืบคຌนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม ด ำนินกำร 
ตำมขัๅนตอน ดังนีๅ 

1.1 รวบรวมขຌอมูลปฐมภูมิท่ีป็นอกสำรหลักฐำนจำกสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมผลิต
ครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม หนวยงำนภำครำชกำรละภำคอกชนท่ีกี่ยวขຌอง ชน อุตสำหกรรมจังหวัด 
พำนิชจังหวัด หอกำรคຌำจังหวัด ป็นตຌน พื่อ฿หຌเดຌขຌอมูลกี่ยวกับกำรจัดกำรลจิสติกส์ ขຌอมูลพืๅนฐำนดຌำนสถำน
ประกอบกำรท่ีอำจสรຌำงควำมตกตำงรื่องกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงครำม ชน ขนำดของอุตสำหกรรม ลักษณะกำรจำหนำยพื่อตอบสนองตลำด฿นประทศหรือสงออก ป็นตຌน 

1.2 สัมภำษณ์จຌำของสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จำกกลุมบญจรงค์
฿นจังหวัดสมุทรสงครำม ละขอควำมรวมมือจำกทุกสถำนประกอบกำร฿นกำรรวม฿หຌขຌอมูลพื่อวิจัย 

1.3 สัมภำษณ์พนักงำนฝຆำยท่ีกี่ยวขຌองกับกิจกรรมลจิสติกส์ 15 ดຌำน รวมกับกำรสังกตกำรทำ
งำนพื่อบันทึกขຌอมูล ดยสัมภำษณ์พนักงำนฉพำะสถำนประกอบกำรท่ีจຌำของสถำนประกอบกำร฿หຌควำมรวมมือ
฿หຌขຌอมูลพื่อกำรวิจัยทำนัๅน 
 2. วิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่อง-บญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 
จ ำนวน 3 ดຌำน เดຌก ดຌำนคุณภำพ ดຌำนวลำ ละดຌำนตຌนทุน ดยสอบถำมขຌอมูลกำรประกอบกำร พิจำรณำรวมกับ
ขຌอมูลจำกกำรสืบคຌนกำรจัดกำรลจิสติกส์ 
 3. ประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม
จ ำนวน 5 ดຌำน ดย฿ชຌบบประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ พิจำรณำรวมกับขຌอมูลจำกกำรสืบคຌนกำร
จัดกำรลจิสติกส์ละผลจำกกำรวิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ 
 4. ผยพรผลกำรวิจัย฿หຌสถำนประกอบกำร ดยกำรสนอผลกำรวิครำะห์ประสิทธิภำพละประมิน
ศักยภำพดຌำนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่อง บญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำม ฿หຌสถำน
ประกอบกำรท่ี฿หຌควำมรวมมือ฿นกำร฿หຌขຌอมูล฿นกำรวิจัย 
การกใบรวบรวมขຌอมูล 

กำรจัดกำรลจิสติกส์ ดยพิจำรณำตำมกณฑ์ดัชนีชีๅวัดทำงดำนลจิสติกส์ ตำมบบประมินศักยภำพกำร
จัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ ท่ีมีกำร฿หຌคะนนป็นรำยขຌอ จ ำนวน 23 ขຌอ ขຌอละ 1-5 
คะนน ละคิดคะนนฉลี่ยรำยดຌำนจ ำนวน 5 ดຌำน รวมทัๅงกำรคิดคะนนฉลี่ยรำยขຌอละรำยดຌำนของภำพรวมของ
สถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์ น ำสนอผลกำรวิครำะห์ขຌอมูลดยกำรปรียบทียบระดับคะนนศักยภำพ
ป็นรำยขຌอละรำยดຌำนของตละสถำนประกอบกำร กับศักยภำพดยรวมของสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์           
ท่ี฿หຌขຌอมูลภำยหลังกำรประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ 
การวิคราะห์ขຌอมูลละสถิติที่ใชຌในการวิคราะห์ขຌอมูล 

กำรวิจัยครัๅงนีๅ฿ชຌกำรวิครำะห์ขຌอมูลท่ีเดຌจำกกำรศึกษำ กำรสัมภำษณ์ กำรสังกต ละกำรสอบถำม            
ดยสืบคຌนกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ ดยกำรวิครำะห์นืๅอหำ ิcontent analysis) 
ของขຌอมูลชิงคุณภำพท่ีเดຌจำกกำรสัมภำษณ์ กำรสังกต ละกำรรวบรวมขຌอมูลจำกสถำนประกอบกำร พื่อสนอ
วิธีกำรดำนินงำนของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม ฿นกำรจัดกำรลจิสติกส์ ฿นภำพรวม
ละวิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ ดยกำรค ำนวณหำประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของ
อุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำม 
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ผล/สรปุผลการวิจัย 
แ. กำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 

กำรสืบคຌนขຌอมูลบืๅองตຌนของกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงครำม พบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์฿นจังหวัดสมุทรสงครำมท่ี฿ชຌ฿นกำรสืบคຌนขຌอมูลจำนวน 
ๆ หง ดยทุกสถำนประกอบกำรจัดป็นอุตสำหกรรมขนำดยอม มีลักษณะกำรผลิ ตละกระบวนกำรผลิตท่ี
หมือนกัน ควำมตกตำงอยูท่ีลวดลำยท่ีป็นอกลักษณ์ของตละสถำนประกอบกำร ดำนินกำรผลิต฿นสวนบຌำนพัก
ของจຌำของสถำนประกอบกำร ละทุกสถำนประกอบกำรเมมีกำรจัดกใบขຌอมูลกำรผลิต ละกำรจัดจำหนำย 
รวมทัๅงเมมีกำรวิครำะห์ขຌอมูลดຌำนบุคลำกร ดຌำนกำรตลำด กำรขนสง ละดຌำนอื่น โ 

ผลกำรศึกษำกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมที่พิจำรณำ
ตำมกิจกรรมลจิสติกส์ แ5 ดຌำน จำกสถำนประกอบกำรท่ี฿หຌควำมรวมมือ฿นกำร฿หຌขຌอมูลจำนวน 5 สถำน
ประกอบกำร พบวำสถำนประกอบกำรมีกิจกรรมกำรบริกำรลูกคຌ ำ ดยกำรพำลูกคຌำยี่ยมชมกระบวนกำรผลิต           
กำรขียนลำย พรຌอมทัๅงมีกำรอธิบำยกระบวนกำรผลิต ละควำมป็นมำของกำรทำบญจรงค์ วิธีกำรทำครื่องบญจรงค์ 
สมัยบรำณ รวมทัๅงลวดลำย ละลักษณะของภำชนะรูปบบตำง โ กำรรับสั่งทำครื่องบญจรงค์ดຌวยลวดลำย ละ
รูปบบของภำชนะท่ีลูกคຌำมีสิทธิ์ลือกสรรอง พื่อควำมป็นอกลักษณ์ฉพำะตนหรือฉพำะจำะจงตอวลำ 
สถำนท่ี ละอกำส สำหรับกิจกรรมกำรลือกต ำหนงท่ีตัๅงของรงงำนพื่อผลิตครื่องบญจรงค์นัๅน สถำน
ประกอบกำรควำมส ำคัญกับควำม฿กลຌของสถำนท่ีผลิตกับบริวณหลงทองท่ียว อันเดຌกตลำดนຌำอัมพวำ มำกกวำ
กำรพิจำรณำถึงหลงวัตถุดิบ 

น่ืองจำกสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำมมีลักษณะกำรผลิตพื่อตอบสนอง
ควำมตຌองกำรของลูกคຌำบบฉพำะจำะจง บนสถำนกำรณ์ของกำรรับคำสั่งซืๅอท่ีป็นปัจจุบัน หำกภำชนะ฿ดขำด
ตลำด สถำนประกอบกำรกใเมรับคำสั่งซืๅอนัๅนมำขียนลำย หำกลำย฿ดเมสำมำรถขียนเดຌตำมรอบวลำท่ีก ำหนด กใเม
รับคำสั่งซืๅอสำหรับลวดลำยนัๅน โ จึงป็นกำรตกลงสั่งซืๅอบนควำมพอ฿จของลูกคຌำ ละสถำนประกอบกำรสำมำรถ
ปฏิบัติเดຌ ณ ชวงวลำท่ีตกลง ดังนัๅนกิจกรรมกำรพยำกรณ์ละกำรวำงผนอุปสงค์จึงป็นสิ่งท่ีสถำนประกอบกำร
พยำยำมสรຌำงลวดลำยบญจรงค์พิ่มติม ละพิ่มรูปบบของภำชนะขึๅน พื่อป็นทำงลือก฿นอนำคตของลูกคຌ ำ 
รวมทัๅงกิจกรรมกี่ยวกับกำรจัดกำรสินคຌำคงคลังมีนຌอยมำก ตกรณีมีสวนท่ีหลือจำกผลิต หรือจัดสง กในำเปสดงเวຌ
ท่ีหนຌำรຌำน พื่อป็นผลิตภัณฑ์นะนำ ป็นผลิตภัณฑ์ตຌนบบ ละพื่อจำหนำย 

กิจกรรมกำรจัดซืๅอจัดหำ กระทำดยกำรซืๅอวัตถุดิบ โ ประภทคือ วัตถุดิบประภทสี  ละวัตถุดิบ
ประภทภำชนะสีขำว กำรจัดกำรวัตถุดิบประภทสีนัๅน สวนมำก฿ชຌกำรผสมสีครำวละมำก โ ชำงขียนสีจะบงสีท่ี
ตຌองกำร฿ชຌมำตำมท่ีก ำหนด สวนอุปกรณ์สำหรับขียนสีขียนลำย จะรับผิดชอบดยชำงขียนสี กรณีชำรุดกใ฿ชຌวิธีกำร
บิกชดชย สำหรับภำชนะสีขำวจัดกใบยกประภทจ ำนกเวຌ นับจำนวนออกมำ฿ชຌ กำรคลื่อนยຌำยวัตถุดิบของกำร
ผลิตครื่องบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำม ประกอบดຌวยกำรยຌำยสีสำหรับขียนสีขียนลำยจำกภำชนะบรรจุขนำด
฿หญ฿นหຌองกใบวัสดุ กำรคลื่อนยຌำยภำชนะสีขำวจำกหຌองกใบมำ฿ชຌ฿นกำรขียนลำย กำรคลื่อนยຌำยภำชนะเปขียน
ลำยจำกชำงขียนหลำยคนตำงหนຌำท่ี กำรคลื่อนยຌำยภำชนะท่ีขียนลำยลงสีสรใจลຌวขຌำตำอบ ละคลื่อนยຌำย
ผลิตภัณฑ์บญจรงค์ออกจำกตำ พื่อบรรจุหีบหอดยมีกำรบรรจุหีบหอ ใ บบคือ กำรบรรจุ฿นกลองเมຌบุผຌำเหม 
กำรบรรจุ฿นกลองกระจก ละบรรจุ฿นกลองกระดำษ 

สถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำมมีกำรรับกำรสั่งซืๅอจำกหลำยชองทำง 
เดຌก กำรรับคำสั่งซืๅอจำกระบบอินตอร์นใท ิinternet) ผำนทำงวใบเซต์ ิweb site) ทำงจดหมำยอิลใกทรอนิกส์ 
ิe-mail) กำรสั่งซืๅอทำงทรศัพท์ รวมทัๅงกำรดินทำงมำติดตอดຌวยตนองท่ีสถำนประกอบกำร กำรดำนินกำรตำมคำ
สั่งซืๅอตำมคิว฿นกำรสั่งซืๅอ ดยปกติลຌว฿ชຌวลำประมำณ ใ ดือนตอตละคำสั่งซืๅอ ยกวຌนสั่งซืๅอผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยูลຌว 
กำรจัดสงนิยม 
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จัดสงทำงเปรษณีย์ นอกจำกนีๅเดຌกกำรมำรับสินคຌำอง ละกำรจัดสง฿หຌลูกคຌำดยทำงรถยนต์ของสถำน

ประกอบกำร ดยมีกำรกระจำยสินคຌำภำย฿นประทศป็นสวนมำก สำหรับชองทำงจัดจำหนำยนัๅนทุกสถำน
ประกอบกำรสดงรำยละอียดของสินคຌำ฿นวใบเซต์ มีกำรออกรຌำนสดงสินคຌำ฿นงำนตำง โ ทัๅง฿นประทศละ
ตำงประทศ มีผนพับฆษณำ ิbrochure) รวมทัๅงตูຌสดงตัวอยำงผลิตภัณฑ์ท่ีหนຌำรຌำน 

กำรจัดกำรลจิสติกส์ยຌอนกลับของสถำนประกอบกำรผลิตภัณฑ์บญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมพบวำ 
สวนมำกเมพบกำรสงคืน มีจำนวนนຌอยมำกท่ีตกหรือชำรุด ซึ่งสถำนประกอบกำรพรຌอมลกปลี่ยนสินคຌำ ดยมี
กำรปรรูปพื่อนำกลับมำ฿ชຌ฿หม โ บบคือ นำผลิตภัณฑ์ท่ีชำรุดมำ฿ชຌประดับฝำผนังหรือกำพงสถำนประกอบกำร 
ละจำหนำย฿หຌผูຌรับหมำเป฿ชຌ฿นกำรตกตงฝำผนังบสถ์ละวัด 

โ. ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 
ผลกำรวิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงครำม 

มีขຌอคຌนพบ ดังนีๅ 
 แี ดຌำนคุณภำพ พบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมอยู฿นระดับ

ประสิทธิภำพท่ีเดຌปรียบคูขงขัน มื่อปรียบทียบกับสถำนประกอบกำร฿นประทศเทย มีจำนวน ไ ประดในเดຌก 
ควำมสำมำรถ฿นกำรจัดสินคຌำ ิรຌอยละ แเเี ละจัดสงสินคຌำ ิรຌอยละ แเเี ละควำมมนยำ฿นกำรพยำกรณ์ควำม
ตຌองกำรของลูกคຌำ ิรຌอยละ แเเี 

 โี ดຌำนวลำ พบวำดัชนีชีๅวัดประสิทธิภำพท่ีสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงครำมอยู฿นระดับเดຌปรียบคูขงขันจำนวน โ ประดใน เดຌกระยะวลำ฿นกำรจัดซืๅอ ิฉลี่ย แ วันี ละ
ระยะวลำ฿นกำรจัดสงสินคຌำ ิฉลี่ย เ.แใ-เ.โ5 วันี สวนประดในร่ืองระยะวลำ฿นกำรตอบสนองคำสั่งซืๅอจำกลูกคຌำ
ของทัๅง 5 สถำนประกอบกำรมีควำมตกตำงกันตัๅงตเดຌปรียบคูขงขัน จนถึงมีปัญหำ ิฉลี่ย ใ-ใเ วันี ละพบ ใ 
ประดในท่ีอยู฿นระดับมีปัญหำเดຌก ระยะวลำ฿นกำรสงคำสั่งซืๅอภำย฿นองค์กำร ิฉลี่ย ใ-ใเ วันี ระยะวลำ฿นกำร
ถือครองละกำรบรรจุภัณฑ์สินคຌำ ิฉลี่ย ใเ วันี รวมทัๅงระยะวลำ฿นกำรกใบสินคຌำส ำรใจรูปพื่อตอบสนองควำม
ตຌองกำรของลูกคຌำ ิฉลี่ย ใเ-แโเ วันี 

 ใี ดຌำนตຌนทุน พบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด 
สมุทรสงครำมมีประสิทธิภำพดຌำนตຌนทุนอยู฿นระดับเดຌปรียบคูขงขันจำนวน ใ ประดใน เดຌก 

สัดสวนตຌนทุนกำร฿หຌบริกำรลูกคຌำตอมูลคำยอดขำย ิรຌอยละ เ.เๆ -เ.็5ี สัดสวนตຌนทุนกำรจัดซืๅอจัดหำตอมูลคำ
ยอดขำย ิรຌอยละ เ.แแ-แ.เใใี ละสัดสวนตຌนทุนกำรบริกำรคลังสินคຌำตอยอดขำย ิรຌอยละ เ.เโ-เ.แโี สำหรับ
ดัชนีชีๅวัดท่ีสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมอยู฿นระดับปกติมื่อปรียบทียบกับคูขง
คือ สัดสวนตຌนทุนกำรขนสงตอมูลคำยอดขำย ิรຌอยละ เ.เแ-แ.โ่ี สัดสวนตຌนทุนกำรพยำกรณ์ควำมตຌองกำรของ
ลูกคຌำตอยอดขำย ิรຌอยละ เ.่แี ละสัดสวนมูลคำสินคຌำท่ีสียหำยตอยอดขำย ิรຌอยละ เ.ไี 

ใ. ศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 
ผลกำรประมินศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่อง บญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 

มีขຌอคຌนพบ ดังนีๅ 
 แี ดຌำนกำรก ำหนดกลยุทธ์องค์กำร พบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด

สมุทรสงครำม มีศักยภำพดຌำนกำรก ำหนดกลยุทธ์องค์กำรฉลี่ยดยรวมอยู฿นระดับนຌอย ิคำฉลี่ย แ.่ๆี            
มื่อพิจำรณำป็นรำยประดในพบวำระบบ฿นกำรประมินละพัฒนำควำมพึงพอ฿จของลูกคຌำมีศักยภำพอยู฿นระดับ
ปำนกลำงพียงประดในดียว ิคำฉลี่ย โ.ไี อีก ไ ประดในมีศักยภำพระดับนຌอย เดຌก มีกำรทำขຌอตกตงกับลูกคຌำ
หลักละมีกำรลกปลี่ยนขຌอมูลระหวำงกัน ิคำฉลี่ย โ.เี มีกำรทำขຌอตกลงกับผูຌสงมอบหลัก ละมีกำรลกปลี่ยน
ขຌอมูลระหวำงกัน ิคำฉลี่ย แ.่ี มีระบบ฿นกำรพัฒนำละประมินพนักงำน ิคำฉลี่ย แ.็ี ละองค์กำรหในถึง
ควำมส ำคัญของกลยุทธ์ดຌำนลจิสติกส์ละมีกำรวำงผนกลยุทธ์ดຌำนลจิสติกส์ ิคำฉลี่ย แ.ไี 
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 โี ดຌำนกำรวำงผนละควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน พบวำอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์

จังหวัดสมุทรสงครำม มีศักยภำพดຌำนกำรวำงผนละควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนฉลี่ยดยรวมอยู฿นระดับนຌอย 
ิคำฉลี่ย แ.็โี มื่อพิจำรณำป็นรำยประดในพบวำทัๅง ๆ ประดในมีศักยภำพระดับนຌอย เดຌก มีระบบ฿นกำร
ติดตำมสถำนะของสินคຌำ วัสดุคงคลัง ละกิจกรรมดຌำนลจิสติกส์ ิคำฉลี่ย โ.โี มี ขัๅนตอนกำรทำงำนละ
กระบวนกำรทำงำนท่ีป็นมำตรฐำนละชัดจนป็นลำยลักษณ์อักษร ิคำฉลี่ย โ.เี ควำมสำมำรถ฿นกำรพยำกรณ์
ควำมตຌองกำรของลูกคຌำละนวนຌมทำงกำรตลำด ละควำมสำมำรถ฿นกำรวำงผนละกำรปรับ 

ผนกำรทำงำนดຌำนลจิสติกส์ขององค์กำร ิ คำฉลี่ย แ.่  ีกำรพัฒนำหนวยงำนรับผิดชอบดຌำน ลจิสติกส์ 
ิคำฉลี่ย แ.5ี ละกำรก ำหนดผนงำนดຌำนลจิสติกส์ มีกำรพิจำรณำกำร฿ชຌทรัพยำกรอยำงหมำะสม ิคำฉลี่ย แ.เี 

 ใี ดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์ พบวำอุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์
จังหวัดสมุทรสงครำม มีศักยภำพดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำน ลจิสติกส์ฉลี่ยดยรวมอยู ฿นระดับนຌอย 
ิคำฉลี่ย โ.ใไี มื่อพิจำรณำป็นรำยประดในพบวำมี ไ ประดในท่ีมีศักยภำพดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผล
ดຌำนลจิสติกส์ระดับปำนกลำง เดຌก ประสิทธิภำพละคุณภำพ฿นกำรจัดสงสินคຌำ ิคำฉลี่ย ใ.เี กิจกรรมกี่ยวกับ
สิ่งวดลຌอมละควำมปลอดภัยท่ีองค์กรมีสวนรวม ิคำฉลี่ย โ.ๆี ชวงวลำนำ฿นกำรสงมอบสินคຌำ฿หຌลูกคຌำ ละ
ประสิทธิภำพ฿นกำรจัดสงสินคຌำ ละสินคຌำคงคลังละตຌนทุนคำสียอกำส ิคำฉลี่ย โ.ไี 

อีก ใ ประดในมีศักยภำพดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์ระดับนຌอย เดຌก อัตรำ
กำรหมุนวียนสินคຌำคงคลัง ละชวงระยะวลำรอบหมุนวียนวัฏจักรงินสด ละตຌนทุนท่ีกี่ยวขຌองกับลจิสติกส์ 
ิคำฉลี่ย โ.โี ละกำรพัฒนำกิจกรรมดຌำนลจิสติกส์ ิคำฉลี่ย แ.ๆี 

 ไี ดຌำนระบบบริหำรขຌอมูลสำรสนทศ ละทคนลยีสำรสนทศ พบวำ 
อุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม มีศักยภำพดຌำนระบบบริหำรขຌอมูล

สำรสนทศละทคนลยีสำรสนทศฉลี่ยดยรวมอยู฿นระดับนຌอย ิคำฉลี่ย โ.เี มื่อพิจำรณำป็นรำยประดในพบวำ
ทัๅง ใ ประดในมีศักยภำพระดับนຌอย เดຌก กำรพัฒนำบุคลำกรดຌำนกำรบริหำรจัดกำรระบบทคนลยีสำรสนทศ
ทำงดຌำนซัพพลำยชนละลจิสติกส์ ิคำฉลี่ย โ.โี กำร฿ชຌปรกรมคอมพิวตอร์฿นกำรจัดกำรขຌอมูลทำงดຌำนซัพพลำย
ชนละลจิสติกส์ ิคำฉลี่ย โ.เี ละกำรกำหนดรหัสมำตรฐำนสำหรับสินคຌำละกระบวนกำร ิคำฉลี่ย แ.่ี 

 5ี ดຌำนควำมรวมมือกันระหวำงองค์กำร พบวำ อุตสำหกรรมผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัด
สมุทรสงครำม มีศักยภำพดຌำนควำมรวมมือกันระหวำงองค์กำรฉลี่ยดยรวมอยู฿นระดับนຌอย ิคำฉลี่ย โ.เี            
มื่อพิจำรณำป็นรำยประดในพบวำทัๅง โ ประดในมีศักยภำพระดับนຌอย เดຌกกำรหในถึงควำมส ำคัญของกำรรวมมือ
ทำงดຌำนลจิสติกส์ ระหวำงองค์กำร ละหนวยงำนวิจัยหรือพัฒนำ ิคำฉลี่ย โ.โี ละกำรหในถึงควำมส ำคัญของ
กำรรวมมือทำงดຌำนลจิสติกส์ระหวำงธุรกิจท่ีป็นพันธมิตรกัน ละระหวำงธุรกิจประภทดียวกัน ิคำฉลี่ย แ.่ี 

 

อภิปรายผล 
จำกกำรวิครำะห์ประสิทธิภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ของอุตสำหกรรมผลิตครื่อง บญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม 

มีขຌอคຌนพบของงำนวิจัยท่ีนำสูกำรอภิปรำยผล เดຌดังนีๅ 
แ. จำกผลกำรวิจัยท่ีพบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์฿นจังหวัดสมุทรสงครำมกือบทัๅงหมด  

เมมีกำรจัดกใบขຌอมูลกำรผลิต ละกำรจัดจ ำหนำย รวมทัๅงเมมีกำรวิครำะห์ขຌอมูลดຌำนบุคลำกร ดຌำนกำรตลำด  
กำรขนสง ละดຌำนอื่น โ อันป็นหตุ฿หຌเมสำมำรถค ำนวณหำประสิทธิภำพตำมดัชนีชีๅวัดประสิทธิภำพดຌำนคุณภำพ 
ดຌำนวลำ ละดຌำนตຌนทุน฿นบำงดัชนีชีๅวัดเดຌ ซึ่งขຌอมูลท่ีตຌอง฿ชຌพื่อกำรค ำนวณชน จ ำนวน฿บสั่งง ำนพื่อค ำนวณ
ควำมมนยำของ฿บสั่งงำน ขຌอมูลจ ำนวนครัๅงของกำรถูกตีกลับของสินคຌำ ละจ ำนวนครัๅงของกำรจัด สงสินคຌำเปยัง
ลูกคຌำ พื่อค ำนวณหำอัตรำกำรถูกตีกลับของสินคຌำ ป็นตຌน 
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กำรท่ีสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมเมกใบขຌอมูลกำรดำนินงำนอำจ
น่ืองมำจำกผลิตภัณฑ์ครื่องบญจรงค์มีลักษณะกำรผลิตท่ีตຌอง฿ชຌฝีมือ มีกำรฝຄกฝน ผลิตภัณฑ์ป็นสินคຌำหัตถกรรม
เม฿ชลักษณะของสินคຌำอุตสำหกรรมกำรกิดคูขงขันทำงธุรกิจยำกกวำ รวมทัๅงผลิตภัณฑ์ครื่องบญจรงค์ของ
จังหวัดสมุทรสงครำมยังป็นท่ีตຌองกำรของตลำดดຌวยควำมป็นอกลักษณ์ของเทยดยฉพำะทำงดຌำนลวดลำยจึงป็น
ท่ีนิยมพื่อป็นของก ำนัล ของฝำก รวมทัๅงของท่ีระลึกท่ีสดงควำมป็นเทยเดຌอยำงดี ประกอบกับสถำน
ประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์ของจังหวัดสมุทรสงครำมมีลักษณะป็นอุตสำหกรรมของครอบครัว 

โ. ผลกำรวิจัยพบวำสถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำม มีศักยภำพกำรจัดกำร
ลิจิสติกส์฿นภำพรวมทัๅง 5 ดຌำน อยู฿นระดับนຌอย ต มื่อพิจำรณำรำยสถำนประกอบกำรลຌวพบวำ มีสถำน
ประกอบกำรท่ีมีศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ดຌำนประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์฿นภำพรวมอยู฿น
ระดับปำนกลำง ทัๅงนีๅอำจน่ืองมำจำกตัวบงชีๅประสิทธิภำพละประสิทธิผลดຌำนลจิสติกส์ เดຌก กิจกรรมกี่ยวกับ
กำรสงมอบ กำรจัดซืๅอ ตຌนทุน ละสินคຌำคงคลัง ป็นตຌน ซึ่งมຌสถำนประกอบกำรจะเมมีกำรจัดกใบขຌอมูลชิง
ปริมำณ ตสถำนประกอบกำรเมพบปัญหำกำรดำนินธุรกิจ฿นร่ืองดังกลำว ละถือวำ ป็นกิจกรรมทำงธุรกิจท่ีทำ
ประจำ มื่อพิจำรณำปรียบทียบกับศักยภำพกำรจัดกำรลจิสติกส์ดຌำนอื่น โ  ท่ีสถำนประกอบกำรเมเดຌทำ ชน     
กำรประมินควำมพึงพอ฿จของลูกคຌำ กำรประมินพนักงำน กำรวำงผน กำรพยำกรณ์ ละกำร฿ชຌระบบทคนลยี
สำรสนทศ ป็นตຌน 
 

ขຌอสนอนะ 
ขຌอสนอนะพื่อการน าผลการวิจัยเปใชຌงาน 
 ผลกำรสืบคຌนขຌอมูลพื่อกำรวิจัยพบวำ สถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมเมมี
กำรจัดกใบขຌอมูลกำรประกอบกำรอยำงป็นระบบ สถำนประกอบกำรจึงควรวำงระบบกำรจัดกใบขຌอมูลทัๅงหมดพื่อ
ป็นขຌอมูลพืๅนฐำน฿นกำรพิจำรณำวำงผนละปรับปรุงกำรประกอบกำร฿นอนำคต 
 จำกกำรสัมภำษณ์พื่อจัดกใบขຌอมูลพบวำ สถำนประกอบกำรผลิตครื่องบญจรงค์จังหวัดสมุทรสงครำมมี
กำร฿หຌขຌอมูลดຌำนกำรจัดกำรลจิสติกส์ตอองค์กำรภำครัฐมำลຌวกอนหนຌำ ฿นลักษณะคลຌำยกัน ตเมเดຌรับผล
กำรศึกษำสงกลับคืน รวมทัๅงยังพบวำสถำนประกอบกำรยังขำดควำมขຌำ฿จ฿นรำยละอียดละควำมส ำคัญของกำร
จัดกำรลจิสติกส์ ดังนัๅนนักวิจัย นักวิชำกำร ละหนวยงำนท่ีกี่ยวขຌอง ควรมีกำร฿หຌควำมรูຌรื่องกำรจัดกำร ลจิสติกส์ 
฿หຌกับสถำนประกอบกำรพิ่มมำกขึๅน 
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บทคัดยอ 
งำนวิจัยครัๅงนีๅเดຌ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำละกำรมีสวนรวมของชุม พื่อพิ่มขีดควำมสำมำรถ฿หຌกับ

กษตรกร ดย฿ชຌหลักกำรกำรบูรณำกำรกำรจัดกำรซอุปทำนละลจิสติกส์อยำงมีประสิทธิภำพ ภำย฿ตຌ
วัตถุประสงค์ เดຌก 1) พื่อศึกษำควำมช่ือมยงของหวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกร ผูຌรวบรวมผลผลิตเปจนถึง
ผูຌปรรูปหຌว ฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2) พื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของหวงซ
อุปทำนของหຌว 3) พื่อศึกษำปัญหำละอุปสรรคท่ีกิดขึๅน฿นหวงซอุปทำนของหຌว฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี 4) พื่อก ำหนดรูปบบกำรสื่อสำรพื่อสรຌำงกำรรับรูຌกี่ยวกับหຌวพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ด ำนินกำรศึกษำดย฿ชຌระบียบวิธีวิจัยชิงคุณภำพ (Qualitative Research) ดຌวยกำรสัมภำษณ์ชิงลึก
ป็นครื่องมือ฿นกำรวิจัยพื่อมุงนຌนประยชน์ดยรวมกกษตรกร กลุมผูຌ฿หຌขຌอมูลหลัก คือ กษตรกรผูຌปลูกหຌว ท่ีมี
พืๅนท่ีปลูกละภูมิล ำนำอำศัยอยู฿นต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

ผูຌวิจัยเดຌน ำขຌอมูลจำกกำรสัมภำษณ์ชิงลึกละกำรสังกตบบมีสวนรวมพื่อศึกษำควำมช่ือมยงของหวง
ซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกร ผูຌรวบรวมผลผลิตเปจนถึงผูຌปรรูปหຌว  พบวำเดຌมีกำรปรับปลี่ยนจำกหวงซ
อุปทำนบบด่ังดิมเปสูรูปบบ฿หม ท่ีกษตรกรผูຌปลูกมีกำรลกปลี่ยนขຌอมูลกับผูຌมีสวนเดຌสวนสีย (Stakeholder) 
จนรูຌถึงควำมตຌองกำรของตลำด เปสูผูຌบริภคภำย฿นประทศวำมี Demand ทำเหร ลຌวกลับมำวำงผนกำรผลิต
ตำมค ำสั่งซืๅอท่ีมีกำรวำงผนซืๅอขำยกันเวຌลวงหนຌำ สวนกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ของหวงซอุปทำนของหຌว คือ           
ผูຌจัดหำวัตถุดิบ พอคຌำ/ผูຌรับซืๅอ ผูຌคัดลือกหຌวดิบสง฿หຌกับรงงำนตำมควำมตຌองกำรของลูกคຌำ พื่อ฿หຌกำรจัดสง
วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภำพกำรสงสินคຌำ฿หຌตรงตอวลำละปลอดภัย กำรด ำนินงำน฿นกำรจัดกำรหวงซอุปทำนดย฿ชຌ
ทฤษฏีตัวบบจ ำลอง Supply Chain Operation Reference Model (SCOR Model) มำ฿ชຌศึกษำควำมสัมพันธ์
ซึ่งประกอบดຌวยกระบวนกำรจัดกำร 6 ขัๅนตอน ดังนีๅ 1. กำรวำงผน (Plan) 2. กำรจัดซืๅอจัดหำ (Source) 3. กำรผลิต 
(Make) 4. กำรขนสง (Delivery) 5. กำรสงคืน (Return) ละ6.กำรสนับสนุนกำรด ำนินงำน (Enable) สวนปัญหำ
ละอุปสรรคท่ีกิดขึๅนภำย฿นหวงซอุปทำน - ดຌำนปัจจัยกำรผลิต (Input) ดຌำนกระบวนกำรผลิต (Process)           
ดຌำนกำรกใบกี่ยว (Outputละรูปบบกำรสื่อสำรพื่อสรຌำงกำรรับรูຌกี่ยวกับหຌว พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
กำรสื่อสำรท่ีประชำชนตຌองกำรอยำกรับรูຌมำกที่สุดคือกำรสื่อสำรผำนทำงอินตอร์นใต 

 
ค าส าคัญ : หຌว, ซอุปทาน, ลจิสติกส์, ความสัมพันธ์, ผูຌมีสวนเดຌสวนสีย  
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ABSTRACT 
This research has focused on the development and community participation for 

empowering of farmers. The principle of integrating supply chain management and logistics 
efficiency. The objectives include: 1) to study the links of the supply chain between farmers. 
The harvesting to processing the frustration. In the district Wang Yang Si Prachan District, 
Suphan Buri 2) to study the relationship of supply chain frustration. That supplier Traders 
Middleman/collector the selection of raw truffle delivered to the factory, according to 
customer requirements. In order to deliver the best quality raw materials. Delivery on time 
and safely.3) to study the problems and difficulties arising in the supply chain of frustration 
in Tambon Wang Yang. Si Prachan district Suphan Buri 4) to determine the form of 
communication to create awareness about the identity of frustration plants offense. The study 
was conducted using qualitative research methods to study collected data from documents 
and interviews; in-depth research is to focus on the benefits to farmers. The main contributors 
to the grower’s frustration. The area planted with domicile and residence in Tam Bon Wang 
Yang Am Phoe Si Prachan Suphanburi Province.  

The research was based on in-depth interviews and participant observation. For 
study the linkages the supply chain between the farmers, collector to entrepreneur. That is 
found to change traditional supply to modern supply chain. The farmers exchanged 
information to stakeholder. To know market want to the domestic consumers that demand. 
Then come back to plan production on order pre-planned. That study the relationship of 
supply chain frustration that supplier traders, middleman/collector the selection of raw truffle 
logistic to the factory, according to customer requirement, logistic on time and safety. 
Operation in supply chain management using theory Supply Chain Reference Model (SCOR 
Model) to study the relationship consisting of process to 6 step asfollowing: 1. Plan 2. Source 
3. Make 4. Delivery 5. Return and 6. enable there are barriers that occur within the supply 
chain. Input, Production process, Product Output That to determine form of communication 
to create about the identity of frustration plants offense of Suphanburi Province. The perception 
of communication the people want to know most is internet/social network.  

 
Keyword : Water Chestnut, Supply Chain Management, logistics, Relationship, Stakeholder  

 

บทน า 
จำกควำมผันผวนทำงศรษฐกิจละสังคม฿นยุคปัจจุบันท่ีเมป็นเปตำมวัฎจักรศรษฐกิจ฿นบบท่ีผำนมำ 

(New Normal) ถูกปลี่ยนปลงเปรใวละมำก สิ่ง฿หมโที่กิดขึๅนท ำลำยสิ่งกำโที่รำคุຌนชิน มนุษย์ตຌองด ำรงชีวิตอยู
฿นสภำวะท่ีรงรีบ สงผลกระทบยังภำคอุตสำหกรรมละธุรกิจนຌอย฿หญ ทัๅงระบบ ตัๅงตผูຌผลิตจนถึงผูຌบริภค ฿นต
ละกิจกรรมของธุรกิจปรียบสมือนหวงซคลຌองติดกันป็นครือขำย มื่อกิดผลกระทบตอหวงขຌอ฿ดขຌอหน่ึงยอม
สงผลกระทบกันเปทัๅงระบบ จำกรำยเดຌประชำกรของประทศเทยตอกำรก ำหนดทิศทำงของผนพัฒนำศรษฐกิจ
ละสังคมหงชำติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ยังคงมีควำมตอน่ืองจำกวิสัยทัศน์ดิมของผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี 11 
ละกรอบ฿นกำรวำงผนท่ีนຌอมน ำอำหลักปรัชญำศรษฐกิจพอพียงมำประยุกต์฿ชຌดยยึดยงคนป็นศูนย์กลำงของ
กำรพัฒนำอยำงมีสวนรวม กำรพัฒนำท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน ดยนຌนวิสัยทัศน์ของผนกำรพัฒนำ฿นฉบับท่ี 12   
ดຌวยกำร฿หຌควำมส ำคัญกับกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำท่ีมุงสูกำรปลี่ยนผำนประทศเทย จำกประทศท่ีมีรำยเดຌ
ปำนกลำงเปสูประทศท่ีมีรำยเดຌสูง (4.0) สังคมอยูรวมกันอยำงมีควำมสุขน ำเปสูกำรบรรลุวิสัยทัศน์ของผนระยะยำว 
(20ปีี มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน มุงสูศรษฐกิจท่ีนຌนกำรสรຌำงมูลคำละขับคลื่อนดຌวยนวัตกรรมดิจิตอล ดังนัๅน                
กำรพัฒนำจึงริ่มตຌนจำกอำชีพกษตรกรรมพื่อท ำ฿หຌประชำกร฿นภำคกำรกษตรมีรำยเดຌท่ีสูงขึๅน น่ันหมำยถึงกำรท ำ
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฿หຌศรษฐกิจ฿นภำคครัวรือนของประชำชนอยูดีมีสุข สงผล฿หຌสุขภำพกำยละสุขภำพจิตท่ีสมบูรณ์ อันจะน ำเปสูกำร
ลดปัญหำควำมหลื่อมลๅ ำทำงสังคม฿นระยะยำว กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตจ ำป็นตຌองพัฒนำบบองค์รวมของกำรมี
สวนรวม ดยนຌนกำรพัฒนำอำชีพ ละรำยเดຌท่ีอืๅอตอสุขภำวะเปพรຌอมโกันประทศเทยจัดป็นประทศ
กษตรกรรม น่ืองจำกพืๅนท่ีสวน฿หญประมำณ 70 ปอร์ซในต์ ถูก฿ชຌประยชน์เปพื่อกำรพำะปลูก  กลำวคือ             
฿นพืๅนท่ีของประทศเทยประมำณ 321 ลຌำนเร ป็นพืๅนท่ีส ำหรับท ำกำรกษตรประมำณ 150 ลຌำนเร อำชีพของ
ประชำกร฿นประทศเทยสวน฿หญรຌอยละ 79 ประกอบอำชีพกษตรกรรมจังหวัดสุพรรณบุรีป็นจังหวัดหน่ึงท่ีนิยมกำร
ทำนำหຌวดยมีพืๅนท่ีพำะปลูกสวน฿หญอยู฿นต ำบลวังยำงละต ำบลมดดง (ส ำนักงำนกษตร อ.ศรีประจันต์,2557)  

จังหวัดสุพรรณบุรีตัๅงอยู฿นภำคกลำง มีมนๅ ำสุพรรณบุรีหรือมนๅ ำทำจีนเหลผำนตำมนวยำวของจังหวัด
จำกหนือจรด฿ตຌ จังหวัดสุพรรณบุรีมีพืๅนท่ีทัๅงหมดประมำณ 3,348,755 เร พืๅนท่ีสวน฿หญป็นท่ีรำบลุม มีนืๅอท่ี฿ชຌ
ประยชน์ทำงกำรกษตร 2,315,389 เร (ส ำนักงำนศรษฐกิจกำรกษตร,2559) ลักษณะภูมิประทศมีลักษณะป็นท่ี
รำบลุม มีพืๅนท่ีบำงสวนป็นท่ีรำบสูง มีสภำพดินท่ีหมำะกับกำรท ำกำรกษตร฿นรูปบบตำงโ ชน ทำนำขຌำว             
ปลูกพืชเร ปลูกผลเมຌตำงโ ป็นตຌน มีหลงนๅ ำธรรมชำติท่ีน ำมำ฿ชຌ฿นกำรประกอบอำชีพกษตรกรรม เดຌก มนๅ ำทำ
จีน ล ำหຌวยกกระสียว คลองจระขຌสำมพัน หลงนๅ ำธรรมชำติผิวดินอื่นโ ละหลงนๅ ำ฿ตຌดิน ท ำ฿หຌประชำชนสวน
฿หญของจังหวัดสุพรรณบุรี ประมำณรຌอยละ 70 ประกอบอำชีพกษตรกรรม ซึ่งชนิดพืชศรษฐกิจท่ีส ำคัญ 5 ล ำดับรก 
เดຌก ขຌำวนำป/ีขຌำวนำปรัง อຌอยรงงำน มะมวง หຌวมันส ำประหลัง (ส ำนักงำนจังหวัดสุพรรณบุรี,2559 จำกกำรศึกษำ 
ขຌอมูลพืๅนฐำนจำกกลุมกษตรกรผูຌปลูกหຌว ละกลุมผูຌปรรูปหຌว (ทีมวิจัยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม,มทร,2558) 
พบวำมีครงสรຌำงหวงซอุปทำน ดังภำพท่ี 1 ซึ่งสดง฿หຌหในสຌนทำงกำรเหลของผูຌปลูกจำกกระบวนกำรผลิตเปสู
ผูຌบริภค จำกภำพจะหในวำ ผลผลิตท่ีกใบกี่ยวเดຌ รຌอยละ 80 ถูกสง฿หຌพอคຌำ/ผูຌรับซืๅอ ท่ีรับซืๅอดຌวยระบบควตຌำป็น
บบหมำเร ดยกลุมนีๅจะรับซืๅอหຌวดิบจຌำงคนปอกปลือกลຌวจึงน ำสงรงงำนบรรจุกระป๋อง รงตຌมหຌวรำยยอย 
ละสงกรุงทพ ฯ ละท่ีอื่นโ ผลผลิตท่ีกใบกี่ยวเดຌ อีกรຌอยละ 15 ป็นของกลุมปรรูปผลผลิต เดຌกกลุมวิสำหกิจ
วังยำงกับกลุมขຌำวกรียบหຌวละอีก 5% ป็นผูຌคຌำรำยยอย/รຌำนของฝำก฿นพืๅนท่ีจำกปริมำณกำรปลูก฿นปัจจุบัน
ประมำณ 2,000 เร ผลผลิตท่ีเดຌประมำณ 5 ตันตอเรรำคำรับซืๅอหัวหຌวดิบหนຌำนำรำคำประมำณ 160 บ. /ถัง 
(10.67 บ. /กก.)/(15 กก.) คิดป็นมูลคำหຌวดิบตอเรประมำณ 42,666.67 บ./เร/ฤดูกำลปริมำณ 2,000 เร คิดป็น
มูลคำหຌวดิบตอฤดูกำลดยประมำณ 85,333,340 บำท 

มีประดในท่ีกษตรกรตຌองกำรเดຌรับกำรสงสริมละสนับสนุนของกลุมกำรผลิต ยกเดຌป็น 3 ชวง เดຌก 
฿นระดับตຌนนๅ ำ :กลุมของกษตรกรมีประดในท่ีตຌองกำร ขอรับกำรสนับสนุน฿นร่ืองสำยพันธุ์ จำกดิมสำยพันธุ์หຌวท่ี
ปลูกตຌองซืๅอมลใดพันธุ์มำจำกประทศจีน ละยังเมมีกำรสงสริมสำยพันธุ์ของเทย หลงงินตຌองเปกูຌงินนอกระบบ 
น่ืองจำกคุณสมบัติของกษตรกรเมขຌำกณฑ์ท่ีธนำคำรก ำหนด ฿นระดับกลำงนๅ ำ : องค์ควำมรูຌรื่องกำรลด฿ชຌ
สำรคมีเมท ำลำยสิ่งวดลຌอมกษตรกรทรำบถึงผลกระทบของกำร฿ชຌปุ๋ยคมีตเมมีองค์ควำมรูຌรื่องกำร฿ชຌปุ๋ยอินทรีย์
วำตຌอง฿ชຌปริมำณทำเหรถึงท ำ฿หຌผลผลิตหຌวมีคุณภำพทำกับกำร฿ชຌปุ๋ยคมีละ฿นสวนของกำรขำยหัวสดจะเดຌรำคำ
ต่ ำเมคุຌมทุน กษตรกรกใตຌองกำรรำคำพิ่มขึๅนมื่อตຌนทุนสูงขึๅน หรือมีกำรประกันรำคำคลຌำยกับชำวนำขຌำว ฿นระดับ
ปลำยนๅ ำ :องค์ควำมรูຌรื่องกำรปรรูปยังมีนຌอย รวมถึงชองทำงกำรจัดจ ำหนำยท่ีถูกจ ำกัดคพอคຌำคนกลำง 2-3 รำย
ละจำกกำรลงพืๅนท่ีอีก 3-5 ครัๅงยังพบวำผลิตภัณฑ์หຌวยังเมคอยป็นท่ีรูຌจักวำป็นพืชชนิดหน่ึงท่ีป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดสุพรรณบุรี คือกำรเดຌGeographical indication (GI) อยำงเรกใดีมื่อพิจำรณำปัญหำของกลุมกษตรกร ละ
กลุมปรรูปหຌวพบวำมีประดในท่ีนำสน฿จคือรื่องรำคำของผลผลิตท่ีป็นประดในหลัก ถຌำหำกมอง฿นงของควำม
เดຌปรียบทำงกำรขงขัน พบวำป็นหຌวท่ีมีคุณภำพดีจนเดຌ GI มีพียงหลงดียวคือ฿นอ ำภอศรีประจันต์จังหวัด
สุพรรณบุรี สวนกำรปลูกหຌว฿นพืๅนท่ีอื่น ชน กำญจนบุรี อุทัยธำนี กใ฿หຌผลผลิตละคุณภำพเมดีทำท่ีจังหวัด
สุพรรณบุรี น่ืองจำกท่ีสุพรรณบุรีมีชัๅนดินท่ีหมำะสมส ำหรับกำรทำนำหຌว สวนกำรพิ่มมูลคำทำงกำรตลำดตຌอง
สรຌำงกำรรับรูຌ พื่อกำรท่ีลูกคຌำจะยอมรับ฿นรื่องของบรนด์ละซืๅอเดຌ฿นรำคำสูง ทัๅงท่ีป็นสินคຌำชนิดดียวกันควร
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สรຌำงควำมตกตำงท่ีดดดน฿นสำยตำลูกคຌำอยำงมีคุณคำ฿นทำงธุรกิจจะหในวำ  กวำหຌวจะ฿หຌผลผลิตมำป็นหัว
หຌวดิบเดຌ กษตรกรตຌองลงทุนดຌำนปัจจัยกำรผลิต (Input) ท่ีสูงร่ิมตัๅงตกำรคัดลือกพันธุ์หຌว กำรตรียมดินกอน
ปลูก สวน฿นกระบวนกำรผลิต (Process) ริ่มจำกกำรดูลรักษำ กำร฿สปุ๋ยระยะวลำ฿นกำรพำะปลูก 6-7 ดือน 
กำรกใบกี่ยวละมื่อเดຌผลผลิต (Output) มำเดຌลຌวกใเมสำมำรถก ำหนดรำคำเดຌอง กวำสินคຌำจะสงถึงมือผูຌบริภค
คนสุดทຌำยตຌองผำนกระบวนกำรหลำยขัๅนตอนหรือท่ีรียกวำชองทำงกำรตลำด (Marketing Channel) ป็นกำรบง
บอก฿หຌรูຌวำสินคຌำนัๅนตຌองผำนชองทำง฿ดบຌำง ฿นปริมำณรຌอยละทำ฿ด กวำจะถึงมือผูຌบริภคหรือผูຌ ฿ชຌคนสุดทຌำย              
ซึ่งป็นธรรมชำติของสินคຌำท่ีบำงชนิดออกจำกเรกใเปสูผูຌขำยปลีกหรือผูຌบริภคลย ตบำงชนิดตຌองผำนหลำยขัๅนตอน 
ผูຌวิจัยมีควำมสน฿จ฿นกำรจัดกำรหวงซอุปทำนของหຌว ดยลือกศึกษำกลุมกษตรกรชำวนำหຌว฿นต ำบลวังยำง 
อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ป็นกรณีศึกษำ น่ืองจำกหຌว จ ำป็นตຌองมี 

กำรจัดกำรซอุปทำนท่ีดี จึงตຌองมีกำรวำงผนตัๅงตปัจจัยกำรผลิต (Input) กระบวนกำรกำรผลิต 
(Process) เปจนถึงกำรกใบกี่ยวผลผลิต (Output) ตຌองมีกำรปฏิบัติตำมผนละกำรติดตำมตรวจสอบทุกขัๅนตอน 
วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย฿นครัๅงนีๅ คือ 1) พื่อศึกษำควำมช่ือมยงของหวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกรผูຌ
รวบรวมผลผลิต (พอคຌำคนกลำง) เปจนถึงผูຌปรรูปหຌว (พอคຌำปลีก) 2) พื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของหวงซอุปทำน
ของหຌวคือผูຌจัดหำวัตถุดิบ พอคຌำคนกลำง/ผูຌรวบรวมผลผลิต ท่ีคัดลือกหຌวดิบสง฿หຌกับรงงำนตำมควำมตຌองกำร
ของลูกคຌำ พื่อ฿หຌกำรจัดสงวัตถุดิบท่ีดีมีคุณภำพกำรสงสินคຌำ฿หຌตรงตอวลำละปลอดภัย3) พื่อศึกษำปัญหำละ
อุปสรรคท่ีกิดขึๅน฿นหวงซอุปทำนของหຌว 4) พื่อก ำหนดรูปบบกำรสื่อสำรพื่อสรຌำงกำรรับรูຌกี่ยวกับหຌวพืชอัต
ลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. พื่อศึกษำควำมช่ือมยงของหวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกร ผูຌรวบรวมผลผลิตเปจนถึงผูຌปรรูป

หຌว ฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. พื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ของหวงซอุปทำนของหຌวคือกำรจัดหำวัตถุดิบ พอคຌำคนกลำง /ผูຌรวบรวม

ผลผลิต ท่ีคัดลือกหຌวดิบพื่อสง฿หຌกับรงงำน ตำมควำมตຌองกำรของค ำสั่งซืๅอพื่อ฿หຌมีกำรจัดสงวัตถุดิบท่ีดีมี
คุณภำพ กำรสงสินคຌำ฿หຌตรงตอวลำละปลอดภัย  

3. พื่อศึกษำปัญหำละอุปสรรคท่ีกิดขึๅน฿นหวงซอุปทำนของหຌว ฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรี
ประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  

4. พื่อก ำหนดรูปบบกำรสื่อสำรพื่อสรຌำงกำรรับรูຌกี่ยวกับหຌวพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



กรอบนวคิดที่ใชຌในงานวิจัย 
ตัวปรตຌน หรือตัวปรอิสระ ตัวปรตาม 
 

แ. พศ รูปบบกำรสื่อสำรผำนสื่อ฿ด 
โ. อำยุ พื่อสรຌำงกำรรับรูຌกี่ยวกับหຌว  
ใ. อำชีพ พืชอัตลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
ไ. วุฒิกำรศึกษำ 1. ผนพับ/฿บปลิว 
5. ประสบกำรณ์ โ. ตัวมำสคอตหຌว 

 ใ. หนังสือพิมพ์/นิตยสำร 
 ไ. อินตอร์นใต วใบเซต์ ซชียว 
 นใตวิร์ค 
 5. TV/วิทย ุ
 ๆ. กำรท ำ PR ตำมสถำนท่ีทองท่ียว 
 ตำง โ ฿นสุพรรณบุรี 
 

นวทำงกำรบริหำรจัดกำรลจิสติกส์ละซอุปทำน฿หຌกับกษตรกรชำวนำหຌว 
 
ประชากรละกลุมตัวอยางงานวิจัย 
แ. กลุมผูຌใหຌขຌอมูลหลัก  

ผูຌ฿หຌขຌอมูลหลักพื่อป็นขຌอมูล฿นกำรศึกษำครัๅงนีๅป็นกลุมกษตรกรผูຌรวบรวมผลผลิตท่ีเดຌจ ำนวน 1 คน จำก
กลุมตัวอยำงกษตรกรผูຌปลูกหຌว จ ำนวน 220 คน ฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. การกใบรวบรวมขຌอมูล  

฿นกำรศึกษำนีๅมีกำรกใบรวบรวมขຌอมูล฿นพื่อ฿ชຌ฿นกำรศึกษำวิจัย ผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
ดยบงเดຌ 2 ประภท คือขຌอมูลปฐมภูมิละขຌอมูลทุติยภูมิ ดยตละขຌอมูลจะมีควำมตกตำงกันดังนีๅ  

1. ขຌอมูลปฐมภูมิ ป็นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลจำกภำคสนำมจำกกำรสังกต พฤติกรรมบบมีสวนรวมละ
บบสอบถำม ดยผูຌวิจัยท ำกำรศึกษำละท ำควำมขຌำ฿จ฿นบบสอบถำม พื่อน ำเปป็นตัวบบ฿นกำรวิจัย ซึ่งตຌองมี
ควำมขຌำ฿จอยำงถูกตຌองกอนท่ีจะท ำกำรกใบขຌอมูล ซึ่งกำรด ำนินกำรกใบขຌอมูลจะด ำนินกำรกใบขຌอมูลดยกำรขຌำ
เป฿นพืๅนท่ี ละน ำขຌอมูลมำวิครำะห์฿นชิงคุณภำพ  

โ. ขຌอมูลทุติยภูมิ ป็นขຌอมูลท่ีผูຌกี่ยวขຌองตำงโ เดຌท ำกำรกใบรวมรวบละวิครำะห์ผลท่ีเดຌออกมำลຌว 
น ำมำป็นขຌอมูลประกอบ฿นกำรสังครำะห์ผลชิงคุณภำพตอเป฿นกำรวิครำะห์ชิงคุณภำพนีๅ ป็นกระบวนกำร
วิครำะห์ขຌอมูลท่ีอยู฿นลักษณะของขຌอควำมท่ีขียนบรรยำยกี่ยวกับควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จ ละควำมคิดหในของกลุม
สัมภำษณ์ ซี่งป็นขຌอควำมท่ีเดຌจำกบบสอบถำม กำรบันทึกผล กำรสัมภำษณ์ ละกำรสังกตบบมีสวนรวม ดย
กำรน ำอำขຌอมูลมำด ำนินกำรตำมขัๅนตอนของกำรวิครำะห์ชิงคุณภำพของกลุมกษตรกร ละผูຌประกอบกำร฿น
ขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ผูຌวิจัยท ำกำรศึกษำขัๅนตอนหวงซอุปทำนของหຌวตัๅงตกลุม
กษตรกรผูຌท ำกำรลงมือผลิต เปจนถึงสินคຌำจัดสงถึงลูกคຌำ  
ขัๅนตอนการรวบรวมขຌอมูล  

1. ผูຌวิจัยเดຌเปประสำนงำนกับจำสิบอกอนันต์ สวนกุหลำบพื่อขออนุญำตละขอควำมรวมมือ฿นกำรกใบ
รวบรวมขຌอมูลกำรศึกษำครัๅงนีๅกกลุมกษตรกร ผูຌประกอบกำร ละผูຌ ท่ีกี่ยวขຌอง฿นกำรท ำวิจัยครัๅงนีๅ พื่อ฿หຌ
ค ำนะน ำ ควำมรูຌหลักกำรละนวคิดกำรพัฒนำบบบูรณำกำรกผูຌขຌำรวมอบรม  
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2. ติดตอประสำนงำนกับกลุมกษตรกร฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี            
พื่อชีๅจงวัตถุประสงค์ ขัๅนตอนกำรด ำนินงำน ละขอควำมรวมมือ฿นกำรศึกษำครัๅงนีๅ  

ใ. กใบรวบรวมขຌอมูลภำคสนำมดยกำรสังกตบบมีสวนรวมละกำรตอบบบสอบถำม ฿นประดในตำงโ 
ท่ีครอบคลุมกำรศึกษำ฿นครัๅงนีๅ  
ครื่องมือที่ใชຌในการวิจัย  
แ. การสังกตบบมีสวนรวม  

ผูຌวิจัยจะท ำกำรศึกษำดยขຌำเปศึกษำขัๅนตอนกำรคัดหัวพันธุ์หຌว กำรพำะตຌนกลຌำกำรปลูก กำรบ ำรุงรักษำ 
กำรกใบกี่ยว กำรผลิต กำรจัดสง กำรปอก กอนสงออก฿หຌกับลูกคຌำอยำง 

฿กลຌชิด พื่อศึกษำควำมช่ือมยงของหวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกรผูຌรวบรวมผลผลิต เปจนถึง
ผูຌประกอบกำรหຌววำป็นอยำงเร  
โ. การตอบบบสอบถาม 

ผูຌวิจัยเดຌกใบขຌอมูลกษตรกรผูຌปลูก ผูຌผลิต ผูຌประกอบกำรละผูຌมีสวนกี่ยวขຌองกับสินคຌำหຌว ดຌวยกำรตอบ
บบสอบถำม ดย฿ชຌค ำถำมบบปลำยปຂดควบคูเปกับกำรลำรื่องดย฿หຌผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมรูຌสึกป็น
กันองกับผูຌวิจัย ดยขຌอมูลท่ี฿ชຌ฿นบบสอบถำมจะกี่ยวกับปัจจัยกำรผลิต กระบวนกำรปลูก ผลผลิต ตลอดจน
ปัญหำละอุปสรรคท่ีกิดขึๅน 

 

สรุปผลงานวิจัย 
ควำมช่ือมยงของหวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกร ผูຌรวบรวมผลผลิตเปจนถึงลูกคຌำ  (ผูຌปรรูปหຌว) 

฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จำกกำรลงพืๅนท่ีพื่อศึกษำกำรด ำนินงำนรวมกับกลุมผูຌ
รวบรวมผลผลิตเดຌผูຌพบรูปบบหวงซอุปทำนบบ฿หมท่ีกี่ยวขຌองกับกิจกรรมกำรผลิตทัๅงหมด ตัๅงตตຌนนๅ ำถึงปลำย
นๅ ำ ละลักษณะกำรด ำนินงำนภำย฿นของหวงซอุปทำน ดังภำพท่ี 31 มื่อกิดค ำสั่งซืๅอจำกลูกคຌำ ผูຌรับ฿บสั่งซืๅอกใจะ
สงค ำสั่งซืๅอทัๅงประมำณละคุณภำพ มำยังผูຌรวบรวมผลผลิต ผูຌรวบรวมผลผลิตกใจะเปหำกลุมกษตรกรพื่อ฿หຌผลิต
ตำมค ำสั่งซืๅอ กษตรกรกใตຌองวำงผนกำรผลิต พื่อผลิต฿หຌตำมควำมตຌองกำรของผูຌรวบรวมผลผลิต นอกจำกนีๅ
นักวิจัยยังเดຌคຌนพบผูຌมีสวนเดຌสวนสีย(Stakeholder) ท่ีอยู฿นกำรด ำนินงำนภำย฿นหวงซอุปทำน ริ่มตัๅงตลูกคຌำ/
ผูຌประกอบกำร มีควำมตຌองกำรสินคຌำ เดຌออก฿บสั่งซืๅอละออกค ำสั่งซื่อเปยังพอคຌำคนกลำง /ผูຌรวบรวมผลผลิต             
ผูຌรวบรวมผลผลิตสงเป฿หຌคนรับจຌำงปอกลຌวจ ำหนำยตำม฿บสั่งซืๅอของลูกคຌำ ตผูຌรวบรวมผลผลิตตຌองเปติดตอกับ
กษตรกรหลำยรำยพื่อจะเดຌปริมำณตำมควำมตຌองกำรของลูกคຌำ (Order) มื่อผูຌรวบรวมผลผลิตเดຌท ำสัญญำ
ลวงหนຌำ (มอบหมำยกำรผลิต) กับกษตรกรลຌว กษตรกรกใตຌองกลับมำวำงผนกำรผลิต ต่ังตปลูกจนถึงกใบกี่ยว 
กษตรกรกใผลิต฿หຌเดຌตำมคุณภำพมำตรฐำนละปริมำณท่ีตกลงกัน รำจะหในเดຌวำผูຌมีสวนเดຌสวนสีย฿นภำพนีๅยังขำด
ผูຌจัดสงซึ่งป็นหัว฿จส ำคัญ ตจะอธิบำยวำกำรจัดสงป็นกำรเหลของขຌอมูลท่ีริ่มตัๅงตมี฿บค ำสั่งซืๅอจำกลูกคຌำจนถึง
กษตรกรผูຌปลูก ลຌวยังมีกำรจัดสงท่ีป็นลูกศรป็นกำรคลื่อนเหลของปัจจัย฿นกำรผลิต กระบวนกำรผลิตละผลผลิต  
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ตารางที่ 3 สดงการปลี่ยนปลงชิงคุณภาพ จากหวงซอุปทานบบดิม เปสูหวงซอุปทานบบใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำกตำรำงที่ 3 ผูຌวิจัยเดຌคຌนพบถึงกำรปลี่ยนปลง฿นชิงคุณภำพจำกหวงซอุปทำนดิมเปสูหวงซอุปทำน฿หม ดังนีๅ  

1. รูปบบดิมยังตำงคนตำงท ำตำมบรรพบุรุษของตัวอง ตบบ฿หมมีกำรบงปัน ลกปลี่ยนขຌอมูลซึ่ง
กันละกันพื่อเดຌชุดรียนรูຌรูปบบ฿หมท่ี฿ชຌป็นตຌนบบ฿นกำรผลิต  

2. จำกดิมรำคำถูกก ำหนดจำกพอคຌำคนกลำง มื่อปลี่ยนบบ฿หมรำคำป็นเปตำม กลเกตลำดท่ีมีกำรท ำ
สัญญำซืๅอขำยกันลวงหนຌำ  

3. มื่อผลผลิตลดลงกใ฿สปุ๋ยท่ีป็นสำรคมีพิ่มขึๅน ตบบ฿หมมีกำรน ำปุ๋ยอินทรีย์ขຌำ มำมีสวนรวม฿นกำร
พำะปลูก  

4. ขัๅนตอน฿นกำรผลิตทำดิมพรำะท ำตอ โ กันมำ บบ฿หมมีกำรเหลของปัจจัย฿น กำรผลิตท ำ฿หຌลด
ขัๅนตอนลง  

5. กำรปลูกบบดิมผลมีควำมสี่ยงทัๅงรื่องของสภำพภูมิอำกำศอุทกภัยผลผลิตเมเดຌ ตำมท่ีตຌองกำร กำร
ปลูกบบ฿หมมีกำรบริหำรควำมสี่ยง฿นร่ืองของรำคำละกำรประกันพืชผล  

6. กำรติบตจำกธุรกิจติบตเปตำมสภำพศรษฐกิจ รูปบบ฿หมติบตจำกควำม รวมมือ ติบตจำกกำร
บงปัน กิดควำมเวຌวำง฿จกันกใจะยั่งยืน  

7. จำกดิม (จำกภำพท่ี 31) รำจะหในผูຌมีสวนเดຌสวนสียเมช่ือ฿จกันขำดควำม เวຌวำง฿จกันตรูปบบ฿หม
ควำมเวຌ฿จป็นสิ่งส ำคัญที่มีกำรสะสมเวຌพอสมควร  

8. กำรพำะปลูกกใปลูกเปตำมธรรมชำติ ผลผลิตท่ีเดຌมำกบຌำงนຌอยบຌำงตรูปบบ ฿หมกำรผลิตมีกำร
วำงผนตัๅงตค ำสั่งซืๅอของลูกคຌำลຌวผลิตตำมควำมตຌองกำรของตลำด  

9. หลงงินทุนบบดิมกใกูຌยืมตำมนำยทุนทัๅงหลำยท่ีคิดดอกบีๅยพงกินจริงตรูปบบ฿หมมื่อตຌองกำร
หลงงินทุนกใสำมำรถน ำ฿บ Order ท่ีมีค ำสั่งซืๅอมำคๅ ำประกันกับสถำบันกำรงินของภำครัฐเดຌลຌว  
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ตารางที่ ไ สดงการวิคราะห์การจัดการหวงซอุปทาน ดยใชຌรูปบบจ าลอง SCOR 
นวทางการจดัการ  
หวงซอุปทานดยใชຌ  
ตัวบบจ าลอง SCOR 

วิคราะห์การจดัการหวงซอุปทานดยใชຌตัวบบจ าลอง SCOR 

1. กำรวำงผน   
 

ป็นกำรวำงผน฿หຌกิดควำมสมดุลระหวำงควำมตຌองกำรหຌว (Demand) ละ
(Plan) ควำมสำมำรถ฿นกำรจัดสงหຌว (Supply) เดຌตำมควำมตຌองกำร ป็นกำร
วำงผนกำรทำนำหຌวของกษตรกรท่ีตຌองวำงผนปัจจัย฿นกำรผลิต (Input) 
ชน กำรวำงผนสั่งซืๅอปุ๋ย ฯ กำรวำงผนกระบวนกำรผลิต (Process) กำรดูล
รักษำหลงนๅ ำ ละกำรวำงผนกำรกใบกี่ยวผลผลิต (Output) 

2. กำรจัดซืๅอ จัดหำวัตถุดิบ 
 

จัดซืๅอ จัดหำวัตถุดิบท่ี฿ชຌ฿นกำรพำะปลูกหຌว พื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของ
จัดหำผนท่ีเดຌวำงเวຌ นอกจำกนียຌิงตຌองรักษำควำมสัมพันธ์ของกระบวนกำร
จัดซืๅอ จัดหำ (Source) กับสวนอื่น โ ฿นซอุปทำนดຌวย กำรจัดซืๅอ จัดหำถูกตຌอง
มนย ำ เมรอ฿หຌวัตถุดิบหมดกอนถึงจะมีกำรสั่งซืๅอ ชน กำรหำซืๅอพันธุ์หຌว       
ท่ีสมบูรณ์ ปริมำณพียงพอ กำรหำชำท่ีดินท่ีหมำะสมกกำรพำะปลูก กำรหำ
ซืๅอปุ๋ยท่ี มีคุณภำพเดຌตำมำมีกำรรับรองจำกหนวยงำนท่ีนำช่ือถือ 

3. กำรผลิต (Make)  
 

ป็นกระบวนกำรปลี่ยนปลงวัตถุดิบ฿หຌป็นสินคຌำ ต฿นท่ีนีๅคือกำรน ำหัวหຌวมำ
ปลูก฿หຌกิดปริมำณมำกขึๅน ฿นขัๅนตอนนีๅป็นขัๅนตอนส ำคัญท่ีจะ฿หຌเดຌผลผลิตท่ีมี
ปริมำณละคุณภำพ ตำมควำมตຌองกำรของตลำด คือกษตรกรตຌองมีควำมรูຌ
ควำมขຌำ฿จ฿นกำรผลิตบบ฿หมท่ีตຌองปรับปลี่ยนพฤติกรรมอยำงรงดวน 

4. กำรจัดสง (Delivery)  
 

ป็นกระบวนกำรจัดสงของผลผลิต ตำมท่ีผูຌรวบรวมผลผลิต/พอคຌำคนกลำงตำม
ค ำสั่งซืๅอ (Order) ท่ีเดຌท ำสัญญำตกลงกันเวຌลวงหนຌำ ควรมีกำรก ำหนดระยะวลำ
สงมอบท่ีชัดจน 

5. กำรสงคืน (Return) 
 จนรวมถึงกำรบริหำรควำม
สี่ยงดຌวย 

ป็นกระบวนกำรท่ีมีสวนกี่ยวขຌองกับกำรสงสินคຌำคือ ผลผลิตเมเดຌคุณภำพตำมท่ี
ตกลง ฿นกำรสงคืนควรมีกำรปรับปรุงขຌอมูลสำรสนทศ วำสำหตุกิดจำกอะเร
พื่อท่ีครัๅงหนຌำจะเดຌเมกิดขຌอผิดพลำดซๅ ำ 

6. กำรสนับสนุน  
 

ป็นกระบวนกำร฿นกำรด ำนินงำน฿หຌรำบรื่น รวมถึงควำมสัมพันธุ์ตำง โ ท่ีกำร
ด ำนินงำนกี่ยวขຌอง ตัๅงตปัจจับน ำขຌำ (Input) กระบวนกำรผลิต (Process) 
ละผลผผลิต(Enable) 

 

ปัญหาละอุปสรรคท่ีกิดขึๅนภายในหวงซอุปทาน  
ปัญหำละอุปสรรคท่ีกิดขึๅน฿นหวงซอุปทำนของหຌว฿นขตต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัด

สุพรรณบุรี ปัญหำละอุปสรรคท่ีกิดขึๅน฿นหวงซอุปทำนของหຌวพอสรุปเดຌป็นนวทำง ดังตอเปนีๅ  
- ดຌำนปัจจัยกำรผลิต (Input)  

1. งินลงทุนตຌองหำกูຌนอกระบบ น่ืองจำกกำรกูຌ฿นระบบคุณสมบัติเมผำนกณฑ์ตำมท่ีสถำบัน
กำรงินตຌองกำร จึงตຌองสียดอกบีๅย฿นอัตรำที่สูง  

2. รงงำน฿นพืๅนท่ีหำยำก ตຌองจຌำงรงงำนตำงดຌำว กิดปัญหำจำกพระรำชบัญญัติรงงำนฉบัน
฿หม กษตรกรเมมีงินคำธรรมนียม฿นกำรบริหำรจัดกำร 
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3. กำรปลี่ยนปลงกำรปลูกบบด่ังดิมเปสูระบบ฿หม ยังคอยป็นคอยเปเมเดຌกิดกำร
ปลี่ยนปลงบบทันทีทัน฿ด น่ืองจำกพฤติกรรมของกษตรกรท่ีท ำบบดิมยังคงยึดติดกับบบกำอยู  

- ดຌำนกระบวนกำรผลิต (Process) กำรบ ำรุงดูลรักษำ สวน฿หญจะกี่ยวกับรคพืชละมลงศัตรูพืช ร่ือง
นๅ ำเมมีปัญหำ฿นกำรพำะปลูก พรำะ฿นอ ำภอศรีประจันต์มีกำรชลประทำนท่ีท่ัวถึง จะมีกใภัยลຌงที่นำนจะกิดครัๅง  

- ดຌำนกำรกใบกี่ยว (Output) มื่อผลผลิตกใบกี่ยวเดຌ พอคຌำคนกลำงกใจะมำซืๅอ฿นปริมำณละรำคำท่ีตก
ลงกันเวຌ ตำมสัญญำท่ีซืๅอขำยกันเวຌลวงหนຌำ ตถຌำขำยเมหมดกใตຌองชเวຌ฿นนำพื่อรักษำคุณภำพหรือกำรมีสินคຌำคง
คลังน่ันอง ตจะกใบเวຌเดຌเมกิน 3 ดือนจะท ำ฿หຌคุณภำพเมป็นท่ีตຌองกำรของตลำด อีกร่ืองหน่ึงปัญหำของพอคຌำ
คนกลำงมักป็นผูຌมีอิทธิพล฿นพืๅนท่ี คือนຌนกำรผูกขำดหຌำมเปกษตรเปขำย฿หຌคนอื่นละกำรจำยงินของพอคຌำคน
กลำงกใจำยชຌำ  

 

อภิปรายผลงานวิจัย 
กำรศึกษำกำรจัดกำรหวงซอุปทำนหຌว฿นต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ดຌวยบบจ ำลอง 

SCOR Model สดง฿หຌหในถึงควำมช่ือมยงของ หวงซอุปทำนระหวำงกลุมกษตรกร ผูຌรวบรวมผลผลิต (พอคຌำคนกลำง) 
เปจนถึงผูຌปรรูปหຌว ละควำมสัมพันธ์ของหวงซอุปทำนของหຌว คือกำรจัดหำวัตถุดิบ พอคຌำคนกลำง/ผูຌรวบรวม
ผลผลิตหຌวดิบพื่อสง฿หຌกับรงงำน ตำมควำมตຌองกำรของผูຌรวบรวมผลผลิต (พอคຌำคนกลำง) พื่อ฿หຌมีกำรจัดสง
วัตถุดิบท่ีดีมีคุณภำพ ปริมำณกำรสงสินคຌำ฿หຌถูกตຌองตรงตอวลำละปลอดภัย สดง฿หຌหในถึงกระบวนกำรวำงผน
ท่ีกี่ยวขຌองกันป็นระบบ ตัๅงตระดับตຌนนๅ ำ กลำงนๅ ำ ปลำยนๅ ำ ถึงมຌวำบบจ ำลอง SCOR Model จะอຌำงอึงถึงกำร
ด ำนินงำนของหวงซอุปทำนของหຌวท่ีป็นครื่องมือชนิดหน่ึงทำงกำรบริหำร เดຌน ำมำ฿ชຌ฿นกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ของซอุปทำน กำรท่ีจะน ำบบจ ำลอง SCOR Model มำ฿ชຌ฿นกำรพำะปลูกหຌวของชำวนำต ำบลวังยำง อ ำภอศรีประจันต์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ละกิดผลส ำรใจเดຌนัๅน จ ำป็นตຌองอำศัยปัจจัยท่ีส ำคัญอีกหลำยอยำง ชน กำรบริหำรควำมสี่ยง 
ควำมสำมำรถ฿นกำรตัดสิน฿จละกຌปัญหำ ควำมมีวินัยของกลุมกษตรกร฿นต ำบลวังยำงท่ีตຌองริ่มตัๅงตกษตรกร 
Supplier ผูຌประกอบกำร ผูຌขนสง ตຌองปรับปลี่ยนพื่อควำมจริญติบต ละคนสุดทຌำย  ท่ีจะตอบจทย์นีๅเดຌดีคือ 
ผูຌบริภค 
 

ขຌอสนอนะ 
จำกกำรศึกษำ มีขຌอสนอนะท่ีป็นนวทำงควรปรับปรุง ของกษตรกรผูຌปลูกหຌว฿น ต ำบลวังยำง อ ำภอ

ศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี มีดังนีๅ 
1. ฿นสวนของปัจจัยกำรผลิต (Input) ฿นรื่องของวัตถุดิบควรสนับสนุน฿นรื่องของสำยพันธ์ท่ีทนทำนตอ

รคละมลงรัฐควรลงเปจัดรูปท่ีดินท ำนำหຌวปลง฿หญละครื่องมือท่ีทันสมัย พื่อลดตຌนทุนปัจจัยกำรผลิต  
2. ฿นสวนของกระบวนกำรผลิต (Process) จำกกระบวนกำรพำะปลูกจนถึงกระบวนกำรกใบกี่ยว ควรลด

กำร฿ชຌสำรคมีลงพื่อรักษำสิ่งวดลຌอมละสรຌำงควำมยั่งยืน  
3. จำกผลผลิตท่ีเดຌ (Output) ควรมีกำรรวมกลุมกษตร฿นรูปบบวิสำหกิจชุมชนพื่อ฿ชຌป็นอ ำนำจตอรอง

กับพอคຌำคนกลำง/ผูຌประกอบกำรพื่อสรຌำงมูลคำพิ่ม (Value added)  
4. ควรมีกำรขียนผนธุรกิจ (Business plan) ฿นกำรพำะปลูกวำคุຌมคำ กับกำรลงทุนหรือเม ดยริ่ม

ตัๅงตกำรวำงผนกลยุทธ์ละน ำผนเปปฏิบัติ รวมถึงมีกำรติดตำมละประมวลผลทุกขัๅนตอน (Outcome) 
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บทคัดยอ 
 งำนวิจัยนีๅจึงมีวัตถุประสงค์พื่อศึกษำ กำรบริกำรลูกคຌำ กำรตอบสนองอยำงรวดรใว รำคำ ละลักษณะ
องค์กรผูຌ฿หຌบริกำร ท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿น
ขตกรุงทพมหำนคร ดย฿ชຌบบสอบถำมป็นครื่องมือ ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลละทดสอบควำมตรงของนืๅอหำ 
ละควำมนำช่ือถือดຌวยวิธีของครอนบำร์ค ดย฿ชຌวิธีกำรสุมตัวอยำงบบสะดวกกับกลุมตัวอยำงจ ำนวน แเเ คน เดຌ
ระดับควำมช่ือมั่น เ.้ไเ สวนวิธีกำรทำงสถิตบงป็น โ ประภท คือ สถิติชิงพรรณนำ เดຌก คำควำมถ่ี คำรຌอย
ละ คำฉลี่ย ละคำสวนบี่ยงบนมำตรฐำน ละสถิติชิงอนุมำน เดຌก กำรวิครำะห์กำรถดถอยบบพหุคูณ  ผล
กำรศึกษำพบวำกำรบริกำรลูกคຌำกำรตอบสนองอยำงรวดรใว รำคำ ละลักษณะองค์กรผูຌ฿หຌบริกำร สงผลตอกำร
ตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงล จิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขต กรุงทพมหำนคร อยำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ี ้5 ั 
 
ค าส าคัญ : การบริการลูกคຌา,การตอบสนองอยางรวดรใว,ราคา,ลักษณะองค์กรผูຌใหຌบริการ, การตัดสินใจลือก

ผูຌใหຌบริการุ การขนสงลจิสติกส์ 
 
ABSTRACT 

The purposes of this research was to study customer service, prompt response in 
operations, service price and organization characteristics affecting the decisions on 
choosing logistics service providers in food business entrepreneur in Bangkok. Selected by 
using a convenience sampling method of 100 customers through a closed-ended 
questionnaire survey, with reliability of 0.940 and its content validity was approved by 
specialists, was used as the research tool. The gathered data was analyzed by percentage, 
mean, standard deviation, and multiple regressions analysis. The study showed that 
customer service, prompt response in operations, service price and organization 
characteristics affect the decisions on choosing logistics service providers in food business 
entrepreneur in Bangkok metropolitan region at a 95 % 

 
Keywords : Customer Service, Prompt Response in Operations, Service Price , Organization 

Characteristics , Decisions on Choosing, Transportation logistics 
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บทน า 
กำรผลิตละกำรสงออก฿นภำพรวมอุตสำหกรรมอำหำร ปี โ5ๆโ คำดวำจะขยำยตัว มื่อปรียบทียบกับปีกอน 

จำกปัจจัยบวกอยำง ศรษฐกิจลกมีนวนຌมขยำยตัว฿กลຌคียงปีกอน คำงินบำทมีนวนຌมออนคำดຌวยทิศทำง
ดอกบีๅยขำขึๅนของสหรัฐอมริกำ ประกอบกับนวนຌม รำคำสงออกสินคຌำกษตรละกษตรปรรูปปรับตัวพิมขึๅน 
อำทิขຌำว ป้งมันส ำปะหลัง ละสับปะรดกระป๋อง รวมทัๅงกำรขยำยตัวตอน่ืองของ สินคຌำส ำคัญ ชน เกสดชยใน
ชขใง เกปรรูป ทูนำกระป๋อง ละซำร์ดีนกระป๋อง นอกจำกนีๅคำดวำสินคຌำส ำคัญอีกรำยกำรท่ีจะกลับมำขยำย 
ตัวอยำง กุຌงสดชยในชขใง จำกกำรเดຌรับอำนิสงค์ท่ีผูຌผลิตรำย฿หญ ิอินดียี ลดปริมำณกำรผลิตลง มຌจะมีปัจจัย
สี่ยงอยำงควำมเมนนอนของ มำตรกำรกีดกันทำงกำรคຌำระหวำงสหรัฐฯ กับประทศคูคຌำส ำคัญ ชน ยุรป ญี่ปุຆน 
รวมทัๅง กำรจรจำภำย฿ตຌกรอบ USMCA (United StatesMexico-Canada Agreement) สงครำมกำรคຌำระหวำง
สหรัฐ-จีน ควำมสี่ยงจำก BREXIT ตลอดจนควำมผันผวนของรำคำนๅ ำมัน 

ดังนีๅอุตสำหกรรมอำหำรป็นอุตสำหกรรมล ำดับรกท่ีเดຌรับกำรสนับสนุนมำตัๅงตประทศ เทยริ่ม
ประกำศ฿ชຌผนพัฒนำศรษฐกิจละสังคม น่ืองจำกป็นอุตสำหกรรมท่ี฿ชຌงินลงทุนนຌอย฿ชຌวัตถุดิบภำย฿นประทศ
มำปรรูปพื่อพิ่มมูลคำละสำมำรถน ำอำทรัพยำกรท่ีอุดมสมบูรณ์ของประทศเปพัฒนำพื่อประยชน์฿นทำง
อุตสำหกรรมเดຌมำกท ำ฿หຌงำยตอกำรพัฒนำพื่อกำรลงทุนนอกจำกนีๅอุตสำหกรรมอำหำรยังกอ฿หຌกิดผลช่ือมยง
เปสูกิจกรรมกำรผลิต อื่นโท่ีป็นอุตสำหกรรมสนับสนุน เดຌก บรรจุภัณฑ์ ชน กระป๋อง ละน ำเปสูกำรจຌำงงำน
ละรำยเดຌ ประชำชำติท่ีสูงขึๅน 

ปัจจุบันกำรด ำนินธุรกิจดຌำนอุตสำหกรรมตำงโดยฉพำะอุตสำหกรรมอำหำรนัๅนมีกำร ขงขันกัน
คอนขຌำงรุนรงดยตละองค์กรตำงกใพยำยำมหำวิธีกำรบริหำรจัดกำรพื่อลดตຌนทุนสินคຌำ พื่อกำรบริหำรจัดกำรท่ี
ดีตลอดจนสรຌำงควำมพึงพอ฿จกลูกคຌำซึ่งกี่ยวขຌองกับกิจกรรมตำงโเดຌก กำรบริกำรท่ีดีประทับ฿จสินคຌำท่ีมี
คุณภำพกำรจัดสงสินคຌำท่ีมีประสิทธิภำพครบตำมจ ำนวนละ ทันวลำตำมควำมตຌองกำรของลูกคຌำตลอดจนปัจจัย
฿นรื่องกำรกระจำยสินคຌำรวมทัๅงรำคำกำรขนสง สินคຌำจำกบริษัทผูຌผลิตตຌนทำง ิOrigin) เปยังลูกคຌำปลำยทำง 
ิDelivery) ป็นสิ่งท่ีผูຌบริหำรตຌอง รับผิดชอบละ฿หຌควำมส ำคัญอยำงยิ่ง ิกันต์ธมน สุขกระจำงละธรำธรกูลภัทรนิ
รันดร์, โ55ไี ดยฉพำะกระสบริภคนิยมของผูຌบริภคท่ีปลี่ยนเปอยูสมอท ำ฿หຌสินคຌำประภทอำหำรท่ีออกมำ
องตรงกับควำมตຌองกำรของตลำดผูຌบริภคละยังตຌองมีนวัตกรรม฿หมโ พื่อกำรปรับปรุงพิ่มมูลคำ อำหำร ชน 
รูปบบอำหำร รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ลຌวสินคຌำยังตຌองถึงมือผูຌบริภคดຌวยควำม รวดรใวมีคุณภำพละรำคำถูก 
ดังนัๅน กำรบริหำรจัดกำรดຌำนลจิสติกส์฿นอุตสำหกรรมอำหำรจึงมี ควำมจ ำป็นตຌอง฿ชຌควำมละอียดรอบคอบป็น
อยำงมำกมื่อปรียบทียบกับกำรบริหำรจัดกำร ลจิสติกส์฿นอุตสำหกรรม 

ควำมสำมำรถ฿นกำรจัดสงสินคຌำพื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำดຌวยระยะวลำ฿นกำรจัดสง            
สัๅนท่ีสุดถือป็นปัจจัยส ำคัญที่จะผลักดัน฿หຌธุรกิจประสบควำมส ำรใจเดຌจะหในเดຌวำกำรขนสงสำมำรถสรຌำงมูลคำทำง
ศรษฐกิจดຌวยกำรสรຌำงควำมสะดวกทัๅงดຌำนวลำละสถำนท่ี สงผล฿หຌบริษัทท่ี มีกำรจัดกำรกำรขนสงท่ีดีสำมำรถ
สรຌำงมำตรฐำนเดຌวำจะมีสินคຌำพียงพอท่ีจะจัดจ ำหนำย ณ สถำนท่ี ละวลำท่ีลูกคຌำตຌองกำรซึ่งถือ เดຌวำป็น
ปัจจัยพืๅนฐำนของควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของตละ บริษัทกำรท่ีจะเดຌมำซึ่งควำมส ำรใจดຌำนงำนขนสง
จ ำป็นตຌองขຌำ฿จถึงกำรปฏิบัติงำนท่ีซับซຌอนจะหใน เดຌวำกำรขนสงสำมำรถสรຌำงมูลคำทำงศรษฐกิจดຌวยกำรสรຌำง
ควำมสะดวกทัๅงดຌำนวลำละสถำนท่ี บริษัทจ ำป็นตຌองประสำนงำน฿นสวนของกำรรับสินคຌำขຌำละกำรสง
สินคຌำออกท่ีมีควำมหลำกหลำย รวมถึงสวนของสินคຌำกใจะถูกจัดกำรดยกำรขนยຌำยเปยังจุดตำงโ  ซึ่งควำมป็น
จຌำของ฿นตัวสินคຌำกใจะ ปลี่ยนปลงเปดຌวย ฿นสวนของประทศเทย ป็นท่ีทรำบกันวำตຌนทุนคำขนสงท่ีกิดขึๅนจะมี
สัดสวนสูง ท่ีสุด฿นตຌนทุนลจิสติกส์ประทศเทยดังนีๅ (สดงเวຌ฿นภำพ)  
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ภำพท่ี 1.1: สดงสัดสวนตຌนทุน Logistics ตอ GDP ปี 2560 

 
ละ฿นปี 2560 พบวำกำรขนสงสินคຌำภำย฿นประทศเทยนัๅนอัตรำสวนขนสงทำงถนนมี 

มูลคำสูงสุดท่ี 88.1 ลຌำนบำทจำกมลูคำขนสงรวม 8.43 ลຌำนลຌำนบำท 
ท่ีมำ : http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7756&filename=logisti 

 
ตารางที่ 1.2 สดงการขนสงสินคຌาภายในประทศ 

 
ที่มา : http://www.nesdb.go.th/ewt_dl_link.php?nid=7756&filename=logistic 
 

ละจำกขຌอมูลขຌำงตຌนกำรท่ีตละบริษัทตຌองมีกำรจัดกำรระบบลจิสติกส์ท่ีดีพื่อ฿หຌสำมำรรถบรรลุถึง
จุดประสงค์ท่ีตัๅงเวຌซึ่งลจิสติกส์คือ ระบบกำรจัดกำรกำรสงสินคຌำขຌอมูลละทรัพยำกรอยำง อื่นตำงโทุกอยำงท่ีมีกำร
ขนสงหรือคลื่นยຌำยจำกจุดตຌนทำงเปยังจุดบริภคตำมควำมตຌองกำรของ ลูกคຌำลจิสติกส์กี่ยวขຌองกับกำรผสมผสำน
ของขຌอมูลกำรขนสงกำรบริหำรวัสดุคงคลังกำรจัดกำร วัตถุดิบกำรบรรจุหีบหอลจิสติกส์ป็นชองทำงหน่ึงของหวงซ
อุปทำนท่ีพิ่มมูลคำของกำร฿ชຌ ประยชน์ของวลำละสถำนท่ีสรุปงำยโกใคือทุกอยำงท่ีมีกี่ย วกับกำรขนสงจะ
กี่ยวขຌองลจิสติกส์ทัๅงหมดป้ำหมำยของลจิสติกส์นัๅนพื่อ฿หຌลดคำ฿ชຌจำยลดระยะวลำ฿นกำรขนสงลดปัญหำตำงโ
ทุกอยำงท่ีจะกิดขึๅนดย฿ชຌตຌนทุนนຌอยท่ีสุดดย฿นกำรศึกษำนีๅผูຌวิจัย฿หຌควำมส ำคัญ฿นระบบกำรขนสงป็นหลักพรำะ
ทำมกลำงกำรขงขันทำงกำรคຌำท่ีทวีควำมรุนรงมำกขึๅน 

ควำมสำมำรถ฿นกำรจัดสงสินคຌำพื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำดຌวยระยะวลำ฿นกำรจัดสงสัๅนท่ีสุด
ถือป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะผลักดัน฿หຌธุรกิจประสบควำมส ำรใจเดຌจะหในเดຌวำกำรขนสงสำมำรถสรຌำงมูลคำทำง
ศรษฐกิจดຌวยกำรสรຌำงควำมสะดวกทัๅงดຌำนวลำละสถำนท่ี สงผล฿หຌบริษัทท่ี มีกำรจัดกำรกำรขนสงท่ีดีสำมำรถ
สรຌำงมำตรฐำนเดຌวำจะมีสินคຌำพียงพอท่ีจะจัดจ ำหนำย ณ สถำนท่ี ละวลำท่ีลูกคຌำตຌองกำรซึ่งถือเดຌวำป็น
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ปัจจัยพืๅนฐำนของควำมสำมำรถ฿นกำรขงขันของตละ บริษัทกำรท่ีจะเดຌมำซึ่งควำมส ำรใจดຌำนงำนขนสง
จ ำป็นตຌองขຌำ฿จถึงกำรปฏิบัติงำนท่ีซับซຌอนจะหใน เดຌวำกำรขนสงสำมำรถสรຌำงมูลคำทำงศรษฐกิจดຌวยกำรสรຌำง
ควำมสะดวกทัๅงดຌำนวลำละสถำนท่ี บริษัทจ ำป็นตຌองประสำนงำน฿นสวนของกำรรับสินคຌำขຌำละกำรสง
สินคຌำออกท่ีมีควำมหลำกหลำย รวมถึงสวนของสินคຌำกใจะถูกจัดกำรดยกำรขนยຌำยเปยังจุดตำงโ ซึ่งควำมป็น
จຌำของ฿นตัวสินคຌำกใจะ ปลี่ยนปลงเปดຌวย ฿นสวนของประทศเทย ป็นท่ีทรำบกันวำตຌนทุนคำขนสงท่ีกิดขึๅนจะมี
สัดสวนสูง ท่ีสุด฿นตຌนทุนลจิสติกส์ประทศเทย 

ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีควำมสน฿จท่ีจะท ำกำรศึกษำกี่ยวกับปัจจัยท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌ บริกำร฿นกำร
ขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร ดยท ำกำรศึกษำ฿นปัจจัยกี่ยวกับกำร
บริกำรลูกคຌำกำรตอบสนองอยำงรวดรใวรำคำลักษณะองค์กร ของผูຌ฿ชຌบริกำรซึ่งป็นปัจจัยท่ีมีควำมจ ำป็นท่ีจะตຌอง
ศึกษำพื่อ฿หຌทรำบถึงควำมตຌองกำรของลูกคຌำ฿น อุตสำหกรรมอำหำร฿นดຌำนกำรลือก฿ชຌผูຌ฿หຌบริกำรพื่อ฿หຌ
ผูຌประกอบกำรธุรกิจ฿หຌบริกำรขนสงลจิส- ติกส์ขຌำ฿จถึงปัจจัย฿นกำรลือก฿ชຌบริกำรละควำมตຌองกำรท่ีทຌจริงของ
ลูกคຌำกลุมป้ำหมำยพื่อน ำเปสูกำรวำงผนกลยุทธ์ขององค์กรท่ีจะชวย฿หຌสำมำรถพิ่มประสิทธิภำพกำรท ำงำน฿น 

กระบวนกำรสงมอบสินคຌำ฿หຌถึงมือผูຌบริภคอยำงรวดรใวละท่ัวถึงพื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของลูกคຌำ
ละพื่อป็นนวทำง฿นกำรวำงผนขยำยบริกำร฿หຌครบวงจรรวมถึงกำรวำงผนกำร฿ชຌทคนลยีบริหำรจัดกำร
ระบบลจิสติกส์ดຌวยตຌนทุนท่ีต่ ำสรຌำงมูลคำพิ่ม฿หຌกับสินคຌำละบริกำรละสรຌำงควำมพึงพอ฿จสูงสุด฿หຌกับลูกคຌำอัน
จะน ำเปสูควำมเดຌปรียบ฿นกำรขงขันละพิ่มประสิทธิภำพ฿นกำรขงขันของธุรกิจเดຌ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 กำรวิจัยรื่องปัจจัยท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจ
อำหำร฿นขตกรุงทพมหำนครมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยดังนีๅ 

1. พื่อศึกษำกำรบริกำรลูกคຌำท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ
ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร 

2. พื่อศึกษำกำรตอบสนองอยำงรวดรใวท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำร ขนส งลจิสติกส์
ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร 

3.  พื่อศึกษำรำคำท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ ผูຌประกอบกำรธุรกิจ
อำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร 

4. พื่อศึกษำลักษณะองค์กรของผูຌ฿ชຌบริกำรท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำร ขนสงลจิสติกส์
ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร 
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กรอบนวความคิดในการท าการวิจัย 
        ตัวปรอิสระ                 ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีการวิจัย 
กำรวิจัยรื่องปัจจัยท่ีสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกสิของผูຌประกอบกำร

ธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนครมีวัตถุประสงค์พื่อวัตถุประสงค์พื่อพื่อ ศึกษำกำรบริกำรลูกคຌำท่ีสงผลตอกำร
ตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนครป็นกำรวิจัย
ชิงชิงปริมำณ ิQuantitative Research) บบส ำรวจควำมคิดหใน ิSurvey Research) ซึ่งผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำร
ตำมขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 
แ. ประชากรละกลุมตัวอยาง 
ดຌานประชากรละกลุมตัวอยาง 

ประชำกรท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัยชิงปริมำณครัๅงนีๅ เดຌก ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำรส ำรใจรูปละอำหำรสด          
฿นขตกรุงทพมหำนคร จ ำนวน 100 คน ดยก ำหนดขนำดของกลุมตัวอยำง 139 คน 

ประชำกรท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัยชิงคุณภำพครัๅงนีๅ เดຌก ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำรส ำรใจรูปละอำห ำรสด            
฿นขตกรุงทพมหำนคร จ ำนวน 100 คน ดยก ำหนดขนำดของกลุมตัวอยำง 139 คน 
โ. ครื่องมือที่ใชຌในการกใบรวบรวมขຌอมูล 

กำรวิจัยครัๅงนีๅป็นกำรศึกษำวิจัยท่ีนຌนกำรด ำนินงำนทัๅงชิงปริมำณ ดังนัๅนครื่องมือท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัยครัๅงนีๅ
ประกอบดຌวย 

โ.1 กำรวิจัย฿นครัๅงนีๅ฿ชຌบบสอบถำม (Questionnaire) ป็นครื่องมือ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูลดยมี
ขัๅนตอน฿นกำรสรຌำงครื่องมือ 

โ.โ ขัๅนตอนกำรสรຌำงครื่องมือบบสอบถำม ผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำรศึกษำอกสำร นวคิด ทฤษฎีละ
ผลงำนวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง รวมถึงกำรลงพืๅนท่ีภำคสนำมพื่อสนทนำกับผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำรส ำรใจรูปละอำหำร
สด฿นขตกรุงทพมหำนคร 

โ.ใ กำรวิครำะห์ควำมช่ือมั่น (Reliability) ผูຌวิจัยเดຌน ำบบสอบถำมเปทดสอบ (Pre–Test) 
 

 
กำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร 
฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ 
ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร 

฿นขตกรุงทพมหำนคร 
(ศักด์ิ กองสุวรรณ 

ละชษฐ์ภณัฏุ โ55็ี 

กำรบรกิำรขนสงลจิสติสก์
ประกอบดຌวย 

 แ. กำรบริกำรลูกคຌำ 
     (สุพัตรำ ยังทอง, 2555)  
 2. กำรตอบสนองอยำงรวดรใว 
     (สุนทรี จริญสุข, 2555) 
 3. รำคำ 
     (สุธิดำ กษตรกำรุณย์, 2552) 
 ไ. ลักษณะองค์กรของผูຌ฿ชຌบริกำร 
     ิกำญจน์สิตำ ฆษิตธัญญสิทธิ์  
     ละชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, โ55ๆี 
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ใ. การสรຌางครื่องมือที่ใชຌในการกใบรวบรวมขຌอมูล 

กำรสรຌำงครื่องมือ ผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำรสรຌำงครื่องมือท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัยป็นบบสอบถำมละบบ
สัมภำษณ์ดยมีขัๅนตอนกำรสรຌำงบบสอบถำมละบบสัมภำษณ์ตำมล ำดับดังนีๅ 

ใ.แ ศึกษำหลักกำร ทฤษฎีละงำนวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง ลຌวน ำผลกำรศึกษำมำสรຌำงบบสอบถำม ดยขอ
ค ำนะน ำจำกอำจำรย์ท่ีปรึกษำ 

3.2 ก ำหนดกรอบนวคิด฿นกำรสรຌำงครื่องมือ 
ใ.ใ สรຌำงครื่องมือ฿นกำรวิจัย 
ใ.ไ สนอรำงครื่องมือตออำจำรย์ท่ีปรึกษำ พื่อตรวจสอบละ฿หຌขຌอสนอนะ 
ใ.5 น ำครื่องมือท่ีปรับปรุงลຌวสนอ฿หຌผูຌช่ียวชำญพื่อตรวจสอบควำมตรงทำงนืๅอหำิContent 

Validity) หรือควำมสอดคลຌองระหวำงขຌอควำมท่ีขียนขึๅน฿นบบสอบถำมกับนิยำมศัพท์ท่ีก ำหนดเวຌ ดยหำคำดัชนี
ควำมสอดคลຌอง IOC (Index of Item Objective Congruence) ดยมีคำIOC ตัๅงต .ๆ็–แ.เเ 

3.6 น ำครื่องมือเปทดลอง฿ชຌ ิTry out) กับประชำกรท่ีเม฿ชกลุมตัวอยำงจ ำนวน 30 คน ลຌวน ำผลกำร
ทดลองมำ฿ชຌค ำนวณพื่อหำคำควำมท่ียง ิReliability) ดຌวยวิธีกำรหำคำ฿ชຌวิธีหำคำสัมประสิทธ์อลฟຆำ (α-Coefficient) 
ของครอนบัค (กัลยำ วำนิชย์บัญชำ . 2559) พื่อทดสอบหำคำควำมช่ือมั่นท่ี ทำกับ 95% 

3.7 น ำครื่องมือท่ีทดลอง฿ชຌลຌวสนอท่ีอำจำรย์ปรึกษำ พื่อปรับปรุงครื่องมือ฿หຌถูกตຌองสมบูรณ์ละ
จัดพิมพ์บบสอบถำมฉบับสมบูรณ์กใบรวบรวมขຌอมูลตอเป 
ไ. การกใบรวบรวมขຌอมูล 

ไ.แ ขอหนังสือจำกบัณฑิตวิทยำลัยถึงหนวยงำนท่ีกี่ยวขຌองพื่อขอควำมอนุครำะห์฿นกำร กใบรวบรวมขຌอมูล 
4.2 ผูຌวิจัยรวบรวมขຌอมูล 
ไ.ใ ตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของค ำตอบ 
ไ.ไ จัดหมวดหมูของขຌอมูล พื่อศึกษำวิครำะห์ตอเป 
ผูຌวิจัยด ำนินกำรกใบรวบรวมขຌอมูลตำมนวทำงท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัยครัๅงนีๅคือกำรกใบรวบรวมคุณภำพดย

จกบบสอบถำม 
5. การวิคราะห์ขຌอมูล 

กำรวิจัยชิงปริมำณ 
คำควำมถี่ คำรຌอยละ คำฉลี่ย ละคำสวนบ่ียงบนมำตรฐำน 
กำรวิครำะห์กำรถดถอยบบพหุคูณ ผล กำรศึกษำ พบวำ กำรบริกำรลูกคຌำ กำรตอบสนองอยำงรวดรใว 

รำคำ ละลักษณะองค์กรผูຌ฿หຌบริกำร สงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำร
ธุรกิจ อำหำร฿นขต กรุงทพมหำนคร อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี 95 % 
6. สถิติที่ใชຌในการวิคราะห์ขຌอมูล 

จำกตัวปรท่ีก ำหนดละขຌอมูลท่ีรวบรวมเดຌ ผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำรวิครำะห์พื่อหำค ำตอบดຌวยปรกรม
ส ำรใจรูปส ำหรับกำรวิครำะห์ สถิติท่ี฿ชຌวิครำะห์ขຌอมูล มีดังนีๅ 

ขຌอมูลชิงปริมำณ ิQuantitative Data) ผูຌวิจัย฿ชຌสถิติวิครำะห์ขຌอมูลดังนีๅ 
6.1 สถิติพืๅนฐำน ิBasic Statistic) พื่ออธิบำยลักษณะกลุมตัวอยำง ดยหำควำมถ่ี ิFrequency) กำรกระจำย 

อัตรำสวนรຌอยละ ิPercentage) คำฉลี่ย ิMean) ละคำบ่ียงบนมำตรฐำน ิStandard Deviation) 
6.2 สถิติบบถดถอยพหุคูณ ิMultiple Regression) พื่อหำรูปบบควำมสัมพันธ์ของตัวปรตำม 1 

ตัวกับตัวปรอิสระหลำยตัวมื่อหำผลวิครำะห์ลຌวจะสรຌำงป็นสมกำรพื่อบอกวำตัวปรอิสระตละตัวมี
ควำมสัมพันธ์กับตัวปรตำมมำกนຌอยพียง฿ด 
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ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาดຌานคุณสมบัติของผูຌตอบบบสอบถาม ละผลสรุปตามวัตถุประสงค์มีดังนีๅ 
แ. ผลสรุปขຌอมูลดຌานคุณสมบัติของผูຌตอบบบสอบถาม 

ผลกำรศึกษำสรุปวำ รูปบบบของกิจกำรสวน฿หญป็นบริษัทจ ำกัด จ ำนวน ๆแ กิจกำรงินทุนจดทะบียน  
แ - โเ ลຌำนบำท จ ำนวน 5โ กิจกำร สวน฿หญมีพนักงำนมำกกวำ แเเ คน จ ำนวน ใเ กิจกำร มีระยะวลำ฿นกำร
ด ำนินกิจกำรนຌอยกวำหรือทำกับ 5 ปี จ ำนวน ใเ กิจกำร ละรำยเดຌ ฉลี่ยตอดือน โุเเเุเเแ บำทขึๅนเป 
จ ำนวน ๆเ กิจกำร ตำมล ำดับ 
โ. ผลสรุปตามวัตถุประสงค์ เดຌผลสรุปดังนีๅ 

โ.แ ควำมคิดหในดยรวมตอกำรบริกำรลูกคຌำ ฿นระดับควำมหในดຌวยมำกท่ีสุดละมื่อพิจำรณำกำร
บริกำรลูกคຌำป็นรำยขຌอลຌวพบวำผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมควำมหในดຌวยมำกที่สุดวำผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มี
กำร฿หຌบริกำรดຌำนกำรขนสงท่ีตรงตำมวลำผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่งซืๅอท่ีชัดจนตำม
ควำมตຌองกำรของทำน ผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีบริกำรท่ีอ ำนวยควำมสะดวกหลังกำรขำย฿หຌกทำนละ         
ผูຌ฿หຌบรกิำรขนสงลจิสติกส์มีพนักงำนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ทำงดຌำนกำรตຌอนรับท่ีดี มีมำรยำท ตำมล ำดับ 

โ.โ ควำมคิดหในดยรวมตอกำรตอบสนองอยำงรวดรใว฿นระดับควำมหในดຌวย มำกที่สุด มื่อพิจำรณำ
กำรตอบสนองอยำงรวดรใวป็นรำยขຌอลຌวพบวำ ผูຌตอบบบสอบถำมหในดຌวยมำกที่สุดวำผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์  
มีกำรตอบสนองตอควำมตຌองกำรของทำนอยำงรวดรใว ผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีกำรสงมอบสินคຌำ฿นวลำท่ีทำน
ตຌองกำรหรือ฿นกรณีรงดวน ละผูຌ ฿หຌบริกำรขนสง ลจิสติกส์มีกำรจัดกิจกรรมลจิสติกส์อยำงมีประสิทธิภำพ ท ำ฿หຌ
บริษัทสำมำรถ ตอบสนองอยำงรวดรใว฿นกำรปฏิบัติงำน ตำมล ำดับ 

โ.ใ ควำมคิดหในดยรวมตอรำคำ ฿นระดับควำมหในดຌวยมำกท่ีสุด มื่อพิจำรณำ รำคำ ป็นรำยขຌอลຌว 
พบวำผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมหในดຌวยมำกท่ีสุดวำผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีรำคำคำขนสงท่ีหมำะสมมื่อ
ทียบกับผูຌ฿หຌบริกำรรำยอื่น ผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีรำคำท่ี หมำะสมกับคุณภำพกำร฿หຌบริกำร ผูຌ฿หຌบริกำร
ขนสงลจิสติกส์ท่ีมีกำรตัๅงรำคำท่ีสูงกินเปอำจจะมีผลตอกำรตัดสิน฿จ฿ชຌบริกำรของทำน ละหำกผูຌ฿หຌบริกำร
ขนสงลจิสติกส์มีกำรตัๅงรำคำท่ีสูงจะตຌองมี คุณสมบัติฉพำะบำงประกำรท่ีพิศษหรือตรงกับควำมตຌองกำรของทำน 
ตำมล ำดับ 

โ.ไ ควำมคิดหในดยรวมตอลักษณะองค์กรของผูຌ฿หຌบริกำร฿นระดับควำมหในดຌวยมำกที่สุด มื่อพิจำรณำ
ลักษณะองค์กรของผูຌ฿หຌบริกำรป็นรำยขຌอลຌว พบวำผูຌตอบบบสอบถำม มีควำมหในดຌวยมำกท่ีสุดวำ ทำนคิดวำ
องค์กรผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีกำรบงยกหนຌำท่ีของต ละฝຆำยงำนชัดจน ทำนรูຌสึกอบอุนละสบำย฿จกับ
กำร฿ชຌบริกำรผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์ท่ีทำน ลือก฿ชຌงำนอยู ทำนคิดวำลักษณะองค์กรผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์
มีควำมสอดคลຌองกับลักษณะ ธุรกิจของทำนละทำนคิดวำองค์กรผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีกำรบงยกหนຌำท่ี
อยำงหมำะสม ลຌว ตำมล ำดับ 

โ.5 ควำมคิดหในดยรวมตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ ฿นระดับควำมหในดຌวย
มำกท่ีสุด มื่อพิจำรณำกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ ป็นรำยขຌอลຌว พบวำผูຌตอบ
บบสอบถำมมีควำมคิดหใน฿นระดับมำกที่สุดวำ ทำนจะมีกำรประมิน ทำงลือกตำงโ กอนกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌ
บริกำรขนสงลจิสติกส์ ทำนมักจะตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร ขนสงลจิสติกส์ภำยหลังจำกมีกำรประมินทำงลือกตำงโ 
อยำงรอบคอบลຌว ทำนมักจะตัดสิน฿จ ลือกผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์ตอเปหำกทำนพึงพอ฿จ฿นกำร฿ชຌบริกำร               
กอนกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌ บริกำรขนสงลจิสติกส์ทำนจะหำขຌอมูลจำกหลงตำงโ ชน ทรทัศน์ อินทอร์นใต ละ
ทำนมักจะน ำประสบกำรณ์ที่เดຌจำกกำร฿หຌบริกำรเปบอกตอกับบุคลอื่น ตำมล ำดับ 
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ใ. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐำนท่ี แ กำรบริกำรลูกคຌำสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ
ผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌ 

สมมติฐำนท่ี โ กำรตอบสนองอยำงรวดรใวสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์
ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌ 

สมมติฐำนท่ี ใ รำคำสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ ผูຌประกอบกำร
ธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌละ 

สมมติฐำนท่ี ไ ลักษณะองค์กรของผูຌ฿ชຌบริกำรสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ 
ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌ 

 

อภิปรายผล 
กำรบริกำรลูกคຌำสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร

฿นขตกรุงทพมหำนครอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีเ.เ5สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌทัๅงนีๅป็นพรำะมื่อผูຌ฿หຌบริกำร
ขนสงลจิสติกส์มีกำร฿หຌบริกำรดຌำนกำรขนสงท่ีตรงตำมวลำ มีกระบวนกำรจัดกำรค ำสั่งซืๅอที่ชัดจนตำมควำมตຌองกำร
รวมทัๅงมีกำรบริกำรท่ี อ ำนวยควำมสะดวกหลังกำรขำยละมื่อผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีพนักงำนท่ีมีมนุษยสัมพันธ์
ทำงดຌำนกำตຌอนรับท่ีดี มีมำรยำท จะมีผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ ผูຌประกอบกำร
ธุรกิจอำหำรของทำนซึ่ง อดุลย์ จำตุรงคกุล, ดลยำ จำตุรงคกุล ละพิมพ์ดือน จำตุรงคกุล ิโ55้ี ท่ีกลำววำบริกำร
ป็นปฏิกิริยำหรือกำรปฏิบัติงำนท่ีฝຆำยหน่ึงสนอ฿หຌกับฝຆำยอื่นมຌวำกระบวนกำร ิProcess) อำจผูกพันกับตัวสินคຌำกใ
ตำมตปฏิบัติกำรกใป็นสิ่งท่ีมองเมหในจับตຌองเมเดຌละเมสำมำรถครอบครองเดຌละบริกำรป็นกิจกรรมทำงศรษฐกิจ
ท่ีสรຌำงคุณคำละจัดหำคุณประยชน์ ิBenefits) ฿หຌกลูกคຌำ฿นวลำละสถำนท่ีฉพำะหง อันป็นผลมำจำกกำรท่ี
ผูຌรับบริกำรหรือผูຌทนน ำอำควำมปลี่ยนปลงมำ฿หຌ ซึ่งงำนวิจัยครัๅงนีๅสอดคลຌองกับกำรศึกษำของ ศักด์ิ กองสุวรรณ 
ละชษฐ์ภณัฏ ลีลำศรีสิริ ิโ55่ี ศึกษำร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรตัดสิน฿จจຌำงผูຌ฿หຌ บริกำรดຌำนลจิสติกส์ของผูຌผลิต
ชิๅนสวนยำนยนต์฿นจังหวัดสมุทรปรำกำรพบวำดຌำนกำรบริกำรละคุณภำพกำรบริกำรกี่ยวกับประสบกำรณ์ขนสง/
กระจำยสินคຌำของผูຌประกอบกำรมีผลตอกำรตัดสิน฿จจຌำงบริษัทผูຌ฿หຌบริกำร ลจิสติกส์ดຌำนกำรขนสงละกระจำยสินคຌำ   

กำรตอบสนองอยำงรวดรใวสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของ ผูຌประกอบกำร 
ธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนคร อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี เ.เ5 สอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌ ทัๅงนีๅป็นพรำะหำก
ผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์มีกำรตสนองตอควำม ตຌองกำรอยำงรวดรใว มีกำรสงมอบสินคຌำ฿นวลำท่ีตຌองกำรหรือ฿นกรณี
รงดวน ละมีกำรจัด กิจกรรมลจิสติกส์อยำงมีประสิทธิภำพ ท ำ฿หຌบริษัทสำมำรถตอบสนองอยำงรวดรใว฿นกำร
ปฏิบัติงำน จึงสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขต 
กรุงทพมหำนคร ซึ่ง ดวงพรรณ กริชชำญชัย ศฤงคำรินทร์ ละตือน฿จ สมบูรณ์วิวัฒน์ ิโ55 ี้ กลำววำ กำรผลิตบบกำร
ตอบสนองอยำงรวดรใว ิQuick Response Manufacturing: QRM) นวคิดของ QRM นีๅเดຌรับกำรพัฒนำตอน่ืองมำจำก
หลักกำรของ กำรขงขันดยวล ละกำรผลิตบบมีควำมคลองตัวสูง ดยวลำ฿นภำคปฎิบัติ ซึ่งมุงนຌนถึงกำรสนองตอบ
ควำมตຌองกำรของ ลูกคຌำอยำงรวดรใวดยกำรออกบบอยำงรวดรใว กำรผลิตอยำงรวดรใว ละควำมตຌองกำรท่ี หลำกหลำย
หลักกำรของกำรผลิตบบกำรตอบสนองอยำงรวดรใวคือกำรมุงนຌนลดวลำน ำ ิlead time) ละวลำ฿นตละชวงของ
กิจกรรม฿นกำรผลิต ทคนิคท่ี฿ชຌ฿นหลักกำร กำรผลิตบบกำร ตอบสนองอยำงรวดรใว นอกจำกนีๅผลกำรศึกษำยังสอดคลຌอง
กับกำรศึกษำของ สุนทรี จริญสุข ิโ55่ี ศึกษำรื่อง กำรจัดกำรลจิสติกส์พื่อสรຌำงควำมเดຌปรียบทำงกำรขงขัน: 
กรณีศึกษำบริษัท วี-ซิร์ฟ ลจิสติกส์ พบวำ ผูຌตอบบบสอบถำมมีควำมหในดຌวยตอกำรตอบสนองอยำงรวดรใว รຌอยละ 
ไโ.5 สดง฿หຌหในวำกำรตอบสนองอยำงรวดรใวมีผลตอกำรสรຌำงควำมเดຌปรียบทำงกำรขงขันของ ธุรกิจ 
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รำคำสงผลตอกำรตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจ อำหำร฿นขต
กรุงทพมหำนครอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ี เ.เ5 สอดคลຌองกับ สมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌทัๅงนีๅป็นพรำะมื่อผูຌ฿หຌบริกำร
ขนสงลจิสติกส์มีรำคำคำขนสงท่ีหมำะสมมื่อทียบ กับผูຌ฿หຌบริกำรรำยอื่น มีรำคำท่ีหมำะสมกับคุณภำพกำร
฿หຌบริกำร รวมทัๅงหำกมีกำรตัๅงรำคำท่ีสูงกินเปอำจจะมีผลตอกำรตัดสิน฿จ฿ชຌบริกำร หรือหำกผูຌ฿หຌบริกำรขนสงลจิสติกส์ 
มีกำรตัๅงรำคำท่ีสูง จะตຌองมีคุณสมบัติฉพำะบำงประกำรท่ีพิศษหรือตรงกับควำมตຌองกำรจึงสงผลตอกำรตัดสิน฿จ
ลือกผูຌ฿หຌบริกำร฿นกำรขนสง ลจิสติกส์ของผูຌประกอบกำรธุรกิจอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนครละ ปริมณฑล          
ซึ่ง สรี วงษ์มณฑำ ิโ55่ี กลำววำ รำคำ มีอิทธิพลต์อพฤติกรรมกำรซืๅอกใตอมื่อผูຌบริภค ท ำกำรประมินทำงลือก
ละท ำกำรตัดสิน฿จ ดยปกติผูຌบริภคชอบผลิตภัณฑ์รำคำต่ ำนักกำรตลำด จึงควรคิดรำคำนຌอยลดตຌนทุนกำรซืๅอหรือ
ท ำ฿หຌผูຌบริภคตัดสิน฿จดຌวยลักษณะอื่นโ ส ำหรับกำรตัดสิน฿จอยำงกวຌำงขวำงผูຌบริภคมักพิจำรณำรำยละอียด ดย
ถือป็นอยำงหน่ึง฿นลักษณะทัๅงหลำยท่ีกี่ยวขຌอง ส ำหรับสินคຌำฟุຆมฟือย รำคำสูงเมท ำ฿หຌกำรซืๅอลดนຌอยลง 
นอกจำกนีๅ รำคำยังป็นครื่องประมินคุณคำ ของผูຌบริภคซึ่งกใติดตำมดຌวยกำรซืๅอ นอกจำกนีๅกำรศึกษำครัๅงนีๅยัง
สอดคลຌองกับกำรศึกษำของ กำญจน์สิตำ ฆษิตธัญญสิทธิ์ ละชนงกรณ์ กุณฑลบุตร ิโ55้ี ศึกษำรื่อง ปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอกำร ลือกผูຌ฿หຌบริกำรลจิสติกส์฿นกลุมอุตสำหกรรมกำรผลิตอำหำรละครื่องด่ืม พบวำ ปัจจัยดຌำนรำคำมี 
อิทธิพลตอกำรลือกผูຌ฿หຌบริกำรลจิสติกส์ ละ฿นสวนกำรด ำนินงำนของผูຌผลิตสินคຌำประภทอำหำร ฿นปัจจุบันนัๅน
กำรประกอบธุรกิจอำหำรทำงผูຌ฿ชຌบริกำรจะพยำยำมควบคุมตຌนทุนเม฿หຌกิน ใเ ปอร์ซในต์ของรำคำขำยดยตຌองมี
กำรควบคุมทัๅง฿นสวนตຌนทุนทำงตรง ละตຌนทุนทำงอຌอม ดย ตຌนทุนท่ีสำมำรถปลี่ยนปลงเดຌตลอดวลำ คือ 
วัตถุดิบตำง โ ซึ่งอำจมีกำรผันปรเดຌตำมฤดูกำลละควำมตຌองกำรของตลำด สวนตຌนทุน฿นกำรขนสงนัๅนกำรท่ี
ผูຌ฿ชຌบริกำรหันมำ฿ชຌบริกำรขนสงภำยนอก ทนกำรด ำนินกำรขนสงพื่อป็นกำรยืนรำคำ฿หຌชัดจนเมผันปร 
น่ืองจำกกำรกำรสนอรำคำหรือ กำรด ำนินงำนจะป็นกำรตกลงกัน฿นระยะยำว ท ำ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรสำมำรถค ำนวณ
ละก ำหนดตຌนทุน฿น สวนกำรขนสงเดຌอยำงชัดจน ละกำรหำจัดหำซัพพลำยออร์หลำยรำยท ำ฿หຌผูຌ฿ชຌบริกำรมี
อ ำนำจกำร ตอรองอีกดຌวย 
 

ขຌอสนอนะ 
 ธุรกิจ/หนวยงำน/องค์กร ท่ีด ำนินกำรกี่ยวกับกำร฿หຌบริกำร฿นกำรขนสงลจิสติกส์ สำมำรถน ำผล
กำรศึกษำเป฿ชຌเดຌดังนีๅ 
 แ. จำกผลกำรกใบขຌอมูลจำกผูຌประกอบกิจกำรอำหำร฿นขตกรุงทพมหำนครนัๅนผูຌ ประกอบกิจกำรพบวำ
กำรบริกำรลูกคຌำ กำรตอบสนองอยำงรวดรใว รำคำ ละองค์กรง สงผลตอกำร ตัดสิน฿จลือกผูຌ฿หຌบริกำรทัๅงสิๅน 
ดังนัๅนผูຌประกอบกำรขนสงควรมีกำรด ำนินกำรพัฒนำองค์กร฿หຌ สำมำรถตอบสนองตอควำมตຌองกำรเดຌตรงกับ
ควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบริกำร ซึ่ง฿นยุคปัจจุบันนัๅนพบวำ ทคนลยีสำรสนทศ ิ Information Technology)          
มีควำมส ำคัญ฿นกำรน ำมำประยุกต์฿ชຌ฿นองค์กร ทุก โ ประภท ดังนัๅนผูຌท ำกำรวิจัยจึงขอน ำสนอกำรน ำทคนลยี
สำรสนทศขຌำมำ฿ชຌ฿นกำรจัดกำร ลจิสติกส์ส ำหรับกำรขนสงละองค์กร ซึ่งกำรริ่มตຌนน ำมำ฿ชຌควรมีกำรออกบบ
฿หຌหมำะสมรองรับ กำร฿ชຌงำน ละ฿หຌมีควำมงำยตอกำรท่ีทุกหนวยงำน฿นองค์กรจะสำมำรถน ำเป฿ชຌ฿นกำรวำงผน
ละ กำรควบคุมกำรรับสินคຌำ, กำรจำยสินคຌำ รวมถึงกำรรำยงำน Inventory Report บบ Real Time พื่อ฿หຌ
ระบบลจิสติกส์สำมำรถสนับสนุนกำรคลื่อนยຌำย กำรจัดกใบ ละกำรกระจำยสิๅนคຌำ฿หຌ ตอบสนองตอควำมตຌองกำร
ของลูกคຌำตรงตำมงื่อนเข ทัๅงยังป็นกำรชวยลดตຌนทุนละสงผล฿นกำร ด ำนินงำนอยำงรวดรใวพรຌอมทัๅงชวย฿หຌคน
฿นองค์กรท ำงำนเดຌสะดวกรวดรใวละเมติดขัดสงผลตอ ประสิทธิภำพกำรท ำงำนดຌวย ดยน ำระบบกำรจัดกำร
อิลใกทรอนิกส์มำ฿ชຌ฿นกิจกำรดังนีๅ 
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  แ.แ e-Marketing ป็นระบบอิลใกทรอนิกส์ท่ีน ำขຌอมูลท่ีมีมำ฿ชຌ฿นกำรช่ือมยงผนกกำรตลำด
ละกำรบริกำรลูกคຌำ ซึ่งจะป็นระบบท่ีท ำกำรช่ือมยง ใ ทำงคือ ซัพพลำยออร์ คลังสินคຌำ ละ ลูกคຌำละฝຆำย
กำรตลำดยังสำมำรถน ำเป฿ชຌช่ือมยง฿นสวนของขຌอมูลกำรสงของของลูกคຌำ฿นตละชวงวลำหรือตละฤดูกำล
รวมถึงรูปบบ ขนำด จ ำนวนกำรขนสงตละครัๅง ละสำมำรถน ำมำ พยำกรณ์ปริมำณกำรด ำนินงำนเดຌ 
  แ.โ e-WMS : Warehouse Management System คือกำรน ำระบบอิลใกทรอนิกส์มำ฿ชຌ฿น 
กระบวนกำรจัดกำรสินคຌำคงคลัง ดยกำรช่ือมยง Data Base ของสินคຌำ฿นคลังหรือศูนย์กระจำย สินคຌำ฿หຌกับ
หนวยงำนท่ีกี่ยวขຌองชน ผนกขำย ละผนกจัดสง฿หຌสำมำรถควบคุมขຌอมูลกำรสงมอบเดຌอยำงถูกตຌอง 
  แ.ใ e-Transport System คือกำรน ำระบบอิลใกทรอนิกส์เปช่ือมยงกับกิจกรรมดຌำนขนสง 
สินคຌำ พื่อ฿หຌกำรบบ Just in Time น่ันคือ สงมอบตรงสถำนท่ี, ตรงวลำละป็นเปตำมท่ี ตกลงกับทำงลูกคຌำซึ่ง
ระบบกำรจัดกำรท่ีมีควำมสำมำรถท่ีดีชวย฿หຌทำงองค์กรสำมำรถบริหำรงำนเดຌดีชวย฿นกำรบริกำรคน บริหำรวลำ 
ละชวยลดตຌนทุนมีดังนีๅ 
แ. ระบบสารสนทศทชี่วยในการพฒันาศักยภาพขององคก์ร 
 แ.แ Integrated ERP (V-SERVE INTERGRATED ERP. SYSTEM) ดยระบบนีๅจะ ป็นระบบหลักท่ี฿ชຌ฿น
กำรบริกำรองค์กร ซึ่งระบบท่ีรองรับกำรติบตละควำมซับซຌอนของธุรกิจท่ีจะพิ่มมำกขึๅน฿นอนำคตอีกดຌวยดย฿ชຌ
ระบบนีๅกใบรวบรวมขຌอมูลลูกคຌำ, ขຌอมูลทำงกำรตลำด, ขຌอมูลดຌำน กำรงิน ละขຌอมูล฿นสวนของกำรจัดกำร
คลังสินคຌำทัๅงหมด ซึ่งถຌำรำมีกำรรวบรวมขຌอมูลท่ีดีละ ครบถຌวนจะป็นกำรพิ่มศักยภำพ฿นดຌำนกำรขงขันละ฿น
ดຌำนกำรละตຌนทุนสงผล฿หຌรำน ำหนຌำละ เดຌปรียบคูขงอยูสมอ 
 แ.โ BI (Business Intelligence): มื่อมีขຌอมูลครบถຌวนลຌวกำรวิครำะห์ขຌอมูลท่ีมี อยูกใป็นสิ่งส ำคัญ               
ซึ่ง BI นัๅนจะป็นระบบท่ีดึงขຌอมูลทัๅงหมดพื่อน ำมำ฿ชຌ฿นกำรวิครำะห์ละประมินผล ละ฿นดຌำนของพนักงำน
ภำย฿นองค์กรกำร฿ชຌระบบนีๅจะป็นตัวชวยกระตุຌน฿หຌพนักงำนปฎิบัติหนຌำ ท่ีอยำงมีประสิทธิภำพตรงตำมท่ีมีกำรตัๅง 
KPI เวຌ พรำะระบบจะชวย฿นกำรวิครำะห์ละ จัดท ำรำยงำนท ำ฿หຌรำทรำบประสิทธิภำพของพนักงำน฿นองค์กรวำ
ดนหรือดຌวย฿นดຌำนเดຌ พื่อกำรพัฒนำท่ีดียิ่ง โ ขึๅนเป ละนอกจำกดຌำนพนักงำนลຌว ระบบนีๅยังสำมำรถวิครำะห์เดຌ
อีกหลำยมิติตำมท่ีบริษัทตຌองกำร ชน วิครำะห์ผลกำรด ำนินงำนของบริษัท วิครำะห์วำบริกำร฿ด ท ำก ำเรเดຌ 
สูงสุด/ขำดทุนต่ ำสุด ป็นตຌน 
 แ.ใ E-TRACK SYSTEM ระบบนีๅ฿ชຌ฿นกำรติตำมงำน พื่อ฿หຌบริกำรกับลูกคຌำ ตรวจสอบสถำนะของสินคຌำเดຌ
อยำงรวดรใวบบ Real Time Online ซึ่งกำรน ำระบบนีๅมำ฿ชຌพื่อป็นกำรตอบสนองลูกคຌำเดຌอยำงรวรใว ละ
มนย ำ ลดบุคลำกร฿นกำรท ำงำน ชวยทัๅง฿นดຌำนกำรลดตຌนทุน ดຌำนงำนบริกำร ละยังตอบสนองตอลุกคຌำเดຌอยำง
รวดรใว 
โ. ระบบสารสนทศที่ชวยในการพัฒนาศักยภาพดຌานการขนสง 
 ดยหัว฿จหลักคือกำรบริกำรท่ีตรงวลำสินคຌำมีกำรสงมอบบบ Just in Time คือ กำรน ำ ระบบ GPS. 
Truck Tracking & Fleet Management System ป็นระบบกำรติดตำมละบริหำรรถ ขนสงสินคຌำผำนดำวทียว 
ชวย฿นกำรควบคุมรถขนสงขอบบริษัท฿หຌว่ิง฿นสຌนทำงละตรงตำม ตำรำงวลำท่ีก ำหนด ชวยควบคุมตຌนทุนดຌำนกำร
ขนสงละกำรท ำงำนของพนักงำน฿หຌตรงตำม ขຌอก ำหนดของบริษัท ละกำรตอบสนองตอลูกคຌำป็นเปอยำงรวดรใว 
ตรงตำมวลำละตรงตำม คุณภำพของทำงลูกคຌำ 
 ดยมื่อรำมีกำรน ำระบบสำรสนทศดຌำนตำงโ ขຌำมำท ำงำนจะสงผล฿หຌองค์กรสำมำรถ ควบคุมกำร
ท ำงำน วิครำะห์สถำนกำรณ์ วำงผนกำรท ำงำน ควบคุมตຌนทุน ละตอบสนองควำม ตຌองกำรลูกคຌำเดຌอยำงถูกตຌอง
ละรวดรใว ทัๅงยังสำมำรถชวยรองรับกำรติบตขององค์กรเดຌอีกดຌวย 
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คุณสมบัติของปริญญาตรีการบัญชีละองค์กรท่ีรับผิดชอบงานดຌานบัญชี ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
Qualifications of a Bachelor of Accounting and an organization responsible for 
accounting In Suphan Buri Province 
 
ผูຌวิจัย พิมพ์ลภัส  สุขสวัสด์ิ 
 ดวิด  สมัญญำภรณ์ 
 นรำศักด์ิ  มຌนสุรำงค์ 
 ณัฐวรรธน์  มำพิ่มผล 

สำขำวิชำ บริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยวสทิร์น 
 

บทคัดยอ 
 งำนวิจัยรื่อง คุณสมบัติของปริญญำตรีกำรบัญชีละองค์กรท่ีรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชี ฿นจังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์พื่อศึกษำลักษณะของบัณฑิตสำขำกำรบัญชี฿นควำมตຌองกำรของ
องค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชีงำนวิจัยนีๅประกอบดຌวยตัวปรตຌน 5 ตัวปร คือทักษะดຌำนวิชำชีพดຌำน
มนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี สวนตัวปรตำม แ 
ตัวปร คือ ควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชี ดย฿ชຌกลุมตัวอยำงป็นบริษัทท่ีจดทะบียน 
จ ำนวน โ็โ หง ละ฿ชຌวิธีกำรจกบบสอบถำม฿หຌกับองค์กร วิครำะห์ขຌอมูลชิงคุณภำพดย฿ชຌกำรทดสอบสถิติ
สมกำรถดถอย ิRegression)  
 จำกกำรวิครำะห์ขຌอมูลจำกกลุมตัวอยำง พบวำ สถำนประกอบกำรมีควำมตຌองกำรบัณฑิตสำขำกำรบัญชี
ท่ีส ำรใจกำรศึกษำ฿นระดับปริญญำตรี ท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพดยตรง ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ทำงชิงบวกกับ
ควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี นอกจำกนีๅทักษะดຌำนวิชำชีพ ดຌำนควำมรูຌควำมสำมำรถ
฿นกำรปฏิบัติงำน ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี ท่ีผลกำรวิจัยออกมำป็นเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรของ
องค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี พรำะองค์กรสวน฿หญหในวำบัณฑิตสำขำบัญชีท่ีจบมำ฿หมตຌองมีควำมรูຌ
฿นกำรท ำงำน ควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนละดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอยูลຌว 
ดังนัๅนองค์กรจึงตຌองกำรบัณฑิตท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพท่ีดีละสำมำรถติดตอสื่อสำรท ำงำนรวมกับผูຌอื่นเดຌ
จนท ำ฿หຌงำนกิดควำมส ำรใจพื่อน ำเปสูกำรจຌำงรงงำนพื่อ฿หຌสอดคลຌองกับควำมตຌองขององค์กรท่ีมีสวนจะรับ
บัณฑิตสำขำกำรบัญชีขຌำท ำงำนละป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำบัณฑิตสำขำกำรบัญชี฿หຌมีคุณภำพละป็นท่ียอมรับ
ของตลำดรงงำน 
 
ค าส าคัญ : คุณลักษณะที่องค์กรละผูຌรับผิดชอบงานดຌานการบัญชีตຌองการ , บัณฑิตสาขาบัญชี  
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ABSTRACT 

Research matters Characteristics of graduate accounting organization and those 
responsible to account, want in Amphoe PhraNakhonSIAyutthaya Phra Nakhon Si 
Ayutthaya. The objective is to study the characteristics of accounting graduates in need of 
organization, and accountable for accounting research contains a variable, the variable is 
five trees, professional skills, and interpersonal personality in accounting ethics 
compliance. Part 1 is a variable, the variable needs of the organization and responsible for 
accounting, using the sample as a registered company. The number of 272 properties and 
uses distributed a questionnaire to organizations. Qualitative data analysis using regression 
equation, statistical tests (Regression) 

The analysis of the samples showed that enterprises are demanding Bachelor of 
Accounting graduates at the undergraduate level. (Accounting) that interpersonal and 
personality directly. Which correlated positively with organizational needs and those 
responsible for the account. Besides professional skills, The ability to perform work. The 
professional accounting ethics The findings come as no relationship to the organization's 
needs and those responsible for the account. Most organizations that graduate accounting 
graduates need new knowledge to work are the ability to practice and ethical standards of 
professional accounting education. 
 
Keywords : Features and organization responsible for accounting jobs, graduate accounting. 
 

บทน า 
฿นปัจจุบัน วิชำชีพนัๅนจัดป็นวิชำชีพฉพำะผูຌท่ีปฏิบัติงำน฿นดຌำนกำรบัญชี เดຌก ผูຌ฿หຌบริกำรทำงกำรบัญชี

กสถำนประกอบกำรธุรกิจสถำบันอกชน หรือรัฐวิสำหกิจ ดยนักบัญชีจะจัดท ำขຌอมูลละรำยงำนทำงกำรบัญชี
ละกำรงิน รวมถึงกำรดูลกำรท ำบัญชี ละควำมครบถຌวน฿นกำรท ำบัญชี รวมทัๅงกำร฿หຌค ำนะน ำกี่ยวกับกำรวำง
ระบบกำรบัญชีกสถำนประกอบกำรตำงโ ละกำรขงขัน฿นชิงธุรกิจขององค์กรมีกำรขงขันสูงมำก ท ำ฿หຌองค์กร
ตำงโ มีควำมตຌองกำรคนท่ีมีควำมรูຌควำมสำมำรถ พื่อท่ีจะน ำมำพัฒนำองค์กร฿หຌมีประสิทธิภำพิบวรลักษณ์ งินมำ
,โ55ใี ละตຌองอำศัยควำมสำมำรถจำกกำร฿ชຌสถิติปัญญำควำมรูຌของบุคคล฿นองค์กรกำรบัญชีตຌองมีกำรปรับตัว
พื่อ฿หຌผูຌ฿ชຌงบกำรงินเดຌขຌอมูลท่ีถูกตຌองละมีประยชน์ตอกำรตัดสิน฿จ฿นองค์กร ละวิชำชีพบัญชีปัจจุบันมี
ควำมส ำคัญตอกำรด ำนินธุรกิจตำงโ ป็นอยำงมำก฿นสถำนประกอบกำรตำงโดยนักบัญชีป็นกลเกหลัก฿นกำร
จัดท ำขຌอมูลละรำยงำนทำงกำรบัญชีละกำรงินพื่อประสำนงำน฿หຌกับสวนงำนตำงโ ภำย฿นองค์กร฿หຌส ำรใจลุลวง
ตำมป้ำหมำย จะหในเดຌวำวิชำชีพบัญชีนัๅนป็นอีกวิชำชีพหน่ึงท่ีมีผลกระทบตอสำธำรณชนท่ัวเป ดังนัๅนองค์กรท่ี
กี่ยวขຌองกับวิชำชีพบัญชีตຌองปฏิบัติตำมกฎหมำยหลัก โ ฉบับ คือ กำรประกอบวิชำชีพบัญชีมีพระรำชบัญญัติกำร
บัญชี พ.ศ.โ5ไใ กลำวถึงร่ืองของคุณสมบัติละงื่อนเข฿นกำรท ำบัญชี ละพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.โ5ไ็ 
กลำวถึงรื่องกำรจัดตัๅงสภำวิชำชีพบัญชีก ำกับดูลวิชำชีพบัญชี รื่องกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพดຌำนกำรท ำ
บัญชี เวຌ฿น มำตรำ ไ5 เวຌวำ ผูຌท ำบัญชีท่ีจะขึๅนทะบียนกับสภำวิชำชีพตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌำม 
ละรวมถึงจรรยำบรรณของผูຌประกอบวิชำชีพบัญชีเวຌ฿นมำตรำ ไ็ เวຌวำ฿หຌสภำวิชำชีพบัญชีจัดท ำจรรยำบรรณของ
ผูຌประกอบวิชำชีพบัญชีขึๅนป็นภำษำเทย พื่อ฿ชຌป็นหลักกณฑ์บืๅองตຌน฿นกำรรับรองควำมรูຌควำมช ำนำญ฿นกำร
ประกอบวิชำชีพบัญชี นอกจำกนัๅนพระรำชบัญญัติดังกลำวมีกำรขยำยวิชำชีพบัญชีออกเปหลำยดຌำน ซึ่งเดຌก กำร
ท ำบัญชี กำรสอบบัญชี กำรบัญชีบริหำร กำรวำงระบบบัญชี กำรบัญชีภำษีอำกร กำรศึกษำละทคนลยีกำรบัญชี 
ละกำรบริกำรกี่ยวกับกำรบัญชีดຌำนอื่นตำมท่ีก ำหนดดยกฎกระทรวง ิสภำวิชำชีพบัญชี฿นพระบรมรำชูปถัมภ์
,โ5ไ็ี ท ำ฿หຌควำมตຌองกำรของนักบัญชีดยฉพำะ฿หຌมีศักยภำพตำมท่ีองค์กรตຌองกำร 
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นักบัญชีกใป็นอีกวิชำชีพหน่ึงท่ีตຌองอำศัยควำมรูຌ ละควำมสำมำรถฉพำะทำง ละตຌองท ำกำรศึกษำ

ดยตรงมำท ำงำน฿นสำยงำนกำรบัญชี ฿หຌมีประสบกำรณ์มำกพอสมควร ซึ่ง฿นปัจจุบันนักบัญชีมีบทบำทท่ี
ปลี่ยนปลงเป น่ืองจำกศรษฐกิจมีกำรขงขันท่ีรุนรงมำกขึๅน จึงมีควำมตຌองกำรนักบัญชีท่ีมีควำมสำมำรถ 
ออกบบงำน วำงระบบงำน ละวำงระบบบัญชีเดຌ ละตຌองสำมำรถตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีกิดขึๅนเดຌ ิฤติมำ มุงหมำย, 
โ55ไี ซึ่งธุรกิจ฿นองค์กรตำงโ ปัจจุบันมีกำรขยำยตัวทำงดຌำนศรษฐกิจท่ีรใวขึๅนควำมตຌองกำรของตลำดรงงำนท่ี
ตຌองกำรบัณฑิตทำงดຌำนวิชำชีพพิ่มขึๅน ท ำ฿หຌควำมตຌองกำรของขຌอมูลพื่อ฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จ฿นธุรกิจมีควำมส ำคัญ
อยำงมำก น่ืองจำกกำรขงขันมีสถำนกำรณ์ท่ีรุนรงขຌอมูลทำงกำรบัญชีท่ีดีจึงจ ำป็นตຌองกำรนักบัญชีท่ีมีคุณภำพ
ละมีลักษณะท่ีดี ิมำลินี สำยกຌอนละเพฑูรย์ อินตຍะขัน,โ555ี องค์กรจึงตຌองนຌนคนท่ีมีคุณสมบัติทำงดຌำนทักษะ
วิชำชีพ มนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพ฿นกำรท ำงำน ละควำมรูຌควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนท่ีทຌจริงนักบัญชีท่ีมี
ควำมรูຌควำมสำมำรถจึงจ ำป็นตอธุรกิจละองค์กร ละนักบัญชีตຌองมีทักษะดຌำนอื่นโ นอกหนือจำกทักษะวิชำชีพท่ี
ป็นประยชน์ตอองค์กร ิสำวลักษณ์ จันทร์ประสิทธิ,โ55้ี พื่อน ำเปสูกำรจຌำงรงงำนพื่อ฿หຌสอดคลຌองกับควำม
คำดหวังขององค์กรท่ีมีสวนจะรับบัณฑิตสำขำกำรบัญชีขຌำท ำงำนละป็นนวทำง฿นกำรพัฒนำบัณฑิตสำขำบัญชี
฿หຌมีคุณภำพละป็นท่ียอมรับของตลำดรงงำน 

จำกท่ีกลำวมำขຌำงตຌน ท ำ฿หຌผูຌวิจัยมีควำมสน฿จท่ีจะศึกษำคุณลักษณะบัณฑิตสำขำบัญชีท่ี฿นองค์กรละ
ผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชีตຌองกำร ดยจะมีกำรส ำรวจควำมคิดหในขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำร
บัญชี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งสำมำรถน ำผลวิจัยมำ฿ชຌป็นประยชน์ตอกำรปรับปรุงกระบวนกำรรียนกำรสอน               
กำรพัฒนำหลักสูตรท่ีมีผลตอกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิตสำขำบัญชี฿หຌมีคุณลักษณะท่ีองค์กรละผูຌรับผิดชอบงำน
ดຌำนบัญชีตຌองกำรของตลำดรงงำน฿นจังหวัดสุพรรณบุรีตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พื่อศึกษำลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชี฿นควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี 
2. พื่อป็นนวทำง฿นกำรตรียมควำมพรຌอมของบัณฑิตสำขำบัญชี฿หຌตรงตำมควำมตຌองกำรขององค์กร 

 

กรอบนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
            ตวัปรอิสระ                     ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ควำมตຌองกำรขององค์กรละ 
ผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี 

– ทักษะดຌำนวิชำชีพ 
– ดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพ 
– ดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน 
– ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี 
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วิธีการวิจัย 
ผูຌวิจัยเดຌกใบรวบรวมขຌอมูล ดยกใบรวบรวมขຌอมูลดยตรงจำกองค์กร ดย฿ชຌวิธีกำรจกบบสอบถำม

กี่ยวกับ ควำมคิดหในคุณสมบัติของปริญญำตรีกำรบัญชีละองค์กรท่ีรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชี ฿นจังหวัดสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรีพื่อทรำบถึงควำมตຌองกำรขององค์กร ซึ่งผูຌวิจัยเดຌด ำนินกำรตำมขัๅนตอนดังตอเปนีๅ 

แ. ประชำกรละกลุมตัวอยำง 
โ. ครื่องมือท่ี฿ชຌ฿นกำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
ใ. ขัๅนตอนกำรสรຌำงครื่องมือวิจัย 
ไ. กำรกใบรวบรวมขຌอมูล 
5. กำรวิครำะห์ขຌอมูล 
 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
ผลลัพธ์จำกกำรทดสอบสมมติฐำน฿นกำรศึกษำครัๅงนีๅสรุปเดຌวำ คุณสมบัติของปริญญำตรีกำรบัญชีละ

องค์กรท่ีรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชี ฿นจังหวัดสุพรรณบุรี สวน฿หญมีควำมสัมพันธ์ชิงบวกกับควำมตຌองกำรขององค์กร
คือดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพของบัณฑิตสำขำบัญชีซึ่งบัณฑิตสำมำรถท่ีจะท ำงำนรวมกับผูຌอื่นชวย฿หຌ
ค ำปรึกษำหรือกำรกຌเขปัญหำเดຌอยำงฉพำะหนຌำ฿นร่ืองตำงโเดຌ บัณฑิตสำขำบัญชีสำมำรถท่ีจะท ำงำนป็นทีม
รวมกับผูຌอื่นเดຌ ละทักษะดຌำนวิชำชีพ ดຌำนควำมรูຌควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี              
ท่ีผลกำรวิจัยออกมำป็นเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี พรำะ
องค์กรสวน฿หญหในวำบัณฑิตสำขำบัญชีท่ีจบมำ฿หมตຌองมีควำมรูຌ฿นกำรท ำงำน ควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนละ
ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีตำมมำตรฐำนกำรศึกษำอยูลຌว ดังนัๅนองค์กรจึงตຌองกำรบัณฑิตท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ละ
บุคลิกภำพท่ีดีสำมำรถติดตอสื่อสำรกำรท ำงำนรวมกับผูຌอื่นเดຌจนท ำ฿หຌงำนกิดควำมส ำรใจละป็นท่ียอมรับของ
ตลำดรงงำน 

 

อภิปรายผล 
จำกตำรำงท่ี ็ กำรวิครำะห์ขຌอมูลจะหในเดຌวำผลกำรศึกษำมีควำมสอดคลຌองกับสมมติฐำนท่ีตัๅงเวຌ 

กลำวคือ คุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชีดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพมีควำมสัมพันธ์ทำงชิงบวกกับควำม
ตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี อยำงมีนัยส ำคัญ ดຌวยคำ P<เ.เเๆ ผลกำรศึกษำอธิบำยเดຌวำ 
มื่อดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพท่ีเดຌรับ ท ำ฿หຌองค์กรมีควำมตຌองกำรมำกขึๅน น่ืองจำกองค์กร฿นตละองค์กร
฿หຌควำมส ำคัญกี่ยวกับควำมสัมพันธ์฿นกำรท ำงำนรวมกับพื่อนรวมงำนละสำมำรถท ำงำนป็นทีมเดຌ จนกิดผล
ส ำรใจของงำน ซึ่งสอดคลຌองกับผลกำรศึกษำของนงลักษณ์ จิ็วจู ละคณะิโ55็ี ท่ีเดຌศึกษำร่ืองคุณลักษณะบัณฑิต
สำขำวิชำบัญชีท่ีพึงประสงค์ตำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌบัณฑิต฿นขตพืๅนท่ีจังหวัดก ำพงพชร ซึ่งพบวำ บัณฑิตสำขำ
บัญชีท่ีพึงประสงค์ตำมควำมตຌองกำรของผูຌประกอบกำร ตຌองมีทักษะทำงกำรปฏิสัมพันธ์ระหวำงบุคคลละกำร
สื่อสำร มีควำมสำมำรถท ำงำนรวมกับผูຌอื่น฿นกระบวนกำรปรึกษำหำรือพื่อกຌเขปัญหำควำมขัดยຌง ละอีกทัๅงยัง
สำมำรถท ำงำนป็นทีมเดຌ฿นขณะท่ีกำรวิครำะห์คุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชี฿นดຌำนตำงโ คือ ทักษะดຌำน
วิชำชีพเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี อยำงมีนัยส ำคัญ ดຌวยคำ  
P> เ.แ5ใ จำกผลกำรศึกษำอธิบำยเดຌวำ องค์กรสวน฿หญ฿หຌควำมสน฿จ฿นรื่องมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพ
มำกกวำ พรำะบัณฑิตสำขำบัญชีท่ีจบมำ฿หมตຌองมีควำมรูຌทักษะดຌำนวิชำชีพอยูลຌวตำมมำตรฐำนของกำรศึกษำ     
ซึ่งเมสอดคลຌองกับผลกำรศึกษำของบวรลักษณ์ งินมำิโ55ใี ท่ีเดຌศึกษำคุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชี฿นควำม
ตຌองกำรของสถำนประกอบกำร฿นขตจังหวัดพชรบูรณ์ ซึ่งพบวำ สถำนประกอบกำร฿หຌควำมคิดหในคุณลักษณะ
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ของบัณฑิตสำขำบัญชี ดຌำนควำมรูຌควำมสำมำรถทำงบัญชีมีระดับควำมตຌองของสถำนประกอบกำร฿นภำพรวมอยู฿น
ระดับมำก ดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำน
ดຌำนกำรบัญชี อยำงมีนัยส ำคัญ P>เ.แโๆ จำกผลกำรศึกษำอภิปรำยเดຌวำ กำรท ำงำน฿นองค์กรนัๅนตละบุคคลมี
หนຌำท่ีกำรปฏิบัติงำนท่ีตกตำงกัน จึงตຌองมีควำมรูຌควำมสำมำรถของตละบุคคลเมทำกัน ฿นขณะดียวกันท่ีองค์กร
ตละพืๅนท่ีอำจจะ฿หຌควำมสัมพันธ์ท่ีเมหมือนกันพรำะวำบัณฑิตสำขำบัญชีทุกคนลຌวนลຌวตำงกใมีควำมรูຌ
ควำมสำมำรถ฿นดຌำนของตนองจึงเมมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรตำมมำกนัก ซึ่งเมสอดคลຌองกับผลกำรศึกษำของ
ลักขณำ ด ำชูิโ55็ี ท่ีเดຌศึกษำกำรพัฒนำคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถำนประกอบกำรตอกำรขຌำสู
ประชำคมศรษฐกิจอำซียนซึ่งพบวำ สถำนประกอบกำร฿หຌควำมส ำคัญทำงดຌำนประสบกำรณ์กำร฿นกำรท ำงำนมำก
ท่ีสุดละ ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี เมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำร
บัญชี อยำงมีนัยส ำคัญ P>เ.็เไ น่ืองจำกมุมมองขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชีมีควำมคิดหในวำบัณฑิต
สำขำบัญชีนัๅนเดຌปฏิบัติตำมจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีอยูลຌว ซึ่งตกตำงจำกงำนวิจัยของสมบูรณ์ กุมำร ละ
ฐิตินันท์ กุมำริโ55็ี ซึ่งเดຌศึกษำรื่องคุณสมบัติของนักบัญชีท่ีพึงประสงค์ของสถำนประกอบกำร฿นจังหวัดนำน         
ซึ่งพบวำ ดຌำนคุณธรรม จริยธรรม จຌำของหรือผูຌบริหำรของสถำนประกอบกำรสวน฿หญตຌองกำรนักบัญชีท่ีมีควำม
ซื่อสัตย์สุจริต ละสอดคลຌองกับงำนวิจัยของ Buachoom,w (โเเ่ี. ซึ่งพบวำ ฿นมุมมองขององค์กรมีควำมหในตอ
จรรยำบรรณวิชำชีพของนักบัญชีเวຌ฿นระดับสูงกวำ จึงมีควำมหในวำ นักบัญชีมีจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชียังเมมำก
พอละควรเดຌรับกำรพัฒนำพรำะองค์กรตຌองกำรควำมช่ือถือ หรือควำมช่ือมั่น฿นกำรท่ีจะน ำผลงำนของนักบัญชี
เป฿ชຌ฿นกำรตัดสิน฿จน่ันอง 

จำกท่ีกลำวมำขຌำงตຌนคุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชีท่ีมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรละผูຌรับผิดชอบงำน
ดຌำนกำรบัญชี คือดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพมีควำมสัมพันธ์ทำงชิงบวกกับควำมตຌองกำรขององค์กรละ
ผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี อยำงมีนัยส ำคัญดຌวยคำ P<เ.เเๆสวนคุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชีทักษะดຌำน
วิชำชีพเมมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชีพรำะวำทักษะวิชำชีพท่ีรียนมำตละบุคคล
สำมำรถท่ีจะรียนรูຌงำนพิ่ม หรือกำรสอนกำร฿นวลำท่ีท ำงำนกับองค์กรท ำ฿หຌสิ่งท่ีรียนมำอำจจะ฿ชຌเมหมดทุกร่ือง 
฿ชຌฉพำะบำงสวน องค์กรจึงเม฿หຌควำมส ำคัญ฿นร่ืองนีๅนัก ดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำนเมมีควำมสัมพันธ์กับ
ควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี พรำะวำตละบุคคลมีควำมสำมำรถเมทำกันบำงกลุม
รียนกงตท ำงำนเมเดຌพรำะมีควำมคิดท่ีป็นสวนตัวสูง ท ำงำนยำก รียนรูຌงำนยำก ตกับบำงกลุมท่ีรียนเมกงต
วำมีกำรพัฒนำควำมรูຌควำมสำมำรถเดຌรใวมีกำรปรับตัวขຌำหำกับคนอื่นเดຌงำย จึงเมมีควำมสัมพันธ์กับองค์กรมำกนัก 
ละดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กร พรำะวำบัณฑิตสำขำบัญชีทุกคน
เดຌศึกษำกี่ยวกับพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรบัญชี พ.ศ. โ5ไ็ ฿นร่ืองของจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชี ซึ่งป็นหลักกำร
พืๅนฐำนของผูຌประกอบวิชำชีพทำงกำรบัญชีกำรท่ีจะรับคนขຌำมำท ำงำนทุกคนตຌองมี ควำมซื่อสัตย์ สุจริตอยูลຌวจึง
ยังเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กร ดังนีๅทักษะดຌำนวิชำชีพ ดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรปฏิบัติงำน ละ
ดຌำนจรรยำบรรณวิชำชีพบัญชีจึงเมมีควำมสัมพันธ์กับควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี 
P> เ.เเ5 อยำงมีนัยส ำคัญ ซึ่งเมมีผลกระทบตอควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนกำรบัญชี            
ซึ่งตกตำงจำกดຌำนมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพท่ีมีผลกระทบตอควำมตຌองกำรขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงำน
ดຌำนกำรบัญชีดยตรง องค์กรจึงตຌองกำรบัณฑิตท่ีมีมนุษย์สัมพันธ์ละบุคลิกภำพท่ีดี พื่อ฿หຌป็นท่ียอมรับของ
ตลำดรงงำนตอเป฿นอนำคต 
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ขຌอสนอนะ 
 องค์กรบำงสวนเดຌ฿หຌควำมคิดหในวำพนักงำนบัญชีมีควำมตຌองนักบัญชีพิ่มมำกขึๅน ตน่ืองจำกองค์กรบำง
กิจกำรป็นคนท ำบัญชีขึๅนมำอง องค์กรจึงเมจ ำป็นตຌองกำรนักบัญชี 
 ควรมีกำรศึกษำคุณลักษณะของบัณฑิตสำขำบัญชีท่ีองค์กรละผูຌรับผิดชอบงำนดຌำนบัญชีตຌองกำร฿น
จังหวัดอื่น พื่อ฿หຌบัณฑิตท่ีจบ฿หมมีศักยภำพกำรท ำงำนละมีกำรพัฒนำตนองเดຌตำมท่ีตลำดรงงำนตຌองกำร 

 

อกสารอຌางอิง 
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นงลักษณ์ จิ็วจู, อนุ ธัชยะพงษ์, ละทิพย์วรรณ ศิบุญนันท์.ิโ55็ี.รื่องคุณลักษณะบัณฑิตสำขำวิชำกำรบัญชีท่ีพึง
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หนือ ,็ิโี,โๆ้-โ็ๆ.คຌนมื่อโเ มษำยน โ5ๆแ ,จำก http://journal.fte.kmutnb.ac.th/upload/ 
โเแๆ-็-โ/journalFTE-Fulltext-โเแๆ-็-โ-โ่.pdf. 

มยุรี กืๅอสกุล ละ วุฒิ วัชรดมประสริฐ.ิโ55่ี.รื่อง คุณสมบัติของนักบัญชี฿นสถำนประกอบกำรตำมมำตรฐำน
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มหำวิทยำลัยธนบุรี ,้ ิโเี,ไ้-5่.คຌนมื่อ แ่ มษำยน โ5ๆแ,จำกhttp://www.thonburi-u.ac.th/journal/ 
Document/้-โเ/โเ-ไ-Mayuree-Vutti.pdf. 
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https://ird.skru.ac.th/RMS/file/ใๆเโ.pdf. 
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ตัวแบบขนสงท่ีเหมาะสมกับการวางแผนดานโลจิสติกส 
 
Transport models suitable for logistics planning 
 
ผูวิจัย    ดร. สุรัสวดี โปสินธุ 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
การแกปญหาการขนสงเพ่ือใชในการวางแผนธุรกิจดานโลจิสติกส มีวัตถุประสงคในการศึกษาเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา

ตัวแบบ ขนสงดวยวิธีนอรทเวสทคอนเนอร และวิธีการประมาณคาของโวเกล 2) เพื่อหาผลลัพธที่ดีที่สุดของตัวแบบ
ขนสงดวยวิธีสเตปปง สโตน และวิธีโมได และ 3) เพื่อเลือกใชตัวแบบขนสงที่เหมาะสมสำหรับการนำไปใชจัดทำแผน
ทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกส โดยใน การศึกษาการแกปญหาการขนสงเพ่ือใชในการวางแผนธุรกิจดานโลจิสติกสใชการ
ทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวของ และการทดสอบ ตัวแบบ ผลการศึกษาพบวา วิธีท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลายคอื วิธีประมาณ
คาของโวเกล (Vogel’s Approximation Method or VAM) การหาผลลัพธท่ีดีท่ีสุดไดมาจากการหาคำตอบดวยวิธีโม
ได (Modified distribution Method : MODI) ซ่ึงเปนวิธีท่ี คำนวณคำตอบท่ีดีท่ีสุด งายตอการใชงาน และสะดวกตอ
การคำนวณ ดังน้ันการแกปญหาการขนสงดวยวิธีประมาณคาของโวเกล น้ัน จึงเปนวิธีท่ีมีการใชทรัพยากรในการขนสง
สินคาท่ีต่ำกวาวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปใชจัด ทำแผนทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกส 
 
คำสำคัญ : ตัวแบบขนสง, การวางแผนดานโลจิสติกส 
 
ABSTRACT 

Transportation problem solving for logistics business planning. Purpose of the study is to 
1) study transportation model by Northwest Corner and Vogel’s approximation method. 2) Find 
the best results of the transport model using Stepping stone method and Modified distribution 
method. And 3) Choose the suitable transportation model for use in creating a business plan 
about logistics. In the study of transportation problem solving for use in logistics business 
planning, review of relevant documents and model testing. The study found that method is 
widely used is Vogel’s approximation method. Finding the best results comes from the answer 
using the Modified distribution method. Which is the method that calculates the best answer 
easy to use and easy to calculate. Therefore, solving the transportation problem with the Vogel 
Estimation method is a method that uses less resources to transport goods than the North West 
Conner method. It is suitable for use in creating a business plan about logistics. 

 
Keywords : Transport Models, Logistics Planning 
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บทนำ 
ปญหาการขนสงเปนสวนหนึ่งของปญหาโลจิสติกสซึ่งมีผูใหความสำคัญมากในปจจุบัน เนื่องจากการคาที่ไร

พรมแดน จึงมี การกระจายสินคาอยางท่ัวถึงมากขึ้น ไมวาจะในประเทศหรือระหวางประเทศ ตนทุนการขนสงถือเปน
สวนหน่ึงของตนทุนสินคาท่ี สามารถปรับลดไดดวยการจัดการท่ีเหมาะสม ในสภาวการณปจจุบันท่ีราคาน้ำมันมีความ
ผันผวนอยางตอเนื่อง การวางแผนจัดการ เสนทางการขนสงและการกระจายสินคาอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัย
สำคัญที่จะสามารถชวยลดทุนสินคา และสรางความ ไดเปรียบในการแขงขัน การใชเครื่องมือหรือวิธีการแกปญหา
เก่ียวกับการขนสงโดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีประกอบดวยแบบจำลองทาง คณิตศาสตร พรอมตัวอยางทางปญหาขนาดเล็ก 
โดยหลักการดังกลาวน้ีเองสามารถนำไปประยุกตใชในการแกปญหาท่ีมีขนาดใหญ ขึ้นได โดยการอาศัยโปรแกรม
คอมพิวเตอร และซอรฟแวรสำเร็จรูปตางๆ ตัวอยางของปญหาการขนสง ไดแก กรณีท่ีโรงงานมี คลังสินคาหลายแหง    
มีการกระจายท่ีตั้งคลังสินคาไปยังพ้ืนท่ีของลูกคาหากโรงงานตองการสงสินคาดังกลาวใหกับตัวแทนจำหนาย ตามความ
ตองการท่ีกำหนด โดยคลังสินคาแตละแหงมีความสามารถในการจัดเก็บสินคาท่ีแตกตางกัน ดังน้ันโรงงานตองตัดสินใจ 
วาควรจะจัดสงสินคาจากคลังสินคาแตละแหงไปใหลูกคาผานตัวแทนจำหนายในแตละรายอยางไร จึงจะเสียคาใชจาย
ในการขนสง ต่ำท่ีสุดหรือเพ่ือใหการจขนสงสินคาน้ันเกิดกำไรสูงท่ีสุด (รุงรัตน ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์) และพรธิภา 
องคคุณารักษ, 2556) 

จากปญหาที่ยกตัวอยางมาดังกลาวจะพบวาการวางแผนดานการขนสงมีบทบาทสำคัญตอการสนับสนุนการ
กระจายสินคาสูตลาดเปนอยางมากเพราะการขนสงทำหนาท่ีในการเคลื่อนยายปจจัยการผลิตจากแหลงวัตถุดิบตางๆ 
มาสูโรงงานเพื่อใชในการ ผลิตสินคา เมื่อผลิตสินคาสำเร็จรูป แลวตองขนสงไปเก็บไวที่คลังสินคาเพื่อจัดสงใหกับ
ผูบริโภค โดยมีคาใชจายในการขนสงซ่ึงถอื เปนตนทุนสวนหน่ึงท่ีตองใชในการกำหนดราคาสินคาในตลาด การแกปญหา
การขนสงมีเปาหมายสำคัญเพื่อจัดรายการขนสงใหมี คาใชจายที่ต่ำที่สุด โดยลักษณะของรูปแบบปญหาดังกลาวเปน
การแกปญหาการจัดการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังคลังเก็บสินคา เพื่อรอการนำออก จำหนาย โดยมีแหลงผลติอยู
หลายแหงอาจมีสมรรถภาพการผลิตตางกันและความสามารถในการจัดเก็บสินคา ของแตละคลังสินคาที ่ต างกัน 
(ไพฑูรย ศิริโอฬาร, 2561) ซ่ึงการแกปญหาการขนสงอาจทำไดโดยการใชวิธีโปรแกรมเชิงเสน หรือการใชตารางการขนสง  

วิธีการแกปญหาโดยตารางขนสงมีอยูดวยกัน 2 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนแรกเปนการหาคำตอบเบื้องตน ใหกับตัว
แบบการ ขนสงซ่ึงมีหลายวิธีแตวิธีการท่ีนิยมแพรหลาย คือวิธีนอรทเวสทคอนเนอร และวิธีการประมาณคาของโวเกล 
ขั้นตอนที่สองเปนการ หาคำตอบที่ดีที่สุดซึ่งเปนการพัฒนาคำตอบจากผลลัพธในเบื้องตนใหเปนคำตอบที ่ดีที ่สุด          
มีตนทุนการขนสงรวมท่ีต่ำท่ีสุด วิธีท่ีหา คำตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีนิยมใชกันอยางแพรหลาย ไดแกวิธีสเต็ปปงสโตน และวิธีโมได 
ซ่ึงแตละวิธีท่ีไดกลาวมามีขอไดเปรียบ และ เสียเปรียบท่ีแตกตางกัน (จีราภรณ สุธัมมสภา, 2558) 

จากประเด็นดังกลาวขางตน ทำใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับตัวแบบขนสงที่เหมาะสมกับการ
วางแผนดาน โลจิสติกสเพ่ือนำผลท่ีไดจากการศึกษาไปใชในการวางแผนทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกส ซ่ึงตัวแบบขนสง
เปนเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม กับผูบริหารและเปนแนวทางการกำหนดเปาหมายทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกสใหสอดคลอง
กับสถานะการณในปจจุบัน และรองรับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในอนาคตตอไป 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 

1) เพ่ือศึกษาตัวแบบขนสงดวยวิธีนอรทเวสทคอนเนอร และวิธีการประมาณคาของโวเกล 
2) เพ่ือหาผลลัพธท่ีดีท่ีสุดของตัวแบบขนสงดวยวิธีสเตปปงสโตน และวิธีโมได 
3) เพ่ือเลือกใชตัวแบบขนสงท่ีเหมาะสมสำหรับการนำไปใชจัดทำแผนทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกส 
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กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษา 
 
การหาคำตอบโดยใชตารางการขนสง 
การหาคำตอบเบ้ืองตน 

จีราภรณ สุธัมมสภา (2558, น.2-61) กลาวถึง วิธีการหาคำตอบเบื้องตนในการแกไขปญหาขนสงมีดวยกัน
หลายวิธี จะเลือกใชวิธีใดก็ได แตวิธีท่ีนำมาใชน้ันตองไมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปทานของจุดตนทาง และอุปสงค
ของจุดปลายทาง แตละแถวแตละสดมภ วิธีการหาคำตอบเบื้องตนน้ี บางวิธีก็มีหลักเกณฑงายๆ เขาใจงายกวาวิธีอ่ืนๆ 
วิธีการท่ีงายตอการเขาใจ ท่ีเปนวิธีการท่ีคอนขางจะใหคำตอบท่ีใกลเคียงกับคำตอบท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงเปนวิธีท่ีนิยมใชกันอยาง
แพรหลาย ไดแก วิธี นอรทเวสตคอนเนอร (Northwest Corner Model) และวิธีประมาณคาของโวเกล (Vogel’s 
Approximation Method or VAM) 
วิธีนอรทเวสตคอนเนอร (Northwest Corner Model)  

รุงรัตน ภิสัชเพ็ญ (สีเหลืองสวัสดิ์) และพรธิภา องคคุณารักษ. (2556, น.111) ไดอธิบายถึง วิธีนอรทเวสตคอนเนอร 
เปนวิธีเบื้องตนในการหาตำตอบที่เปนไปไดของปญหาขนสงโดย “ไมรับประกันวาจะไดรับคำตอบที่ดีที่สุด” เนื่องจาก 
วิธีการน้ีจะ ไมคำนึงถึงคาขนสงหรือกำไรใดๆ ท่ีเกิดจากการขนสง 
ตัวอยางที่ 1 : บริษัท เวสเทิรนโลจสิตกิส จำกัดมีขอมูลคาใชจายในการขนสงจากโรงงานไปยังโกดังสินคา (บาท/หนวย)  
ตารางที่ 1 ขอมูลคาใชจายในการขนสงบริษัท เวสเทิรนโลจิสติกส จำกัด 
โรงงาน                         โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 2 8 30 
วัชรพล 5 3 1 50 
บุรีรัมย 4 6 7 40 

ความตองการสินคา (หนวย) 60 40 20 120 
 

ตัวแบบขนสง 
1. วิธีนอรทเวสตคอนเนอร 
2. วิธีการประมาณคาของโวเกล 
 

การวางแผนทางธรุกจิดานโลจสิตกิส 
1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
3. การพัฒนาทางธุรกิจ 
4. การปรับปรุงดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 

การหาผลลัพธทีด่ีที่สุด 
1. วิธีสเตป็ปงสโตน 
2. วิธีโมได 
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วิธีการหาคำตอบเบ้ืองตนตามวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรใหปฏิบัติดังน้ี 
1. กำหนดมุมบนซายสุด ไดแก แถวและคอลัมนแรกของตารางการขนสงเปนเซลลปจจุบัน 
2. ใหสงสินคาในเซลลปจจุบันใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได 
3. ลดซัพพลายเออรของแถว และดีมานดของคอลัมนลงดวยจำนวนสินคาท่ีสงไปในแตละเซลลดังตารางท่ี 2 

 
ตารางที่ 2 วิธีการหาคำตอบเบ้ืองตนตามวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอร 
โรงงาน                      โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

2 8 
30 (หมด) 

วัชรพล 5 
 

3 1 
50 (หมด) 

บุรีรัมย 4 
 

6 7 
40 (หมด) 

ความตองการสินคา(หนวย) 60 (หมด) 40 (หมด) 20 (หมด) 120 
 

จากตัวอยางท่ี 1 สามารถคำนวณตนทุนรวมในการขนสงตามวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรทำให บริษัท เวสเทิรน 
โลจิสติกส จำกัด มีตนทุนรวมในการขนสงเทากับ [(30×7)+(30×5)+(20×3)+(20×6)+(20×7)] = 680 บาท 
วิธีประมาณคาของโวเกล (Vogel’s Approximation Method or VAM) 

สุทธิมา ชำนาญเวช (2559,น.170) ไดอธิบายถึง วิธีประมาณคาของโวเกลเปนการตั้งผลลัพธเบื้องตนท่ีมีวิธีการ
คำนวณท่ี ยุงยากกวาวิธีอื่นๆ เนื่องจากเปนวิธีการที่นำเอาคาใชจายในการขนสงทุกๆ โรงงานเขามาพิจารณารวมกัน             
มีขั้นตอนการคำนวณ ท่ีสามารถสรุปได ดังน้ี 

1. คำนวณคาแตกตางระหวางคาใชจาย 2 ตัวท่ีต่ำท่ีสุดของแตละแถวแนวนอน และแถวตั้ง 
2. เลือกแถวนอนหรือแถวตั้งท่ีมีคาแตกตางสูงสุด 
3. เลือกชองท่ีมีคาใชจายต่ำท่ีสุดในแถวท่ีเลือกไว 
4. กำหนดคาท่ีต่ำท่ีสุด 
5. ตัดคาแถวนอนและแถวตั้งท่ีหมดออกไป 
6. กลับไปทำขั้นท่ี 1 จดกวาสินคาจะหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 

30 20 

20 20 
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ตารางที่ 3 วิธีการหาคำตอบเบ้ืองตนตามวิธีการของโวเกล 
โรงงาน                      โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

2 8 30 คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 
    7-2=5        - 

วัชรพล 5 
 

3 1 50  
   3-1=2     3-1=2 

บุรีรัมย 4 
 

6 7 40 
     6-4=2        - 

ความตองการสินคา(หนวย) 60 
5-4=1 7-5=2 

40 
3-2=1 6-3=3 

20 
7-1=6 7-1=6 120 

 
จากตัวอยางที่ 1 สามารถคำนวณตนทุนรวมในการขนสงตามวิธีประมาณคาของโวเกลทำใหบริษัท เวสเทริน

โลจิสติกส จำกัด มีตนทุนรวมในการขนสงเทากับ [(30×2)+(20×5)+(10×3)+(20×1)+(40×4)] = 370 บาท 
 
จากการเปรียบการคำนวณตนทุนรวมในการขนสงพบวา วิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรใชตนทุรวมในการ

ขนสงเทากับ 680 บาทและวิธีการของโวเกลใชตนทุนรวมในการขนสงเทากับ 370 บาท สรุปไดวา วิธีประมาณคาของ 
โวเกลน้ัน มีการใช ทรัพยากรในการขนสงสินคาท่ีต่ำกวาวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอร 
 

การหาผลลัพธท่ีดีท่ีสุด 
วิธีการหาคำตอบที่ดีที่สุด 

จีราภรณ สุธัมมสภา (2558,น.2-68) กลาวถึง วิธีการหาคำตอบท่ีดีท่ีสุดเปนการหาคำตอบท่ีมีตนทุนการขนสง 
รวมต่ำท่ีสุด การพัฒนาคำตอบไปสูคำตอบท่ีดีท่ีสุดท่ีนิยมใชกันไดแก วิธีโมไดและวิธีสเตปปงสโตนซ่ึงท้ังสองวิธีมีรูปแบบ
ท่ีคลายกัน คือจะทดสอบชองหรือ cell ท่ีไมมีการขนสงซ่ึงเรียกวา non basic cell โดยพิจารณาวาถาเปลี่ยนแปลงการ
ขนสงไปยัง cell นั้นๆจะทำใหมีตนทุนการขนสงรวมถูกลงหรือไมจาก cell ที่มีการจัดสรรการขนสงไปแลวซึง่เรยีกวา 
basic cell 
วิธีสเต็ปปงสโตน (Stepping Stone Method) 

ไพฑูรย ศิริโอฬาร (2561,น.83) ไดอธิบายถึง การคำนวณหาคาผลลัพธท่ีดีท่ีสุดดวยวิธีสเต็ปปงสโตนน้ัน ตองมาทำ
ความ เขาใจเก่ียวกับทางเดินของการจัดสรร Xij เสียกอน โดยทางเดิน (Path) คือทางเดินท่ีเชื่อมตอจุดยอด (Vertex) และ
จุดยอดคือ Circle cell ท่ีจะเปลี่ยนมุมไปยังจุดยอดตอไป โดยการเปลี่ยนมุมแตละคร้ังจะเปลี่ยนในลักษณะท่ีเปนมุมฉาก
เสมอ Circle cell ใด ท่ีไมไดเปลี่ยนมุมจะเปนเพียงทางผานไมใชจุดยอด โดยการตรวจสอบ Circle cell = m+n-1  

จากโจทยตัวอยางที่ 1 การหาคาขนสงรวมดวยวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรสามารถทำการปรับปรุงคา
ขนสง รวมใหต่ำลงดวยวิธีสเต็ปปงสโตน ไดดังน้ี 

1. ตรวจสอบชองทางที่มีการจัดสงสินคา Circle cell = m+n-1 ดังนั้นจำนวนชองที่มีการจัดสงสินคาเทากับ 
3+3-1 = 5 

2. พิจารณาชองวางตางๆท่ีมิไดจัดสงสินคาจำนวน 4 ชองทางไดแก (1,2) (1,3) (2,3) และ (3,1) ดังตารางท่ี 4 

402 

301 

203 204 105 
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ตารางที่ 4 การหาผลลัพธที่ดีที่สุดดวยวิธีสเต็ปปงสโตน 
โรงงาน                         โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

(1,2)            2 (1,3)          8 30 (หมด) 

วัชรพล 
5 
 

3 (2,3)          1 
50 (หมด) 

บุรีรัมย 
(3,1)        4 

 
6 7 

40 (หมด) 

ความตองการสินคา (หนวย) 60 (หมด) 40 (หมด) 20 (หมด) 120 
 
ปรับปรุงการขนสงในชอง (1,2) 2-6+4-7 = -7  ปรับปรุงการขนสงในชอง (1,3) 8-1+3-2 =8 

              
ปรับปรุงการขนสงในชอง (2,3) 1-7+4-5 = -7  ปรับปรุงการขนสงในชอง (3,1) 4-7+2-6 =-7 

              
 
จากปรับปรุงคร้ังท่ี 1 พบวามีคาติดลบ 3 คาคือการปรับปรุงชอง (1,2) (2,3) และ (3,1) 

1) ปรับปรุงคาขนสงรวมคร้ังท่ี 1 ชอง (3,1) ดังตารางท่ี 5 
 
 
 
 
 
 

7 2 8

   30  -           +

5 3 1

30 20
4 6 7

  + 20   - 20

วัชรพล

บุรีรัมย

bj

30

50

40

12060 40 20

A B C aj

กาญจนบุรี
7 2 8

30        -          +

5 3 1

30 20     +        -

4 6 7

20 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30

7 2 8

30
5 3 1

30  - 20            +

4 6 7

         + 20 20     -

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30
7 2 8

30     -          +

5 3 1

30 20
4 6 7

         + 20    - 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30

30 

30 20 

20 20 
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ตารางที่ 5 การปรับปรุงคาขนสงรวมครั้งที่ 1 ดวยวิธีสเต็ปปงสโตน 
โรงงาน                      โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

2  8 30 (หมด) 

วัชรพล 5 
 

3  1 50 (หมด) 

บุรีรัมย  4 
 

6 7 40(หมด) 

ความตองการสินคา 
(หนวย) 

60 (หมด) 40 (หมด) 20 (หมด) 120 

 
จากการปรับปรุงครั ้งที ่ 1 สามารถคำนวณตนทุนรวมในการขนสงของ บริษัท เวสเทิรนโลจิสติกส จำกัด            

ไดเทากับ [(30×2)+(40×5)+(10×3)+(20×4)+(20×7)] = 510 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเดิมท่ี 680 บาท 
2) ปรับปรุงคร้ังท่ี 2 ถาหากไมพบคาติดลบแสดงวาเปนคาท่ีดีท่ีสุด โดยชองทางท่ีมิไดขนสงคือชอง (1,1) (1,3) 

(2,3) และ (3,2) 
 
ปรับปรุงการขนสงในชอง (1,1) 7-8+1-5 = -5  ปรับปรุงการขนสงในชอง (1,3) 8-7+4-7 = -2  

                
ปรับปรุงการขนสงในชอง (2,3) 1-7+4-5 = -7  ปรับปรุงการขนสงในชอง (3,2) 6-4+7-2 =7 

              
 
3) ปรับปรุงคาขนสงรวมคร้ังท่ี 2 ชอง (2,3) ดังตารางท่ี 6 

 
 

7 2 8

30
5 3 1

40 10
4 6 7

20 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30
7 2 8

30
5 3 1

40 10
4 6 7

20 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30

7 2 8

30
5 3 1

40 10
4 6 7

20 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30 7 2 8

30
5 3 1

40 10
4 6 7

20 20

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30

30 

40 10 

20 20 
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ตารางที่ 6 การปรับปรุงคาขนสงรวมครั้งที่ 2 ดวยวิธีสเต็ปปงสโตน 
โรงงาน                      โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

2  8 30 (หมด) 

วัชรพล 5 
 

3  1 50 (หมด) 

บุรีรัมย  4 
 

6 7 40(หมด) 

ความตองการสินคา 
(หนวย) 

60 (หมด) 40 (หมด) 20 (หมด) 120 

 
จากการปรับปรุงครั ้งที ่ 2 สามารถคำนวณตนทุนรวมในการขนสงของ บริษัท เวสเทิรนโลจิสติกส จำกัด            

ไดเทากับ [(30×2)+(20×5)+(10×3)+(20×1)+(40×4)] = 370 ซ่ึงมีคาต่ำกวาเดิมท่ี 510 บาท 
 

วิธีโมได (Modified distribution Method : MODI) 
จีราภรณ สุธัมมสภา (2558, น.2-68) ไดอธิบายถึง การหาคำตอบดวยวิธีโมไดเปนการคำนวณคำตอบท่ีดีท่ีสดุท่ี

งาย และ สะดวกกวาวิธีสเต็ปปงสโตนการหาคำตอบดวยวิธีโมได มีดังน้ี 
1. สมมติตัวแปรขึ้นมา 2 ตัว คือ Ri และ Kj และคำนวณหา Ri และ Kj โดยอาศัย basic cell หรือชองที่ไดมี

การจัดสรร ปริมาณการขนสงให โดยกำหนดให Ri + Kj = Cij โดยท่ี Cij คือตนทุนในการขนสงตอหนวยของ basic cell  
2. สมมติตัวแปรขึ้นมาอีก 1 ตัวคือ Uij สำหรับ non basic cell หรือชองท่ีไมไดมีการจัดสรรปริมาณการขนสง

ทุกชอง โดยกำหนดให Uij = Cij – (Ri + Kj) ถา Uij > 0 แสดงวาไดคำตอบที่ดีที่สุดแลว แตถา Uij < 0 แสดงวายังไมใช
คำตอบท่ีดีท่ีสุด แสดงวายังสามารถท่ีจะลดตนทุนการขนสงไดอีก 
 

จากโจทยตัวอยางที่ 1 การหาคาขนสงรวมดวยวิธีการของนอรทเวสตคอนเนอรนั้น สามารถทำการปรับปรุง       
คาขนสงรวมใหต่ำลงดวยวิธีโมได ไดดังน้ี 

กำหนดให R1 = 0  
ชอง (1,1) : 7 = (0+K1) : K1 = 7 
ชอง (2,1) : 5 = (7+R2) : R2 = -2 
ชอง (2,2) : 3 = (-2+K2)  : K2 = 5 
ชอง (3,2) : 6 = (5+R3) : R3 = 1 
ชอง (3,3) : 7 = (1+K3) : K3 = 6 
 

 
 

 

30 

40 

10 20 20 

7 2 8

30 2-0-5 =-3 8-0-6=2 R1 = 0
5 3 1

30 20 1+2-6=-3 R2 = -2
4 6 7

4-7-5=-8 20 20 R3 = 1

K1 = 7 K2 =5 K3 = 6

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30
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จากการคำนวณในชองวางพบวาชอง (1,2) (2,3) และ(3,1) มีคาเปนลบแสดงวายังสามารถท่ีจะลดตนทุนการ
ขนสงไดอีก จึงทำการปรับปรุงคร้ังท่ี 1ดวยวิธีการของโมได ดังตารางท่ี 7 
 
ตารางที่ 7 การปรับปรุงคาขนสงรวมครั้งที่ 1 ดวยวิธีการของโมได 
โรงงาน                      โกดัง A B C ปริมาณสินคา (หนวย) 

กาญจนบุรี 7 
 

2 8 30 (หมด) 

วัชรพล 5 
 

3 1 50 (หมด) 

บุรีรัมย 4 
 

6 7 
40 (หมด) 

ความตองการสินคา (หนวย) 60 (หมด) 40 (หมด) 20 (หมด) 120 
 
จากการปรับปรุงคาขนสงรวมคร้ังท่ี 1 ดวยวิธีการของโมได สามารถคำนวณตนทุนรวมในการขนสงของ บริษัท 

เวสเทิรน โลจิสติกส จำกัด ไดเทากับ [(30×2)+(20×5)+(10×3)+(20×1)+(40×4)] = 370 และการปรับปรุงคาขนสงรวม 
ใหต่ำลงดวยวิธีโมได และสามารถพิจารณาวาเปนคาใชจายท่ีต่ำท่ีสุดหรือไม ไดดังน้ี 

 
กำหนดให R1 = 0  
ชอง (1,2) : 2 = (0+K2)  : K2 = 2 
ชอง (2,2) : 3 = (2+R2)  : R2 = 1 
ชอง (2,1) : 5 = (1+K1)  : K1 = 4 
ชอง (2,3) : 1 = (1+K3)  : K3 = 0 
ชอง (3,1) : 4 = (4+R3)  : R3 = 0 

 
 
 
 
 

จากการคำนวณในชองวางพบวาทุกชองมีคาเปนบวกแสดงวาไดคำตอบท่ีดีท่ีสุดแลว 
 
 
 
 
 
 

30 

20 10 

40 

20 

7 2 8

7-0-4=3 30 8-0-0=8 R1 = 0
5 3 1

20 10 20 R2 = 1
4 6 7

40 6-0-2=4 7-0-0=7 R3 = 0

K1 =  4 K2 =2 K3 = 0

วัชรพล 50

บุรีรัมย 40

bj 60 40 20 120

A B C aj

กาญจนบุรี 30
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บทสรุป 
ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาเร่ืองตัวแบบขนสงท่ีเหมาะสมกับการวางแผนดานโลจิสติกส โดยจากการ ศึกษาใน

คร้ังน้ี พบวา การแกไขปญหาขนสงท่ีไมทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุปทานของจุดตนทาง และอุปสงค ของจุดปลายทาง
แตละแถวแตละ สดมภ ซึ ่งวิธีที ่นิยมใชกันอยางแพรหลายคือ วิธีประมาณคาของโวเกล (Vogel’s Approximation 
Method or VAM) อีกท้ังเปน การตั้งผลลัพธเบื้องตนท่ีคำนวณคาใชจายในการขนสงทุกๆ กิจกรรมของ โรงงาน รวมถึง
คลังสินคาเขามาพิจารณารวมกัน และจาก การเปรียบการคำนวณตนทุนรวมในการขนสงพบวา วิธีประมาณคาของ          
โวเกล (Vogel’s Approximation Method or VAM) มี การใชทรัพยากรในการขนสงสินคาที่ต่ำกวาวิธีการของนอรท
เวสตคอนเนอร (Northwest Corner Model) ทั ้งน้ีในการพัฒนา คำตอบไปสู คำตอบที ่ดีที ่สุดจะทดสอบชองหรือ              
cell ท่ีไมมีการขนสงซ่ึงเรียกวา non basic cell โดยพิจารณาวาถามีการ เปลี่ยนแปลงการขนสงไปยัง cell น้ันๆ จะทำ
ใหมีตนทุนการขนสงรวมถูกลงหรือไมจาก cell ท่ีมีการจัดสรรการขนสงไปแลว ซ่ึงเรียกวา basic cell จากการพัฒนา
ผลลัพธท่ีดีท่ีสุด พบวา การหาคำตอบ ดวยวิธีโมได (Modified distribution Method : MODI) เปนการคำนวณคำตอบ
ที ่ด ีที ่สุด งายตอการคำนวณ และสะดวกตอการใชงานกวาการคำนวณตามวิธี สเต็ปป งสโตน (Stepping Stone 
Method) ที่ตองมีการแตก cell เปนเซลลยอยเพื่อหาผลลัพธที่ดีที่สุดซึ่งใชเวลาที่มากกวาวิธีการของโมได ดังนั้นการ
แกปญหาการขนสงดวยวิธีประมาณคาของโวเกลน้ันจึงเปนวิธีท่ีมีการใชทรัพยากรในการขนสงสินคาท่ีต่ำกวาวิธีการของ 
นอรทเวสตคอนเนอรจึงเหมาะสมสำหรับการนำไปใชจัดทำแผนทางธุรกิจเก่ียวกับโลจิสติกส 
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พฤติกรรมนักทองเท่ียวหลังวิกฤตโควิด-19 
 
Tourist behavior after Covid-19 crisis 
 
ผูวิจัย   ดร.ฐกฤต  ธนภัทรธรรม  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 

บทคัดยอ 
 ชวงวิกฤตโควิด-19 ใหมองวาเปนโอกาสท่ีจะไดยอนกลับมายกระดับธุรกิจของตนเอง ไลตั้งแตการปรับปรุง
หองพัก ทำความสะอาด ตกแตงเพ่ิมเตมิ เพราะชวงวิกฤตสิ่งท่ีมาพรอมกันคือดอกเบี้ยท่ีถูกกวาปกติชวยลดตนทุนได 
รวมถึงโอกาสในการพัฒนาอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถพนักงาน ท่ีสงผลตอการทำงาน ตองอยาลืมวาบุคลากร
สำคัญมากในธุรกิจบริการ หากสามารถยกระดับตรงน้ีได พอทุกอยางเขาท่ีเขาทาง เราก็จะสามารถเดินหนาไปได
ไกลกวาเดิม ผูประกอบการตองเร่ิมทำตลาดใหม น่ันก็คือกลุมนักทองเท่ียวไทยเท่ียวไทย สิ่งท่ีนักทองเท่ียวไทย
ตองการคือ ประสบการณในราคาท่ีรูสึกคุมคา การทำโปรโมชั่นราคาพิเศษสำหรับคนไทย โดยไมลืมท่ีจะพัฒนา
ระบบตัวแทนทองเท่ียวออนไลนเพ่ือเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ ท่ัวโลก และผูใหบริการดิจิทัลในดานตาง ๆ          
เพ่ือชวยลดตนทุนในระยะยาว 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรม,นักทองเที่ยว,วกิฤตโควิด-19 
 
Abstract 
 Covid-19 Crisis is an opportunity to return to upgrade your own business since the 
renovation of the room, cleaning, decorating more Because during the crisis, what comes 
together is that cheaper interest rates can help reduce costs. Including the opportunity to 
develop training to increase employee competency that affects the work. Must remember that 
personnel are very important in the service industry. If able to upgrade here once everything is 
in place We will be able to move further. Entrepreneurs have to start making new markets. 
There is a group of Thai tourists traveling to Thailand. What Thai tourists want is Experience at 
a price that feels worth it. Doing a special price promotion for Thais. Without forgetting to 
develop an online travel agent system to reach new groups of tourists around the world and 
digital service providers in various fields to help reduce costs in the long run. 
 
Keywords : behavior, tourists, Covid-19 Crisis 
 
บทนำ 
 สำหรับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีกระจายไปท่ัวโลกเวลาน้ี ท่ียังไมมีว่ีแววท่ีจะดีขึ้นใน
เร็ววัน อีกท้ังหลายๆ ประเทศยังเรงสรางความเขาใจและความรวมมือจากประชาชนในทุกภาคสวน ดวยการนำ
งบประมาณมาพยุงเศรษฐกิจท่ีหยุดชะงัก พรอมเยียวยาประชาชนและผูประกอบการดานตาง ๆ เพ่ือใหระบบ
เศรษฐกิจหลังจากผานวิกฤตน้ีสามารถฟนตัวได 
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 หลังวิกฤตโควิด-19 ผานพนไป โฉมหนาการทองเท่ียวจะไมเหมือนเดิม หรือถาจะกลับมาเหมือนเดิมก็คงใช
เวลาอยางนอย 2-3 ป กวาทุกอยางจะเขาท่ี นักเดินทางจะถามหาความปลอดภัยและความสะอาดมากขึ้น ภาพสาย
การบินท่ีมีผูโดยสารเต็มลำทุกท่ีน่ังอาจไมปรากฏใหเห็นในระยะแรก ฯลฯ และน่ีคือสิ่งเราคาดการวา อุตสาหกรรม
การทองเท่ียวจะเปนไป หลังวิกฤตโควิด-19 ผานพน  
 แมสถานการณโควิด-19 จะผานไปแลว แตในอุตสาหกรรมทองเท่ียวของไทย นาจะฟนตัวไดชากวา
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เน่ืองจากเปนธุรกิจบริการท่ีตองขึ้นอยูกับความเชื่อม่ันของผูบริโภค ดังน้ันนาจะกลับมาฟนตัวอีก
ทีหลังตนป 2564 ไปแลว ดวยพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป กับธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวตาง ๆ ยังอยู
ในชวงฟนตัวน้ันเอง 
 สำหรับพฤติกรรมใหมท่ีเกิดขึ้นหลังจากโรคระบาดคร้ังน้ี ทางผูประกอบการ จะตองปรับแผนการทำงานให
ทัน เน่ืองจากการตลาดอาจจะมีการเขาถึงแบบเฉพาะกลุมมากขึ้นผานทางออนไลน อยางเชน แอพพลิเคชั่นของ 
บริษัท เรียลลี เรียลลี คูล ภายใตชื่อReally Really Coolท่ีพรอมใหธุรกิจดานการทองเท่ียวท่ัวโลกไดใชงาน ซ่ึงใน
ปจจุบันมีใหบริการกวา150ประเทศ โดยมีธุรกิจขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) ท่ีเปนสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ รานอาหาร    
ชั้นเรียนทำอาหาร สถานท่ีเลนสกี และทุกธุรกิจ เขามาใชงานบนแอพพลิเคชั่นน้ี 
 จากความเปนมาและความสำคัญของปญหาดงักลาวขางตน ผูเขียนมีความสนใจ พฤติกรรมของนักทองเท่ียวท่ี
จะเกอดขึ้นหลังจากเกิดวิกฤตโรคโควิด-19 เพ่ือใหผูประกอบการในธุรกิจทองเท่ียวเกิดการปรับตัวในอนาคต 
 
พฤติกรรมที่เปล่ียนไปของนักทองเที่ยว 
 McIntosh R.W. & Gupta S. (1980) ไดกลาววาการทองเท่ียวเปนการเดินทางเพ่ือจุดหมายตาง ๆ โดยมี
มูลเหตุจูงใจ4 ประเภท ดังน้ี  
 1. มูลเหตุจูงใจทางดานกายภาพ หมายถึงความตองการทองเท่ียวเพ่ือ พักผอนหยอนใจ เชน เขารวม
กิจกรรมทางการกีฬา หรือรักษาสุขภาพ พักผอน ตากอากาศชายทะเล หรือรวมกิจกรรมบันเทิงอ่ืน ๆ  
 2. มูลเหตุจูงใจทางวัฒนธรรม หมายถึงความตองการเรียนรูเร่ืองตาง ๆ ในแหลงอ่ืนท่ีมิใชท่ีอยูเดิม ไมวาจะ
เปนดานศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลปดุริยางคศิลปประเพณีตาง ๆ  
 3. มูลเหตุจูงใจดานความสัมพันธระหวางบุคคล หมายถึง ความ ตองการพบปะสังสรรคกับผูคนใหม ๆ 
หรือเพ่ือนเกา ญาติพ่ีนอง 
 4. มูลเหตุจูงใจดานสถานภาพและเกียรติภูมิหมายถึง ความตองการพัฒนาตนเองตองการใหมีฐานะหรือ
เกียรติภูมิสูงอาจเปนไปเพ่ือการศึกษาการประชุมและการติดตอธุรกิจ 
 Lumsdon (1999) ไดกลาววา การทองเท่ียว หมายถึง กิจกรรมตาง ๆท่ี ติดตอและติดตอสัมพันธกับ
กิจกรรมของบุคคลโดยสามารถเกิดขึ้นจากการท่ีเดินทางจากท่ีหน่ึงไปยงัอีก ท่ีหน่ึง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
พักผอนและการติดตอธุรกิจ ซ่ึงเอาเหตุผลกระบวนการแลกเปลี่ยนทางสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม อันเปน
องคประกอบพ้ืนฐานของการเดินทางและ การทองเท่ียว  
 ดังนัน การทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางจากท่ีอยูอาศัยปกติไปยงั สถานท่ีตาง ๆ เปนการชั่วคราวดวย
ความสมัครใจและพึงพอใจของผูเดนิทาง เชน การเดินทางเพ่ือ การพกัผอนการเดินทาง การเดินทางเพ่ือแลกเปลีย่น
วัฒนธรรม การเดินทางเพ่ือการศึกษา การ เดินทาง เพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีนองหรือเพ่ือน เปนตนไมใชเพ่ือการประกอบ
อาชีพหรือหารายได 
 สำนักพัฒนาการทองเท่ียว (2552) กลาววา นักทองเท่ียวถือไดวาเปน องคประกอบท่ีสำคัญ ของการ
ทองเท่ียว ถาไมมีนักทองเท่ียวการทองเท่ียวก็จะเกิดขึ้นไมไดการ ทองเท่ียวแหงประเทศไทยไดแบงเปนนักทองเท่ียว
และนักทัศนาจร ดังน้ี 
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1. นักทองเท่ียว (Tourists) หมายถึง ผูท่ีเดินทางไปอยูในสถานท่ีอันมิใชท่ีพำนักถาวรของตนซ่ึง เปนการ
เดินทางไปอยูชั่วคราวตั้งแต 24 ชั่วโมง ขึ้นไป (มีการคางคืน อยางนอย 1คืน)แตไมเกิน 90วัน เปนการเดินทางโดย
สมัครใจ ดวยวัตถุประสงคใด ๆ ก็ตามท่ีมิใช การไปประกอบอาชีพ หรือหารายได ท้ังน้ีผูโดยสารมาทางเรือสำราญ
ทางทะเลแลวไมพักคางคืน บนฝงไมนับเปนนักทองเท่ียว 

2. นักทัศนาจร (Excursionists) หมายถึงผูท่ีเดินทางไปอยูในสถานท่ี อันมิใชท่ีพำนักถาวรของตนซ่ึง เปน
การเดินทางไปอยูชั่วคราวในระยะเวลาสั้น ๆ ไมถึง 24 ชั่วโมง (ไมไดคางคืน) และเดินทางไปโดยสมัครใจดวย
วัตถุประสงคใด ๆ ก็ตาม ท่ีมิใชการประกอบอาชีพหรือหารายได ท้ังน้ีผูท่ีโดยสารเรือสำราญทางทะเลท่ีคางพักแรม
ในเรือสำราญจะถูกนับวาเปนนัก ทัศนาจร 

3. ผูมาเยือน (Visitors) หมายรวมถึง ผูท่ีเดินทางเขามาในประเทศโดย จะจำแนกเปนนักทองเท่ียวหรือ
เปนนักทัศนาจรก็ไดตามแตจะตรงกับคุณสมบัติหรือนิยามขอใด   

สถานการณทองเท่ียวไทยในวันท่ีเจอเหตุวิกฤติจากโควิด-19 เขาระบุวาผลกระทบท่ีเกิดขึ้นวันน้ีจะแยกเปน 2 
กลุมคือตลาดตางประเทศกับตลาดในประเทศ ซ่ึงตลาดตางประเทศน้ัน นักทองเท่ียวกลุมใหญ ๆ ท่ีเคยเขามาอยางจีน 
เกาหลี ญี่ปุนวันน้ีก็ไมมีแลว และหลายประเทศก็เร่ิมควบคุมไมได ดังน้ันตลาดตางประเทศคอนขางลำบากพอสมควร 
ในทางกลับกันถาเรามามองตลาดในประเทศ สงเสริมใหคนไทยเท่ียวไทยใหมากขึ้น จึงเปนทางออกท่ีดีท่ีสุดในเวลาน้ี 
 ธุรกิจทองเท่ียว ท่ีตองขึ้นอยูกับท่ีพัก และโรงแรม สายการบิน รถเชาน้ัน จะตองขึ้นอยูกับเทรนดโลกใน
อนาคต เพราะพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไป ท้ังเร่ืองบุคก้ิงออนไลน ท่ีอาจจะกลายเปนกรุปเล็ก และเปนเอ็กคลูซีฟมากขึ้น 
เพราะฉะน้ันในมุมตรงน้ีทางผูประกอบการเองจะตองบตั้งรับใหทัน และเรียนรูกับเทรนดโลกท่ีเปลี่ยนไปอยาง
รวดเร็ว ขณะท่ีในธุรกิจใหมของบริษัทฯ เปนการทำขึ้นมา เพ่ือรองรับพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนไปอยูแลว ดังน้ันจึงสอดรับ
กับความตองการเปนอยางดี แพลตฟอรมของบริษัทฯ จะเขาไปชวยเอสเอ็มอีท่ัวโลก กวา 150 ประเทศ เปนการ
เชื่อมโลกยอมาอยูในมือของทุกๆ คนอยางงายดาย และในอนาคตอันใกลน้ีจะมีการนำเสนอสินคาท่ีอยูในซุปเปอร
มารเก็ตท่ัวโลก พรอมดีลิฟเวอร่ีสงตรงถึงบาน ซ่ึงเปนแอพพลิเคชั่นท่ีครอบคลุม ท้ังเร่ืองทองเท่ียว สินคาตางๆ           
เปนรูปแบบไลฟสไตล มีท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศท่ัวโลก โดยนำเสนอความหลากหลายของการใชชีวิต 
 อยางไรก็ตามดวยภาพรวมของธุรกิจทองเท่ียวท่ีเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเร่ิมหันไปสนใจ
ออนไลนมากขึ้นในชวงการแพรระบาดโควิด-19 สงผลใหยอดขายของออนไลนท่ัวโลกเพ่ิมขึ้นอยางมหาศาล           
ท้ังระบบออนไลน การขนสงแบบดีลิฟเวอร่ี(สงตรงถงึบาน) เร่ิมมีมากขึ้น ตรงจุดน้ีทำใหเห็นภาพชัดถึงพฤตกิรรมหลงั
ผานวิกฤตน้ี จะดำเนินไปในทิศทางดังกลาวอยางแนนอน (สยามรัฐ,2563) 
 

รูปแบบการทองเท่ียวแบบใหม 
 ความสะอาดมาเปนอันดับหน่ึง ไมวาจะเท่ียวแบบไหน พักท่ีใด นักทองเท่ียวจะถามหามาตรฐานความสะอาด
มาเปนอันดับแรก ผูประกอบการตางๆ จะตองสื่อสารประเด็นน้ีกับนักพักผอนมากขึ้น ไมวาจะเปนขัน้ตอนการทำความ
สะอาดสถานประกอบการ หรือมาตรการดูแลแขกท่ีมาพัก ท้ังน้ี เพ่ือสรางความม่ันใจและเชื่อม่ันใหแกแขก ซ่ึงหาทาง
ผูประกอบการไมเนนย้ำและสื่อสารเร่ืองน้ีอยางตรงไปตรงมาแลว ก็ยากทีจะเรียกลูกคาใหกลบัมาใชบริการได 
 ราคาท่ีพักจะถูกลงกวาเทาตัว และใชเวลาเกือบ 2 ป ในการกลับมาเรตเดิมอีกคร้ัง หลังการแพรระบาด
ของโรคโควิด-19 เราจะเห็นวา ผูประกอบการโรงแรมท่ีพัก ไมวาจะเปนโรงแรมก็ดี โฮสเทลก็ดี ออกมาปรับราคา
ลดลงชนิดท่ีวาหาท่ีไหนไมไดอีกแลว ถาไมใชสภาวะแบบน้ี หลังวิกฤตสิ้นสุด เจน ฟรายทาก ประธานอาวุโสดานการ
วิเคราะหขอมูลของ STR คาดการณวา ราคาท่ีพักจะยังคงลดตอเน่ืองไปอีกสักพักใหญๆ  กวาจะดีดตัวกลับคืนสูราคา
ปกติ โดยเขาใหเหตุผลวา “หลังจากเหตุการณ 9/11 หรือสิ้นสุดภาวะถดถอยในป 2552 อัตราหองพักในอเมริกาใช
เวลานานเปน 2 เทากวาขาลง กอนจะคืนสูเรตปกติ” อยางไรก็ดี ภายใตฉากหนาอันสดใส ฟรายทากเชื่อวา จะมี
โรงแรมเชนหลายแหงผลัดเปลี่ยนมือ แตยังคงดำเนินการภายใตแบรนดเดิม 
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 ตั๋วเคร่ืองบินถูก ท่ีน่ังโลง และทริปแบบธุรกิจจะฟนตัวกอนเพ่ือน เพ่ือกระตุนใหคนออกมาทองเท่ียวและใช
เงนิกับธุรกิจของตน เฉกเชนผูประกอบการโรงแรม คาตั๋วโดยสารของสายการบินตางๆ จะมีราคาถูกลง มีโปรโมชัน
ลดแลกแจกแถม (เปรียบเปรย) พรอมท้ังสามารถเปลี่ยนแปลงวันเวลาไดงายขึ้น แมการกักตัวจะทำใหนักพักผอน
ท้ังหลายกระหายการเดินทาง แตแนนอนวา พวกเขายังคงกังวลเก่ียวกับความสะอาด และยังคงตองการการเวน
ระยะหางทางสังคมเพ่ือความปลอดภัย บรรยากาศระหวางบินในชวงแรกจึงไมแออัด น่ังแบบท่ีเวนท่ี และลดการ
ปฏิสัมพันธระหวางลูกเรือและผูโดยสารใหมากท่ีสุด 
  การกักตัวและเวนระยะหางทางสังคมทำใหผูคนอัดอ้ันและอยากเดินทาง แตทริปแบบพักผอนจะยังไม
เฟองฟูในชวงแรก การเดินทางเพ่ือเจรจาธุรกิจจะฟนตัวกอน เพราะตางคนก็อยากมุงหมายใหธุรกิจของตนพนวิกฤต
โดยไว (The standard,2020) 
 เม่ือเขาสูป 2020 การแพรระบาดของโควิด-19 นอกจากจะทำใหเกิดปญหาดานสุขภาพและดานเศรษฐกิจแลว 
การ lockdown การเดินทางท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกยังทำใหเกิดปรากฏการณ absolute digital ท่ีบังคับใหทุกคนตองปรับตัว
มาใช online & on demand กันแบบฉับพลัน นับตั้งแตการใชชีวิตประจำวัน เชน การสั่งอาหาร, การช็อปปง,          
การติดตอสื่อสาร ไปจนถึงการเปลี่ยนรูปแบบในการทำงาน เชน การทำงานบน cloud, การประชุมออนไลน ฯลฯ 
 ไมเพียงเทาน้ี นโยบาย physical distancing ยังทำใหเกิดคานิยมในการใชชีวิตแบบสวนตัว ลดความ
แออัด (personalized & isolated) และท่ีสำคัญคือ นักทองเท่ียวจะใหความสำคัญกับมาตรฐานความปลอดภัย
และสุขอนามัยมากขึ้นอยางชัดเจน ดังน้ัน ผูประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมทองเท่ียวไทยจะตอง 
transform หรือปรับตัวใหพรอม และทันกับการเปลี่ยนแปลงกับ 9Ps ท่ีกำลังเกิดขึ้นดังน้ี 
 1. process โควิด-19 ทำใหทุกคนคนพบวา อะไรเปนกระบวนการทำงานท่ีไมจำเปน สามารถทำไดท่ีบาน 
หรือทำไดโดยใชคนนอยลง และบางสิ่งก็ทำไดโดยไมใชคน ดังน้ันเม่ือพนวิกฤตแลว สิ่งแรก ๆ ท่ีองคกรทุกองคกรจะ
ทำคือ การ lean process ลดกระบวนการทำงานใหสั้นลง ใชคนนอยลง และใชเทคโนโลยีเขามาทดแทน เพ่ือลด
ตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 2. people เม่ือองคกรเล็กลง พนักงานท่ีจะอยูรอดตองมีการ reskill/upskill สิ่งท่ีจะเกิดขึ้นตามมาคือ 
การ cross skill คือ พนักงานทุกคนจะตองทำงานไดหลายตำแหนง และจะตองมีทักษะท่ีสูงขึ้น เน่ืองจากทักษะงายๆ 
จะถูกแทนท่ีโดย AIและระบบ automationซ่ึงทักษะท่ีจำเปนคือ ทักษะดานออกแบบ, การเลาเร่ือง, การตลาด
ดิจิทัล, การถายภาพและแตงภาพ และการใหบริการแบบมืออาชีพ โดยงานดานการใชภาษาขั้นพ้ืนฐาน การรับ 
booking การคียขอมูลจะหายไป 
 3. partner เม่ือองคกรลดพนักงานและลดงานท่ีไมใช core competencyขององคกรลง องคกรตาง ๆ จึง
ตองหันมาทำงานรวมกับ partner มากขึ้น ซ่ึงรวมไปถึงปรับ business model ใหหันมาใช outsource, franchise, 
wholesaler, dealer, consultant, revenue sharing partner รวมถึงอาจมีการแลกเปลี่ยนการทำงานแบบ barter 
มากขึ้น เพ่ือลดตนทุนและความเสี่ยง รวมท้ังองคกรตาง ๆ จะมีการ cross industry มากขึ้นเพ่ือสรางสินคาและบริการ
ใหม ๆ ท่ีมีความแตกตางและมีมูลคาสูงขึ้น องคกรขนาดกลางจะมีจำนวนลดลง เหลือแตองคกรขนาดใหญท่ีหันมา
เชื่อมโยงกับองคกรขนาดเล็ก และองคกรขนาดเล็กท่ีทำงานเชื่อมโยงกันเปนเครือขายกันเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 4. productนักทองเท่ียวจะนิยมเท่ียวเปนกลุมยอยและแสวงหาประสบการณในแหลงทองเท่ียวใหม ๆ 
และมีการ กระจายตัวมากขึ้น ดังน้ันผูประกอบการจะตองนำเสนอสินคาและบริการท่ีมีความพิเศษ เจาะกลุมตลาด
เฉพาะดาน แยกตามเชื้อชาติ วัย และความสนใจโดยบริษัทนำเท่ียวจะตองสามารถ customized package ใหตอบ
โจทยเปาหมายของนักทองเท่ียวแตละกลุม หรือใหนักทองเท่ียวออกแบบทริปทองเท่ียวของตัวเองได ซ่ึงความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยจะเปนสิ่งพ้ืนฐานท่ีนักทองเท่ียวคาดหวังจากผูประกอบการ โดยการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ, 
การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและความศรัทธา, การทองเท่ียวแบบเดินทางคนเดียว, การทองเท่ียวเพ่ือสัมผัส
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ประสบการณในทองถิ่น, การทองเท่ียวเชิงอาหาร และการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและผจญภัย และการทองเท่ียวแบบ
รับผิดชอบตอสังคม จะไดรับความนิยมสูงขึ้น 
 5. price ราคาของสินคาและบริการจะไดนามิก หรือยืดหยุนมากขึ้น คือ สามารถเปลี่ยนไปไดตามชวงเวลา 
เน่ืองจากผูประกอบการจะ optimize resource ใหมากท่ีสุด ดังน้ัน ราคาหองพักหรือแพ็กเกจทองเท่ียวจะเปลี่ยนไป 
ไดทุกนาที ตามหลักของดีมานด-ซัพพลายและความเปน peak off-peak โดยนักทองเท่ียวจะตัดสินใจซ้ือสินคาโดย
มองจากความคุมคา คุณคาและความสะดวก ในชวงเวลาน้ัน ๆ มากกวาราคา 
 6. place ชองทางการขายและพบปะกันแบบ physical จะลดลง ท้ังรานคา รานอาหาร รวมถึงการใช
ออฟฟศและหองประชุม โดยนักทองเท่ียวจะมีการคนหาขอมูล การซ้ือ การแชรบนโลกออนไลน รวมถึงการพบปะ
พูดคุยกันผานแพลตฟอรม เชน Zoom หรือ Google Hangout จะทำใหการเดินทางนอยลง 
 7. presentation ทุกประเทศจะทุมเทกับการหารายไดเพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจจากการทองเท่ียว ทำใหมีการ
แขงขันกันสูงมาก ดังน้ันผูประกอบการจะตองคนหา secret source ใหพบและสราง signature หรืออัตลักษณให
แตกตางและชัดเจน รูจักใชเทคนิคการเลาเร่ืองใหนาสนใจและมีคณุคา แลวนำมาสรางคอนเทนตบนดิจิทัลมีเดีย 
และนำเสนอใหมีประสิทธิภาพผานท้ัง digital media และ traditonal media 
 8. platform เคร่ืองมือดิจิทัลจะถูกนำมาใชแบบ 100% ท้ังในดานการตลาดและการบริหารองคกร           
ท้ังสำหรับชองทางการขายแบบ B2B และ B2C โดยองคกรจะตองเลือกใชสื่อออนไลนและออฟไลนรวมกันใหได
อยางเหมาะสม และตรงกับพฤติกรรมของลูกคา เพราะลูกคาแตละกลุมความสนใจแตละวัย แตละเชื้อชาติ จะมี
รูปแบบในการใชส่ือและเคร่ืองมือท่ีไมเหมือนกัน โดยท้ัง key opinion leader และ micro influencer จะมี
ความสำคัญท้ังคู ตั้งแตการสรางการรับรูไปจนถึงการตัดสินใจของนักทองเท่ียว 
 9. payment นักทองเท่ียวจะชินและสะดวกกับการชำระเงินออนไลน เพ่ือลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ 
ดังน้ัน ผูประกอบการจำเปนท่ีจะตองมีชองทางการชำระเงินแบบออนไลนท่ีครบถวน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหกับ
ลูกคา และลดโอกาสติดเชื้อและท้ิงทายไววา ภายหลังวิกฤตโควิด-19 น้ี เชื่อไดวา ประเทศจีนจะกาวขึ้นมาเปนผูนำ
ของโลก ท้ังในดานสาธารณสุข, เทคโนโลยี, การผลิต และเศรษฐกิจ 
 ขณะท่ีประเทศไทยเองก็มีศักยภาพท่ีจะพลิกขึ้นมาเปนประเทศผูนำในกลุม emerging country ไดเชนกัน 
จากการท่ีเรามีจุดแข็งท้ังในดานระบบสาธารณสุข, การผลิตอาหาร, การพัฒนาสมุนไพร และการทองเท่ียวท่ีจะกลับมา
ฟนฟูและแข็งแรงไดอยางรวดเร็วซ่ึงแนนอนวาตองอาศัยการรวมมือรวมใจของพวกเรา (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) 
  นอกจากน้ีในชวงวิกฤตโควิด-19 ยังมีการทองเท่ียวรูปแบบใหม ท่ีเรียกวา “Virtual Tours”โดยกอง
สารสนเทศการตลาด การทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) เปดประสบการณทองเท่ียวรูปแบบใหม นำเทคโนโลยี
เสมือนจริงมาผนวกกับการเดินทางทองเท่ียว (Virtual Tours) พาชมสถานท่ีทองเท่ียว 10 แหงใน 9 จังหวัดท่ัว
ประเทศ ผานทางเว็บไซตและโซเชียลมีเดียของ ททท. ในชวงระหวางกักตัว อยูบานเพ่ือหยุดการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 จากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สงผลกระทบอุตสาหกรรมการทองเท่ียวท่ัวโลกและของไทย 
ทำใหประชาชนตองปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอยางเครงครัด คือ อยูบานเพ่ือหยุดเชื้อ ไมสามารถเดินทาง
ทองเท่ียวตามปกติได ททท. จึงไดนำเทคโนโลยี ทัวรเสมือนจริง (Virtual Tours) ท่ีสามารถนำเสนอประสบการณดาน
การทองเท่ียว โดยพานักทองเท่ียวสมัผัสบรรยากาศและกลิน่อายประสบการณเสมือนจริงท่ีไดเขาไปเดินทองเท่ียวอยู
ในสถานท่ีทองเท่ียวน้ัน ๆ  ดวย Virtual Tours to 10 places in 9 provinces นำเสนอแหลงทองเท่ียว 10 แหงใน  
9 จังหวัดท่ัวประเทศไทย ประกอบดวย ภาคเหนือ ไดแก วัดศรีชุม จ.สุโขทัย คุมเจาหลวง จ.แพร วัดนันตาราม           
จ.พะเยา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก ปราสาทสดกกอกธม จ.สระแกว ปราสาทหินพิมาย จ. นครราชสีมา    
ภาคตะวันออก ไดแก อาวคุงกระเบน จ.จันทบรีุ ภาคกลาง ไดแก พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สมเด็จพระนารายณ 
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และพระนารายณราชนิเวศน จ.ลพบุรี วัดบางกุง จ.สมุทรสงคราม และ ภาคใต ไดแก วังเจาเมืองพัทลุง จ.พัทลุง   
บานทานขุน วัดมหาธาตุ และบานหนังตะลุง จ.นครศรีธรรมราช (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย,2563) 
 
สรุป 
 ชวงวิกฤตโควิด-19 ใหมองวาเปนโอกาสท่ีจะไดยอนกลับมายกระดับธุรกิจของตนเอง ไลตั้งแตการปรับปรุง
หองพัก ทำความสะอาด ตกแตงเพ่ิมเตมิ เพราะชวงวิกฤตสิ่งท่ีมาพรอมกันคือดอกเบี้ยท่ีถูกกวาปกติชวยลดตนทุนได 
รวมถึงโอกาสในการพัฒนาอบรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถพนักงาน ท่ีสงผลตอการทำงาน ตองอยาลืมวาบุคลากร
สำคัญมากในธุรกิจบริการ หากสามารถยกระดับตรงน้ีได พอทุกอยางเขาท่ีเขาทาง เราก็จะสามารถเดินหนาไปได
ไกลกวาเดิม 
 นอกจากน้ีผูประกอบการตองเร่ิมทำตลาดใหม น่ันก็คือกลุมนักทองเท่ียวไทยเท่ียวไทย ท่ีจะกลายเปนแรง
ขบัเคลื่อนสำคัญ สิ่งท่ีนักทองเท่ียวไทยตองการคือ ประสบการณในราคาท่ีรูสึกคุมคา การทำโปรโมชั่นราคาพิเศษ
สำหรับคนไทย โดยไมลืมท่ีจะพัฒนาระบบตวัแทนทองเท่ียวออนไลนเพ่ือเขาถึงนักทองเท่ียวกลุมใหมๆ ท่ัวโลก และ
ผูใหบริการดิจิทัลในดานตาง ๆ เพ่ือชวยลดตนทุนในระยะยาว 
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   โทรศัพท (02) 563-5252-3 
  

64

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



 
ช่ือ – นามสกุล  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย กำลังแพทย 
วัน เดือน ปเกิด  1 ตุลาคม 2523 
สถานที่อยูปจจุบัน 31/1 หมู 4 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  
   โทรศัพท 0899241558 
ตำแหนงหนาที่การงาน อาจารยประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิรน  
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การจัดการองคกรของธุรกิจเกษตรยุคใหม 
 
Organization Management of Modern Agribusiness 
 
ผูวิจัย    ดร.ยศพงศ  รัตนมุง 
 

บทคัดยอ 
 การจัดองคกรธุรกิจเกษตรยุคใหมน้ันสามารถสรุปไดวา ธุรกิจเกษตรจะสามารถสรางองคใหยั่งยืนไดน้ัน
ตองประกอบดวย 1) หลักวัตถุประสงค เกษตรกรยุคใหมตองนำเทคโนโลยีมาใชในการเกษตร รวมถึงเกษตรกรยุค
ใหมตองมีความรูเพียงพอ มีขอมูลเชิงลึกดานการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการ
สรางความเขมแข็งใหสามารถพ่ึงตนเองไดในระยะยาว (2) หลักความรูความสามารถเฉพาะอยาง เกษตรกรยุคใหม
ตองมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตผลผลิตท่ีมีความแตกตาง หลากหลายไปโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือการใช วิธี
ทางการตลาดใหมๆ ในการตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยแบงผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในดานเฉพาะน้ันๆ 
(3) หลักการประสานงาน เกษตรกรยุคใหมจะตองทำงานเปนทีมท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร จะตองรวมมือกัน 
ระหวางเกษตรกร ท่ีปรึกษา ซับพลายเออร ผูซ้ือ ผูคาปลีก และผูคาสง (4)หลักของอำนาจหนาท่ี เกษตรกรยุคใหม
จะตองมีความครบเคร่ือง ในการบริหารดานตาง ๆ จะตองมีการแยกอำนาจออกเปนสายไปยังบุคคลทุก ๆ คนใน
องคการ เพ่ือลดการขามหนาขามตาในสายงาน และ (5)หลักความรับผิดชอบ เกษตรกรยุคใหมน้ัน จะมีวิธีคิดและวิธี
ทำงานเหมือนกับซีอีโอขององคกร ธุรกิจท่ัวไป เกษตรกรยุคใหมควรจัดสรรมอบหมายอำนาจใหเพียงพอกับความ
รับผิดชอบ เพ่ือทำงานใหสำเร็จดวยดี 
 
คำสำคัญ : การจัดการองคกร,ธรุกิจเกษตร 
 
Abstract 
 Organization Management of Modern Agribusiness can be concluded that Agribusiness 
must be able to create a sustainable body that must include 1) Objectives, Modern farmers must 
use technology in agriculture. Including modern farmers must have sufficient knowledge, 
marketing insights for production planning and sustainable development especially the 
strengthening of self-reliance in the long run (2) Specific knowledge ,Modern farmers have to 
change the production of products that are different. A variety of applications through 
technology or use New marketing methods in response to consumer demand by clearly dividing 
responsible persons in that particular area. (3) Coordination ,Modern farmers must work as a 
team, both within the organization and outside the organization. Must cooperate Between 
farmers, consultants, buyers, retailers and wholesalers. (4) Authority, Modern farmers must 
have the equipment. In various areas of administration, there must be a separation of power into 
lines to every person in the organization in order to reduce cross-border operations and              
(5) Responsibility , modern farmer will have the same way of thinking and working as the CEO 
of a general business organization. Modern farmers should allocate sufficient authority to 
accountability In order to work successfully. 
 
Keywords : Organization Management , Agribusiness 
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บทนำ 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เปนแหลงผลิตอาหารท่ีสำคัญแหงหน่ึงของโลก จากขอมูล พบวา 
ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีประมาณ 321 ลานไร หรือประมาณ 513,000 ตารางกิโลเมตร โดยมีพ้ืนท่ีสำหรับการเกษตร
ประมาณ 43% (138 ลานไร) และรายไดของภาคเกษตรคิดเปน 10% ของ GDP โดยถึงแมประเทศไทยจะผลิตขาว
เปนอันดับ 6 ของโลก (เวียดนามอันดับ 5) แตไทยสงออกขาวเยอะเปนอันดับ 2 ของโลก ดวยมูลคา 4,400 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปน 21.9% ของมูลคาการสงออกขาวท่ัวโลก (อินเดีย อันดับ 1 26.7%) แปลวาขาวไทย
ยังคงมีมูลคาสงูเม่ือเทียบกับขาวของประเทศอ่ืน ๆ สวนสินคาเกษตรอ่ืน ๆ ก็ไดแก ยาง มันสำปะหลัง ออย น้ำมันปาลม 
ผลไมตามฤดูกาล เปนตน (Marketeer,2018) 
 จากขอมูลก็จะเห็นวา เวลาพูดถึง เกษตรกร คนไทยก็จะนึกถึง ชาวนาท่ีปลูกขาวกอน เพราะเปนสัดสวนท่ี
ใหญท่ีสุดรวมไปถึงการประมง การเลี้ยงสัตว และการปาไมดวย แต 68%น้ันอยูท่ีการปลูกพืชและผลไม ดังน้ันเม่ือมี
เกษตรกรหลายประเภท ความเฉพาะของตัวธุรกิจจึงแตกตางกัน ท่ีมีรายละเอียดของงานท่ีแตกตางกัน อาทิเชน 
ชาวนา ชาวสวน ชาวไร ฟารมเลี้ยงสัตว ชาวประมง เกษตรกรเหลาน้ี จะมีทักษะในการทำงานท่ีแตกตางกัน 
ผูประกอบการจึงตองหาพนักงานหรือลูกจางท่ีมีความสามารถเฉพาะในธุรกิจน้ัน ๆ องคกรในธุรกิจเกษตรจึงมีความ
หลากหลายท้ังรูปแบบและพนักงาน แตเน่ืองจากปจจุบันรัฐบาลไดสนับสนุนใหภาคเกษตร เปน สมารท ฟารมเมอร 
หรือเกษตรกรยุคใหม ท่ีมีการปรับนำความรูและเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชในการผลิต การจัดรูปแบบองคกรของ
ธุรกิจเกษตรจึงเขามามีบทบาทสำคญัในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร ดังน้ันผูศึกษาจึงมุงสนใจศึกษาการจัดองคกร
ธุรกิจเกษตรยุคใหม เพ่ือนำขอคนพบมาประยุกตใชในการจัดองคการธุรกิจเกษตร 
 
เน้ือเรื่อง 
 การจัดองคการ หมายถึง การจัดความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ คือ ตัวบุคคลและหนาท่ีการงานเพ่ือ
รวมกันเขาเปนหนวยงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถทำงานบรรลุเปาหมายได (Edwin B.Flippo , 1970 : 129) 
 สวน ธงชัย สันติวงษ (2537 : 63) กลาวไววา การจัดองคการ คือ การจัดระเบียบกิจกรรมใหเปนกลุมกอน
เขารูป และการมอบหมายงานใหคนปฏิบัตเิพ่ือใหบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงคของงานท่ีตั้งไว การจัดองคการจะ
เปนกระบวนการท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบความรับผดิชอบตาง ๆ  ท้ังน้ีเพ่ือใหทุกคนตางฝายตางทราบวา ใครตองทำ
อะไร และใครหรือกิจกรรมใดตองสัมพันธกับฝายอ่ืน ๆอยางไรบาง 
ทฤษฎีสมัยปจจุบัน (Modern Organization Theory) 

ทฤษฎีน้ีกลาววาเปนการศึกษารูปแบบขององคการในปจจุบันโดยเนนท่ีการวิเคราะหองคการในเชิงระบบ     
(Systems Analysis of Organization) กลาวคือ นักทฤษฎีไดพิจารณาองคการในลักษณะท่ีเปนสวนรวมท้ังหมด 
ตลอดจนความสัมพันธระหวางสวนตาง ๆ ท่ีอยูภายในองคการ การศึกษาวาองคการเปนระบบหน่ึงๆ น้ันไดคำนึงถึง
องคประกอบภายในองคการทุกสวน ไดแก ตัวปอน กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และสิ่งแวดลอม (Input, Process,  
Output, Feedback, and Environment) การศึกษาองคการในรูประบบน้ันไดพยายามท่ีจะมององคการใน
ลักษณะการเคลื่อนไหว (Dynamic) และปรับเขากับรูปแบบองคการไดในทุกสภาวะแวดลอม ท้ังน้ีเพราะนักทฤษฎี
ปจจุบันไดมององคการในลักษณะกระบวนการทางดานโครงสรางท่ีบุคคลตาง ๆ จะตองเก่ียวพันซ่ึงกันและกันเพ่ือ
บรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ จึงมีการศึกษาพฤติกรรมองคการในลักษณะใหมๆ เชน พฤติกรรมศาสตร 
วิทยาศาสตร การบริการแบบมีสวนรวม การพัฒนาองคการ คิว.ซี. และการบริหารแบบอนาคตนิยม เปนตน 

สรุปไดวา การจัดองคการ หมายถึง การจัดระบบความสัมพันธระหวางสวนงานตาง ๆ และบุคคลใน
องคการ โดยกำหนดภารกิจ อำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบใหชัดแจง เพ่ือใหการดำเนินงานตามภารกิจของ
องคการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 

67

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



หลักการจัดองคการ 
  หลักการจัดองคการ OSCAR ของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol) มาจากคำภาษาอังกฤษ 5 คำ คือ Objective, 
Specialization, Coordination, Authority และ Responsibility ซ่ึงฟาโยลไดเขียนหลักของการจัดองคการไว 5 ขอ  
เม่ือนำตัวอักษรตวัแรกของคำท้ัง 5 มาเรียงตอกันจะทำใหสะกดไดคำวา OSCAR สำหรับรายระเอียดท้ัง 5 คำ จะขอกลาว
ไวใน “หลักในการจัดองคการท่ีดี” หลักในการจัดองคการท่ีดีจะตองมีองคประกอบและแนวปฏิบัติดังตอไปน้ี  
  1. หลักวัตถุประสงค (Objective) หลักวัตถุประสงค กลาววา องคการตองมีวัตถุประสงคท่ีกำหนดไว
อยางชัดเจน นอกจากน้ันการดำรงตำแหนงยังตองมีวัตถุประสงคยอยกำหนดไวเพ่ือวาบุคคลจะไดพยายามบรรลุ
วัตถุประสงคยอยซ่ึงชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงครวม 

2. หลักความรูความสามารถเฉพาะอยาง (Specialization) หลักความรูความสามารถเฉพาะอยาง 
กลาววา การจัดแบงงานควรจะแบงตามความถนัดพนักงานควรจะมอบรับมอบหนาท่ีเฉพาะเพียงอยางเดยีวและงาน
หนาท่ีท่ีคลายกันหรือสัมพันธกันควรจะตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของคนคนเดียว 

3. หลักการประสานงาน (Coordination) หลักการประสานงาน กลาววา การประสานงานกัน คือ            
การหาทางทำใหทุก ๆ ฝายรวมมือกันและทำงานสอดคลองกัน โดยใชหลักสามัคคีธรรม เพ่ือประโยชนขององคการ 

4. หลักของอำนาจหนาที่ (Authority) หลักของอำนาจหนาท่ี กลาววา ทุกองคการตองมีอำนาจสูงสุด 
จากบุคคลผูมีอำนาจสูงสุดน้ีจะมีการแยกอำนาจออกเปนสายไปยังบุคคลทุก ๆ คนในองคการ หลักน้ี เรียกวา              
หลักความลดหลั่นของอำนาจ (Scalar Principle) หรือเรียกวา สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การ
กำหนดสายการบังคับบัญชาน้ีก็เปนวิธีประสานงานอยางหน่ึง 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) หลักความรับผิดชอบ กลาววา อำนาจหนาท่ีควรจะเทากับ
ความรับผิดชอบ คือ บุคคลใดเม่ือไดรับมอบหมายความรับผิดชอบก็ควรจะไดรับมอบหมายอำนาจใหเพียงพอ          
เพ่ือทำงานใหสำเร็จดวยดี 
 
ธุรกิจเกษตรยุคใหม 
 ทุกวันน้ี โลกไดเขาสูระบบและเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล รัฐบาลไดประกาศวิสัยทัศน ไทยแลนด 4.0 
เพ่ือใหประเทศไทยใหกลายเปนกลุมประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยปรับเปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจแบบ “ทำนอยไดมาก” 
และใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคล่ือนประเทศ1 สำหรับภาคการเกษตรท่ัวโลกประสบปญหากับภาวะผูสูงอายุของ
เกษตรกร เชน ประเทศญี่ปุนเกษตรกรมีอายุเฉลี่ย 66 ป 2 และเกษตรกรไทยมีอายุเฉลี่ย 58 ปขึ้นไป ยิ่งไปกวาน้ัน
ขอมูลลาสุดพบวาสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรไทยท่ีมีอายุเกิน 65 ป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 7 เปนรอยละ 11 ของ
เกษตรกรท่ัวประเทศ 25 ลานคน ปญหาของธรุกิจภาคการเกษตรของประเทศไทย นอกจากเผชิญปญหาดานภาวะ
ผูสูงอายุของเกษตรกรแลว ยังเผชิญปญหาดานอ่ืนๆ เชน ขาดความรูในเทคโนโลยีใหมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต ขาดการวางแผนการผลิตและการจัดการท่ีดี ขาดทักษะดานการบริหารจัดการกลุม ขาดความรูดานการตลาด
และชองทางจำหนาย เปนตน สงผลใหขายผลผลิตไดในราคาต่ำและรายไดนอยกวาท่ีควรจะเปน หน่ึงในแนว
ทางการแกไขปญหาดังกลาว คือการเปลี่ยนการเกษตรแบบดั่งเดิม เปนการเกษตรสมัยใหมท่ีเนนการบริหารจัดการ
และใชเทคโนโลยี เพ่ือใหผลิตไดอยางแมนยำ โดยใชทรัพยากรท่ีประหยัด เปน เกษตรกรแบบผูประกอบการ
เบ็ดเสร็จโดยใชเทคโนโลยดีิจิทัล (Farmer as merchant with digital technology) ซ่ึงปจจุบันหนวยงานภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน ไดพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น ดานการเกษตรเพ่ือเปนเคร่ืองมือชวยเกษตรกรรุนใหม 
ใชในการบริหารจัดการตั้งแตการจัดการแปลงปลูก การดูแลฟารมท้ังพืช ประมง และปศุสัตว ไปจนถึงการตลาด
หรือการคาขายออนไลน เปนตน ดังน้ัน เกษตรกรรุนใหมควรพัฒนาตนเองผานการแบงปนขอมูลจากภาครัฐและ
เอกชน รวมท้ังเพ่ิมความตระหนักตอการใชขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจและการทำการเกษตรกรรม โดยใน
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หัวขอน้ีผูเขียนของนำเสนอ แอพพลิเคชั่นท่ีภาครัฐและภาคเอกชนไดพัฒนาเพ่ือชวยใหเกษตรกรใชประกอบการ
วางแผน การปลูกไปจนถึงการวางจำหนวยสินคาบนตลาดออนไลน ดังตอไปน้ี 
1) สำรวจดิน บริหารจัดการ ปุย และน้ำ ดวยแอพพลิเคช่ัน  
 เกษตรกรสามารถสำรวจความสมบูรณของดิน โดยการสืบคนขอมูลชุดดินของท่ีดินตนเองไดจากแอพพลิเคชั่น 
LDD Soil Guide หรือ “กดดูรูดิน” ของกรมพัฒนาท่ีดิน เพ่ือใหเกษตรกรทราบถึงชุดดิน ของตนเองสำหรับเปน
ขอมูลขั้นตนในการวางแผนการปลูกและปรับปรุงดินเพ่ือใหมีความเหมาะสมตอการปลูกพืช เกษตรกรยงัสามารถ
ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศไดจาก แอพพลิเคชั่น TMD SmartSim และ Thai Weather ของกรมอุตุนิยมวิทยา  
เพ่ือชวยใหเกษตรกรสามารถวางแผนการจัดการแปลงไดดียิ่งขึ้น อีกหน่ึงแอพพลิเคชั่น ท่ีภาครัฐไดบูรณาการขอมูล
ทางการเกษตรจากหลายหนวยงาน คือ Agri-Map ซ่ึงใหบริการขอมูลแกเกษตรกรเก่ียวกับชนิดของพืชท่ีควรปลูกใน
แตละพ้ืนท่ี ขอมูลทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต เชน ดิน น้ำ พืช และ ขอมูลดานการตลาดรวมถึงตำแหนงตลาดและ
สหกรณท่ีอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียง เปนตน 
2) ทำการตลาดออนไลนดวยแอพพลิเคช่ัน 
 ชองทางตลาดสินคาเกษตรออนไลน ภาครัฐและภาคเอกชน ไดเปดชองทางจำหนายสินคาออนไลนใหกับ
เกษตรกรสามารถขายสินคาใหกับผูบริโภคไดโดยตรง เชน เว็บไซตตลาดกลางสินคาทางการเกษตร เว็บไซตองคการ
ตลาดเพ่ือการเกษตร ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เว็บไซต kasetin-c ของกระทรวงพาณิชย และเว็บไซต
สบายมารเก็ตของดีแทค เปนตน 
3) เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ Internet of things (IoT) 
 ปจจุบันภาคการเกษตรไดเร่ิมนำเซ็นเซอรมาประยุกตใชในกระบวนการผลิต โดยองคประกอบระบบเกษตร
อัจฉริยะ หรือ Smart Farm จะประกอบไปดวย เซ็นเซอร บอรดท่ีทำหนาท่ีเปน Wireless Lan และ โปรแกรมหรือ
ระบบงานท่ีเปน Software หรือ Application ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC) ไดพัฒนาเซ็นเซอรดาน
การเกษตร เชน เซ็นเซอรวัดความชื้น เซ็นเซอรความดัน (Pressure sensor) เพ่ือควบคุมระบบน้ำหยด เซ็นเซอรวัด
ธาตุอาหารพืช N-P-K เพ่ือใชในระบบจายปุยผานทอ เปนตน ซ่ึงการประยุกตใชเทคโนโลยี IoT ในภาคการเกษตร 
เกษตรกรตองมีความรูความเขาใจในการเลือกใชเซ็นเซอร และการเชื่อมตอการทำงานท้ัง 3 สวนขางตน เกษตรกร
ในยุค 4.0 จึงควรใชเทคโนโลยีดิจิทัลเขาชวยในการวางแผนการปลูก การบริหารจัดการแปลงปลูก ผลิตสินคาท่ีเนน
คุณภาพ ไดตามมาตรฐาน สรางมูลคาใหกับสินคาโดยการสรางเร่ืองราว เก่ียวกับสินคาใหนาสนใจ และศึกษาเรียนรู
พฤติกรรมผูบริโภคบนโลกอินเตอรเน็ต เพ่ือสรางฐานลูกคาบนตลาดออนไลน และกาวสูการเปนเกษตรกรแบบ
ผูประกอบการเบ็ดเสร็จดวยเทคโนโลยีดิจิทัล (Farmer as merchant with digital technology) 
4) เทคโนโลยีหุนยนตและแทรกเตอรไรคนขับสำหรับเกษตรสมัยใหม 
 สำหรับหัวขอน้ีจะแนะนำใหเห็นถึงชองทางการพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล ดานการเกษตรสมัยใหม โดยขอยก
นำเสนอผลการศึกษาวิจัยและการนำเทคโนโลยีท่ีดิจิทัลและหุนยนต ของประเทศญี่ปุน เพ่ือจุดประกายให
ผูประกอบการดานการเกษตรสมัยใหม นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา ไดมีแนวทางตอยอดความคิด และสามารถนำไป
พัฒนาเปนโมเดลธรุกิจตอไป 
5) เทคโนโลยี Big Data เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรทั้งในปจจุบันและอนาคต 

เหตุผลท่ีอยูเบื่องหลังรสชาติท่ีดีของพืชผลทางการเกษตรคือธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสมในการ
เพาะปลูกซ่ึงสงผานจากประสบการณและความรูจากรุนสูรุนของเกษตรกรและผูท่ีเก่ียวของ (สำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล,2561) 
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การจัดการองคกรของธุรกิจเกษตรยุคใหม 
การจัดองคกร ธุรกิจเกษตรยุคใหม การจัดองคกรธรุกจิเกษตรยุคใหม 

 1. หลกัวัตถุประสงค (Objective)  เกษตรกรยุคใหม ทันสมัย มีความรู
เพียงพอ  มขีอมูลเชิงลกึดานการตลาด
สำหรับวางแผนการผลิต รวมท้ังความรูใน
การผลิตสินคาเกษตรคุณภาพสูงท่ีมีความ 
ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม พัฒนาอยางย่ังยืน โดยเฉพาะ
การสรางความเขมแข็งใหสามารถ
พ่ึงตนเองไดในระยะยาว  

การนำเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรนี้จะ
เปนการสรางภาพลักษณ ใหมทางดาน
การเกษตรแกคนรุนใหม รวมถึงเกษตรกร
ยุคใหมตองมีความรูเพียงพอ มขีอมูลเชิง
ลึกดานการตลาดสำหรับวางแผนการผลติ 
พัฒนาอยางย่ังยืน โดยเฉพาะการสราง
ความเขมแข็งใหสามารถพ่ึงตนเองไดใน
ระยะยาว  

 2. หลกัความรูความสามารถเฉพาะอยาง 
(Specialization)  

แอพพลิเคชั่น,ตลาดออนไลน,
เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ, Big Data 

ภาคการเกษตรตองมีการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตผลผลิตท่ีมีความแตกตาง หลากหลาย
ไปโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือการ
ใช วิธีทางการตลาดใหมๆ ในการตอบ 
สนองตอความตองการของผูบริโภค โดย
แบงผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในดานเฉพาะนั้น ๆ  

3. หลักการประสานงาน (Coordination)  การสื่อสารดวยระบบออนไลน การ
ประสาน งานภายในองคกรกบัหนวยงาน
ภาครัฐ เชน กรมอุตุนิยม กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงพาณิชย และภาคเอกชนตาง ๆ 

เกษตรกรยุคใหมจะไมสามารถ ทำงานคน
เดียวได จะตองรวมมือกัน ระหวาง
เกษตรกร ท่ีปรึกษา ซับพลายเออร ผูซื้อ 
ผูคาปลีก และผูคาสง มารวมตัวกันเพ่ือ
เรียนรูการทำงานรวมกันในระบบท่ีมีความ
ซับซอนมากข้ึน  

 4.หลักของอำนาจหนาท่ี (Authority)  เจาของกิจการสั่งการคนเดียว หรืออาจมีฝาย
ขาย เพ่ิมเขามา 

เกษตรกรยุคใหมจะตองมีความครบเคร่ือง 
ในการบริหารดานตาง ๆ ไดแก การวาง
กลยุทธการผลิต การเงิน การจัดซื้อการจัด
จำหนาย งานดานบุคคลและ มีความเปน
ผูนำ การตัดสินใจเลือกใชนวัตกรรมหรือ 
เทคโนโลยีท่ีจะทำใหการทำงานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 5.หลักความ
รับผิดชอบ (Responsibility)  

เจาของกิจการเปนผูมอบหมายงานใหกับ
พนักงาน  

เกษตรกรยุคใหมนั้น จะมวิีธีคิดและวิธี
ทำงานเหมือนกับซีอีโอขององคกร ธุรกิจ
ท่ัวไป เกษตรกรจะมีบทบาทหนาท่ีความ
รับผิดชอบ สูงกวาการเปนผูจัดการฝาย
ผลิตเพราะในยุคใหมมีสิ่งท่ี ทาทาย
ความสามารถในกระบวนการเกษตรใน
ฟารม อยูมากหลายประการดวยกัน เชน 
การพัฒนาพลวัตและ การปรับตัวเขากับ
การเปลี่ยนแปลง ตองมคีวามสามารถ   
ในการประเมินหาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  
มีความสามารถ ในการทำกำไรควบคูไป
กับการลดตนทุน มีความสามารถ ในการ
พัฒนากลยุทธเพ่ือสรางความเติบโตใหกบั
ธุรกิจ เกษตร มีความสามารถในการ
ประเมินศักยภาพการแขงขัน ของธุรกิจ 
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และมีความสามารถในการปรับเปลี่ยน
องคกร ใหเหมาะสมกับสถานการณ 

 

สรุป 
 การจัดองคกรธุรกิจเกษตรยุคใหมตามหลักการจัดองคการ OSCAR ของเฮนรี ฟาโยล (Henri Fayol)            
น้ัน สามารถสรุปไดดังน้ี  
  1. หลักวัตถุประสงค (Objective) เกษตรกรยุคใหมตองนำเทคโนโลยีมาใชในการเกษตรน้ีจะเปนการ
สรางภาพลักษณ ใหมทางดานการเกษตรแกคนรุนใหม รวมถึงเกษตรกรยุคใหมตองมีความรูเพียงพอ มีขอมูลเชิงลึก
ดานการตลาดสำหรับวางแผนการผลิต พัฒนาอยางยั่งยืน โดยเฉพาะการสรางความเขมแข็งใหสามารถพ่ึงตนเองได
ในระยะยาว 

2. หลักความรูความสามารถเฉพาะอยาง (Specialization) เกษตรกรยคุใหมjตองมีการเปลี่ยนแปลงการ
ผลิตผลผลิตท่ีมีความแตกตาง หลากหลายไปโดยการประยุกตใชเทคโนโลยีหรือการใช วิธีทางการตลาดใหมๆ ในการ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภค โดยแบงผูรับผิดชอบท่ีชัดเจนในดานเฉพาะน้ัน ๆ เชน ฝายเทคโนโลยี            
ฝายการตลาด ฝายวิชาการ เปนตน  
 3. หลักการประสานงาน (Coordination) เกษตรกรยุคใหมจะไมสามารถ ทำงานคนเดียวได จะตอง
รวมมือกัน ระหวางเกษตรกร ท่ีปรึกษา ซับพลายเออร ผูซ้ือ ผูคาปลีก และผูคาสง มารวมตัวกันเพ่ือเรียนรูการ
ทำงานรวมกันในระบบท่ีมีความซับซอนมากขึ้น ดังน้ันพนักงานภายในองคกรควรมีการทำงานเปนทีมเพ่ือสงมอบ
คุณคาสูผูมีสวนเก่ียวของในหวงโซอุปทาน 

4. หลักของอำนาจหนาที ่(Authority) เกษตรกรยุคใหมจะตองมีความครบเคร่ือง ในการบริหารดานตาง ๆ 
ไดแก การวางกลยุทธการผลิต การเงิน การจัดซ้ือการจัดจำหนาย งานดานบุคคลและ มีความเปนผูนำ การตัดสินใจ
เลือกใชนวัตกรรมหรือ เทคโนโลยีท่ีจะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท้ังน้ีตัวเกษตรกรเองจะตองมีการแยก
อำนาจออกเปนสายไปยังบุคคลทุก ๆ คนในองคการ เพ่ือลดการขามหนาขามตาในสายงาน 

5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) เกษตรกรยุคใหมน้ัน จะมีวิธีคิดและวิธีทำงานเหมือนกับซีอี
โอขององคกร ธุรกิจท่ัวไป เกษตรกรยุคใหมควรจัดสรรมอบหมายอำนาจใหเพียงพอกับความรับผิดชอบ เพ่ือทำงาน
ใหสำเร็จดวยด ี
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คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทย 
 
Characteristics of Learning Organization and its Impact on Service Quality of Private 
Hospitals in Thailand 
 
ผูวิจัย   ดร.วสิษฐ พรหมบุตร 

อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือคนหาโมเดลทางทฤษฎีของคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและผล
ท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กลุมตัวอยางท่ีศึกษา คือ บุคลากรท่ีเปนพนักงานท่ี
ใหบริการรักษาพยาบาล พนักงานบริการทางการแพทย พนักงานสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ผาน
การรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล และโรงพยาบาลท่ีผานการรับรอง โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ ในป 
พ.ศ.2552 จำนวน 900 คน เก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแกสถิติวิเคราะหเสนทาง
อิทธิพลเชิงสาเหตุ และสถิติวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางเชิงเสน 
ผลการวิจัยพบวา 

1. โมเดลคุณลักษณขององคการแหงการเรียนรูของโรงพยาบาลเอกชน สามารถชี้วัดไดจาก 8 องคประกอบ 
คือ การเรียนรูอยางตอเน่ือง การสนทนาและการสอบถาม การเรียนรูของทีม สารสนเทศ การใหอำนาจความสัมพันธ 
ของระบบภายในและระบบภายนอก ภาวะผูนำ และการเพ่ิมระดับผลการปฏิบัติงาน สวนโมเดลคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชน สามารถชี้วัดไดจาก 5 องคประกอบ คือ ความเอาใจใสและการดูแลผูรับบริการ ความ
เหมาะสมของการบริการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ การใหขอมูลและสารสนเทศ และความ
ประทับใจในการบริการ 

2. โมเดลคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน
ในประเทศไทยมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูมีผลกระทบและ
มีความสัมพันธเชิงสาเหตุในทางบวกตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน 
 
คำสำคัญ : องคการแหงการเรียนรู, คุณภาพการบริการ, โรงพยาบาลเอกชน 
 
Abstract 

This research Objective To find theoretical models of learning organization 
characteristics and the effect on quality of service of private hospitals in Thailand. The sample 
consisted of personnel who provided medical services.  Medical staff Supported staff in 
hospital quality certified hospitals. And certified hospitals. Health Promotion Hospital. In the 
year 2009 at 900 people Data were collected by questionnaire.  Statistics used in research. 
Include Statistical analysis of causal pathways. Statistical analysis of linear equation models. 
The research found that 

1 .Model of the learning organization of private hospitals.Can be measured from 8 
elements. Continuous learning Discussions and Inquiries The learning of information 
systems, the empowerment of internal and external systems.  Leadership And increase the 
level of performance. Quality of service model of private hospitals. Can be measured from 5 
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elements.  Care and care of the client.  Suitability of service Efficiency and effectiveness in 
service. Information and Information Technology and impressive service. 

2. haracteristics of learning organization and its effect on quality of service of private 
hospitals in Thailand.  Be consistent with empirical data.  The characteristics of the learning 
organization have a positive effect on the quality of service of private hospitals. 
 
Keyword : Organization of learning, Service quality, Private hospital 
 
บทนำ  
 ในปจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว กระแสโลกาภิวัฒนและเทคโนโลยีตางๆ ไดเขามามีอิทธิพล
ตอองคการเปนอยางมากทำใหความตองการของลูกคาเพ่ิมขึ้นและมีผลกระทบตอการปรับตัวขององคการใหเขากับ
ความตองการของลูกคา สงผลใหใหพนักงานท่ีมีความรูเปนสมบัตอัินล้ำคาขององคการ และความรูรวมท้ังการเรียนรู
ไดกลายเปนสินทรัพยท่ีสำคัญขององคการ การปรับเปลี่ยนโลกแหงการทำงาน ซ่ึงองคการตางๆมุงไปยังงานหลักท่ี
องคการทำไดดีที่สุดและเปนสมรรถนะหลักขององคการ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีซึ่งมีผลทำให
บุคลากรในองคการจำเปนตองเรียนรูที่จะเรียนรู ดวยตนเองอันทำใหการเรียนรูกลายเปนแรงงานรูปแบบใหม 
(Malone, 2004; Wriston, 1992) เมื่อผนวกรวมกับพลังขับเคลื่อนที่สำคัญคือการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายและ
ความเขมขนของปฏิสัมพันธภายในเครือขายจะสงผลใหการเรียนรูแบบท่ัวท้ังองคการและสังคมเปนสิ่งท่ีหลีกเลี่ยง
ไมได (สุวิทย เมษินทรีย, 2550: 65) 
 แนวคิดการสรางองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดการจัดการรวมสมัยท่ีกำลังไดรับความนิยมในปจจุบัน 
(เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552: 1) เพราะแนวคิดและกระบวนทัศนในการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
การดำเนินงานขององคการที่อาศัยความรูทักษะและเทคโนโลยีโดยอาศัยสินทรัพยทางกายภาพ ความคิดริเร่ิม
สรางสรรคและทรัพยสินทางปญญามีคามากกวาเงินทุน และเปนสาเหตุที่สำคัญที่ทำใหองคการตางๆมีการพฒันา
องคการสูองคการแหงการเรียนรู (ทิพวรรณ หลอสุวรรณรัตน, 2548: 6-8) ซ่ึงเปนหัวใจหน่ึงของการบริหาร พัฒนา 
ปรับเปลี่ยนองคการอยางตอเนื่อง และชวยใหองคการเกิดการพัฒนาระดับผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือ
จัดการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้น ปรับปรุงคุณภาพงาน สรางสรรคกิจกรรมใหเกิดการเรียนรู ดังน้ันองคการ
จึงมีความจำเปนตองพัฒนาบุคลากรในองคกรใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องอันนำไปสูการสรางมูลคาเพิ่มของ
องคการ ตอบสนองตอผูรับบริการ สรางความไดเปรียบในการแขงขันและความสำเร็จขององคการในระยะยาว (วร
ภัทร ภูเจริญ, 2548: 1-2; สุรชัย ภัทรบรรเจิด, 2551; เจษฎา นกนอย และคณะ, 2552: 125-126)  
 
วัตถุประสงคในการวิจัย  
 เพื่อคนหาโมเดลทางทฤษฎีของคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและผลที่มีตอคุณภาพการบริการ
ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของโรงพยาบาลเอกชนมีความสัมพันธเชิงสาเหตุในทางบวกกับ
คุณภาพการบริการ 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย (Research Conceptual Framework) การวิจัยเร่ืองคุณลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรูและผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย ผูวิจัยไดศึกษาจากแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของและนำมากำหนดเปนกรอบแนวคิด ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 โมเดลตามกรอบแนวคิดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
และผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

           

คุณภาพการ
บริการ (SQ) 

ความเอาใจใสและการดูแลผูรับบริการ 
(RC - Respect & Caring) 

ความเหมาะสมของการบริการ 
(Ap –Appropriateness) 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ 
(EE -Efficiency &Effectiveness) 

ความประทับใจในการบริการ 
(FI -First Impression) 

คุณลักษณะองคการ  
แหงการเรียนรู(LO) 

การสนทนา และการสอบถาม 
(DI - Dialogue and Inquiry) 

การเรียนรูของทีม 
(TL - Team Learning) 

สารสนเทศ (SE-Structures Capture / 
Embedded System) 

การใหอำนาจ 
(Em -Empowerment) 

ความสัมพันธของระบบภายในและระบบ
ภายนอก (SC - System Connections) 

 

ภาวะผูนำ (Le - Leadership) 

การเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงาน 
(PU - Performance Upgrading) 

การเรียนรูอยางตอเนื่อง 
(CL - Continuous Learning) 

การใหขอมูลและสารสนเทศ 
(In -Information) 
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ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยจากการสังเคราะหคุณลักษณะ
ขององคการแหงการเรียนรู และคุณภาพการบริการ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
เพิ่มเติม นำมาสรุปเปนคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู (LO – Learning Organization) ของโรงพยาบาล          
8 องคประกอบ คือ การเรียนรูอยางตอเน่ือง (CL - Continuous Learning) การสนทนาและการสอบถาม (DI - Dialogue 
and Inquiry) การเรียนรูของทีม (TL - Team Learning) สารสนเทศ (SE-Structures Capture / Embedded System) 
การใหอำนาจ (Em - Empowerment) ความสัมพันธของระบบภายในและระบบภายนอก (SC - System Connections) 
ภาวะผูนำ (Le - Leadership) และการเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงาน (PU - Performance Upgrading) และสรุปเปน
องคประกอบคุณภาพการบริการ (SQ – Service Quality) ของโรงพยาบาล 5 องคประกอบ คือ ความเอาใจใสและการ
ดูแลผูรับบริการ (RC - Respect & Caring) ความเหมาะสมของการบริการ (Ap –Appropriateness) ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริการ (EE -Efficiency &Effectiveness) การใหขอมูลและสารสนเทศ (In -Information) และ
ความประทับใจในการบริการ (FI -First Impression) 
 ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ไดแก บุคลากรท่ีเปนพนักงานในโรงพยาบาลภาคเอกชนในประทศไทยท่ีผานการ
รับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital/ Healthcare Accreditation : HA) และโรงพยาบาลที่ผาน
การรับรอง โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ (Health Promotion Hospital : HPH) จากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ.2552 จำนวน 89 โรงพยาบาล โดยมีกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 
คือ บุคลากรที่เปนพนักงานที่ใหบริการรักษาพยาบาล พนักงานบริการทางการแพทย พนักงานสายสนับสนุนท่ี
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ผานการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล และโรงพยาบาลท่ีผานการรับรอง 
โรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ ในป พ.ศ.2552 จำนวน 900 คน 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ี ใชวิธีวิจัยแบบผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดทำการ
สังเคราะหตัวแปรและขอคำถามท่ีใชวัดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล
เอกชน พัฒนาตัวแปรและขอคำถามใหมีความสมบูรณโดยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ จากนั้นนำตัวแปรและขอ
คำถามที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรมไปสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญที่มีความรู ประสบการณ
แบบเจาะจง จำนวน 3 ทาน เพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือใหเกิดความถูกตอง ตรงประเด็น และความเชื่อถือไดในการพรรณนา
ปรากฏการณที่จะศึกษา จากนั้นผูวิจัยนำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นใหผูเชี่ยวชาญทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา ดวยเทคนิคดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามและวัตถุประสงค และนำแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นให
คณะกรรมการจริยธรรม สาขาบริหารธุรกิจ ทำการตรวจสอบผลกระทบทางลบในแงจริยธรรมของแบบสอบถามตอ
ผูตอบแบบสอบถามและโรงพยาบาลผูใหขอมูล และเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห – แปลผลคุณลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรูคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลและรูปแบบโครงสรางความสัมพันธ เชิงสาเหตุของ คุณลักษณะของ
องคการแหงการเรียนรู กับคุณภาพการบริการท่ีสรางขึ้นจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับขอมูลเชิงประจักษดวย
โปรแกรม LISREL for Windows Version 8.52 หลังการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนำผลที่ไดไปทำการสัมภาษณเชิงลึก
แบบมีโครงสราง โดยใชรูปแบบของคำถามท่ีตองการขอมูลเชิงพรรณนา เพ่ือตรวจสอบและยืนยันผลการวิจัยแบบการ
ตรวจสอบจากภายใน โดยผูวิจัยเลือกผูใหสัมภาษณท่ีมีความรูและประสบการณในเร่ืองท่ีศึกษาโดยตรงรวมท้ังสิ้น 4 ทาน 
ท้ังน้ีเพ่ือใหไดรายละเอียดท่ีตรงประเด็น ครอบคลุมประชากรกลุมใหญ และนำผลท่ีไดจากวิเคราะห – แปลผลไปทำการ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของผลการวิเคราะหแบบภายนอก โดยนำผลการวิเคราะหไปใหนักวิชาการ 1 ทาน ที่อยูใน
สายวิชาการอานและใหความเห็น และทำการวิเคราะหผลการวิจัยโดยจัดระเบียบขอมูลและจัดเก็บขอมูลเปนกลุมและ
นำเสนอขอมูลในรูปตารางและการบรรยาย จากน้ันทำการสรุปผลการวิจัยและตรวจสอบขอสรุปดวยการวิเคราะหจาก
มุมมองท่ีตางกันแบบสามเสา และนำเสนอนัยสำคัญของการวิจัยรวมท้ังการนำผลท่ีไดไปใชในทางปฏิบัต ิ
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ผลการศึกษา 
 จากการทดสอบความสอดคลองของโมเดลสมการโครงสรางเชิงสาเหตุคุณลกัษณะขององคการแหงการ
เรียนรู ท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย กับขอมูลเชิงประจักษ พบวาน้ีโมเดลมี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ คุณลักษณะขององคการแหงการเรยีนรูของโรงพยาบาลเอกชนมีผลกระทบใน
ระดับปานกลางและมีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดย
พิจารณาจากคาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดล กับขอมูลเชิงประจักษ (Chi Square = 53.69, df = 48,             
P-Value = 0.26548, Chi Square/df = 1.11, GFI = 0.96, RMR = 0.011, RMSEA = 0.020) ดังแสดงในภาพประกอบ 2 
และตาราง 1 ท้ังเม่ือพิจารณาคาสถิติท่ีใชตรวจสอบความสอดคลองระหวางโมเดลท่ีศึกษากับขอมูลเชิงประจักษ พบวา 
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาไค-สแควร ( 2χ ) ซึ่งมีคาเทากับ 53.69 ที่คาองศา
อิสระ (df) เทากับ 48คาไค-สแควรสัมพัทธ ( df/2χ ) เทากับ 1.11และคาความนาจะเปน (P-Value) = 0.26548             
คาดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) เทากับ0.96 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกำลังสองของสวนเหลือ (RMR) เทากับ 0.011 
คารากที่สองของคาเฉลี่ยความคลาดเคลื ่อนกำลังสอง (RMSEA) เทากับ 0.020 จากขอมูลขางตนจะเห็นได วา                
คา GFI มีคาเขาใกล 1 คา RMR และ RMSEA มีคาเขาใกลศูนย และคาไค-สแควรสัมพัทธมีคานอยกวา 2 แสดงวา
โมเดลตามท่ีกำหนดมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ และเม่ือพิจารณาอัตราความสามารถในการใชตัวแปร
แฝงอธิบายการผันแปรขององคประกอบ หรือตัวบงชี้ หรือคาสัมประสิทธ์ิการพยากรณ ( 2R ) ของสมการโครงสราง
ตัวแปรแฝงภายใน พบวา คาสัมประสิทธิ์การพยากรณคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลภาคเอกชนมีคาเทากับ 
0.24 หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลภาคเอกชนได
รอยละ 24 และเมื่อพิจารณาถึงเมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง พบวา ตัวแปรแฝงมีความสัมพันธกันใน
ระดับปานกลาง (0.4 < r = 0.49< 0.6) โดยความสัมพันธของตัวแปรแฝงมีทิศทางเดียวกัน 
 ผลการประมาณคาอิทธิพลของตัวแปรแฝงในโมเดล พบวาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนไดรับ
อิทธิพลจากคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของโรงพยาบาลเอกชน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดย
มีขนาดอิทธิพลรวมเทากับ 0.49 เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักองคประกอบตัวแปรสังเกตไดของตัวแปรแฝงทุกตัวมีคาเปน
บวก และทุกตัวแปรมีคาน้ำหนักองคประกอบแตกตางจากศูนยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ตัวแปรสังเกตได
ท่ีมีคาน้ำหนักองคประกอบมากท่ีสุดของคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของโรงพยาบาลเอกชน คอื การสนทนา 
และการสอบถามของบุคลากรมีน้ำหนักองคประกอบเทากับ 0.98 สวนตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ำหนักองคประกอบนอย
ที่สุด คือ ความสัมพันธของระบบภายในและระบบภายนอก มีน้ำหนักองคประกอบเทากับ 0.54 ตัวแปรสังเกตไดที่มี
น้ำหนักองคประกอบมากที ่สุดของคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน คือ ความเอาใจใสและการดูแล
ผูรับบริการมีน้ำหนักองคประกอบเทากับ 0.99 สวนตัวแปรสังเกตไดที่มีน้ำหนักองคประกอบนอยที่สุด คือ ความ
เหมาะสมของการบริการ มีน้ำหนักองคประกอบทากับ 0.74 คาความสัมพันธของตัวแปรสังเกตได หรือคาสัมประสิทธ์ิ
ความเท่ียงของตัวแปรสังเกตไดแตละตัวในการวัดตัวแปรแฝง (คา R – Square) ซ่ึงบอกคาความแปรปรวนรวมของตัว
แปรสังเกตไดภายนอกมีคาตั้งแต 0.30 ถึง 0.96 สวนตัวแปรสังเกตไดภายในมีคาตั้งแต 0.54 ถึง 0.97 
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ภาพประกอบ 2 โมเดลสมการโครงสรางเชงิสาเหตคุุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู 
ท่ีมีผลตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู (LO – Learning Organization) : การเรียนรูอยางตอเนื่อง (CL - Continuous Learning) 
การสนทนาและการสอบถาม (DI - Dialogue and Inquiry) การเรียนรู ของทีม (TL - Team Learning) สารสนเทศ (SE-Structures 
Capture / Embedded System) การใหอำนาจ (Em -Empowerment) ความสัมพันธของระบบภายในและระบบภายนอก (SC - System 
Connections) ภาวะผูนำ (Le - Leadership) การเพิ่มระดับผลการปฏิบัติงาน (PU - Performance Upgrading)  
คุณภาพการบริการ (SQ – Service Quality) : ความเอาใจใสและการดูแลผูรับบริการ (RC - Respect & Caring) ความเหมาะสมของ
การบริการ (Ap –Appropriateness) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ (EE -Efficiency &Effectiveness) การใหขอมูลและ
สารสนเทศ (In -Information) ความประทับใจในการบริการ (FI -First Impression) 

Chi – Square=53.69, df=48 P-Value=0.26548, RMSEA=0.020 
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ตาราง 1 ผลการวิเคราะหโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุระหวางคุณลักษณะของแหงการเรียนรูของโรงพยาบาล
เอกชนกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย 

คาสถิติ 
ไค-สแควร  ( 2χ ) = 53.69, df = 48 , P-Value = 0.26548, GFI = 0.96, RMR = 0.011 , RMSEA = 0.020 , 

df/2χ = 1.11, CN = 768.22 

ขนาดของอิทธิพลจากตัวแปรสาเหตุไปตัวแปรผล 
ตัวแปรผล คุณภาพการบริการของโรงพยาบาล 

ตัวแปรสาเหตุ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออม อิทธิพลรวม 
คุณลักษณะขององคการ
แหงการเรียนรูของ
โรงพยาบาล 

0.49 - 0.49 

อัตราความสามารถในการใชตัวแปรแฝงอธิบายการผันแปรขององคประกอบ หรือตัวบงช้ี ฯ 
 SQ - - 
2R  0.24 - - 

เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรแฝง 
 SQ LO 

SQ 1.00  

LO 0.49 1.00 
คาน้ำหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตได 

ตัวแปรแฝง 
ตัวแปรสังเกตได 

คาน้ำหนัก 
องคประกอบ 

ความคลาดเคล่ือน 
มาตรฐาน 

คาน้ำหนักองคประกอบ
มาตรฐาน 

R - Square 

LO     

CL 0.46** 0.04 0.79 0.62 

DI 0.58** 0.07 0.98 0.96 

TL 0.49** 0.04 0.74 0.54 

SE 0.56** 0.05 0.77 0.59 

Em 0.52** 0.04 0.76 0.58 
SC 0.48** 0.06 0.54 0.30 

Le 0.51** 0.05 0.71 0.50 

PU 0.60** 0.04 0.91 0.83 

SQ     

RC 0.42** 0.04 0.99 0.97 

Ap 0.36** 0.04 0.74 0.54 

EE 0.38** 0.04 0.82 0.67 

In 0.45** 0.04 0.92 0.84 

FI 0.44** 0.05 0.91 0.82 

หมายเหตุ : ** P-Value <0.01 
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จากขอมูลขางตนสรุปไดวา โมเดลที่กำหนดความความสัมพันธระหวางคุณลักษณะขององคการแหงการ
เรียนรูของโรงพยาบาลเอกชนกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ โดยคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูมีผลกระทบ และมีความสัมพันธทางบวกตอคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลเอกชน 
 
การอภิปรายผล 
 โมเดลคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูของโรงพยาบาลเอกชนมีผลกระทบและมีความสัมพันธเชิง
สาเหตุในทางบวกตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชน และโมเดลทางทฤษฎีมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ สอดคลองกับผลการวิจัยของ Hernandez and Watkins (2003) ซ่ึงพบวามิติของการเปนองคการแหงการ
เรียนรูสามารถทำนายผลงานดานความรูของไดรอยละ 38 และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Yang, Watkins and 
Marsick (2004) ซ่ึงพบวา Dimension of the Learning Organization Questionnaire (DLOQ) ครอบคลมุมิตขิอง
การเปนองคการแหงการเรียนรูท้ัง 7 มิติ และพบวา DLOQ มีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานของท้ังผลงานดาน
ความรูและผลการดำเนินงานดานการเงินของอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ผลการศึกษาครั้งนี้ยังสอดคลองกับผล
การศึกษาของจีระพร เรืองจิระชูพร (2548) ที่ศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูสงผลตอความพึงพอใจในการ
ทำงานของพนักงานหนวยงานของรัฐ เปรียบเทียบกับหนวยงานภาคเอกชน และยังพบวาองคประกอบของการเปน
องคการแหงการเรียนรู และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในหนวยงานของรัฐและเอกชนไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคญั ผลจากการศึกษาคร้ังน้ียังพบวาคณุลักษณะของแหงการเรียนรูมีผลทางบวกตอคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาลเอกชน สอดคลองกับผลการศกึษาของ Ellinger, Eliiinger, Yang, and Howton (2002), 
Yang, Watkins, and Marsick (2004) และ Davis (2005) ซ่ึงผลจากการศกึษาพบวา ระดับการเปนองคการแหงการ
เรียนรู เปนตัวขับเคลื่อนที่สำคัญ และมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานขององคกรดวย แตอยางไรก็ตาม อาจมี
คุณลักษณะ หรือองคประกอบอ่ืนท่ีอาจมีอิทธิพลตอคุณภาพการบริการ ซ่ึงผูวิจัยไมไดศึกษาในคร้ังน้ี เชน การทำงาน
เปนทีม ตามงานวิจัยของ Ashill et al. (2005 : 293 – 308) การใหขอมูลปอนกลับ การใหอิสระในการทำงาน และ
การมีสวนรวม ตามงานวิจัยของ Mukherjee and Malhatra (2006 : 444 – 473) 

จากการวิจัยพบวา มิติการเปนองคการแหงการเรียนรู ของมิติตางๆ ท้ัง 7 มิติ สามารถทำนายผลงานดาน
ความรูของได และสอดคลองกับผลการศึกษาของ Yang, Watkins and Marsick (2004) ท่ีศึกษาถึงมิติ การวัดผล
และความตรงของเครื่องมือทดสอบระดับของการเปนองคการแหงการเรียนรูคือ Dimension of the Learning 
Organization Questionnaire (DLOQ) ซึ่งครอบคลุม มิติของการเปนแหงการเรียนรูทั้ง 7 มิติ โดยผลที่ไดจาก
การศึกษาพบวา DLOQ สามารถทำนายผลงานดานความรูขององคกรไดเชนกัน ผลการศึกษาคร้ังน้ียังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของจีระพร เรืองจิระชูพร (2548) ท่ีศึกษาความเปนองคการแหงการเรียนรูสงผลตอความพึงพอใจใน
การทำงานของพนักงานหนวยงานของรัฐ เปรียบเทียบกับหนวยงานภาคเอกชน และยังพบวาองคประกอบของการ
เปนองคการแหงการเรียนรู และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรในหนวยงานของรัฐและเอกชนไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ ผลจากการศึกษาคร้ังน้ียังพบวาคุณลกัษณะของแหงการเรียนรูมีผลทางบวกตอคุณภาพ
การบริการของโรงพยาบาล สอดคลองกับผลการศึกษาของ Ellinger, Eliiinger, Yang, and Howton (2002), 
Yang, Watkins, and Marsick (2004) และ Davis (2005) ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา ระดับการเปนองคการแหง
การเรียนรู เปนตัวขับเคลื่อนท่ีสำคัญ และมีความสัมพันธกับผลการดำเนินงานขององคกรดวย 
 ดังน้ันในการพัฒนาองคกรโรงพยาบาลใหมีคุณลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีคุณภาพการ
บริการที่ดีนั้น ผูบริหารโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยควรใหความสำคัญหรือมุงเนนการพัฒนาองคกร และ
พัฒนาบุคลากรหรือผูปฏิบัติงานในดานการสนทนา และการสอบถามของบุคลากร และความเอาใจใสและดูแล
ผูรับบริการ รวมท้ังประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริการ อยางตอเน่ือง 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 
 ในการพัฒนาโรงพยาบาลเอกชนใหมีคุณลักษณะของการเปนองคการแหงการเรียนรูท่ีมีผลตอคุณภาพการ
บริการ ตามโมเดลคุณลักษณะองคการแหงการเรียนรูและผลที่มีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย น้ัน ผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของในการพัฒนาองคกร และพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลควร
ใชตัวชี้วัดคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู และตัวชี้วัดคุณภาพการบริการท่ีมีการจัดลำดับความสำคัญแลว 
ไปประยุกตใชในการพัฒนาองคกร – บุคลากรตามคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูใหมีคุณภาพการบริการท่ี
ดีอยางตอเน่ือง โดยใหความสำคัญกับการจัดสรรทรัพยากร เชน เวลา งบประมาณในการพัฒนาบุคลากร และการ
พัฒนาโรงพยาบาลเอกชนใหมีคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและคุณภาพการบริการท่ีเปนเลิศ ซ่ึงจะตอง
มุงเนนการสราง สงเสริม กระตุนใหบุคลากรเกิดคานิยมในการเรียนรู และสรางแรงบันดาลใจใหลงมือทำและเปน
เจาของความคิดดวยการระบุเปาหมายท่ีตองการมุงเพ่ือปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะทำใหบุคลากร
ผูปฏิบัติงานหยิบยื่นความมีน้ำใจ ทุมเทซ่ึงจะทำใหผูรับบริการเกิดความอบอุน เปนมิตร มีความไววางใจ รวมท้ังมี
การใหขอมูล สารสนเทศท่ีจำเปนท่ีทำใหการดูแลรักษา ฟนฟู และการบริการอ่ืนๆ แกผูรับบริการท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีประสิทธิผลในระดับสูง 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาคร้ังน้ีผูวิจัยขอนำเสนอการศึกษาคร้ังตอไป โดยผูท่ีสนใจอาจนำผลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีไป
ทำการวิจัย ในรายละเอียดดังน้ี 
 1. ผูท่ีสนใจสามารถนำโมเดลคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรูและผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของ
โรงพยาบาลเอกชนไปทำการศึกษากับโรงพยาบาลท่ียังไมไดผานการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลท่ียังไมผานเกณฑโรงพยาบาลสรางเสริมสุขภาพ หรือนำโมเดลคุณลักษณะขององคการแหงการเรียนรู
และผลท่ีมีตอคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลเอกชนไปทำการศึกษากับโรงพยาบาลเฉพาะทาง เชน โรงพยาบาลสงฆ 
โรงพยาบาลทหารผานศึก โรงพยาบาลจักษุ โรงพยาบาลเด็ก ฯลฯ หรืออาจทำการศึกษากับองคกรประเภทอ่ืนๆท่ี
อยูในภาคบริการ 
 2. ผูท่ีสนใจสามารถนำผลจากการศึกษาคร้ังน้ีไปพัฒนาโมเดล โดยอาจเพ่ิมตัวแปรอ่ืนอาจมีผลตอคุณภาพ
การบริการ เชน การใหขอมูลยอนกลับ การใหอิสระในการทำงาน และการมีสวนรวม เปนตน 
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การลงทุนในรูปแบบการออมทองในประเทศไทย 
 
Investment in the form of gold saving in Thailand 
 
ผูวิจัย    ดร.สุจาริณี  เชษฐกุล  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย  
ดร.บำรุง  ตั้งสงา 
 

บทคัดยอ 
 การออมทองจะดีหรือไมดีก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคของคุณ หากความตองการของคุณตรงกับขอดขีองการ
ออมทอง ก็ถือวาเปนการออมท่ีเหมาะสม น่ันคือความตองการออมทองแทนการเก็บเงินและเพ่ือเปาหมายในการได
ทองมาเก็บไวเปนสินทรัพยท่ีปลอดภัยในอนาคต เพราะการออมทองจะชวยใหคุณมีวินัยในการเก็บเงิน สามารถ
กำหนดเปาในการเก็บเงินไดเลยวาจะออมเทาไหร 1,000 บาท, 2,000 บาท หรือ 10,000 บาท แตถาออมทองเพ่ือ
การเก็งกำไรอาจจะไมเหมาะนัก เพราะวาการออมทองมักจะเปนการซ้ือแบบเฉลี่ยตนทุน หากตองการเก็งกำไรควร
ท่ีจะซ้ือขายทองเปนบาทไปเลย เพ่ือท่ีจะไดมองเห็นตนทุนและกำไรไดชัดเจนกวาการออมทอง  
 
คำสำคัญ : การลงทุน,การออมทอง 
 
Abstract 
 Gold Saving is good or bad depends on your purpose. If your needs match the 
advantages of gold saving is considered an appropriate savings. That is the need to save 
gold instead of saving money and for the purpose of getting gold to be stored as a safe asset 
in the future. Because gold saving will help you to have discipline in saving money can set 
a target for saving money that will save up to 1,000 baht, 2,000 baht or 10,000 baht. But if 
gold saving for speculation may not be suitable. Because gold saving is often an average 
cost purchase If wanting to speculate, should buy gold in baht. In order to see costs and 
profits more clearly than gold saving. 
 
Keywords : Investment , gold saving 
 

บทนำ 
 การลงทุนถือเปนการเพ่ิมความม่ันคงใหกับสถานะทางการเงนิ หากคุณยังเปนมือใหมและยังกลา ๆ กลัว ๆ 
กับการเร่ิมตนลงทุน ไมรูจะลงทุนอะไร ไมแนใจจะเร่ิมตนยังไงดี ผูเขียนจึงสนใจศึกษา“การลงทุนทองคำ”  
 “ทองคำ” ถือเปนสินทรัพยท่ีไดรับการยอมรับในระดับสากลเน่ืองจากหาซ้ือไดงายและขายไดคลอง 
ธนาคารแหงชาติท่ัวโลกก็นิยมใชทองคำเปนสวนหน่ึงของทุนสำรองระหวางประเทศ จึงทำใหราคาทองคำเปนตัว
บงชี้เศรษฐกิจโดยรวมของชวงน้ัน ๆ ไดอีกดวย โดยการลงทุนในทองคำชวยปองกันผลกระทบจากอัตราเงินเฟอ 
และยังมีมูลคาเพ่ิมในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ การถือทองคำจึงเปนการชวยรักษาความม่ันคงและปองกันความเสี่ยงไป
พรอมกันดวย 
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 ทองคำเปนสิ่งท่ีคนนิยมซ้ือเพ่ือสะสม ลงทุน และเก็งกำไร การท่ีหลาย ๆ คนเลือกลงทุนทองคำมีเหตุผล
หลายอยางดวยกัน เชน การเปลี่ยนเงินออมใหเปนทรัพยสินเพ่ือสรางรายไดใหกับตัวเอง การลงทุนในทองคำมีความ
ปลอดภัยสูงและมีความเสี่ยงต่ำเม่ือเทียบกับกองทุนและหุน และยังเปนหน่ึงในวิธีการสรางผลตอบแทนท่ีดี ทำไดงาย 
และอาจทำกำไรระยะสั้นไดสูงอีกดวย 
 ในอดีต คนไทยนิยมซ้ือทองรูปพรรณถึง 80-90% ของการซ้ือขายทองท้ังหมด แตทุกวันน้ีกลับกัน คือ         
คนไทยนิยมซ้ือทองแทงมากกวา 80-90% โดยสวนใหญซ้ือเพ่ือเก็บและลงทุน ปจจุบัน ไมจำเปนตองลงทุนซ้ือขาย
ทองคร้ังละ “สองสลึง” หรือ “หน่ึงบาท (ทอง)” ซ่ึงตองจายเงินหลักหม่ืนตอคร้ัง เพราะวันน้ี รานทองหลายแหงมี
บริการท่ีเรียกวา “ออมทอง” ทำใหนักลงทุนสามารถซ้ือทองไดดวยเงินเร่ิมตนเพียง 100 บางก็เร่ิมท่ี 500 หรือ 
1,000-1,500 บาทตอคร้ัง หรือตอเดือน ขณะท่ีบางรานอาจไมไดกำหนดวาตองลงทุนวันท่ีเทาไร หรือเดือนละก่ีคร้ัง 
ขึ้นอยูกับการตดัสินใจของผูลงทุนเอง แตบางรานอาจกำหนดใหลงทุนเดือนละคร้ัง ทุกวันท่ี X ของเดือน บางรานอาจ
มีขั้นต่ำของน้ำหนักทองหรือมูลคาทองท่ีสามารถขายได สวนบางรานอาจไมกำหนดขั้นต่ำ บางรานอาจใหรับทองจริง
ไดเม่ือออมครบมูลคาทองขนาด 1 กรัมขึ้นไป แตบางรานอาจใหรอจนครบ 1 สลึงขึ้นไป ขณะท่ีบางรานมีคากำเหน็จ 
บางรานอาจไมคิด นอกจากน้ี บางรานอาจมีบริการซ้ือทองผาน Line หรือ Facebook ไดดวย (marketeer,2020) 
  
การลงทุนในทองคำ 
 กอนอ่ืนหลายคนอาจจะสงสัยวาการลงทุนในทองคำน้ีคือทองคำแทงหรือทองคำรูปพรรณและเร่ือง
ผลตอบแทนจะมากนอยคุมคากับการลงทุนไหม จริง ๆ แลวเราสามารถลงทุนไดท้ังในทองคำรูปพรรณและทองคำ
แทง แตสิ่งแรกท่ีจำเปนตองรูคือน้ำหนักของทองคำแทงกับทองรูปพรรณ แมจะนับเปนทอง “1 บาท” เทากัน แต
น้ำหนักจริงไมเทากัน โดยทองคำแทง 1 บาท หนัก 15.244 กรัม สวนทองรูปพรรณ 1 บาท หนัก 15.16 กรัม ทำให
ทองคำท้ังสองแบบท่ีความบริสุทธ์ิเทากันมีราคาตอ 1 บาทไมเทากันไปดวย 
 การลงทุนในทองคำรูปพรรณสามารถซ้ือตามน้ำหนักท่ีตองการไดเลย แลวยังสามารถเลือกลวดลายและ
นำมาสวมใสเปนเคร่ืองประดับไดในระหวางท่ีถือครอง แตมีขอเสียคือมีคากำเหน็จ หรือคาแรงในการทำทองท่ีเพ่ิม
เขามาทำใหตนทุนเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยูกับรานและลวดลายของทองท่ีซ้ือ นอกจากน้ียังสามารถสึก
กรอนได เม่ือนำไปขายคืนจะถูกหักคาเสื่อมประมาณ 5% จึงเปนท่ีนิยมสำหรับคนท่ีตองการเก็บเปนสินทรัพยระยะยาว 
หรือเปนมรดกตกทอดมากกวาการลงทุนเพ่ือทำกำไรระยะสั้น 
 สวนทองคำแทงมักจะมีการกำหนดซ้ือขั้นต่ำและอาจมีคาบล็อกบางเล็กนอย จึงตองใชเงินทุนท่ีมากกวาใน
การซ้ือ แตไมมีคากำเหน็จจึงมีราคาถูกกวาทองคำรูปพรรณ เวลาขายคืนไมมีคาใชจายเพ่ิมเติมหรือมีนอยกวา
ทองรูปพรรณมาก ทองคำแทงจึงทำกำไรไดมากกวาทองรูปพรรณและเปนท่ีนิยมสำหรับนักลงทุนท่ีลงทุนในทอง
อยางจริงจัง ทองคำแทงท่ีลงทุนโดยท่ัวไปมี 2 ประเภท คือ ความบริสุทธ์ิ 96.5% และ 99.99% โดยท่ีในประเทศ
ไทยจะนิยมลงทุนในประเภทแรกมากกวา และนิยมซ้ือขายกันในขนาดตัง้แต 5 บาท, 10 บาท, 20 บาท และ 50 บาท 
(Plearn by Krungsri Guru,2020) 
 การออมทอง หรือการลงทุนในทองคำ เรียกไดวาเปนการออมเงินรูปแบบหน่ึง ซ่ึงเปนการสะสมเงินในแต
ละเดือนเทาๆ กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนเงินออมน้ันเปนทองคำ หรือถาเราจะเรียกวาเปนการฝากเงินระยะยาวรูปแบบหน่ึง 
ซ่ึงการออมทองน้ี หลายคนสามารถสะสมเงิน และออมเงินในหลักพันบาทเพ่ือสะสมทองได ซ่ึงเปนอีกหน่ึงวิธีท่ีจะ
ชวยใหคนท่ีมีรายไดไมสูงมากนักสามารถมีเงินซ้ือทองคำไดอยางงายๆ และวิธีการออมทองน้ันก็งายแสนงาย ซ่ึง การออม
ทองน้ันเราสามารถหักจากบัญชีเงินฝาก หรือหักจากบัญชีธนาคารไดโดยอัตโนมัติ หรือสามารถซ้ือขายผานแอพ
พลิเคชนัตาง ๆไดเลย ซ่ึงการออมทองน้ันทำใหเราไมตองสนใจเร่ืองคาผันผวน และการสูญหายของเงิน และทองคำ 
เพราะการออมทองน้ันเปนการเก็บสะสมระยะยาว ยกตัวอยางใหเขาใจกันงายๆครับ เชนทองบาทหน่ึงมีราคา 
24,000 บาท (ราคาสมมุติ) เราก็จะออมเงิน 1,000 บาทเปนเวลา 24 เดือน เราก็จะไดทองคำ 1 บาท 
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การออมทอง คือการฝกวินัยแหงการออม 
 การออมทองหรือการลงทุนในทองคำน้ันจริงอยูวามูลคาของทองคำมีขึน้มีลงตลอดเวลา แตสิ่งหน่ึงท่ีสำคัญ
มากน่ันก็คอื การมีนิสัยหรือวินัยท่ีดีสำหรับการออม เพราะเราควรลงทุนอยางตอเน่ืองหรือออมอยางตอเน่ือง และ
เราสามารตั้งเปาหมายไดชัดเจนเลยวาเราอยากไดทองคำหนักหน่ึงบาทเราจะตองลงทุนเดือนละเทาไรจำนวนก่ีเดอืน
เราถึงจะไดทองคำท่ีมีมูลคาหนักหน่ึงบาท แตสิ่งสำคัญ การออมเราตองออมอยางตอเน่ืองโดยไมกอหน้ีเพ่ิม ซ่ึงหาก
เราตองการใชเงินฉุกเฉินหรือตองการเงินกอน การทำสินเชื่อสวนบุคคล และบัตรกดเงินสด จะเปนตัวชวยไดอยางดี 
เพียงแตเราตองวางแผนการชำระหน้ีใหดี (Masii,2019) 
 
การออมทองกับแอพลิเคชันในประเทศไทย 
 หลากหลายชองทางสำหรับการออมทองในประเทศไทย โดยขึ้นอยูกับเงื่อนไข ดังน้ี 
 
ออสสิริส 
 หากพูดถึงการออมทอง คงไมมีใครไมรูจัก “ออสสิริส” อีกหน่ึงรูปแบบการออมทอง ท่ีจะนำเงินของผูออมใน
แตละเดือนมาหารกับวันทำการ เพ่ือจะไดเขาซ้ือทองไดทุกวันทำการในลักษณะกระจายความเสี่ยงออกไปทุกวัน โดยใช
เงินขั้นต่ำ 1,000 บาท/เดือน ซ่ึงการขายทองคำน้ัน ออสสิริสจะเปดโอกาสใหใหผูออมขายทองไดเม่ือมีทองอยูในพอรต
ถึง 1 สลึงขึ้นไป หรือหากจะแลกรับเปนทองคำ ก็สามารถรับไดเม่ือมีทองคำในพอรต 1 กรัมขึ้นไป (แบบมีคากำเหน็จ)  
 
ฮ่ัวเซงเฮง 
 ในวงการทอง ทุกคนนาจะรูจักราน ฮ่ัวเซงเฮง ซ่ึงเรามาดูโปรแกรมการออมทองคำกันดีกวา ซ่ึงฮ่ัวเซงเฮงน้ี
มีโปรแกรมออมทองคำใหเลือก 2 แบบท้ังแบบรายเดือน และแบบรายวันผาน LINE โดยท้ัง 2 รูปแบบใชเงินเร่ิมตน
เพียง 1000 บาท รูปแบบรายเดือนทางรานจะตัดเงินเพ่ือซ้ือทองคำใหทุกวันทำการท่ี 2 ของเดือน และจะขายก็จะ
ขายไดตอเม่ือออมทองมาแลว 3 เดือนขึ้นไป และหากผูออมตองการแลกรับเปนทองคำก็ตองออมทองคำใหไดระดับ 
1 สลึงขึ้นไป แบบมีคากำเหน็จครับ รูปแบบ Line คือบริการออมผานแอพพลิเคชั่น LINE รูปแบบน้ีจะเหมาะกับนัก
ลงทุนรุนใหม สามารถซ้ือขายไดทุกวันทุกเวลาเพียงแคสงคำสั่งผานโทรศัพทมือถือ 
 
จีแคป 
 เปนโปรแกรมการออมทองคำดวยเงินเร่ิมตน 1,000 บาท สามารถแลกทองไดตั้งแต 1 สลึง – 5 บาท            
ผูออมสามารถเลือกไดวาจะใหตัดในวันท่ี 2 หรือ 4 ของเดือน และหากตองการแลกเงินเปนทองคำก็สามารถแลกได
เลยทุกสาขาทันที 
 
HelloGold 
 อีกหน่ึงนวัตกรรมการออมทองท่ีเปดตัวไมนาน ซ่ึงรูปแบบการออมทองผานแอพพลิเคชั่น โดยลูกคา
สามารถนำเงินฝากเขา HelloGold Wallet และเร่ิมใชบริการออมและซ้ือขายทองได โดยบริษัทฯ คิดคาธรรมเนียม
ในการซ้ือขายเพียง 2% ของมูลคาธุรกรรม และคิดคาธรรมเนียมในการเก็บรักษาทองคำ 2% ตอป โดยไดกำหนด
เงินขั้นต่ำในการออมเพียง 10 บาท และสูงสุดไมเกิน 30,000 บาทตอวัน 
 
 
 

85

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



โกลเบล็ก โกลด 
 เปนโปรแกรมการออมทอง ท่ีมีโปรแกรมออมทองใหนักลงทุนไดเพ่ิมทางเลือกเชนกัน แตเงินเร่ิมท่ีจะมา
ลงทุนกับโปรแกรมน้ีเร่ิมท่ี 1,500 บาท/เดือน แตมีจุดเดนเร่ืองการขายท่ีขายไดตลอดเวลาโดยไมตองมีเงื่อนไขเร่ือง
ระยะเวลา หรือปริมาณทองในพอรต ท่ีสำคัญยังฟรีคากำเหน็จในการของรับทองคำ โดยผูออมจะขอรับทองคำไดก็
ตอเม่ือมีทองคำในพอรตน้ำหนัก 5 บาทขึ้นไป 
 
Aurora 
 เปนโปรแกรมการออมทอง ท่ีใชหลัก DCAหรือซ้ือเปนคร้ังๆเพ่ือถัวเฉลี่ยตนทุน เพียงแคเลือกไซสการออมทองท่ี
เหมาะกับคุณ ซ่ึงแตละไซสจะกำหนดวามีการออมทองขั้นต่ำเทาไร และเร่ิมตนท่ีเทาไร (สำนักขาวอีไฟแนนซไทย,2562) 
 
ขอดีของการออมทอง 

• ถึงจะมีงบนอยก็สามารถท่ีจะซ้ือทองคำแทงได การออมทองน้ันไมจำเปนตองใชเงินกอนในการซ้ือ
ทองคำแทง เราสามารถซ้ือทองคำแทงไดโดยเร่ิมตนการซ้ือเพียงแคเดือนละ 1,000 บาทเทาน้ัน 

• ซ้ือขายไดงาย หากเราตองการท่ีจะยุติการออมทองหรือตองการท่ีจะถอนทองคำแทงออกมาก็สามารถ
ทำได ซ่ึงเราสามารถถอนทองคำแทงออกมาไดตามจำนวนท่ีเราทำการสะสมมาเร่ือยๆ หรือหากไดเปนเงินสดเราก็
ทำการขายคืนกลับไป ซ่ึงราคาการขายคืนก็จะเปนไปตามท่ีราคาสมาคมการคาทองคำปรากาศ ณ วันเวลาน้ันๆ 

• เปนการกระจายความเส่ียง ทองคำแทงน้ันเปนสินทรัพยท่ีสามารถปองกันอัตราเงินเฟอไดซ่ึงน้ันก็
เปนไปไดท่ีจะไดกำไรจากการออมทอง ตัวอยางเชน หากปท่ีเราเร่ิมออมทองคำเทงราคาบาทละ 17,500 บาท            
เราออมไปซัก 3-5 ป เกิดอยากขายทองขึ้นมา ทองคำชวงน้ันเกิดขึ้นราคาเปนบาทละ 24,000 บาท เราก็จะไดกำไร
จากการออมทองปแรกๆ และเงินท่ีไดกำไรจากทองคำน้ันจะไมถูกเก็บภาษีอีกดวย 

• การเก็บรักษา หากเราซ้ือทองคำแทงเราจำเปนตองมีการเก็บรักษาท่ีปลอดภัยอยางมาก แตหากเราเขา
โครงการออมทอง เราสามารถท่ีจะตัดเร่ืองการเก็บรักษาน้ันออกไปไดเลยเพราะทางบริษัทท่ีเราออมทองอยูน้ันจะ
เปนผูท่ีเก็บรักษาใหแทนเราเอง เพราะฉะน้ันเราสามารถตัดตนทุนการเก็บรักษาทองคำได 

 
ขอเสียของการออมทอง 

• มีความผันผวนของราคาทองคำ เน่ืองดวยทองคำเปนสินทรัพยท่ีมีความผันผวนของราคาอยูตลอดเวลา
เพราะมีหลากหลายปจจัยท่ีทำใหราคาทองคำน้ันขึ้นๆลงๆ ซ่ึงก็มีความเปนไปไดเชนกันวาออมทองมีสิทธิท่ีจะขาดทุน 

• ออมทองน้ันไมมีดอกเบี้ย ในโครงการออมทองน้ันจะแตกตางจากเงนฝากคือไมมีดอกเบี้ยใหถึงแมจะ
ออมทองคำมาหลายป ซ่ึงเราจะไดกำไรไดก็ตอเม่ือราคาทองคำขึ้นสูงกวาราคาท่ีเราเคยซ้ือไว 

• การออมทองไมมีปนผล 
• มีคาธรรมเนียมในการตัดยอดเงินออมทอง 
• รับความเสี่ยงหากบริษัทปดตัว 
• เลือกราคาซ้ือไมได (MoneyDuck,2020) 
 

สรุป 
 การออมทองเปนการซ้ือทองคำเก็บทุกเดือนเพียงเปลี่ยนจากกำหนดน้ำหนักทองท่ีจะซ้ือในแตละเดือนเปน
กำหนดจำนวนเงินท่ีจะใชซ้ือทองคำในแตละเดือนแทน อยางไรก็ตาม หัวใจของการออมทอง คือตองมีวินัยการออม 
และควรพิจารณาเลือกบริษัทท่ีมีความนาเชื่อถือ ม่ันคง ท่ีสำคัญตองศึกษาขอมูลกอนตัดสินใจ 
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 การออมทองจะดีหรือไมดีก็ขึ้นอยูกับจุดประสงคของคุณ หากความตองการของคุณตรงกับขอดีของการ
ออมทอง ก็ถือวาเปนการออมท่ีเหมาะสม น่ันคือความตองการออมทองแทนการเก็บเงินและเพ่ือเปาหมายในการได
ทองมาเก็บไวเปนสินทรัพยท่ีปลอดภัยในอนาคต เพราะการออมทองจะชวยใหคุณมีวินัยในการเก็บเงิน สามารถ
กำหนดเปาในการเก็บเงินไดเลยวาจะออมเทาไหร 1,000 บาท, 2,000 บาท หรือ 10,000 บาท แตถาออมทองเพ่ือ
การเก็งกำไรอาจจะไมเหมาะนัก เพราะวาการออมทองมักจะเปนการซ้ือแบบเฉลี่ยตนทุน หากตองการเก็งกำไรควร
ท่ีจะซ้ือขายทองเปนบาทไปเลย เพ่ือท่ีจะไดมองเห็นตนทุนและกำไรไดชัดเจนกวาการออมทอง 
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บทคัดยอ 
 บทควำมร่ือง ปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอควำมจงรักภักดี฿นกำรปฏิบัติงำน ดยประยุกต์฿ชຌทฤษฎีมิติ
ทำงวัฒนธรรมของฮอฟสตีด มีวัตถุประสงค์พื่อ ศึกษำนวคิดละทฤษฎีละสนอนะส ำหรับกำรวิจัย฿นประดใน
วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอควำมจงรักภักดี จำกกำรศึกษำพบนวคิดละทฤษฎีท่ีกี่ยวขຌอง 2 นวคิดเดຌก แ. นวคิด
ทฤษฎีกี่ยวกับวัฒนธรรม โ. นวคิดกี่ยวกับควำมจงรักภักดี ทัๅงนีๅพื่อป็นนวทำง฿หຌผูຌท่ีมีควำมสน฿จศึกษำ฿นล ำดับ
ตอเป 
 
ค าส าคัญ : วัฒนธรรมองค์กร, ความจงรักภักดีในการปฏิบัติงาน  
 
Abstract 

The article on factors of organizational culture affecting job loyalty by applying Hoffst's 
cultural dimension theory to study concepts the both theories and recommendations for research 
on organizational culture issues affecting loyalty. From the study, found 2 concepts and related 
theories, namely 1. Theories about culture 2. The concept of loyalty this is to be a guideline for 
those who are interested in studying further. 
 
Keywords : culture, Loyalty, Hoffstede 
 

ความป็นมาละความส าคัญของปัญหา 
วัฒนธรรมองค์กร หมำยถึง สิ่งตำงโ อันประกอบดຌวย สิ่งประดิษฐ์ บบผน พฤติกรรม บรรทัดฐำน ควำมช่ือ 

คำนิยม อุดมกำรณ์ ควำมขຌำ฿จ ละขຌอสมมติฐำนพืๅนฐำนของค ำจ ำนวนหน่ึง หรือคนสวน฿หญภำย฿นองค์กร (จรัส อติวิทยำภรณ์, 
2554 : 360) ป็นระบบผลรวมของควำมช่ือ กำรคำดหวัง ผนกำร คำนิยม ทัศนคติละพฤติกรรมรวม ดยสมำชิกขององค์กร 
(Don Hellriegel and Others. 1998 :546) ตลอดจน ทัๅงหมดท่ีป็นควำมช่ือ ควำมรูຌสึก พฤติกรรม ละสัญลักษณ์ท่ี
ป็นลักษณะขององค์กร ตลอดจน กำรรวมกันของปรัชญำ อุดมกำรณ์ ควำมช่ือ ควำมรูຌสึก ขຌอสมมติฐำนพืๅนฐำน กำรคำดหวัง 
ทัศนคติ บรรทัดฐำน ละคำนิยม ิFred C. Lunenberg and Allan C. Ornstein,2000 : 60) ทัๅงนีๅวัฒนธรรมองค์กร 
ป็นสิ่งท่ีองค์กรเดຌสรຌำงอกลักษณ์ของตนองพื่อกอ฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กร ป็นอกลักษณ์ ป็นกำรถำยทอด
บบอยำง฿นกำรท ำงำน ป็นขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน ป็นหนทำง฿หຌบุคลำกรเดຌทุมทกำรท ำงำน฿หຌกับองค์กร 
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ป็นกำรหลอหลอมควำมดีงำม ควำมหมำะสม฿หຌกับพนักงำน฿หม ป็นกำรชวย ฿หຌบุคลำกรทัๅงกำละ฿หมสำมำรถ
ปรับตัวขຌำหำกันเดຌป็นอยำงดี ป็นกำรสรຌำงภำวะผูຌน ำส ำหรับผูຌบริหำร ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคลกรทุก
คน฿นองค์กร ป็นครื่องชีๅ฿หຌหในถึงควำมส ำรใจขององค์กร ป็นครื่องมือควบคุมกำรท ำงำนของบุคลำกร฿นองค์กรดຌวย
ควำมระมัดระวัง ิวิชียร วิทยำอุดม,2544 : 9-10ี ปัจจุบันมีกำรศึกษำวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอควำมจงรักภักดีอยำง
หลำกหลำย ซึ่งวัตถุประสงค์ของบทควำมร่ืองนีๅป็นกำรศึกษำพื่อส ำรวจละกำรทบทวนงำนวิจัยท่ีกี่ยวขຌองกี่ยวกับ
ร่ืองดังกลำว ทัๅงนีๅพื่อป็นนวทำง฿หຌผูຌที่มีควำมสน฿จศึกษำ฿นล ำดับตอเป 

 

วัตถุประสงค์  
พื่อกำรทบทวนวรรณกรรมกี่ยวกับปัจจัยของวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอควำมจงรักภักดี฿นกำรปฏิบัติงำนดย

ประยุกต์฿ชຌทฤษฎีมิติทำงวัฒนธรรม ของฮอฟสตีด 
 

นวคิดละทฤษฎีในประดในวัฒนธรรมองค์กรท่ีมีผลตอความจงรักภักดี 
1. นวคิดทฤษฎีกี่ยวกับวัฒนธรรม 

วัฒนธรรมองค์กร หมำยถึง สิ่งตำงโ อันประกอบดຌวย สิ่งประดิษฐ์ บบผน พฤติกรรม บรรทัดฐำน ควำมช่ือ 
คำนิยม อุดมกำรณ์ ควำมขຌำ฿จ ละขຌอสมมติฐำนพืๅนฐำนของคนจ ำนวนหน่ึง หรือคนสวน฿หญภำย฿นองค์กร (จรัส อติวิทยำภรณ์, 
2554 : 360) ป็นระบบผลรวมของควำมช่ือ กำรคำดหวัง ผนกำร คำนิยม ทัศนคติละพฤติกรรมรวม ดยสมำชิกของ
องค์กร (Don Hellriegel and Others. 1998 :546) ตลอดจน ทัๅงหมดท่ีป็นควำมช่ือ ควำมรูຌสึก พฤติกรรม ละ
สัญลักษณ์ท่ีป็นลักษณะขององค์กร ตลอดจน กำรรวมกันของปรัชญำ อุดมกำรณ์ ควำมช่ือ ควำมรูຌสึก ขຌอสมมติฐำน
พืๅนฐำน กำรคำดหวัง ทัศนคติ บรรทัดฐำน ละคำนิยม  ิFred C. Lunenberg and Allan C. Ornstein,2000 : 60) 
ทัๅงนีๅวัฒนธรรมองค์กร ป็นสิ่งท่ีองค์กรเดຌสรຌำงอกลักษณ์ของตนองพื่อกอ฿หຌกิดประยชน์ตอองค์กร ป็นอกลักษณ์ 
ป็นกำรถำยทอดบบอยำง฿นกำรท ำงำน ป็นขวัญละก ำลัง฿จ฿นกำรปฏิบัติงำน ป็นหนทำง฿หຌบุคลำกรเดຌทุมทกำร
ท ำงำน฿หຌกับองค์กร ป็นกำรหลอหลอมควำมดีงำม ควำมหมำะสม฿หຌกับพนักงำน฿หม ป็นกำรชวย฿หຌบุคลำกรทัๅงกำ
ละ฿หมสำมำรถปรับตัวขຌำหำกันเดຌป็นอยำงดี ป็นกำรสรຌำงภำวะผูຌน ำส ำหรับผูຌบริหำร ป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรม
ของบุคลกรทุกคน฿นองค์กร ป็นครื่องชีๅ฿หຌหในถึงควำมส ำรใจขององค์กร ป็นครื่องมือควบคุมกำรท ำงำนของบุคลำกร
฿นองค์กรดຌวยควำมระมัดระวัง ิวิชียร วิทยำอุดม, 2544 : 9-10ี  

ทฤษฎีมิติทางวัฒนธรรมของฮอฟสตีด  
ทฤษฎีนีๅจึงถูกน ำมำ฿ชຌกันอยำงพรหลำยท่ัวลกพื่อ฿ชຌศึกษำควำมตกตำงทำงวัฒนธรรมส ำหรับกำรวิครำะห์

พฤติกรรมของมนุษย์ทัๅง฿นดຌำนจิตวิทยำ สังคมวิทยำ กำรตลำด ละกำรจัดกำร ส ำหรับกำรน ำทฤษฎีมิติทำงวัฒนธรรม
ของฮอฟสตีด มำประยุกต์฿ชຌกับนวคิดกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ท่ีมีวัฒนธรรมตกตำงกัน฿นตละประทศ สำมำรถ
อธิบำย฿นตละมิติเดຌ 4 มิติ (อຌำง฿น วันชัย มีชำติ , 2551 : 285 -288 ) เดຌก 1.กำรหลื่อมลๅ ำของอ ำนำจ โ. ควำมป็น
ปัจจกบุคคลละกลุมนิยม ใ. กำรหลีกลี่ยงควำมเมนนอน ไ. ควำมป็นชำยกับควำมป็นหญิง  

ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กร 
ลักษณะละรูปบบของวัฒนธรรมองค์กรมีกำรศึกษำจำกนักวิชำกำรท่ีหลำกหลำยซึ่ง ลักษณะของวัฒนธรรม

องค์กร ป็นรูปบบท่ีชีๅ฿หຌหในถึงพฤติกรรม฿นกำรท ำงำนของสมำชิก฿นตละองค์กร สดง฿หຌหในจำก 6 ลักษณะ            
(Fred C. Lunenberg and Allan C. Ornstein. 2000 : 60) เดຌก 1.พฤติกรรมท่ีสังกตหในเดຌดยปกติ 2. มำตรฐำน
ของพฤติกรรมท่ีก ำหนดขึๅน฿นกลุมงำน 3. ควำมคงอยูขององค์กรละควำมคำดหวังของสมำชิก 4. นวนยบำยท่ี
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สำมำรถท ำ฿หຌกิดควำมช่ือกี่ยวกับกำรท ำงำน 5. นวทำงกำรปฏิบัติ ชวย฿หຌกิดควำมขຌำ฿จ฿นองค์กร ละ 6.บรรยำกำศ 
ดยรวมท่ีกอ฿หຌกิดควำมรูຌสึก฿นองค์กรท่ีป็นลักษณะทำงกำยภำพ ประภทของวัฒนธรรมองค์กร 

ประภทของวัฒนธรรมองค์กร  
สำมำรถจ ำนก ประภทของวัฒนธรรมองค์กรออกป็น 4 ประภท ประกอบดຌวย ิสุพำนี สฤษฎ์วำนิช. 2549 : 

518-519) เดຌก 1. กำรมุงนຌนควำมสน฿จ 2. วัฒนธรรมบบรำชกำร 3.วัฒนธรรมบบปรับตัว ละ 4. วัฒนธรรมบบ
ควำมส ำรใจ ซึ่งประภทของวัฒนธรรมองค์กรเดຌกิดขึๅนจำกมิติของกำรมุงนຌนซึ่ ประกอบดຌวย ควำมสน฿จ จ ำนก
ออกป็น ภำย฿นละภำยนอก สวนกำรควบคุม จ ำนกออกป็น ควำมมีสถียรภำพ ละควำมยืดหยุน จึงกอ฿หຌกิด
วัฒนธรรมองค์กรประภทตำงโ  

วิธีการรียนรูຌวัฒนธรรมองค์กร  
วิธีกำรรียนรูຌวัฒนธรรมองค์กร พนักงำนหรือบุคลำกร฿นองค์กำรสำมำรถรียนรูຌวัฒนธรรมขององค์กรเดຌดย

วิธีกำร 5 วิธี คือ ิสุพำนี สฤษฎ์วำนิช. 2549 : 528-529) 1. ประวัติศำสตร์ขององค์กร 2. พิธีกำรละพิธีกรรมของ
องค์กร 3. สัญลักษณ์ขององค์กร 4. ภำษำท่ี฿ชຌ ส ำหรับ฿นตละองค์กรละ 5. กำรรวมกิจกรรมองค์กร ซึ่งวิธีกำรรียนรูຌ
วัฒนธรรมองค์กร ป็นนวทำงหน่ึงท่ีผูຌบริหำรทุกระดับ ดยฉพำะผูຌบริหำรระดับสูงจะตຌอง฿ชຌกลวิธีตำงโ ฿หຌผูຌรวมงำนเดຌ
รียนรูຌเดຌ฿นหลำยโ วิธี ทัๅงทำงตรงละทำงอຌอม พื่อ฿หຌกิดพลังกลุมท่ีสำมำรถขับคลื่อนภำรกิจท่ีป็นงำนประจ ำปกติ
ละงำนตำมอกำสตำงโ เดຌด ำนินเปดຌวยควำมรำบรื่น รียบรຌอย พรຌอมทัๅง฿หຌองค์กรมั่นคงอยูเดຌยืนยำว ละผลิต
บุคลำกรรุนตอรุน 
2. นวคิดกี่ยวกับความจงรักภักดี 

ควำมจงรักภักดีตอองค์กร ป็นควำมช่ือมยงดຌำนควำมผูกพันระหวำงบริษัทละพนักงำน ป็นสวนหน่ึงท่ี
กอ฿หຌกิดควำมพึงพอ฿จของผูຌปฏิบัติงำนจนปรปลี่ยนป็นควำมผูกพันตอองค์กร ละน ำมำซึ่งควำมจงรักภักดี (Dennis 
G. Mccarthy, 1998) ป็นควำมรูຌสึกละกำรสดงออกของบุคลำกร ซึ่งคำรพตอองค์กร มีควำมผูกพันตอองค์กร           
มีควำมรูຌสึกรัก฿คร ซึ่งอำจป็นพรำะองค์กรนัๅนมีสิ่งจูง฿จ บำงอยำงท่ีท ำ฿หຌสมำชิกรูຌสึกสียดำยท่ีจะตຌองจำกองค์กรเป 
ตຌองกำรป็นสวนหน่ึงขององค์กร ภำคภูมิ฿จ ละสนับสนุนองค์กร มีควำมช่ือถือเวຌวำง฿จละพรຌอมท่ีจะชวยหลือองค์กร 
ควำมตใม฿จท่ีจะปฏิบัติ ตำมผูຌน ำปกป้ององค์กร จำกควำมหวังรຌำยจำกบุคคลอื่น ตระหนัก฿นดຌำนดีขององค์กร รูຌสึก ละ 
สดงออกทัๅงวำจำละกำรปฏิบัติท่ีดีตอองค์กรทัๅงตอหนຌำละลับหลัง 

ทฤษฎีความจงรักภักดี 
ควำมจงรักภักดีตอองค์กรป็นสิ่งท่ี สดงออกซึ่งสัมพันธภำพระหวำงบุคคลกับองค์กร ถຌำคนยิ่งมีควำม

จงรักภักดีตอองค์กรสูงมำกขึๅน ทำเร นวนຌมท่ีจะลำออกหรือทิๅงองค์กรเปกใจะนຌอยลงทำนัๅน องค์ประกอบของควำม
จงรักภักดี ประกอบดຌวย 3 มิติ ิHoy & Rees, 1974:268 – 275) ประกอบดຌวย 3 มิติ ดังนีๅ 1. ดຌำนพฤติกรรมท่ีสดงออก 
คือ ควำมเมอยำกยຌำยเปจำกบริษัท ละ ควำมตຌองกำรท่ีจะยຌำยตำมบริษัท มื่อบริษัทเดຌยຌำยเปท่ีอื่น 2. ดຌำนควำมรูຌสึก 
ควำมรักท่ีจะท ำงำนกับบริษัทควำมพึงพอ฿จ฿นบริษัท มีควำมภูมิ฿จ฿นกำรป็นสมำชิกของบริษัท มีควำมรูຌสึกป็นสวน
หน่ึงของบริษัท ดยรูຌสึกวำตนองมีควำมส ำคัญตอบริษัทละยินดีมีสวนรวมทุกกิจกรรมของบริษัทซึ่งปรียบสมือนทุก
คนป็นครอบครัว 3. กำรรับรูຌ คือ ควำมช่ือมั่นละเวຌวำง฿จ฿นบริษัท ควำมช่ือถือ฿นผูຌบังคับบัญชำ มຌคนอื่นจะมี
ปฏิกิริยำตอกำรตัดสิน฿จของผูຌบังคับบัญชำ ควำมรูຌสึกวำบริษัทละผูຌบังคับบัญชำยินดีรับผิดชอบทนมื่อตัวองบกพรอง 
ควำมรูຌสึกดยตรงวำมี ควำมจงรักภักดีตอบริษัท มีทัศนคติชิงบวกตอคุณคำละป้ำหมำยของบริษัท 
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ปัจจัยที่มีผลหรือมีความสัมพันธ์กับความจงรักภักดีตอองค์กร 
ปัจจัยท่ีมีผลหรือมีควำมสัมพันธ์กับควำมจงรักภักดีตอองค์กรหรือท่ีรียกวำ Organizational Commitment 

บงเดຌ ป็น 4 ปัจจัยิอนันต์ชัย คงจันทร์, โ5ใ้: ใๆี คือ1.คุณลักษณะสวนบุคคล 2.คุณลักษณะท่ีกี่ยวกับงำน 3.
คุณลักษณะท่ีกี่ยวกับองค์กร ละ 4.ประสบกำรณ์จำกกำรท ำงำน  

ลักษณะขององค์กรที่มีความจงรักภักดี 
ลักษณะขององค์กรท่ีมีควำมจงรักภักดีจะค ำนึงถึงกำรพัฒนำบุคลำกร฿หຌทำงำนตใมศักยภำพตรงกับท่ีมำสลว์ก

ลำวเวຌ ป็นควำมภำคภูมิ฿จขัๅนสูงสุด (Self – Actualization) ตควำมจงรักภักดีกิดจำกปัญหำของควำมสับสน฿นชีวิตละ
งำน ลักษณะของวัฒนธรรมองค์กรท่ีป็นสำหตุ฿หຌกิดควำมจงรักภักดี฿นองค์กำร 5 ประกำร ิRobbins, โเเแ:แ้เ – แ้แี 
คือ 1. ควำมรูຌสึกท่ีมุงมั่น฿นวัตถุประสงค์ขององค์กรท่ีมีควำมจงรักภักดี 2. มุงมั่นท่ีกำรพัฒนำปัจจกบุคคล 3. ควำมช่ือ฿จ 
ละควำมปຂดผย ละ4. กำรมอบอ ำนำจกบุคลำกร 

การทบทวนการศึกษากี่ยวกับวัฒนธรรมกับความจงรักภักดี  
วัฒนธรรมองค์กรละควำมพึงพอ฿จ฿นกำรท ำงำน สำมำรถพยำกรณ์ควำมจงรักภักดีของพนักงำน วัฒนธรรมองค์กร

มีผลตอควำมจงรักภักดีตอองค์กร ควำมช่ือมั่นขององค์กรมีผลตอควำมจงรักภักดีตอองค์กร ละรงจูง฿จ฿นกำรท ำงำนมีผล
ตอควำมจงรักภักดีตอองค์กร ินัทธ์ฐภัค มิ่งสัมพรำงค์ ละ สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ,2559: ธนวัฒน์ มั่นหมือนป้อม, 
2559) วัฒนธรรมองค์กร สภำพวดลຌอม฿นกำรท ำงำน รงจูง฿จ฿นกำรท ำงำนท่ีมีผลตอคุณภำพกำรบริกำร ละควำม
ภักดีของพนักงำน ผลกระทบของมิติทำงวัฒนธรรมท่ีมีตอระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูง กำรมีสวนรวม฿น
องค์กร ละกำรประมินผลกำร ปฏิบัติงำนป็นองค์ประกอบของระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงท่ีเดຌรับ อิทธิพล
จำกมิติทำงวัฒนธรรม สวนกำรฝຄกอบรมละกำรพัฒนำป็นองค์ประกอบ ของระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงท่ี
เมเดຌรับอิทธิพลจำกมิติทำงวัฒนธรรมผลกำรศึกษำกอ฿หຌกิดองค์ควำมรูຌกี่ยวกับกำรประยุกต์฿ชຌกำรปฏิบัติงำนดຌำน
ทรัพยำกรมนุษย์฿นวัฒนธรรมท่ีตกตำงกัน กลำวคือมຌวำนวคิดระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงซึ่งป็นหลัก
สำกล ตผลกำรศึกษำพบวำมีบำงองค์ประกอบของระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีประสิทธิภำพสูงท่ีเดຌรับอิทธิพลจำกมิติทำง
วัฒนธรรม (มนัสช่ืน ทิสพง, 2560:สนธยำ กรียงเกร ณ พัทลุง, โ55็: สุธีรำ ดชนครินทร์, สุธินี ฤกษ์ขำ, 2558)  

 

สรุป 
  จำกกำรศึกษำพบวำ มีกำรศึกษำวัฒนธรรมองค์กรท่ีสงผลตอควำมจงรักภักดีตอองค์กร  เวຌอยำงหลำกหลำย 
ทัๅงนีๅมีกำรศึกษำ฿นประดในท่ีกี่ยวขຌองกับ วัฒนธรรม฿นหลำกหลำยมิติ กำรศึกษำวิจัย ร่ือง กำรศึกษำวัฒนธรรมองค์กร
ท่ีมีควำมสัมพันธ์ตอควำมจงรักภักดี฿นกำรปฏิบัติงำนพบถึงปัจจัยท่ีสำมำรถน ำมำศึกษำกี่ยวกับกำรศึกษำวัฒนธรรม
องค์กรท่ีสงผลตอควำมจงรักภักดีตอองค์กร ดังนีๅ 1.วัฒนธรรมองค์กร หมำยถึง ควำมคิดหในของพนักงำนท่ีมีตอบริษัท 
อันกิดจำก นยบำยกำรบริหำรของบริษัทท่ีสรຌำงขึๅน ท ำ฿หຌกิดกำรรียนรูຌซึ่งกันละกันระหวำงพนักงำนกับองค์กรยึดถือ
ปฏิบัติกันมำจนป็นธรรมนียมปฏิบัติขององค์กรนัๅนโ ฿น ไ ลักษณะ เดຌก 1.แ ลักษณะกำร฿ชຌอ ำนำจ 1.โ ลักษณะกำร
หลีกลี่ยงควำมเมนนอน 1.ใ ลักษณะควำมป็นพศ ละ1.ไ ลักษณะควำมป็นปัจจกบุคคล จำกนวคิดของ 
Hofstede ิ1995:79ี ละ 2.ควำมจงรักภักดีของพนักงำน หมำยถึง ควำมรูຌสึกละกำรสดงออกของพนักงำนท่ีมีควำม
คำรพตอองค์กร มีควำมตใม฿จ฿นกำรปฏิบัติงำนละอุทิศตนตอองค์กร มีควำมผูกพัน พยำยำมป็นพนักงำนท่ีดีของ
องค์กร มีควำมตຌองกำรป็นสวนหน่ึงขององค์กร มีควำมอำ฿จ฿ส ภูมิ฿จ ละสนับสนุนองค์ก ร ปกป้ององค์กรจำก
ควำมหวังรຌำยจำกบุคคลอื่นละตระหนัก฿นดຌำนดีขององค์กร  จำกนวคิดของ Hoy & Rees (แ้็ไ : โ็ไูโ็5ี 
ประกอบดຌวย 3 มิติ ดังนีๅ 2.1 ดຌำนพฤติกรรมท่ีสดงออก คือ ควำมเมอยำกยຌำยเปจำกบริษัท ละ ควำมตຌองกำรท่ีจะ
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ยຌำยตำมบริษัท มื่อบริษัทเดຌยຌำยเปท่ีอื่น 2.2 ดຌำนควำมรูຌสึก ควำมรักท่ีจะท ำงำนกับบริษัทควำมพึงพอ฿จ฿นบริษัท            
มีควำมภูมิ฿จ฿นกำรป็นสมำชิกของบริษัท มีควำมรูຌสึกป็นสวนหน่ึงของบริษัท ดยรูຌสึกวำตนองมีควำมส ำคัญตอบริษัท
ละยินดีมีสวนรวมทุกกิจกรรมของบริษัทซึ่ง ปรียบสมือนทุกคนป็นครอบครัว 2.3 กำรรับรูຌ คือ ควำมช่ือมั่นละ
เวຌวำง฿จ฿นบริษัท ควำมช่ือถือ฿นผูຌบังคับบัญชำ มຌคนอื่นจะมีปฏิกิริยำตอกำรตัดสิน฿จของผูຌบังคับบัญชำ ควำมรูຌสึกวำ
บริษัทละผูຌบังคับบัญชำยินดีรับผิดชอบทนมื่อตัวองบกพรอง ควำมรูຌสึกดยตรงวำมี ควำมจงรักภักดีตอบริษัท           
มีทัศนคติชิงบวกตอคุณคำละป้ำหมำยของบริษัท  
 

ขຌอสนอนะ 
จำกกำรศึกษำพบวำ วัฒนธรรมองค์กรท่ีมีควำมสัมพันธ์ควำมจงรักภักดี฿นกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน         

พื่อสรຌำงควำมจงรักภักดี฿หຌกับพนักงำนบริษัท อันจะสงสริม฿หຌพนักงำนกิดควำมรักละควำมรูຌสึกป็นสวนหน่ึงของ
องค์กรละรวมกันพัฒนำองค์กร฿หຌจริญกຌำวหนຌำตอเป  
 

ขຌอสนอนะพื่อการศึกษาครัๅงตอเป 
1. ควรมีกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลกระทบตอกำรสรຌำงวัฒนธรรมองค์กรภำย฿นหนวยงำน 
2. ควรมีกำรศึกษำวิจัยถึงปัจจัยมีผลตอประสิทธิผลขององค์กร ชน ดຌำนควำมสำมำรถ฿นกำรสรຌำงควำม               

พึงพอ฿จ ดຌำนกำรพัฒนำองค์กร พื่อ฿หຌทรำบถึงปัจจัยท่ีจะสงผล฿หຌองค์กรประสบควำมส ำรใจเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ 
3. ควรศึกษำถึงปัญหำละอุปสรรคท่ีมีผลกระทบของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจะท ำ฿หຌผูຌบริหำรเดຌทรำบถึงปัญหำ        

ท่ีเดຌกิดขึๅนระหวำงกำรบริหำรงำนละพื่อ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนตอเป 
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บรรยากาศองคการในศตวรรษท่ี 21 
 
Organization Climate in the 21st century 
 
ผูวิจัย   ดร.อารมย  เพ็ชรมณี 

   อาจารยประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

บทคัดยอ 
ในศตวรรษท่ี21น้ี ถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาที่รวดเร็วมาก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีทางดานการ

สื่อสารท่ีมีความทันสมัยและรวดเร็ว ทำใหเกิดการติดตอสื่อสารอยางรวดเร็ว และเกิดการเรียนรูในรูปแบบตางๆมากมาย 
ดานเทคโนโลยีทางดานการผลิตและการบริการก็มีการปรับตัวอยางรวดเร็วเชนกัน เพื่อตอบสนองความตองการของ
ลูกคาที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในขณะเดียวกันองคการก็ตองปรับตัวใหมีความยืดหยุนมากขึ้นเพื่อการพัฒนา
และการอยูรอด การปรับบรรยากาศองคการใหเกิดความสมดุลยในองคการจึงเปนเรื่องสำคัญอยางยิ่ง เพื่อใหองคการ
สามารถดำรงอยูไดในปจจุบันและในอนาคต 

บทความนี ้ไดนำเสนอรายละเอียดของบรรยากาศองคการ ท่ีเปนปจจัยที ่สำคัญสำหรับองคการในการ
บริหารงานภายในขององคการเพื่อใชในการพัฒนาองคการและสามารถปรับตัวไดในสถานการณปจจุบัน ซึ่งไดแก            
ดานโครงสราง ดานความรับผิดชอบ ดานการใหรางวัล ดานความเสี่ยง ดานความอบอุน ดานการสนับสนุน ดานมาตรฐาน 
การปฏิบัติงาน ดานความขัดแยง และดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาองคการสามารถบริหารปจจัยเหลานี้ให
ประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ก็จะทำใหองคการน้ันบรรลุเปาหมายขององคการ 
 
คำสำคัญ : บรรยากาศองคการ, ศตวรรษที่ 21  
 
Abstract 

In this 2 1st century, this is considered a change in a very fast period. Whether the 
communication technology is modern and fast causing rapid communication and learning in 
many different ways. Technologies of production and services have also changed dramatically. 
In order to meet the needs of customers that are constantly changing at the same time, the 
organization must adjust to be more flexible for development and survival. Adjusting the 
organizational climate to be balanced in the organization is therefore very important for the 
organization to be able to exist today and in the future. 

This article presents the details of the organizational climate. That should be an important 
factor for the organization in the internal management of the organization for use in 
organizational development and adaptability in the current situation which is the structure, 
responsibility, reward, risk, warmth, support, standards, conflict and identify. If the organization 
is able to manage these factors for success and efficiency that will  make the organization achieve 
its objectives.  
 
Key Word : Organization Climate, 21st century 
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บทนำ 
 ในปจจุบันน้ีถือไดวาโลกของเรามีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกองคการ 
(external environment) ซึ่งเราไมสามารถควบคุมไดดังตอไปน้ี คือ สภาพแวดลอมทั่วไป (general environment)       
เปนสภาพแวดลอมที่สงผลทั้งโดยตรงและโดยออมตอองคการ ไดแก 1) ประชากรศาสตร (demography) เชน จำนวน
ประชากรท่ีเปนผูหญิง ผูชาย เด็ก ผูสูงอายุ อัตราการเกิด ซ่ึงสงผลกระทบตอการดำเนินธุรกิจ 2) การเมืองและกฎหมาย 
(politic and law) เปนเกฎเกณฑของการดำเนินธุรกิจและการแขงขันซึ่งองคการจะตองดำเนินการภายใตกรอบท่ี
กฎหมายกำหนด เชน กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับการจัดการสภาพแวดลอมในการทำงาน กฎหมายเก่ียวกับการ
อนุรักษพลังงาน 3) เทคโนโลยี (technology) เชน เทคโนโลยทีางดานการสื่อสาร เทคโนโลยทีางดานการผลิต เทคโนโลยี
ทางดานการบริหาร ซ่ึงสงผลกระทบโดยตรงกับการแขงขนัขององคการ 4) วัฒนธรรมและสังคม (sociocultural) เปนการ
เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมซ่ึงสงผลตอการดำเนินงานขององคการ เชน การตื่นตัวทางดานการรักษาสุขภาพมากขึ้น 
การใชการสื่อสารออนไลนมากขึ้น 5) เศรษฐกิจมหภาค (macroeconomics) ซึ่งสงผลตอการดำเนินธุรกิจขององคการ 
เชน อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การออนคาหรือการแข็งคาของเงินสกุลตางๆ 6) สภาพแวดลอมระดับโลก (global 
environment) หมายถึง ผลกระทบอันเกิดจากระดับโลก เชน เศรษฐกิจ การเมือง หรือผลกระทบตอโรคระบาดใน
ปจจุบันซ่ึงเกิดผลกระทบในวงกวาง สภาพแวดลอมทางการแขงขัน (competitive environment) เปนอีกปจจัยหน่ึงท่ี
สงผลกระทบโดยตรงตอการดำเนินธุรกิจขององคการ ไดแก 1) การคุกคามที่เกิดจากคูแขงขันรายใหมเขามาสูตลาด 
เพราะคู แขงขันรายใหมจะเพิ ่มปริมาณของสินคาที ่ขายในตลาด และมาแยงสวนแบงตลาดของยอดขายรวมท้ัง
อุตสาหกรรม ผูแขงขันรายใหมอาจนำกลยุทธการตลาดแบบใหมซ่ึงทำใหเกิดผลกระทบตอธุรกิจขององคการ 2) อำนาจ
ตอรองของผูซ้ือ ผูซ้ืออาจรวมกัน หรือผูซ้ือท่ีมีขนาดใหญอาจมีอำนาจตอปริมาณสินคาท่ีมีขายในตลาดจนทำใหลดราคา
สินคาลง หรือลดปริมาณซ้ือลง 3) อำนาจตอรองของผูขายวัตถุดบิ มีอุตสาหกรรมหลายประเภทท่ีตนทุนวัตถดุิบมีอัตราสงู 
ผูขายวัตถุดิบมีอำนาจเหนือผูซื้อที่จะกำหนดราคาตนทุนวัตถุดิบไดตามตองการ 4) การคุกคามของสินคาที่ใชแทนกัน 
ปกติสินคาท่ีใชแทนกันจะเขามาแทนสินคาท่ีขายในปจจุบันมักจะเกิดจากปจจัยราคาเปนสำคัญ ถาราคาสินคาท่ีขายอยูใน
ปจจุบันมีราคาสูงขึ้นเร่ือยๆ โอกาสท่ีสินคาท่ีใชแทนกันจะเขามาแทนท่ีก็มากขึ้น 5) ขนาดของการแขงขัน หมายถึง ระดับ
ความรุนแรงของการแขงขันท่ีเกิดขึ้นในปจจุบัน เชน ราคา การพัฒนาผลิตภัณฑ และการคิดคนประดิษฐสิ่งใหม เปนตน 
 ดังนั้นในศตวรรษที่21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคการ ที่รวดเร็วตลอดเวลาและ         
ไมหยุดนิ่ง องคการจึงตองปรับบรรยากาศภายในองคการในทุกๆดาน เพ่ือใหบุคลากรและองคการสามารถบรรลุ
เปาหมายได ซ่ึงไดแก ดานโครงสราง (Structure) ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) ดานการใหรางวัล (Reward) 
ดานความเสี ่ยง (Risk) ดานความอบอุ น (Warmth) ดานการสนับสนุน (Support) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
(Standards) ดานความขัดแยง (Conflict) และดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Identify) 
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บรรยากาศองคการ 
ความหมายของบรรยากาศองคการ 

ลิทวิน และ สตริงเกอร (Litwin and Stringer. 1968. อางถึงใน อารมย เพ็ชรมณี. 2554 : 40) กลาววา 
บรรยากาศองคการ หมายถึง องคประกอบของสภาพแวดลอมขององคการ ซึ่งรับรูโดยบุคลากรในองคการทั้งโดย
ทางตรงและทางออม และมีอิทธิพลตอการจูงใจและการปฏิบัติงานในองคการ มีผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานใน
องคการของพนักงาน อันประกอบไปดวย 8 องคประกอบ ดังน้ี 1) โครงสรางของหนวยงาน 2) ความทาทายและความ
รับผิดชอบ 3) ความอบอุนและการสนับสนุน 4) การใหรางวัลและการลงโทษ 5) ความขัดแยง 6) มาตรฐานของการผล
การปฏิบัติงานและความคาดหมาย 7) ความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย 8) ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. โครงสรางหนวยงาน (Structure) ขนาดของการกำหนดโครงสรางที่นำไปใชกับงาน ซึ่งเปนขอจำกัดท่ี
กำหนดขึ้นมาโดยผูบังคับบญัชาหรือองคการตอบุคคลใดบุคคลหน่ึง ซ่ึงผลกระทบของโครงสรางท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการท่ีมีตอพฤติกรรมระหวางบุคคลและพฤติกรรมของพนักงานท่ีเก่ียวของกับงาน 
 2. ความทาทายและความรับผิดชอบ (Challenge and Responsibility) ปจจัยนี้จะวัดเกี่ยวกับความเขาใจ
หรือการรับรูทางดานความทาทายของงานและความรูสึกท่ีเก่ียวกับความสำเร็จของงาน การตอบสนองความพอใจจาก
งานที่ทำและระดับของผลการปฏิบัติงานนั้นจะเกี่ยวพันโดยตรงกับโอกาสที่จะไดแสดงออกโดยตัวของเขาเอง การ
ควบคุมตนเอง การเขามามีสวนรวม ความมีอิสระของบุคคล และความรับผิดชอบท่ีมีอยูในสภาพแวดลอมของคนงาน 
 3. ความอบอุนและการสนับสนุน (Warmth and Support) ปจจัยนี้จะวัดความสำคัญทางดานการสงเสริม
แทนที่จะเปนการลงโทษสำหรับการปฏิบัติงาน ความอบอุนและการสนับสนุนที่มีอยูภายในองคการ จะชวยลดความ
กังวลในสวนท่ีเก่ียวกับงานลงได องคการท่ีใหความสำคัญกับการชวยเหลือพนักงานใหม ยอมจะกระตุนแรงจูงใจทางดาน
ท่ีจะเขาไปผูกพันไดความตองการของพวกเขาคือ บรรยากาศของงานท่ีมีความอบอุนและการสนับสนุน 
 4. การใหรางวัลและการลงโทษ (Reward and Punishment) ปจจัยนี ้จะวัดการรับรู ทางดานการให
ความสำคัญกับการใหรางวัล และการลงโทษภายในสถานการณของการทำงาน ภายในสภาพแวดลอมท่ีใหความสำคัญ
การจัดหารางวัลแทนที่จะเปนการลงโทษนั้น ยอมจะเปนสิ่งกระตุนความสนใจของพนักงานทางดานความสำเร็จและ
ความผูกพันได และจะลดความกลัวเก่ียวกับความลมเหลวได  

5. ความขัดแยง (Conflict) จะเปนการวัดการรับรูที่ผูปฏิบัติงานมีความมั่นใจวาองคการสามารถทนความ
ขัดแยงหรือความแตกตางในแงความคิดเห็น เปนตนวา ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงานยินดีรับฟงความคิดเห็นท่ี
แตกตางออกไป เม่ือมีความขัดแยงเกิดขึ้นก็นำเอาออกมาตกลงแกไขกัน 
 6. มาตรฐานของการผลการปฏิบัติงานและความคาดหมาย (Performance Standard and Expectations) 
เปนการรับรูเกี่ยวกับความสำคัญของผลการปฏิบัติงานและความชัดเจนของความคาดหมายที่เกี่ยวกับผลปฏิบัติงาน
ภายในองคการวา ไดมีการตั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานไวสูงเพียงใด ระดับมาตรฐานท่ีกำหนดขึน้มาโดยพนักงานน้ัน จะ
เปนตัวกำหนดแรงจูงใจทางดานความสำเร็จของพวกเขาดวย 
 7. ความเสี่ยงภัยและการรับความเสี่ยงภัย (Risk & Risk Taking) เปนการรับรูความรูสึกของพนักงานวาการ
ปฏิบัติหนาท่ีขององคการน้ันกระทำอยางระมัดระวังเกินไป หรือวาไดมีการเสี่ยงกระทำในสิ่งท่ีทาทายอยางเหมาะสม 
 8. ความเปนอันหนึ ่งอันเดียวกัน (Identity) เปนการรับรู เกี ่ยวกับความจงรักภักดีตอกลุ มผู ปฏิบัติงาน            
จากการศึกษาคนพบวา ความจงรักภักดีตอกลุมชวยใหกลุมมีความเปนอันหนึ ่งอันเดียวกันยิ ่งขึ้น และชวยใหการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 ลิทวิน และสตริงเกอร (Litwin and Stringer. 1968. อางถึงใน อารมย เพ็ชรมณี. 2554 : 52) ไดปรับปรุง
การศึกษาบรรยากาศองคการ โดยเพิ ่มเปน 9 มิติ คือ 1) ดานโครงสราง (Structure) 2) ดานความรับผิดชอบ 
(Responsibility) 3) ดานการใหรางวัล (Reward) 4) ดานความเสี่ยง (Risk) 5) ดานความอบอุน (Warmth) 6) ดานการ
สนับสนุน (Support) 7) ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) 8) ดานความขัดแยง (Conflict) 9) ดานความเปน
อันหน่ึงอันเดียวกัน (Identify) 
สเตียร และ พอรตเตอร (Steers and Porter. 1979 : 364) กลาววา องคประกอบท่ีมีอิทธิพลตอบรรยากาศองคการ ไดแก 

1. โครงสรางขององคการ โดยโครงสรางขององคการยิ่งควบคุมที่สวนกลางมากเทาใด ไมวาจะเปนกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ยอมเปนการบีบบงัคับใหยอมรับบรรยากาศองคการ ในทางตรงกันขาม การมีอิสระสวนบุคคล
หรืออนุญาตใหมีความรวมมือรวมใจระหวางบุคคลมากยิ่งขึ้นเทาใด บรรยากาศองคการยอมกอใหเกิดความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจและพฤติกรรมของบุคคลดวย 

2. วิทยาการตางๆ ท่ีใชในองคการ มีสวนสำคัญในการกำหนดบรรยากาศองคการ 
3. สิ่งแวดลอมภายนอกองคการ มีผลกระทบตอบรรยากาศภายในองคการ ตัวอยางเชน สภาพเศรษฐกิจอาจจะ

เปนแรงผลักดันใหองคการตองไลคนออกจากงาน มีการเปลี่ยนงาน สวนบุคคลที่เหลืออาจมีกำลังขวัญไมดี อาจมี
ผลกระทบตองคการได 

4. นโยบายและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร มีอิทธิพลอยางมากตอบรรยากาศภายในองคการ ตัวอยางเชน 
การท่ีผูบังคับบัญชาจัดหาขอมูลใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชาภายใน
หนวยงาน ความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและลักษณะของงาน เปนเคร่ืองสรางบรรยากาศในการทำงานอันจะนำมาสู
ความสำเร็จในงาน  
เคลลี่ (Kelly. 1980 : 246) กลาววา การศึกษาถึงบรรยากาศองคการเปนการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรใน
องคการท่ีมีตอสิ่งตอไปน้ี 

1. โครงสราง เปนการศึกษาความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับอุปสรรคในการทำงานที่เกิดจากโครงสรางขององคการ 
เชน กฎระเบียบ การรวมอำนาจในการบังคับบัญชา เปนตน 

2. ความเปนอิสระ เปนการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรในองคการเกี่ยวกับความมีอิสระในการ
แสดงออกซ่ึงความคิดเห็น โดยไมมีผลกระทบตอชีวิตการทำงานของเขาในทางลบ 

3. รางวัลตอบแทน เปนการศึกษาถึงความรูสึกนึกคิดของบุคลากรเกี่ยวกับการใหรางวับตอบแทน เชน การ
เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือนวามีความยุติธรรมเปนไปตามความสามารถและผลงานหรือไม 

4. ความอบอุนและการใหสนับสนุน เปนการศึกษาถึงภาวะผูนำวาใหความอบอุนหรือใหการสนับสนุนแก
บุคลากรในการทำงานมากนอยเพียงใด 

5. การยอมรับความขัดแยง เปนการศึกษาถึงความรูสึกของบุคลากรที่มีตอความคิดเห็นที่แตกตางกันของ
สมาชิกแตละคนในองคการในลักษณะท่ียอมรับวา ความขัดแยงเปนเร่ืองธรรมดาท่ีเกิดขึ้นไดและควรมีการเผชิญหนากัน
หรือแสดงออกซ่ึงความขัดแยงอยางเปดเผยมากกวาการเก็บกดความขัดแยงน้ันไว 

6. การเปลี่ยนแปลงในองคการ เปนการศึกษาถึงความรูสึกของบุคลากรที่มีตอการเปลี่ยนแปลงภายหลังจาก
การนำเทคโนโลยีสมัยใหมมาปรับใชกับองคการ ตลอดจนความรูสึกที่มีตอความสามารถในการยืดหยุนขององคการ          
เพ่ือรองรับวิทยาการจัดการสมัยใหม 
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เทพพนม เมืองแมน และสวิง สุวรรณ (2540 : 278-279) กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง ตัวแปรชนิด
ตางๆ เมื ่อนำเขามารวมกันจะมีผลกระทบตอการทำงานหรือการปฏิบัติงานของผู ดำเนินงานภายในองคการซ่ึง
องคประกอบที่มีผลตอบรรยากาศองคการ ไดแก 1) ลักษณะโครงสรางขององคการ 2) กระบวนการที่ใชในองคการ            
3) การปฏิบัติงานในองคการ 4) ความพอใจในงาน 

อรุณี ไพศาลพาณิชยกุล (2544 : 96) กลาววา บรรยากาศองคการ หมายถึง สภาพแวดลอมขององคการ            
ซ่ึงรับรูโดยบุคลากรขององคการ ท้ังทางตรงและทางออมและมีอิทธิพลตอการจูงใจการปฏิบัติในองคการ  

สรุปไดวาบรรยากาศองคการ หมายถึง สภาพแวดลอมภายในองคการ รวมถึงความเขาใจและการรับรูของ
พนักงานท่ีมีตอองคการในขณะท่ีเปนสมาชิกขององคการน้ันๆ และจากระดับการรับรูบรรยากาศองคการท่ีแตกตางกัน 
จะสงผลตอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในองคการของพนักงานซึ่งสงผลโดยตรงตอประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภายในองคการ 
 
องคประกอบของบรรยากาศองคการ 
 สมยศ นาวีการ (2539 : 194-195 ; อางอิงมาจาก Forchand. 1965 : unpaged) กลาววา บรรยากาศของ
องคการนั้นจะประกอบดวยกลุมของคุณลักษณะที่พรรณนาถึงองคการใดองคการหนึ่ง ทำใหเกิดความแตกตางไปจาก
องคการอ่ืนๆ และมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนภายในองคการน้ัน มีคุณลักษณะดังกลาว 5 ดาน ไดแกขนาดและโครงสราง 
แบบของความเปนผูนำ ความซับซอนของระบบ เปาหมาย และสายใยของการติดตอสื่อสาร ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 1. ขนาดและโครงสรางขององคการ (Size and Structure) เรามักจะมีขอสมมุติวาองคการขนาดใหญมีความ
มั่นคงและมีความเปนทางการ ถึงแมวาขนาดองคการโดยสวนรวมจะมีความสำคัญ แตเราคนพบวาระดับของบุคคล
ภายในองคการจะมีผลกระทบตอบุคคลากร ไมวาเขาจะทำงานอยูภายในองคการขนาดใหญ ขนาดกลางหรือขนาดเล็กก็
ตาม โครงสรางขององคการจะมีความสำคัญเหมือนกันและเก่ียวพันกับขนาดดวย องคการท่ีมีขนาดใหญขึ้น ระยะทาง
กอใหเกิดสิ่งกีดขวางทางจิตวิทยาในลักษณะที่วาพนักงานที่อยูหางไกลจากจุดตัดสินใจอาจจะมีความเขาใจตัวเองวามี
ความสำคัญนอยและระยะทางกอใหเกิดบรรยากาศของความเปนทางการหรือไมคำนึงถึงตัวบุคคลมาก เพราะวาการ
เก่ียวพันกับบุคคลอ่ืนทางสังคมจะทำไดยาก 
 2. แบบของความเปนผู นำ (Leadership Patterns) แบบของความเปนผู นำที ่ใชกันอยู ในองคการธุรกิจ 
โรงพยาบาล สถานบันศึกษาและหนวยงานของรัฐบาล มีอยูหลายอยาง การปฏิบัติของผูนำเปนแรงกดดันท่ีสำคญัตอการ
สรางบรรยากาศท่ีมีอิทธิพลโดยตรงตอการผลิตและการตอบสนองความพอใจของพนักงาน   

3. ความซับซอนของระบบ (System Complexity) ภายในสภาพแวดลอมท่ีเปนระบบน้ันองคการจะแตกตางกัน
ในเรื่องของความซับซอนของระบบที่นำมาใช ความซับซอนอาจจะใหความหมายวา เปนจำนวนและลักษณะของการ
เกี่ยวของระหวางกันของสวนตางๆ ของระบบ สวนหนึ่งของระบบคือความแตกตางระหวางแผนกงานตางๆ ท่ีอยูภายใน
องคการ ปญหาท่ีสำคัญอยูท่ีการขึ้นอยูระหวางกันของแผนกงาน ถาหากวาแผนงานหน่ึงตองขึ้นอยูกับ3แผนกงานเปนอยาง
มากแลว แผนกงานดังกลาวน้ีตองเก่ียวของระหวางกันจะแตกตางกันไปตามปจจัย เชน เปาหมายและวิทยาการ เปนตน 
 4. เปาหมาย (Goal Direction) องคการยอมจะแตกตางกันในเปาหมายท่ีกำหนดขึ้นมาสำหรับองคการ ความ
แตกตางในเปาหมายจะมาจากการแยกประเภทขององคการอยางหนึ่ง เชน องคการธุรกิจ องคการที่ใหบริหารกับ
สาธารณะ เปนตน แมกระท่ังในระหวางองคการธุรกิจดวยกันเปาหมายกำไรซ่ึงถือไดวาเปนเปาหมายท่ีสำคัญของธุรกิจ 
ความแตกตางก็จะมีอยู ในรูปของการใหน้ำหนัก เพื ่อเปรียบเทียบเปาหมายอื ่นๆ เชน การปองกันอากาศเสีย 
ความสัมพันธกับสหภาพแรงงานและการใหความสนับสนุนกับสถาบันการศึกษา เปนตน 
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 5. สายใยของการติดตอสื ่อสาร (Communication Network) เปนมิติท่ีสำคัญอยางหนึ ่งของบรรยากาศ
องคการ เพราะวาสายใยของการติดตอสื่อสารภายในองคการน้ันจะแสดงใหเหน็ถึงสายใยของสถานภาพ การจัดระเบียบ
เก่ียวกับอำนาจหนาท่ีและการเก่ียวของระหวางกันของกลุม การติดตอสื่อสารจากเบื้องบนมาสูเบื้องลาง จากเบื้องลาง
ไปสูเบื้องบนหรือตามแนวนอน ภายในองคการนั้นจะใหความรูเกี่ยวกับปรัชญาในการบริหาร โดยสวนรวมภายใน
องคการได 
 กฤษณา ศักดิ์ศรี (2534 : 456. อางอิงมาจาก James and Jones. n.d. : unpaged) ไดสรุปองคประกอบของ
บรรยากาศองคการไว ดังน้ี 
 1. ดานคุณสมบัติเฉพาะ ไดแก เปาหมาย หลักปฏิบัติและกฎเกณฑตางๆ แหลงวัสดุ เงินทุน หนาท่ีขององคการ 
การนำเทคโนโลยีมาใชในองคการ คุณสมบัติเหลาน้ีจะมีผลตอความรูสึกและความพึงพอใจในการทำงานขององคการ 
 2. ดานโครงสราง มีความสำคัญตอบุคลากรในดานความรู สึก เจตคติ และความพึงพอใจในการทำงาน 
องคประกอบดานโครงสรางไดแก ขนาดองคการ อำนาจการตัดสินใจภายในองคการ การแบงความรับผิดชอบ ลักษณะ
เดนขององคการ มาตรฐานและการบริหารงาน ระบบองคการ ความมั่นคง ความสัมพันธระหวางระบบใหญกับระบบ
ยอย 
 3. ดานการดำเนินงานขององคการ ซึ่งประกอบดวยตัวแปรตางๆ เชน ลักษณะของผูนำ การสื่อสารภายใน
องคการ การควบคุมองคการ วิธีการในการควบคุมการแกปญหาความขัดแยงภายในองคการ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
องคการ 
 4. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ซ่ึงมีผลตอขวัญและกำลังใจในการทำงานอันสงผลตอบรรยากาศในการทำงาน
องคประกอบเหลานี้ไดแก ลักษณะและสภาพของหองทำงาน อุปกรณในการปองกันอุบัติเหตุในการทำงาน ความ
ตองการของตลาดดานผลิต ความกดดันจากสิ่งแวดลอม 
 5. ดานคานิยมและพฤติกรรม คานิยมของบุคลากรในองคการยอมกอใหเกิดบรรยากาศในการทำงาน ไดแก 
วิธีการปฏิบัติงาน เหตุผลของบุคคลในการทำงาน กระบวนการดำเนินงานและพฤติกรรมตางๆ 

เฮริเกล และสโลคัม (Hellriegel and Slocum. 1974 : 430) กลาววา ความพอใจของพนักงานจะขึ้นอยูกับ
การรับรูบรรยากาศของพนักงานตอองคการตนเอง หากตองการเสริมสรางประสิทธิภาพขององคการผูบริหารควร
เสริมสรางบรรยากาศท่ีทำใหพนักงานเกิดความพอใจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และทำใหองคการสารมารถบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีตองการได 

บราวส และโมเบิรก (Brown and Moberg. 1980 : 420) กลาววา บรรยากาศองคการเปนเครื่องมือที่ชวย
กำหนดรูปแบบความหวังของสมาชิกขององคการ ซึ่งจะเปนผลโดยตรงตอทัศนคติและความพอใจของพนักงานตอ
องคการ รูปแบบขององคการเปนเครื่องมือที่ชวยใหผูบริหารสามารถจัดวางรูปแบบของบรรยากาศขององคการตอ
พนักงานไดเหมาะสม การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศขององคการดวย 

โดยสรุป จะเห็นไดวาบรรยากาศองคการเปนองคประกอบท่ีสำคัญตอการบริหารองคการ เปนเคร่ืองมือท่ีทำให
สามารถเขาใจรูปแบบของแตละองคการได โดยบรรยากาศองคการมีความสำคัญตอพฤติกรรมในการทำงานของ
บุคลากรในองคการ การที ่จะเพิ ่มประสิทธิภาพขององคการ จำเปนจะตองทราบถึงการรับรู ของพนักงานที ่มีตอ
บรรยากาศองคการ และหากตองการท่ีจะเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองคการ จะตองมีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศองคการ
ใหเหมาะสมดวยเชนกัน 
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บทสรุป 
จะเห็นไดวา บรรยากาศองคการมีผูเสนอไวอยางหลากหลายมิติ ซ่ึงมากนอยขึ้นอยูกับแนวคิดของแตละทานจะ

สามารถวิเคราะหปจจัยภายในองคการเทาใดและแบบใด เม่ือมองในภาพรวมของมิติบรรยากาศองคการแลว บรรยากาศ
องคการแบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับองคการ ระดับกลุม และระดับบุคคล ระดับองคการไดแก มิติท่ีเกี่ยวของกับ
นโยบายขององคการ มิติเก่ียวกับโครงสราง มิติมาตรฐาน ความยืดหยุนในการทำงาน ระดับกลุมไดแก มิติท่ีเก่ียวของกับ
การปฏิสัมพันธระหวางพนักงานภายในองคการและกับหัวหนางาน มิติความสามัคคี การรวมตัวกันเพื่อการแกปญหา
หรือการตัดสินใจเปนตน และระดับบุคคลไดแก มิติท่ีเก่ียวของกับการคำนึงถึงความเปนปจเจกชน ขวัญและกำลังใจ เปน
ตน โดยสามารถแยกเปนปจจัยยอยเพ่ือความชัดเจนในการปรับบรรยากาศองคการ และนำมาใชในการพัฒนาและการ
บริหารองคการในศตวรรษท่ี 21 ดังตอไปน้ี  

1. ดานโครงสราง (Structure) เชน ความเขาใจเปาหมายในการดำเนินงานขององคการ ความชัดเจนในการ
จัดแบงงานการบริหารอยางเปนระบบ เปาหมายขององคการ กฎระเบียบตางๆขององคการ แผนภูมิจัดแสดงระบุ
ตำแหนงหนาท่ีรับผิดชอบอยางชัดเจน เปนตน 

2. ดานความรับผิดชอบ (Responsibility) เชน ปริมาณงานในความรับผิดชอบท่ีเหมาะสม ภาระหนาที่และ
ความรับผิดชอบสอดคลองกับความรูและความสามารถ การมอบหมายงานอยางยุติธรรมโดยไมลำเอียง เปนตน 

3. ดานการใหรางวัล (Reward) เชน การจัดการสวัสดิการอยางเหมาะสม การสงเสริมใหพนักงานที่มีการ
พัฒนาความรูความสามารถมีโอกาสกาวหนาในหนาท่ีการงาน การไดรับคำติชมจากผูบังคับบัญชา เปนตน 

4. ดานความเสี่ยง (Risk) เชน มีการจัดระบบสัญญาณเตือนภัยเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน มีการจัดเวรยามและผูดูแล
รักษาความปลอดภัย มีการจัดการสภาพแวดลอมท่ีมีความปลอดภัยในการทำงานเปนอยางดี เปนตน 

5. ดานความอบอุน (Warmth) เชน เมื่อทำงานผิดพลาดจะไดรับขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น ไดรับคำ
ชมเชยเมื่อสามารถปฏิบัติงานจนเกิดผลสำเร็จ มีบรรยากาศการทำงานที่อบอุนและเปนมิตร ผูบังคับบัญชาใหความ
ไววางใจกับพนักงานทุกคน เปนตน 

6. ดานการสนับสนุน (Support) เชน มีการจัดโครงการฝกอบรมใหแกพนักงานเพื่อพัฒนาความรูและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงาน มีการรวมมือชวยเหลือกันเปนอยางดี มีการสนับสนุนในการนำเทคโนโลยีใหมๆมาใชในการ
ปฏิบัติงาน สงเสริมสนับสนุนใหพนักงานไปศึกษาตอหรือฝกอบรม เปนตน 

7. ดานมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standards) เชน มีการติดตามใหมีการปรับปรุงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน
จากผู บังคับบัญชา พนักงานปฏิบัติงานไดตรงตามมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการปรับเปลี่ยนมาตรฐานงานให
เหมาะสมกับมาตรฐานสากล เปนตน 

8. ดานความขัดแยง (Conflict) เชน สามารถแสดงความคิดเห็นหรือโตแยงกับผูบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม 
เมื่อมีปญหาขัดแยงภายในหนวยงานผูบังคับบัญชาจะคอยชวยแกไขปญหาเสมอ พนักงานในองคการรวมมือกันแกไข
ปญหาและพัฒนางานดานตางๆ เปนตน 

9. ดานความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน (Identify) เชน ความกาวหนาและความลมเหลวขึ้นอยูกับพนักงานทุกคน
ในหนวยงาน การยอมรับจากเพ่ือนรวมงาน หนวยงานมีบรรยากาศการทำงานท่ีอบอุน ไมมีการการแบงพรรคแบงพวก
ในหนวยงาน เปนตน 

ดั้งนั้นบรรยากาศองคการในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญอยางยิ่งสำหรับทุกองคการไมวาจะเปนดานการ
ผลิต หรือดานการบริการ หากมีการบริหารบรรยากาศองคการใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแลว จะทำใหเปน
จุดแข็งขององคการและทำใหองคการประสบผลสำเร็จไดตามเปาหมายท่ีตั้งไว 
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ผลกระทบของการจมตีทางเซบอร์ที่มีตอวิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอมส าหรับธุรกิจพาณิชย์ 
อิลใกทรอนิกส์ในประทศเทย  
 
The Impact of Cyber Attacks on Small and Medium Enterprises for Thailand                  
E-Commerce Business 
 
ผูຌวิจัย   นริส  อุเรพันธ ์

อนันตพร  วงศ์ค ำ 
ผกำมำศ  บุญลิศ 
คณะบริหำรธุรกิจละรัฐประศำสนศำสตร์ มหำวิทยำลัยวสทิร์น 

 

บทคัดยอ 
งำนวิจัยนีๅมีวัตถุประสงค์ 1) พื่อศึกษำนวคิดละทฤษฎี กี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงเซบอร์ 2) พื่อศึกษำ              

ถึงประภทของภัยคุกคำมทำงเซบอร์ 3) พื่อศึกษำถึงผลกระทบของภัยคุกคำมทำงเซบอร์ ละ 4) พื่อสนอนะ
นวทำงกำรกຌเขจำกจำกภัยคุกคำมทำงเซบอร์ ท่ีมีตอวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ส ำหรับธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ กลุมตัวอยำงเดຌก วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ส ำหรับธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ครื่องมือ
ท่ี฿ชຌ฿นกำรวิจัย เดຌก บบสอบ-ถำมกำรวิจัยบบ มำตรำสวน 5 ระดับ ซึ่งผำนกำรตรวจคุณภำพของครื่องมือดย
มีคำควำมท่ียงตรงทำงนืๅอหำทำกับ 0.88 ละ มีคำควำมช่ือมั่นทำกับ 0.985 ลຌวกใบรวบรวมขຌอมูลจำกกลุม
ตัวอยำง จำกนัๅนน ำมำวิครำะห์ขຌอมูลหำคำฉลี่ย สวนบ่ียงบนมำตรฐำน ละสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณบบ
ดยวิธีปน็ขัๅนตอน  

ผลกำรวิจัยพบวำ 1) ปัจจัยท่ีมีผลตอควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำง
ละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนบุคคล กระบวนกำร ละทคนลยีอยู฿นระดับมำก             
2) ควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์เดຌก ดຌำนขຌอมูล ละดຌำนผูຌ฿ชຌ อยู฿นระดับมำก ใี ปัจจัยดຌำนรูปบบธุรกิจ ดຌำนระยะวลำ฿นกำร
ด ำนินกิจกำร ดຌำนจ ำนวนพนักงำน ละดຌำนระดับตลำด ท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจ
พำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ละ ไี ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
สำมำรถท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์เดຌ 

 
ค าส าคัญ : ภัยคุกคามทางเซบอร์, ความปลอดภัยทางเซบอร์ุ พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
 
ABSTRACT 
 This study aimed to 1) study of concepts and theories about the cybersecurity            
2) study type of cyber-attacks 3) study the impact of cyber-attacks and 4) propose solutions 
from cyber-attacks towards small and medium-sized enterprises for E-commerce 
businesses. The sample groups are small and medium enterprises for E-commerce 
businesses. The instrument of research was a questionnaire (5 Likert scales). The content 
validity was 0.88 and the reliability was 0.985. Data were analyzed by mean, standard 
deviation, and Stepwise multiple regressions. 
 
 
 

104

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



  
  The research found that 1) factors affecting the cybersecurity of e-commerce for small 
and medium-sized enterprises including people, process and technology were at a high level 
2) cybersecurity of e-commerce for small and medium-sized enterprises that operates the 
electronic commerce, namely data and users were at a high level and 3) the differences in the 
business model, time to operate, number of employee and market-level resulting to 
differences in the cybersecurity through e-commerce businesses and 4) factors affecting 
cyber-attacks on e-commerce systems can predict cybersecurity for e-commerce businesses 
 
Keywords : Cyber attack, Cybersecurity, E-Commerce 
 

บทน า 
ปัจจุบันควำมกຌำวหนຌำทำงทคนลยีชวย฿หຌกิดกำรพัฒนำ฿นหลำยภำคสวน กำรด ำนินธุรกิจ฿นปัจจุบัน 

เดຌปลี่ยนเปท ำกำรคຌำบนลกเซบอร์มำกขึๅนดยป็นกำรประยุกต์น ำอำทคนลยีขຌำมำตอบสนองควำมตຌองกำร
ของลูกคຌำ฿นรูปบบของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ิE-Commerce) มำกขึๅน ทัๅงนีๅพื่อกำรชวย฿หຌกำรท ำธุรกรรมตำงโ 
฿นกำรสั่งซืๅอสินคຌำรวมเปถึงกำรช ำระงินป็นเปดຌวยควำมสะดวก รวดรใว มีตຌนทุนถูกลง ละลูกคຌำสำมำรถขຌำถึง
บริกำรเดຌงำยขึๅน ฿นทุกท่ี ทุกวลำ ทุกอุปกรณ์ หรือ Anytime Anywhere Any device ตสิ่งท่ีมำพรຌอมกับ
ทคนลยี คือ ภัยคุกคำมทำงเซบอร์ (Cyber Attack) ท่ีปัจจุบันพิ่มขึๅนอยำงรวดรใว ดຌวยหลำกหลำยรูปบบละ
มีควำมซับซຌอนมำกขึๅน อำจสงผลสียหำยตอสถำบันกำรงินละลูกคຌำผูຌ฿ชຌบริกำร  จำกกำรประชุม World 
Economic Forum มื่อปี 2015 เดຌจัด฿หຌ Cyber Attack ป็น 1 ฿น 10 ควำมสี่ยงท่ีมีควำมส ำคัญของลก (World 
Economic Forum, 2015) ละยิ่งป็นควำมสี่ยงท่ีทวีควำมรุนรงพิ่มมำกขึๅนอยู฿นปัจจุบัน 

ปัญหำภัยคุกคำมทำงเซบอร์เดຌพิ่มระดับควำมรุนรง ละมีควำมซับซຌอน฿นกำรจมตีมำกขึๅน ควำมสียหำย ท่ี
กิดจำกกำรอำชญำกรรมละกำรจมตีทำงเซบอร์จะมีผลตอธุรกิจอยำงรຌำยรง ซึ่ง฿นทุกองค์กรทัๅงภำครัฐ ละ
ภำคอกชน จะตຌองตระหนักละตຌองมีกำรก ำหนดมำตรกำร฿นกำรป้อง กันภัยคุกคำมทำงเซบอร์ดังกลำว บริษัท 
NTT Security ออกรำยงำนสถิติภัยคุกคำมทำงเซบอร์ประจ ำเตรมำสท่ี 3 ปี 2559 (SERT Quarterly Threat 
Report Q3 2016) ดยป็นขຌอมูลสถิติจำกทีม Security Engineering Research Team (SERT) ของทำงบริษัท 
฿นรำยงำนมีขຌอมูลนำสน฿จดังนีๅ หนวยงำนดຌำนกำรงินตกป็นป้ำของกำรจมตีมำกท่ีสุด คิดป็นสัดสวน 23% 
รองลงมำคือกลุมรຌำนคຌำปลีก ิ19%) กลุมอุตสำหกรรมผลิต ิ18%) หนวยงำนดຌำนทคนลยี ิ12%) ละหนวย 
งำนดຌำนสำธำรณะสุข ิ11%) (NTT Security อຌำงดย ThaiCert, 2015) นอกจำกนีๅ฿นรำยงำนยังสดง฿หຌหในวำ      
ผูຌประสงค์รຌำยร่ิมปลี่ยนรูปบบกำรจมตีจำกกำรขมยขຌอมูลพื่อน ำเปขำย ป็นกำรรูปบบกำรจมตีพื่อ฿หຌเดຌงิน
ดยตรง ชน กำรจมตีดຌวยมัลวร์รียกคำเถ หรือกำรสงอีมลอบอຌำงป็นผูຌบริหำร฿นองค์กรพื่อหลอก฿หຌพนักงำน
อนงิน฿นบัญชีขององค์กรออกเปยังบัญชีของผูຌประสงค์รຌำย 

มຌวำ฿นบำงองค์กรนัๅนอำจจะยังเมคยถูกจมตีทำงเซบอร์มำกอนกใตำม ต฿นองค์กรสวน฿หญลຌวน฿หຌ
ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันภัยคุกคำมทำงเซบอร์ ดยมีกำรวำงนวทำงป้องกันภัยคุกคำมทำงเซบอร์ มีกำร
ปรับปลี่ยนมำตรกำรดຌำนควำมมั่นคงปลอดภัยเซบอร์ ฿หຌสอดรับกับกำรปลี่ยน ปลงยุทธศำสตร์ละกำร
ด ำนินกำรทำงธุรกิจ ละพื่อ฿หຌสอดคลຌองกับกำรปลี่ยนปลงทำงสภำพ วดลຌอมภำยนอกของธุรกิจซึ่งผูຌบริหำร
ตຌองมองลักษณะของภัยคุกคำมทำงเซบอร์฿หຌรอบดຌำน ดยฉพำะอยำงยิ่งกับธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์                
ิE-Commerce) ซึ่งป็นกำรด ำนินกำรซืๅอขำยสินคຌำละบริกำรดຌวยสื่ออิลใกทรอนิกส์ผำนระบบครือขำย
คอมพิวตอร์ หรืออินทอร์นใต หรือท่ีขຌำ฿จกันงำยโ กใคือกำรซืๅอขำยกันบบออนเลน์ ดังนัๅนลຌวกำรถูกจมตีทำงเซ
บอร์กใมีอกำสกิดขึๅนเดຌอยูตลอดวลำดยท่ีจຌำของธุรกิจองเมสำมำรถท่ีจะคำดดำเดຌวำปัจจุบันเดຌมีกำรถูกจมตี
อยูหรือเมหรือดຌวยวิธีกำร฿ด น่ืองดຌวยปัจจุบัน 1) มีกำรคุกคำมอยำงเรຌขอบขต ท ำ฿หຌปัจจุบันภัยคุกคำมทำงเซบอร์

105

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



  
ยังคงมีพิ่มมำกขึๅนหลำยทำตัว฿นลกดิจิทัล ละกำรช่ือมตอระหวำงกันของมนุษย์ อุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ละ
องค์กร ท่ีท ำ฿หຌกิดชองหวขึๅนละปຂดอกำส฿หຌกิดภัยคุกคำมเดຌงำยยิ่งขึๅน  โ) ควำมสำมำรถของอำชญำกรทำง         
เซบอร์ท่ีมีจ ำนวนพิ่มมำกขึๅน ผูຌจมตีจะมีควำมสำมำรถ฿นกำรขຌำ ถึงขຌอมูลกำรลงทุนท่ีส ำคัญ กำรจมตีมีควำม
ซับซຌอนมำกกวำดิม ละผูຌจมตีจะมองหำชองหว฿นสภำพวดลຌอมกำรทำงำน฿นองค์กรเดຌอยำงงำยดำย             
ใ) อุปสรรคท่ีองค์กรตຌองผชิญ฿นปัจจุบัน เมวำจะป็น฿นรื่องของ ควำมเมคลองตัว฿นกำรด ำนินกำร  องค์กรเมมี
งบประมำณส ำหรับควำมมั่นคงปลอดภัยเซบอร์ ขำดทักษะดຌำนควำมมั่นคงปลอดภัยเซบอร์ ละกำร฿ชຌงำน
ทคนลยีท ำ฿หຌกิดภัยคุกคำมพิ่มมำกขึๅน 

กำรจมตีทำงเซบอร์ (Cyber Attacks) ท่ีมีควำมถ่ีละควำมรุนรงท่ีพิ่มขึๅน ท ำ฿หຌทุกองค์กรจะตຌองหัน
มำ฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรวำงยุทธศำสตร์ควำมปลอดภัยทำงเซบอร์ (Cybersecurity) ตน่ืองจำกร่ืองดังกลำวถือ
วำป็นรื่อง฿หม ละป็นรื่องท่ียำกยิ่งตอกำรด ำนินกำร น่ืองจำกกำรปลี่ยนปลงอยำงรวดรใว฿นดຌำนทคนลยึ 
จึงท ำ฿หຌฝຆำยบริหำรระดับสูงจ ำนวนมำกเมสำมำรถปรับตัวเดຌทัน ละยังเมขຌำ฿จถึงบริบทกำรปลี่ยนปลงครัๅง฿หญ
ของลกครัๅงนีๅ จึงท ำ฿หຌหลำยองค์กรละหลำยประทศ ยังเมสำมำรถก ำหนดทิศทำงของกำรด ำนินกำรดຌำนควำม
ปลอดภัยทำงเซบอร์ เดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ยิ่งดยฉพำะกับประทศเทย ท่ีมีนยบำยขับคลื่อนศรษฐกิจของ
ประทศ฿หຌมุงเปสูควำมป็นศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) มำกขึๅน ควำมจ ำป็น฿นกำรศึกษำ฿นร่ืองของภัย
คุกคำมตอกำรด ำนินธุรกิจจึงมีควำมจ ำป็นมำกขึๅนตำมเปดຌวย 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. พื่อศึกษำนวคิดละทฤษฎี กี่ยวกับควำมปลอดภัยทำงเซบอร์ละผลงำนวิจัยท่ีกี่ยวขຌอง 
2. พื่อศึกษำถึงประภทของภัยคุกคำมทำงเซบอร์ จำกนวคิด ทฤษฏีละงำนวิจัยตำงโ ท่ีกี่ยวขຌอง 
3. พื่อศึกษำถึงผลกระทบของภัยคุกคำมทำงเซบอร์ท่ีมีตอวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมส ำหรับ

ธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
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กรอบนวความคิดในการท าการวิจัย 
 
 ตัวปรอิสระ      ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ แ กรอบนวคดิในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
กำรวิจัยครัๅงนีๅ ผูຌวิจัยมุงนຌนศึกษำ พื่อท ำกำรศึกษำถึงผลกระทบท่ีกิดจำกกำรจมตีทำงเซบอร์ท่ีมีตอ

วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ส ำหรับธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ซึ่งสำมำรถอธิบำยขอบขตดຌำนนืๅอหำของ
กำรวิจัย ดยจะท ำกำรศึกษำ฿นสวนของควำมปลอดภัยทำงเซบอร์ กำรจมตีทำงเซบอร์ ภัยคุกคำมทำงเซบอร์             
ท่ีมีตอกำรด ำนินธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ของวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอมของประทศเทย ดยสำมำรถ
สรุปตัวปรท่ี฿ชຌ฿นกำรศึกษำเดຌดังนีๅ 
1. ตัวปรอิสระ เดຌก 

1.1 ปัจจัยท่ัวเปของธุรกิจ ประกอบดຌวย รูปบบธุรกิจ ระยะวลำ฿นกำรด ำนินกิจกำร จ ำนวนพนักงำน 
ละระดับตลำด 

1.2 ปัจจัยการรักษาความม่ันคงปลอดภัยเซบอร์ ประกอบดຌวย สัดสวนพนักงำนท่ีรูຌ ITกำรเดຌรับรำยงำน
กำรจมตี ผนฉุกฉินรับมือกำรจมตี ละนยบำยรับมือกำรจมตีท่ีขຌมงวด 

1.3 ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิ ลใกทรอนิกส์ ประกอบดຌวย บุคลำกร 
กระบวนกำร ละทคนลยี 

 

ความปลอดภัยตอพาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส์ 
1. ควำมปลอดภัยดຌำนขຌอมูล 
- กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล (Confidential) 
- กำรรักษำควำมถูกตຌอง (Integrity) 
- ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล (Availability) 
2. ควำมปลอดภัยดຌำนผูຌ฿ชຌ 
- กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี (Authorization) 
- กำรระบุตัวบุคคล (Authentication) 
- กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ                   

(Non-Repudiation) 
ปัจจัยที่มีผลตอการจมตีทางเซบอร์ตอระบบ

พาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส ์
- ดຌำนบุคลำกร 
- ดຌำนกระบวนกำร 
- ดຌำนทคนลยี 
 

ปัจจัยทั่วเป 
- รูปบบธุรกิจ 
- ระยะวลำ฿นกำรด ำนินกิจกำร 
- จ ำนวนพนักงำน 
- ระดับตลำด 

 

ปัจจัยการรกัษาความม่ันคงปลอดภัยเซบอร์  
- สัดสวนพนักงำนที่รูຌ IT 
- กำรเดຌรับรำยงำนกำรจมตี 
- ผนฉุกฉินรับมือกำรจมตี 
- นยบำยรับมือกำรจมตีที่ขຌมงวด 
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2. ตัวปรตำม เดຌก  

ควำมปลอดภัยตอพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ซึ่งบงป็น ควำมปลอด ภัยดຌำนขຌอมูลเดຌก กำรรักษำควำมลับ
ของขຌอมูล (Confidential) กำรรักษำควำมถูกตຌอง (Integrity) ละควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล (Availability) ละ
ควำมปลอดภัยดຌำนผูຌ฿ชຌ เดຌก กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี (Authorization) กำรระบุตัวบุคคล (Authentication) ละ
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ (Non-Repudiation) 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 
 กำรวิจัยศึกษำเดຌท ำกำรศึกษำจำกบริษัทท่ีประกอบธุรกิจดຌำนพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยวิธีทำร ยำมำน 
ครื่องมือท่ี฿ชຌรวบรวมขຌอมูลคือ บบสอบถำม ขຌอมูลท่ัวเปของผูຌตอบบบสอบถำม ขຌอมูลปัจจัยกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยเซบอร์ ขຌอมูลปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ละขຌอมูลควำม
ปลอดภัยตอพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ประกอบดຌวยจ ำนวนกลุมตัวอยำงจ ำนวนทำกับ ไเเ บริษัท ดยท ำกำรจก
บบสอบถำมบริษัทละ ใ ชุด รวมจ ำนวนบบสอบถำมท่ีสงเปทัๅงสิๅน แโเเ ชุด เดຌรับตอบกลับมำจ ำนวนทัๅงสิๅน ่5โ 
ชุดคิดป็น response rate ทำกับ 70.83%  

สถิติท่ี฿ชຌวิครำะห์ขຌอมูลเดຌก คำฉลี่ย ิMeanี ละสวนบี่ยงบนมำตรฐำน ิStandard Deviationี           
฿นกำรทดสอบระดับควำมคิดหในของผูຌตอบบบสอบำถำม ละกำรทดสอบสมมติฐำนผูຌวิจัยเดຌ฿ชຌสถิติ Levene 
Statistic ทดสอบควำมตกตำงระหวำงควำมปรปรวนของกลุมตัวอยำง โ กลุม ดยหำกผลกำรทดสอบพบวำกลุม
ตัวอยำงมีควำมปรปรวนเมตกตำงกันทุกกลุม กใจะ฿ชຌคำสถิติ F-test ฿นกำรทดสอบควำมตกตำงของกลุม
ตัวอยำง โ กลุม ตหำกผลกำรทดสอบพบวำกลุมตัวอยำง มีคำควำมปรปรวนตกตำงกัน อยำงนຌอย 2 กลุม กใจะ
฿ชຌคำสถิติ Brown-Forsythe ฿นกำรทดสอบควำมตกตำงของกลุมตัวอยำง 

ผลจำกกำรทดสอบดຌวยคำสถิติ F-test ท่ีทดสอบควำมตกตำงของคำฉลี่ยจำกกลุมตัวอยำง โ กลุม            
฿ชຌสถิติ One-way ANOVA ฿นกำรวิครำะห์หำควำมปรปรวนบบทำงดียว ละหำกพบวำมีควำมตกตำงกัน จะ
ท ำกำรทดสอบป็นรำยคูดຌวยวิธีกำร LSD ดยก ำหนดระดับนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ เ.เ5 ละ ผลจำกกำรทดสอบ
ดຌวยสถิติ Brown-Forsythe ท่ีทดสอบควำมตกตำงของคำฉลี่ยจำกกลุมตัวอยำง โ กลุม ละถຌำผลกำรทดสอบ
พบวำ มีควำมตกตำงกันอยำงนຌอย แ คู ผูຌวิจัยจะน ำเปปรียบทียบชิงซຌอน (Multiple Comparison) ดย฿ชຌวิธี
ทดสอบบบ Dunnett’s Tใ พื่อหำวำคำฉลี่ยคู฿ดบຌำงตกตำงกันอยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งผล
กำรศึกษำจะน ำสนอตอเปนีๅ 

1. กำรวิครำะห์ขຌอมูลปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ อันจะสงผล
ตอควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทย ดังตำรำงที่ แ 

 

ตารางที่ 1 สดงคาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลตอการจมตีทางเซบอร์ ตอระบบพาณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ที่มีผลตอความปลอดภยัของพาณชิย์ อิลใกทรอนิกส์ ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางละ
ขนาดยอม ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ในประทศเทย 

ดຌานที่ ปัจจัยที่มีผลตอการจมตีทางเซบอร ์ ระดบัความคิดหใน 

 SD ปลผล 
1. ดຌำนบุคคล 3.58 0.708 มำก 
2. ดຌำนกระบวนกำร 3.56 0.681 มำก 
3. ดຌำนทคนลยี 3.59 0.676 มำก 

 รวม 3.58 0.687 มาก 
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จำกตำรำงท่ี แ ผลกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรศึกษำปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์

อิลใกทรอนิกส์ท่ีมีผลตอควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม            
ท่ี ประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทยดยภำพรวมอยู฿นระดับมำก ิ X = 3.58, SD = 0.687ี       
มื่อพิจำรณำป็นรำยดຌำนพบวำ ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีมีผลตอควำม
ปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ฿นทุกดຌำนเดຌก ดຌำนบุคคล ดຌำนกระบวนกำร ละดຌำนทคนลยีอยู฿นระดับ
มำก ดยรียงล ำดับจำกคำฉลี่ยมำกเปนຌอยดั งตอเปนีๅ ดຌำนท่ี ใ ดຌำนทคนลยี ิ X = 3.59, SD = 0.676ี 
รองลงมำคือดຌำนท่ี 1 ดຌำนบุคคล ิ X = ใ.5่, SD = 0.708ี ละดຌำนสุดทຌำยคือ ดຌำนท่ี โ ดຌำนกระบวนกำรท่ีมี
คำฉลี่ยนຌอยท่ีสุด ิ X = 3.56, SD = 0.681ี  

2. กำรวิครำะห์ขຌอมูลควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม 
ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทย ดังตำรำงที ่2 
ตารางที่ 2 สดงคาฉลี่ยละคาบี่ยงบนมาตรฐานของความปลอดภัยของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางละขนาดยอม ที่ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ในประทศเทย 

ดຌานที ่ ความปลอดภัยของพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ระดบัความคิดหใน 

 SD ปลผล 
1. ควำมปลอดภัยดຌำนขຌอมูล 3.59 0.690 มำก 
2. ควำมปลอดภัยดຌำนผูຌ฿ชຌ 3.58 0.691 มำก 

 รวม 3.59 0.691 มาก 

 จำกตำรำงที ่โ ผลกำรวิครำะห์ขຌอมูลกำรศึกษำควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกจิ
ขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทยดยภำพรวมอยู฿นระดับมำก 
ิ X = 3.59, SD = 0.691ี มื่อพิจำรณำป็นรำยดຌำนควำมปลอดภัยของพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ส ำหรับวิสำหกิจ
ขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์฿นประทศเทย ฿นทุกดຌำนเดຌก ดຌำนขຌอมูล ละ
ดຌำนกระผูຌ฿ชຌ อยู฿นระดับมำก ดยรียงล ำดับจำกคำฉลี่ยมำกเปนຌอยดังตอเปนีๅ  ดຌำนท่ี แ ดຌำนขຌอมูล ( X = 3.59, 
SD = 0.690ี ละ ดຌำนท่ี โ ดຌำนผูຌ฿ชຌ ิ X = 3.58, SD = 0.691ี  

3. ผลกำรทดสอบสมมติฐำน ป็นกำรทดสอบปัจจัยท่ัวเปท่ีประกอบดຌวย รูปบบธุรกิจ ระยะวลำ฿นกำร
ด ำนินกิจกำร จ ำนวนพนักงำน ละระดับตลำด ท่ีตกตำงกันมีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกันหรือเม ผลกำรทดสอบสมมติฐำนสำมำรถสรุปผลกำรวิจัยเดຌดังนีๅ 

  3.1 สมมติฐำนท่ี แ รูปบบธุรกิจ ท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรทดสอบควำมตกตำงระหวำงควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจดย฿ชຌสถิติ 
Levene Statistic สดงดังตำรำงที่ 3 
ตารางที่ 3 สดงผลการทดสอบคาความปรปรวนของความปลอดภัยตอธุรกจิพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กบัรูปบบธุรกจิ 

ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์
อิลใกทรอนกิส ์

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล 1.881 7 844 0.070 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง 1.068 7 844 0.382 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล 4.195 7 844 0.000 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี 7.057 7 844 0.000 
กำรระบุตัวตน 2.009 7 844 0.051 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ 7.057 7 844 0.000 
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 จำกตำรำงท่ี ใ ท่ีเดຌผลกำรทดสอบ Levene Statistic Test ปรียบทียบกลุมรูปบบธุรกิจกับควำม

ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำ
ควำมลับของขຌอมูล ดຌำนกำรรักษำควำมถูกตຌอง ละดຌำนกำรระบุตัวตน มีคำ Sig. = 0.070, 0.382 ละ 0.051                 
ซึ่งมำกกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจทุกกลุมเมตกตำงกัน ละพบวำ ควำม
ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ละดຌำนกำร
ปฏิสธควำมรับผิดชอบ ดยทุกดຌำนมีคำ Sig. = 0.000 ซึ่งนຌอยกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุม
รูปบบธุรกิจอยำงนຌอย 2 กลุมตกตำงกัน 

 ท ำ฿หຌผูຌวิจัยน ำผลกำรทดสอบท่ีเดຌดยน ำผลท่ีมีคำ Sig > 0.05 เปท ำกำรทดสอบสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ
฿นกำรวิครำะห์คำควำมปรปรวนทำงดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดับ
ควำมช่ือมั่น 95% ละน ำผลท่ีมีคำ Sig < เ.เ5 เปท ำกำรสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ Brown Forsythe ท่ีระดับควำม
ช่ือมั่น 95% ดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนสรุปเดຌดังตำรำงที่ ไ 

 
ตารางที่ ไ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ แ รูปบบธุรกิจที่ตกตางกันมีผลท าใหຌกิดความปลอดภัยตอธุรกิจ

พาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ตกตางกัน 
ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส์ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ยอมรับสมมติฐำน 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง ปฏิสธสมมติฐำน 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุตัวตน ยอมรับสมมติฐำน 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ ยอมรับสมมติฐำน 

 
3.2 สมมติฐำนท่ี โ ระยะวลำท่ีด ำนินกำร ท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์

อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรทดสอบควำมตกตำงระหวำงควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจดย฿ชຌสถิติ 
Levene Statistic สดงดังตำรำงที่ 5 

จำกตำรำงท่ี 5 ท่ีเดຌผลกำรทดสอบ Levene Statistic Test ปรียบทียบกลุมรูปบบธุรกิจกับควำม
ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำ
ควำมลับของขຌอมูล ดຌำนกำรรักษำควำมถูกตຌอง ดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ละดຌำนกำรระบุตัวตน มีคำ Sig. = 0.370, 
0.145, 0.199 ละ 0.143 ซึ่งมำกกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจทุกกลุมเม
ตกตำงกัน ละพบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ละดຌำนกำร
ปฏิสธควำมรับผิดชอบ ดยทุกดຌำนมีคำ Sig. = 0.000 ซึ่งนຌอยกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุม
รูปบบธุรกิจอยำงนຌอย 2 กลุมตกตำงกัน 
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ตารางที่ 5 สดงผลการทดสอบคาความปรปรวนของความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กับ

ระยะวลาในการด านินการ 

ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์
อิลใกทรอนกิส ์

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล 1.050 3 848 0.370 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง 1.806 3 848 เ.แไ5 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล 1.555 3 848 เ.แ้้ 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี 6.739 3 848 0.000 
กำรระบุตัวตน 1.814 3 848 เ.แไใ 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ 6.739 3 848 0.000 

ท ำ฿หຌผูຌวิจัยน ำผลกำรทดสอบท่ีเดຌดยน ำผลท่ีมีคำ Sig > 0.05 เปท ำกำรทดสอบสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ฿น
กำรวิครำะห์คำควำมปรปรวนทำงดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดับควำม
ช่ือมั่น 95% ละน ำผลท่ีมีคำ Sig < เ.เ5 เปท ำกำรสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ Brown Forsythe ท่ีระดับควำมช่ือมั่น 
95% ดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนสรุปเดຌดังตำรำงที่ ๆ 

 
ตารางที่ 6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ โ ระยะวลาในการด านินการที่ตกตางกันมีผลท าใหຌกิดความปลอดภัย        

ตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ตกตางกัน 
ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส์ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ยอมรับสมมติฐำน 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง ปฏิสธสมมติฐำน 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุตัวตน ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ ปฏิสธสมมติฐำน 

 3.3 สมมติฐำนท่ี ใ ขอบขตระดับตลำดท่ี฿หຌบริกำรท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจ
พำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรทดสอบควำมตกตำงระหวำงควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจดย
฿ชຌสถิติ Levene Statistic สดงดังตำรำงที่ 7 
 
ตารางที่ 7 สดงผลการทดสอบคาความปรปรวนของความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กับ

ขอบขตระดับตลาด 

ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์
อิลใกทรอนกิส ์

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล 1.441 โ 849 0.237 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง 2.465 โ 849 0.086 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล 2.718 โ 849 0.067 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี 3.167 โ 849 0.043 
กำรระบุตัวตน 3.806 โ 849 0.023 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ 3.167 โ 849 0.043 
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จำกตำรำงท่ี ็ ท่ีเดຌผลกำรทดสอบ Levene Statistic Test ปรียบทียบกลุมรูปบบธุรกิจกับควำมปลอดภัย 

ตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำควำมลับของ
ขຌอมูล ดຌำนกำรรักษำควำมถูกตຌอง ละดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล มีคำ Sig. = 0.237, 0.086, ละ 0.067          
ซึ่งมำกกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจทุกกลุมเมตกตำงกัน ละพบวำ ควำม
ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ดຌำนกำรระบุตัวตน ละดຌำนกำรปฏิสธควำม
รับผิดชอบ ดยทุกดຌำนมีคำ Sig. = 0.043, 0.023 ละ เ.เไใ ซึ่งนຌอยกวำ 0.05 หมำยควำมวำคำควำมปรปรวน
ของกลุมรูปบบธุรกิจอยำงนຌอย 2 กลุมตกตำงกัน 

ท ำ฿หຌผูຌวิจัยน ำผลกำรทดสอบท่ีเดຌดยน ำผลท่ีมีคำ Sig > 0.05 เปท ำกำรทดสอบสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ฿น
กำรวิครำะห์คำควำมปรปรวนทำงดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดับควำม
ช่ือมั่น 95% ละน ำผลท่ีมีคำ Sig < เ.เ5 เปท ำกำรสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ Brown Forsythe ท่ีระดับควำมช่ือมั่น 
95% ดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนสรุปเดຌดังตำรำงที่ ่ 

 
ตารางที่ ่ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ ใ ขอบขตระดับตลาดที่ตกตางกันมีผลท าใหຌกิดความปลอดภัยตอ

ธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ตกตางกัน 
ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส์ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ยอมรับสมมติฐำน 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง ปฏิสธสมมติฐำน 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุตัวตน ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ ปฏิสธสมมติฐำน 

 3.4 สมมติฐำนท่ี ไ สัดสวนของพนักงำนท่ีมีพืๅนฐำนควำมรูຌทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ ตกตำงกัน 
มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรทดสอบควำมตกตำงระหวำง
ควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจดย฿ชຌสถิติ Levene Statistic สดงดังตำรำงที่ 9 

 
ตารางที่ 9 สดงผลการทดสอบคาความปรปรวนของความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์กับ

สัดสวนของพนักงานที่มีความรูຌดຌานเอที  
ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์

อิลใกทรอนกิส ์
Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล 4.852 5 846 0.000 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง 2.400 5 846 0.036 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล 0.514 5 846 0.766 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี 2.235 5 846 0.049 
กำรระบุตัวตน 4.788 5 846 0.000 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ 2.235 5 846 0.049 
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จำกตำรำงท่ี ้ ท่ีเดຌผลกำรทดสอบ Levene Statistic Test ปรียบทียบกลุมรูปบบธุรกิจกับควำม

ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ พบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌ
ของขຌอมูล มีคำ Sig. = 0.766 ซึ่งมำกกวำ 0.05 หมำยควำมวำ คำควำมปรปรวนของกลุมรูปบบธุรกิจทุกกลุมเม
ตกตำงกัน ละพบวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ดຌำนกำร
รักษำควำมถูกตຌอง ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ดຌำนกำรระบุตัวตน ละดຌำนกำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ ดยทุกดຌำน
มีคำ Sig. = 0.000, 0.036, 0.049, 0.000 ละ เ.เไ้ ซึ่งนຌอยกวำ 0.05 หมำยควำมวำคำควำมปรปรวนของกลุม
รูปบบธุรกิจอยำงนຌอย 2 กลุมตกตำงกัน 

ท ำ฿หຌผูຌวิจัยน ำผลกำรทดสอบท่ีเดຌดยน ำผลท่ีมีคำ Sig > 0.05 เปท ำกำรทดสอบสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ฿น
กำรวิครำะห์คำควำมปรปรวนทำงดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) ท่ีระดับควำม
ช่ือมั่น 95% ละน ำผลท่ีมีคำ Sig < เ.เ5 เปท ำกำรสมมติฐำนดย฿ชຌสถิติ Brown Forsythe ท่ีระดับควำมช่ือมั่น 
95% ดยผลกำรทดสอบสมมติฐำนสรุปเดຌดังตำรำงที่ แเ 

 
ตารางที่ แเ ผลการทดสอบสมมติฐานที่ ไ ขอบขตระดับตลาดที่ตกตางกันมีผลท าใหຌกิดความปลอดภัยตอ

ธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ตกตางกัน 
ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชยอ์ิลใกทรอนกิส์ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

กำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ยอมรับสมมติฐำน 
กำรรักษำควำมถูกตຌอง ปฏิสธสมมติฐำน 
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ยอมรับสมมติฐำน 
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ปฏิสธสมมติฐำน 
กำรระบุตัวตน ยอมรับสมมติฐำน 
กำรปฏิสธควำมรับผิดชอบ ปฏิสธสมมติฐำน 

3.5 สมมติฐำนท่ี 5 ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ สำมำรถท ำนำย
ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์เดຌ สถิติท่ี฿ชຌ฿นกำรทดสอบสมมติฐำน คือ กำรวิครำะห์ควำมถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดยลือกตัวปรอิสระขຌำสมกำรถดถอยดຌวยทคนิค Stepwise ฿ชຌระดับ
ควำมช่ือมั่น 95% ดังนัๅนจะปฏิสธสมมติฐำนหลัก (H0) กใตอมื่อ Sig. มีคำนຌอยกวำ 0.05 ซึ่งผลกำรทดสอบสดงดัง
ตำรำงที ่11 

 
ตารางที่ แแ สดงผลการวิคราะห์ความถดถอยพหุคูณความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม

ดยใชຌการวิคราะห์ Multiple Regression 

หลงความปรปรวน SS df MS F Sig. 
Regression ไ็.โแ็ 3 แ5.็ใ้ ็ไๆ.้ใ่ 0.000* 
Residual แ็.่ๆ่ ่ไ่ เ.เโแ   
Total ๆ5.เ่5 ่5แ    

* มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
จำกตำรำงท่ี 11 ผลกำรวิครำะห์พบวำควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์  ดยรวมมี

ควำมสัมพันธ์ชิงสຌนตรงกับกลุมตัวปรอิสระ อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 ละสำมำรถสรຌำงสมกำร
ท ำนำยชิงสຌนตรงเดຌ ซึ่งจำกกำรวิครำะห์ถดถอยชิงพหุคูณ สำมำรถค ำนวณหำคำสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเดຌ 
ดังตำรำงที่ แโ 
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 จำกตำรำง 12 ผลกำรวิครำะห์พบวำ ตัวปรท่ีสำมำรถท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
ดยรวม (y) เดຌก ดຌำนบุคคล (X1) ดຌำนกระบวนกำร (X2) ละดຌำนทคนลยี (X3) ดยตัวปรนีๅสำมำรถท ำนำย
ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y3) เดຌรຌอยละ 72 (adjusted R2 = 0.724) 
 ผูຌวิจัยจึงเดຌน ำคำสัมประสิทธิ์ของตัวท ำนำยมำขียนป็นสมกำรท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y) ดย฿ชຌคะนนดิบ ดังนีๅ  

Y = 0.925 + 0.396 X1 0.195 X2 + 0.15 X3 
ตารางที่ แโ สดงผลการวิคราะห์ความปลอดภัยตอธุรกิจพาณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวมดยใชຌวิธีการ

วิคราะห์ถดถอยชิงพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 

ตวัปร B SE t Sig. 
 คำคงท่ี ิconstantี เ.้โ5 0.064 แไ.ไ5เ 0.000 
 ดຌำนบุคคล (X1) เ.ใ้ๆ 0.012 ใใ.ๆๆใ 0.000 
 ดຌำนกระบวนกำร (X2) เ.แ้็ 0.014 แไ.แโใ 0.000 
 ดຌำนทคนลยี (X3) เ.แ5เ 0.013 11.520 0.000 
 r = 0.่5โ Adjust R2 = 0.็โไ 
 R2 = 0.็โ5 SE = 0.145 
** มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 
 ผูຌวิจัยจึงเดຌน ำคำสัมประสิทธิ์ของตัวท ำนำยมำขียนป็นสมกำรท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y) ดย฿ชຌคะนนดิบ ดังนีๅ  

Y = 0.925 + 0.396 X1 0.195 X2 + 0.15 X3 
 

อภิปรายผล 
1.  รูปบบธุรกิจท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน 

จำกผลกำรวิจัยวิจัยพบวำ วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจดຌำนพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีมีรูปบบ
ธุรกิจท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ดຌำนกำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ดຌำน
กำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ละดຌำนกำรปฏิสธควำมรับผิดชอบตกตำงกัน ละมีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ดຌำนกำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ดຌำนกำรระบุตัวตนเมตกตำงกัน 

2.  ระยะวลำท่ีด ำนินกำรท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ี
ตกตำงกัน ผลกำรวิจัยพบวำ วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจดຌำนพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีมี
ระยะวลำท่ีด ำนินกำรตำงกัน มีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ดຌำนกำรรักษำควำมลับของ
ขຌอมูลตกตำงกัน ละมีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำควำมถูกตຌอง ดຌำน
ควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ดຌำนกำรระบุตัวตน ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ละดຌำนกำรปฏิสธควำมรับผิดชอบเม
ตกตำงกัน อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ เ.เ5 

3.  ขอบขตระดับตลำดท่ี฿หຌบริกำรท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌ กิดควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรวิจัยพบวำ วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม ท่ีประกอบธุรกิจดຌำนพำณิชย์
อิลใกทรอนิกส์ท่ีมีขอบขตระดับตลำดท่ี฿หຌบริกำรตำงกัน มีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์
ดຌำนกำรรักษำควำมลับของขຌอมูล  ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ดຌำนกำรระบุตัวตน ละดຌำนกำรปฏิสธควำม
รับผิดชอบตกตำงกัน ละมีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์  ดຌำนกำรรักษำควำมถูกตຌอง 
ละดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูลเมตกตำงกัน อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ เ.เ5  
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4.  สัดสวนของพนักงำนท่ีมีพืๅนฐำนควำมรูຌทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศท่ีตกตำงกัน มีผลท ำ฿หຌกิดควำม

ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีตกตำงกัน ผลกำรวิจัยพบวำ วิสำหกิจขนำดกลำงละขนำดยอม              
ท่ีประกอบธุรกิจดຌำนพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ท่ีมีสัดสวนของพนักงำนท่ีมีพืๅนฐำนควำมรูຌทำงดຌำนทคนลยีสำรสนทศ
ตำงกัน มีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำรรักษำควำมลับของขຌอมูล ดຌำนควำมพรຌอม
฿ชຌของขຌอมูล ดຌำนกำรระบุตัวตน ตกตำงกัน ละมีผลท ำ฿หຌควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกำร
รักษำควำมถูกตຌอง ละดຌำนควำมพรຌอม฿ชຌของขຌอมูล ดຌำนกำรระบุอ ำนำจหนຌำท่ี ละดຌำนกำรปฏิสธควำม
รับผิดชอบเมตกตำงกัน อยำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ เ.เ5  

5. สมมติฐำนขຌอท่ี 5 ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์  สำมำรถ
ท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์เดຌ  ผลกำรวิครำะห์พบวำ ตัวปรท่ีสำมำรถท ำนำยควำม
ปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y) เดຌก ดຌำนบุคคล (X1) ดຌำนกระบวนกำร (X2) ละดຌำน
ทคนลยี (X3) ดยตัวปรนีๅสำมำรถท ำนำยควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y) เดຌรຌอยละ 
72 (adjusted R2 = 0.724)  
 ตัวปรท่ีมีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ (y) อยำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.05 เดຌก ดຌำนบุคคล (X1) ดຌำนกระบวนกำร (X2) ละดຌำนทคนลยี (X3) ดยมีคำ
สัมประสิทธิ์ทำกับ 0.396, 0.197 ละ เ.แ5เ ซึ่งหมำยควำมวำ ควำมปลอดภัยตอธุรกิจพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
ดຌำนบุคคล (X1) ดຌำนกระบวนกำร (X2) ละดຌำนทคนลยี (X3) ป็นปัจจัยท่ีป็นตัวก ำหนด ควำมปลอดภัยตอธุรกิจ
พำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดยรวม (y)  
 

ขຌอสนอนะ 
 1. ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์  ดຌำนบุคลำกร ท่ีมีตอระบบ
พำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ นัๅนบริษัทควรจะ฿หຌควำมรูຌกี่ยวกับพนักงำนของตน฿นควำมทำทันท่ีกี่ยวกับนืๅอหำท่ีพบ฿น
ลกออนเลน์วำ เมสำมำรถช่ือถือเดຌทัๅงหมด ตຌอง฿หຌพนักงำนรูຌจักวิธีกำรตรวจสอบควำมนำช่ือถือของวใปเซต์            
ควรจะ฿หຌพักงำนของบริษัทจัดกใบขຌอมูลเวຌอยำงป็นระบบ มีขຌำ฿จ฿นประดในรื่องจริยธรรมละกฎหมำยท่ี
กี่ยวขຌองกับกำรขຌำถึงละกำร฿ชຌขຌอมูล รวมถึงตຌองมีกำรขຌำ฿จถึงนวคิดละกำรท ำงำนพืๅนฐำนขอครื่องมือดิจิทัล 
ประกอบกับกำรปลี่ยนปลงของทคนลยีพื่อจะเดຌสำมำรถเมตกป็นหยื่อของกำรจมตีเดຌ 
 2. ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ ดຌำนกระบวนกำร บริษัทควรมีกำร
ก ำกับดูลกิจกรรมละวัฒนธรรมองค์กร ฿นกำรควบคุม ละติดตำมกำรบริหำรจัดกำรควำมสี่ยงขององค์กร             
รวมเปถึงกำรท่ี฿หຌผูຌบริหำรระดับสูงเดຌตระหนักถึงควำมสี่ยง ละสรຌำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง฿หຌกิดขึๅน 
ดยก ำหนด฿หຌมีกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ท่ีสำมำรถจัดกำรตอควำมสี่ยงทำงเซบอร์ มีผนระยะสัๅน กลำง ละยำว฿น
กำรรับมือตอควำมสี่ยง มีป้ำหมำยท่ีชัดจน มีกำรทบทวนละปรับปรุงขัๅนตอน฿นกำรรับมือตอควำมสี่ยง รวมถึง
กำรจัดกำรดຌำนสำรสนทศ฿หຌมีกำรรำยงำนผลตอทัๅงผูຌบริหำร ผูຌมีสวนเดຌสวนสียตอบริษัททัๅงภำย฿นละภำยนอก 
 ปัจจัยท่ีมีผลตอกำรจมตีทำงเซบอร์ตอระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์  ดຌำนทคนลยี บริษัทตຌองมีกำร
รักษำควำมถูกตຌองปลอดภัยกี่ยวกับทคนลยีสำรสนทศท่ีกี่ยวขຌองกับบริษัท ดยฉพำะกำรรับ-สงขຌอมูล
สำรสนทศ ทัๅงภำย฿นละภำยนอก มีกำรป้องกันขຌอมูลท่ีป็นควำมลับหรือท่ีมีควำมส ำคัญ฿นกำรสงตอขຌอมูล฿นรูป
ของเฟล์นบ ละกำรสงตอจดหมำยอิลใกทรอนิกส์ ดยอำจจะมีกำร฿หຌมีกำรขຌำรหัสขຌอมูล ละตຌองมีมำตรกำร฿น
กำรป้องกันกำรจมตีจำกปรกรมท่ีเมประสงค์ดี (malware) ควบคุมกำรติดตัๅงซอฟต์วร์฿นระบบงำน มีกำรจ ำกัด
สิทธิ์฿นกำรขຌำถึงขຌอมูลตอผูຌรับผิดชอบ ละก ำหนด usename ละ password ฿นกำรขຌำท ำงำนละตຌอง฿หຌสำมำรถ 
ปลี่ยนขຌอมูลดังกลำวเดຌอยูสมอ 
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ขຌอสนอนะส าหรับการวิจัยครัๅงตอเป 
1. ศึกษำมดลชิงครงสรຌำงระหวำงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอควำมปลอดภัยของระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ 
2. พัฒนำตัวบบควำมควำมปลอดภัยของระบบพำณิชย์อิลใกทรอนิกส์ส ำหรับภำคธุรกิจตำงโ ฿หຌฉพำะ 
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รูปแบบการบริการวิชาแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรีท่ีมีตอความตองการ
ของชุมชน 
 
THE MODEL OF SOCIAL SERVICES OF THE HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS TOWARDS THE NEEDS OF THE COMMUNITY. 
 

ผูวิจัย   นีรนุช เน่ืองวัง 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 

บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือสำรวจความตองการของชุมชนการรับบริการบริการวิชาการแกสังคม

ท่ีมีตอสถาบันการศึกษา 2) เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการวิชาการสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี 
3) เพ่ือนำขอมูลจากการวิจัยไปพัฒนาการบริการวิชาการของสถานบันอุดมศึกษา เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการวิชา
แกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอความตองการของชุมชน ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ อาจารยสถาบัน
อุดศึกษาท่ีตัง้อยูในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 451 คน กลุมตัวอยางใชในการวิจัยเลือกแบบเจาะจง จำนวน 397 คน 
จากประชากรผูมีสวนเก่ียวของกับการใหบริการวิชาการแกสังคม สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหการถดถอยพหุคุณ  

 ผลการศึกษา พบวา ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความตองการของชุมชนตอการบริการ
วิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.01) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ  
ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (Χ  = 4.39) ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ 
(Χ  = 4.35) ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย(Χ  = 4.31) ดานการวิจัย (Χ  = 4.19) ดานการ
เขียนงานวิชาการ (Χ  = 3.80) ดานการวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ หรือดานสารสนเทศ (Χ  = 3.74) ดานหลักสตูร 
การเรียนการสอน (Χ  = 3.54) ระดับความคิดเห็น รูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา 
ดานรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (Χ  = 4.31)          
ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบ Ente Method ในการพยากรณ ความตองการของชุมชนกับรูปแบบการ
ใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ ดานดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภปิราย 
และบรรยาย ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพ ดานการวิจัย ดานการเขียนงานวิชาการ สามารถพยากรรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของ
สถาบันอุดมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 
 
คำสำคัญ : รูปแบบ บรกิารวิชาการแกสังคม สถาบันอุดมศึกษา 

 
ABSTRACT 

The objectives of this study were: 1) to study the state of academic needs of the 
community and receive academic services towards educational institutions 2) to study the 
forms of social academic services of higher education institutions in Suphanburi Province, 
3) to use researched data to improve the academic services of higher education institutions 
in order to study the form of this society services of higher education institutions towards 
the needs of the community. The populations used in this study are lecturers and there were 
451 people who were involved in the academic services provide by the institution. The data 
was analyzed through percentage, mean, standard deviation, multiple regression analysis.  
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The results of the study revealed that the opinion of the respondents of their needs 
towards academic services in general was at a high level (Χ= 4.01) in all aspects were at a high 
level, namely academic and professional counseling (Χ= 4.39), research, survey, analysis and 
examination (Χ= 4.35). training, seminars, discussions and lectures (Χ= 4.31) research             
(Χ= 4.19) academic writing (Χ= 3.80) system design, design and fabrication or information 
(Χ= 3.74) teaching and learning curriculum(Χ= 3.54) level of opinion in the form of academic 
services for society of higher education institutions in the aspect of academic services to society 
of higher education institutions, the overall picture is in the high level (Χ= 4.31). The results of 
the Ente Method Regression Analysis in forecasting the needs of the community and the form 
of academic services to society of higher education institutions found that the independent 
variables in training, seminars, discussions and lectures on Of research, survey, analysis, test 
and inspection. In terms of academic and professional counseling for research, academic 
writing was able to predict the form of academic services for society of higher education 
institutions with a statistical significance of 0.05. 
 
Keywords : academic service model for society, higher education institution 
 

บทนำ 
การบริการวิชาการแกสังคมถือวาเปนอีกหน่ึงภารกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา ท่ีจะตองใหบริการแกชุมชน 

สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและในดานท่ีสถาบันมีความเชี่ยวชาญ (ประกันคุณภาพ
การศึกษา, 2558) ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญและดำเนินการใหบริการวิชาการแก
สังคมในดานตาง ๆ  ไดสงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีดานตาง ๆ  ใหกับหนวยสานและผูประกอบการอยางตอเน่ืองจึง
ไดเล็งเหน็ความสำคัญของการนำองคความรู และความชำนาญในดานตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยมาประยุกตใชเพ่ือชวย
แกไขปญหาในการดำเนินธุรกิจและสงเสริมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจ เอกชน และ
อุตสาหกรรม โดยเสริมศักยภาพทางการบริการวิชาการและถายทอดองคความรูสูชุมชนและสังคม 

ในการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับสถาบันตามตัวบงชี้องคประกอบท่ี 3 การบริการ
วิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เปนภารกิจหลักอีกอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษาควรคำนึงถึงกระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของ
กลุมเปาหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำป ท้ังการบริการวิชาการทำใหเกิดรายได และการบริการ
วิชาการท่ีสถาบันการศึกษาจัดทำเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ 
และนำมาจัดทำเปนแผนเพ่ือพัฒนาการเยนการสอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริง และนำมาใช
ประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและ (การประกันคุณภาพ 2558) 

สถาบันอุดมศึกษา มีหนาท่ีเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ทองถิ่นได โดยการมี ระบบการ
บริหารจัดการท่ีสงเสริมใหคณาจารยไดออกไปสัมผัสกับความเปนจริงของทองถิ่น และเปดโอกาส ใหคนในทองถิ่น
ไดเขามามีสวนรวมในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยไดอยางเต็มท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งใน การดำเนินงานดานการ
บริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงนับเปนบทบาทท่ีสำคัญในการให ความรูและใหบริการวิชาการแก
ประชาชนโดยท่ัวไปในดานการพัฒนาสังคม ชุมชน และทองถิ่น การพัฒนาชุมชน เพ่ือสนับสนุน สงเสริมให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น การบริการวิชาการของสถาบันการศึกษาน้ัน ไดแก การใหความรู แกสังคม ชุมชน 
การใหบริการความชวยเหลือแนะนำดานตางๆ การจัดฝกอบรมหลักสูตรพิเศษ เชน การจัดอภิปราย การจัดสัมมนา 
การจัดนิทรรศการทางวิชาการ และการผลิตเอกสารทางวิชาการท่ี เก่ียวของใหแกประชาชนท่ัวไป รวมถึงการจัด
กิจกรรมท่ีตอบสนองความตองการของสังคม เพ่ือตอบโจทย ปญหาของสังคม ชุมชน ทองถิ่น จึงอาจกลาวไดวา
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สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปน ความหวังของชุมชน ทองถิ่น ในการใหความรู ทักษะในการประกอบอาชีพแกบุคลากรใน
ทองถิ่น และสราง ความม่ันคงใหหยั่งรากลึกลงไปในทองถิ่นน้ัน ท้ังในระดับหมูบานแลวขยายตัวออกไปในระดับ
ภูมิภาค โดยให ความสำคัญกับการสรางความเขมแข็งใหชุมชน ไมวาจะเปนการแกปญหาการบริหารจัดการ การ
พัฒนาองค ความรู และ ภูมิปญญาทองถิ่น รวมท้ังเสริมสรางขบวนการตัดสินใจท่ีตอบสนองความตองการท่ีแทจริง
ของ ทองถิ่น ซ่ึงสถาบันอุดมศกึษาไดเขามามีสวนเก่ียวของในการชวยเหลือ และสงเสริมการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจหรือบทบาททางดานการบริการวิชาการแกสังคม ท้ังในดานวิชาการ 
เศรษฐกิจ และสังคมท่ีสงผลตอการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ทำใหผูปฏิบัติหนาท่ีโดยเฉพาะ อาจารยไดมีโอกาสสัมผัส
กับชุมชน ทองถิ่น และขณะเดียวกันก็ไดใชประโยชนจากชมุชน โดยใชชุมชนเปน สนามฝกปฏิบัติท่ีสอดคลองกับ
สภาพความเปนจริง สงผลใหมีการนำความรูและประสบการณจากการ ใหบริการวิชาการในทางปฏิบัติ มาบูรณา
การในงานบริการวิชาการกับการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัยในมหาวิทยาลัยมากขึ้น ปจจุบัน
มหาวิทยาลัย จึงเปนสถาบันการศึกษาเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของทองถิ่น ภูมิภาค และประเทศ เปนแหลงเรียนรูทาง
วิชาการสาขาวิชาตางๆ ท่ีสามารถใหบริการวิชาการท้ังในจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ นอกจากน้ียังเปนแกนนำใน
การสรางพลังขับเคลื่อนใหชุมชน เปนพ่ีเลี้ยงในการพัฒนาองคการสวนทองถิ่น ชวยสรางสังคมแหงการเรียนรู ชี้ทาง
ท่ีควรจะเปนของการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น สงสัญญาณเตอืนภัยแก ทองถิ่นในสิ่งท่ีจะเกิดขึ้น เพ่ือสรางสรรคคุณภาพ
ชีวิตและสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับทองถิ่น 

ทางผูวิจัยจึงไดใหความสนใจในการทำวิจัยเร่ือง รูปแบบการบริการวิชาแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ตอความตองการของชุมชน เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการวิชาการแกสังคม และชุมชนรวมถึง จัดทำประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงคของการวจิัย 
1. เพ่ือสำรวจความตองการของชมุชนการรับบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีตอสถาบันการศึกษา 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบริการวิชาการสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี  
3. เพ่ือนำขอมูลจากการวิจัยไปพัฒนาการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.,2558) หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการใหบริการแกสังคมภายนอก
สถาบันการศึกษา หรือเปนการบริการท่ีจัดในสถาบันการศึกษาโดยมีบุคคลภายนอกเขามาใชบริการ 

การใหบริการวิชาการ (สมศ.,2554) หมายถึง การท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงอยูในฐานะท่ีเปนท่ีพ่ึง
ของชุมชนหรือสังคม เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทำหนาท่ีใดท่ีมีผลตอการพัฒนาชุมชนในดานวิชาการหรือ
การพัฒนาความรูตลอดจนความเขมแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเปนการบริการท่ีมี
คาตอบแทนและบริการวิชาการใหเปลา โดยมีการนำ ความรูและประสบการณมาใชพัฒนาหรือบูรณาการเขากับ
การเรียนการสอนและการวิจัยโครงการท่ีมีผลตอการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน หมายถึง 
โครงการท่ีสถาบันจัดขึ้น เพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองคกรภายนอกและเม่ือดำเนินการแลว มีผลกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น แกชุมชนหรือองคกรภายนอกในดานตางๆ หรือทำใหชุมชนหรือองคกรภายนอก
สามารถพ่ึงพาตนเองไดตามศักยภาพของตนเอง 
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รูปแบบของการบริการวิชาการแกสังคม งานบริการวิชาการเปนภารกิจหลักท่ีสำคญัประการหน่ึงในภารกิจหลัก 
4 ประการของ มหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการชุมชนและทำนุบำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมีหลากหลายรูปแบบ แตการท่ีจะตัดสินใจวา ควรบริการ
วิชาการในรูปแบบใดตองยึดหลัก ดังตอไปน้ี (จารุพรรณ มียิ้ม. 2550)  

1. บริการใหสอดคลองกับนโยบาย วัตถุประสงคเปาหมายและแนวทางการพัฒนาชุมชน ท่ีรัฐกำหนดไว  
2. บริการใหสอดคลองกับความตองการอันจำเปน ความขาดแคลนของชุมชนและการ บริการเพ่ือพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน  
3. การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เปนการใหบริการวิชาการแกผูสนใจในเร่ืองใดเร่ือง หน่ึงโดยเฉพาะ           

มีการบรรยาย อภิปรายในหัวขอตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
4. นิทรรศการและการแสดง เปนการเผยแพรความรูออกสูมวลชน จัดขึ้นเพ่ือเผยแพรท้ัง ภายในและ

ภายนอกประเทศ นำ 
5. เอาเทคโนโลยีตาง ๆ มาใหชมพรอมแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือการ

แสดงละคร ดนตรีตาง ๆ  
6. การใหบริการแนะนำชวยเหลือและสาธิต สวนใหญเปนการบริการใหชุมชนในทองถิ่น ไดแก แนะนำ 

ปรึกษา ชวยเหลือ ดานการประกอบอาชีพ การเกษตร พัฒนาชุมชนและสิ่งแวดลอม  
7. การใหบริการผานสื่อและสิ่งพิมพเปนการใหความรูไปยังสังคมใหกวางขวาง ไดแก การผลิตรายการวิทยุ

โทรทัศน 
8. การใหบริการเปนท่ีปรึกษาโครงการ การทำหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาโครงการ สวนใหญเปน การบริหารเชิง

ธุรกิจ เชน เปนท่ีปรึกษาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองคกรเอกชน  
วราภรณ จิรชีพพัฒนา. (2551 : 5-1) ไดกลาวถึง รูปแบบการดำเนินโครงการบริการวิชาการ จะเก่ียวของ

กับเวลาของโครงการ การจัดกิจกรรมตองมีการบริหารเวลาโครงการ และกระบวนการตาง ๆ 6 กระบวนการคือ  
1. การกำหนดกิจกรรม (Activity Definition) เปนการกำหนดกิจกรรมเฉพาะท่ีทีมงานโครงการและผูมี

สวนไดเสียตองทำเพ่ือจัดทำสิ่งท่ีตองสงมอบของโครงการ ซ่ึงกิจกรรมตองอาศัยระยะเวลา คาใชจาย และทรัพยากร
ท่ีตองใชในการทำงาน และผลลัพธของกระบวนการน้ีคือ รายการกิจกรรม คุณลักษณะของกิจกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีไดรับการรับรองเปนตน 

2. การเรียงลำดับกิจกรรม (Activity Sequencing) เปนการกำหนดและการบันทึกความสัมพันธระหวาง
กิจกรรมของโครงการ ผลลัพธหลักของกระบวนการก็คือ เครือขาย ตารางเวลา โครงการเปลี่ยนแปลงท่ีไดรับการ
รองขอ การปรับปรุงรายงการท่ีกิจกรรมและคุณลักษณะท่ีไดรับการปรับปรุง 

3. การประเมินการทรัพยากรของกิจกรรม (Activity Resource Estimating) เปนการประมาณการ
ปริมาณทรัพยากร เชน คน เคร่ืองมือ และวัสดุท่ีทำงาน ควรใชเพ่ือทำงาน กิจกรรมของโครงการ ผลลัพธหลักการ
กิจกรรม คือ ความตองการทรัพยากรสำหรับกิจกรรมโครงสรางจำแนกงาน และคุณลักษณะของกิจกรรม และปฎิทิน 
ทรัพยากรท่ีไดรับการปรับปรุง 

4. การประมาณการระยะเวลากิจกรรม (Activity Duration Estimating) เปนการประมาณการเวลาการ
ทำงานสำหรับทำกิจกรรมแตละกิจกรรม ผลลัพธของกระบวนการ คือ ประมาณการระยะเวลากิจกรรม และ
คุณลักษณะของกิจกรรมท่ีไดรับการปรับปรุง 

5. การพัฒนาตารางเวลา (Schedule Development) เปนการวิเคราะหลำดับของกิจกรรมการประมาณ
การทรัพยากรกิจกรรม และการประเมินชวงระยะเวลาของกิจกรรมเพ่ือสรางตารางทำงาน รวมท้ังปรับปรุความ
ตองการทรัพยากร คุณลักษณะกิจกรรม ปฎิทินโครงการและแผนการบริหารโครงการ ผลลัพธกระบวนการคือ 
ตารางเวลาโครงสราง บันทึกฐานตารางเวลา (Schedule Baseline) เปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไดรองขอ 
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6. การควบคุมตารางเวลา (Schedule Control) เปนการควบคุมและการจัดการเปลี่ยนแปลงท่ีรองขอ
และคำแนะนำเพ่ือแกไขปญหา 

การจัดการอุดมศึกษาของไทยไดเร่ิมมาตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จนในปจจุบัน    
มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับทบวงมหาวิทยาลัยท้ังสิ้น 74 แหง แยกเปน มหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาของรัฐในสังกัดบวงมหาวิทยาลัย 20 แหง มหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับของรัฐมนตรีวาการ
ทบวงมหาวิทยาลัย 4 แหง มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยเอกชน 50 แหง (สมบัติ จำปาเงิน, 2544: 237-247) มีการ
ปฏิรูปอุดมศึกษาโดยรัฐบาลไดกำหนดนโยบายในการ ปฏิรูปอุดมศึกษาท่ีสำคัญๆ ดังน้ี  

1. มีการรวบรวมสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปใหมี ระบบบริหารเดียวกัน มีการ
รวมมือกันในดานวิชาการ การใชทรัพยากรตลอดจนมีมาตรฐาน การศึกษาเปนท่ียอมรับ 

2. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยท่ีเปนสวนราชการ (Public University) ไปเปนมหาวิทยาลัย 
ของรัฐท่ีบริหารแบบคลองตัวและตรวจสอบได ท่ีเรียกวา มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (Public Autonomous University)  

3. นำระบบการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) เขามาใชในการ ตรวจสอบประเมินผล
การจัดการศึกษาท้ังระบบ  

4. ปรับปรุงและนำวิธีการจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน ลักษณะเงินอุดหนุนท่ัวไป 
(Block Grant) ใหทุกสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาเปนสวนหน่ึงของสังคมและไดรับการสนับสนุนจากรายไดภายใน
สังคม จึงจำเปนจะตองมีจิตสำนึกในการใหบริการสนองตอบแกสังคม โดยมีหนาท่ีสำคัญคือ การใหบริการแกสังคม
ท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม และตองมีการเรียนรูจากสังคมรวมกันดวย (ระพี สาคริก, 2541:83)  

 วนัชนะ ศิริชนะ (2540 : 46) ไดกลาวถึง ความสำคัญดังกลาวท่ีสอดคลองกับรายงานการประชมุสัมมนา
ทางวิชาการ เร่ือง การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ แนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับมหาวิทยาลัย
ใน กำกับรัฐบาล “ความสามารถในการตอบสนองตอความ ตองการของสังคมก็เปนสิ่งท่ีมหาวิทยาลัยจำเปนท่ี
จะตองรับผิดชอบตรงน้ีอยูดวยเชนกัน ไมใชสนองตอบตอนโยบายของบานเมืองอยางเดียว แตสังคมแวดลอมท่ีอยู
ดวยน้ันมหาวิทยาลัยคงมีหนาท่ีท่ีจะดูแลตรงน้ีอยูดวย” ในป พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัยไดประกาศนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติในการประกัน คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีสถาบันอุดมศึกษาตองรับผิดชอบ ดังน้ี               
1. การจัดการเรียนการสอน (การผลิตบัณฑิต) 2. การวิจัย 3. การใหบริการวิชาการแกสังคม 4. การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม การท่ีมหาวิทยาลัยจะประกอบภารกิจทางดานการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก สังคม 
ตลอดจนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีประสิทธิภาพ ใหบรรลุเปาหมายตามภาระหนาท่ี น้ัน การดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยจำเปนตองยืนอยูอยางม่ันคงบนหลักการสำคัญ 2 ประการ คือ ความเปนอิสระในการดำเนินงานและ
ดำเนินกิจการ (Academic Freedom) น่ันคือ มีความเปนอิสระ ในการตัดสินใจเก่ียวกับทิศทางและทางเลือกตาง ๆ 
ในการบริหารงานภายในสามารถเลือกวิธี ดำเนินงานไดอยางเปนเอกเทศ โดยปราศจาการแทรกแซงและควบคมุจาก
ภายนอกพรอมท้ังมี เสรีภาพท่ีจะศกึษา วิเคราะห วิจัย วิจารณดวยหลักวิชาการและความรับผิดชอบ โดยรักษาความ 
สมดุลระหวางความจำ เปนท่ีจะตองมีเสรีภาพทางวิชาการ กับความจำเปนท่ีมหาวิทยาลัยจะตองรับ ใชสังคมในทางท่ี
ถูกตอง ตอบสนองตอความตองการของสังคม (สิริลักษณา คอมนัตร และ สกนธ วรัญูวัฒนธรรม, 2532: 32) 

ประเภทของการบริการวิชาการแกสังคม ในการวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยไดใหความสำคัญกับประเภทของ
กิจกรรมดังตอไปน้ีคือ  

1. การใหบริการวิชาการดานการฝกอบรมและบรรยาย เชิงปฏิบัติการ หมายถึง การใหบริการ การให
บริการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย เชิงปฏิบัติการแบบเก็บ คาลงทะเบียน แบบใหเปลา และแบบ
ลักษณะการวาจางใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 
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2. การใหบริการวิชาการดานการคนควา สำรวจ วิเคราะห ทดสอบ และตรวจสอบหมายถึง การใหบริการคนควา 
สํารวจ วิเคราะห ทดสอบ และตรวจสอบผลิตภัณฑใหกับบุคคล/หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

3. การใหบริการวิชาการดานการวางระบบ ออกแบบ หมายถึง การใหบริการวางระบบ ออกแบบ และ
ประดิษฐผลงาน/ชิ้นงาน ใหกับบุคคล/หนวยงานภายนอก มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

4. การใหบริการวิชาการดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ การใหบริการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพดานตาง ๆ ใหกับบุคคล/หนวยงาน ภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5. การใหบริการวิชาการดานการวิจัย หมายถึง การใหบริการงานวิจัยทาง วิชาการตาง ๆ ใหกับบุคคล/
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

6. การใหบริการวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรการเรียนการสอน หมายถึง การใหบริการเก่ียวกับหลักสูตรการ
เรียนการสอน ใหกับบุคคล/หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ัง ภาครัฐและเอกชน  

7. การใหบริการวิชาการดานการเขียนทางวิชาการและงานแปล หมายถึง การให บริการการเขียนทาง
วิชาการและงานแปล ใหกับบุคคล/หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

8. การใหบริการวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง การใหบริการ ทางดานเทคโนโลยกีารศกึษา การ
ใหบริการเคร่ืองมือเคร่ืองใชทางดานเทคโนโลยีใหกับบุคคล/ หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

9. การใหบริการสารสนเทศ หมายถึง การใหบริการสารสนเทศตาง ๆ ใหกับบุคคล/หนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐและเอกชน 

10. การใหบริการวิชาการอ่ืน ๆ หมายถึง การใหบริการวิชาการดานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการใหบริการ
วิชาการขางตน เชน การเปนกรรมการ ผูเชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษา และ วิทยากร ใหกับหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 
ท้ังภาครัฐและเอกชน เปนตน 
 

ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จันทิมา องอาจ, บรรเจิด เจริญเวช และสนชัย ใจเย็น (2561: 273) ไดศึกษาการบริหารจัดการการบริการ
วิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี พบวา ระดับคุณภาพการบริหารจัดการการบริการวิชาการ
แกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอยูในระดับมากทุกดานเรียงตามคาเฉลี่ยสูงสุดไดแก 1) การสราง
เครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน หรือองคการเปาหมาย 2) การกำหนดชุมชนหรือ
องคการเปาหมายของการใหบริการ ทางวิชาการ 3) การมีสวนรวมในการดำเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก
สังคมของ อาจารยทุกคณะในมหาวิทยาลัย 4) การจัดทำแผนการบริการวิชาการโดยการมีสวนรวม จากชุมชนหรือ
องคการเปาหมาย 5) ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและ มีความเขมแข็งมีหลักฐานปรากฏชัดเจน
 และ 6) การดำเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของชุมชน หรือองคการเปาหมายจัดทำแผนงาน
โครงการบริการ วิชาการใหสอดคลองกับพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมโดยเนนการมีสวนรวม ของชุมชน
 บริหารจัดการโครงการตามแผนโดยบูรณาการกับการเรียนการสอนและ การวิจัยสรางเครือขายความ
รวมมือในการดำเนินงานท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและภาคเอกชนกำห นดกรอบ การ
ดำเนินงานดานการบูรณาการวิชาการแกสังคมใหเปนไปตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับเกณฑการประเมินทุกมิติ  

 นภาภรณ อุนปรีชาวณิชย. (2562 :75) ไดศึกษา ความตองการดานการรับบริการวิชาการของชุมชนบาน
มวงหอม ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ผลวิจัยพบวา ในภาพรวมชุมชนมีความตองการรับ
บริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการและ
วิชาชีพอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ จัดฝกอบรมสัมมนา อภิปราย และบรรยาย สวนลำดับต่ำสุด ไดแก 
ดานบริการสารสนเทศ และเม่ือจำแนกความ ตองการตามเพศ พบวาภาพรวมความตองการรับบริการวิชาการของ
ชุมชนในเพศชายโดยเฉลี่ยไมแตกตางจากเพศ หญิง อยางมีนัยสำคัญท่ีสถิติท่ีระดับ .05 
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กรอบแนวความคิดในการทำการวจิัย 
          ตัวแปรอิสระ                           ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาท่ีเนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ ดังน้ันเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

คร้ังน้ี ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ และ
ความตองการของชุมชนการรับบริการบริการวิชาการแกสังคม สวนตัวแปรตาม รูปแบบการใหบริการวิชาการแก
สังคมของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย การจัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม มีโครงสรางบริการวิชาการ
แกสังคม ตามแผนท่ีเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม มีโครงสรางการบริการวิชาการแกสังคมแบบ
ใหเปลา การประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ การนำผลการประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา 
การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 
1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ อาจารยสถาบันอุดมศกึษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 สถาบัน จำนวน 451 คน 
กลุมตัวอยางใชในการวิจัยเลือกแบบเจาะจงคือ อาจารยสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 10 สถาบัน 
จำนวน 397 คน จากประชากรผูมีสวนเก่ียวของกับการใหบริการวิชาการแกสังคม 

 
 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. การศึกษา 
4. รายได 
5. สถานภาพ 

ความตองการของชุมชน 
ตอการบริการบรกิารวิชาการ 

1. ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภปิราย และ  
 บรรยาย 
2. ดานการคนควา สำรวจ ทดสอบและตรวจสอบ 
3. ดานการวางระบบ ออกแบบและประดษิฐ 
4. การใหคำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 
5. ดานการวิจัย 
6. หลักสูตรการเรียนการสอน 
7. ดานการเขยีนงานวิชาการ 
8. ดานสารสนเทศ 
 

รูปแบบการใหบริการวิชาแกสังคมของ
สถาบันอดุมศึกษาในจังหวดัสุพรรณบุรทีี่มีตอ

ความตองการของชุมชน 
1. ดานการจัดทำแผนการบริการวิชาการแก

สังคม 
2. ดานโครงการบริการวิชาการแก สังคมตาม

แผนท่ีเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชมุชน
หรือ สังคม 

3. ดานโครงการบริการวิชาการแก สังคมแบบ
ใหเปลา 

4. ดานการประเมินความสำเร็จตาม ตัวบงชี้
ของแผนและโครงการ 

5. ดานการนำผลการประเมินมา ปรับปรุงหรือ
พัฒนา 

6. ดานการมีสวนรวมในการบริการ วิชาการแก
สังคมในระดับสถาบัน 
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2. เครื่องมือการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 
การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของ

ผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามประเภทปลายเปด ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ตอนท่ี 2 
สอบถามเก่ียวกับความตองการของชุมชนตอการบริการวิชาการ ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับรูปแบบการใหบริการ
วิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ประกอบดวย การจัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม            
มีโครงสรางบริการวิชาการแกสังคม ตามแผนท่ีเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม มีโครงสรางการ
บริการวิชาการแกสังคมแบบใหเปลา การประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการ การนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา การมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน ลักษณะของตอนท่ี 2 
และ 3 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนคำถามมีลักษณะเปนมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert) ใชมาตรวัดขอมูลอัตภาพขั้น 
(Interval Scale) แบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คาเฉลี่ยในสวนของความพึงพอใจอยูในระดับ 

4.51-5.00 มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 มีระดับความคิดเห็นดวยมาก 
  2.51-3.50 มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
  1.51-2.50 มีระดับความคิดเห็นดวยนอย 
  1.00-1.50 มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสดุ 
3. แบบสอบถาม 

ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบนำไปทดลองใช (Try out) อาจารยสถาบันการศึกษาท่ี
ตั้งอยูในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ชุด คาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยภาพรวมเทากับ 0.877 นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลว
เสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity)  
4. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาดำเนินการประมวลผลของขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถามสวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
สถิติท่ีใชคารอยละ(Percentage) ความถี่ แบบสอบถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคาเฉลี่ย ( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แบบสอบถามสวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็น สถิติท่ีใช คือ 
คารอยละ (Percentage) ความถี่ คาเฉลี่ย ( X ) การวิเคราะหการถอดถอยพหุคูณ (β) 

 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา รูปแบบการบริการวิชาแกสังคมของสถาบันอุดมศกึษาท่ีมีตอความตองการของชมุชน พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีการศึกษาปริญญาโท มีรายได 30,001-40,000 บาท 
สภาพโสด  

จากการสำรวจความตองการของชมุชนการับบริการวิชาการแกสังคมท่ีมีตอสถาบนัการศึกษามีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 1  
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความ  
ตองการของชุมชนตอการบริการวิชาการ  

ความตองการของชุมชนตอการบริการวิชาการ Χ  SD ระดับ 
1. ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย  4.31 .71 มาก 
2. ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ  4.35 .68 มาก 
3. ดานการวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ หรือดานสารสนเทศ 3.74 .63 มาก 
4. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ 4.39 .60 มาก 
5. ดานการวิจัย  4.19 .76 มาก 
6. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน 3.55 1.01 มาก 
7. ดานการเขียนงานวิชาการ 3.80 .88 มาก 

โดยภาพรวม 4.01 .10 มาก 

 จากตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม
ความตองการของชุมชนตอการบริการวิชาการโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.01) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ (Χ  = 4.39) ดานการคนควา 
สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ (Χ  = 4.35) ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย             
(Χ  = 4.31) ดานการวิจัย (Χ  = 4.19) ดานการเขียนงานวิชาการ (Χ  = 3.80) ดานการวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ 
หรือดานสารสนเทศ (Χ  = 3.74) ดานหลักสูตรการเรียนการสอน(Χ  = 3.54)  

จากการศึกษารูปแบบการบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษา 
ดังตารางท่ี 2  
ตารางที ่2 แสดงคาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเกีย่วกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ดานรูปแบบ

การใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวม 
รูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา Χ  SD ระดับ 

1. การจัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม 4.31 .46 มาก 
2. มีโครงการบริการวิชาการแก สงัคมตามแผนท่ีเกิดผลตอการพัฒนา 
     นักศึกษา ชุมชนหรือ สังคม 4.36 .48 มาก 
3. มีโครงการบริการวิชาการแก สงัคมแบบใหเปลา 4.20 .40 มาก 
4.   การประเมินความสำเร็จตาม ตัวบงชีข้องแผนและโครงการ 4.14 .35 มาก 
5.   การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงหรือพัฒนา 4.12 .32 มาก 
6.   การมีสวนรวมในการบริการ วิชาการแกสงัคมในระดับสถาบัน 4.43 .49 มาก 

โดยภาพรวม 4.20 .40 มาก 

 จากตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม 
รูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( Χ  = 4.31)            
เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกขออยูในระดับมาก คือการมีสวนรวมในการบริการ วิชาการแกสังคมในระดับ
สถาบัน (Χ  = 4.43) มีโครงการบริการวิชาการแก สังคมตามแผนท่ีเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชนหรือ สังคม 
(Χ  = 4.36) การจัดทำแผนการบริการวิชาการแกสังคม (Χ  = 4.31) มีโครงการบริการวิชาการแก สังคมแบบใหเปลา    
(Χ  = 4.20) การประเมินความสำเร็จตาม ตัวบงชี้ของแผนและโครงการ (Χ  = 4.20) การประเมินความสำเร็จตาม 
ตัวบงชี้ของแผนและโครงการ (Χ  = 4.14) การนำผลการประเมินมา ปรับปรุงหรือพัฒนา (Χ  = 4.12) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหุคุณแบบ Enter Method ในการพยากรณ ความตองการของชุมชน
กับรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา 

ตัวแปรอิสระ b Beta t-vale P value 
1. ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย  -0.40 .070 -2.209 .028 
2. ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและ

ตรวจสอบ  
-.391 -.668 -17.556 .000 

3. ดานการวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ  
หรือดานสารสนเทศ 

-.026 -.041 -.807 .420 

4. ดานการใหคําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ -.109 -.164 -5.737 .000 
5. ดานการวิจัย  -.213 -.404 -8.578 .000 
6. ดานหลักสูตรการเรียนการสอน .024 .061 1.237 .217 
7. ดานการเขียนงานวิชาการ .076 .169 3.87 0.00 
R = .886 R2 = .786 F=177.685 P P value <0.00 
ณ ระดับนัยสำคญัทางสถติ .05 
 จากตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหการถดถอยพหคุุณแบบ Ente Method ในการพยากรณความตองการของ
ชุมชนกับรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษา พบวา ตัวแปรอิสระ ดานการจัดฝกอบรม 
สัมมนา อภิปราย และบรรยาย ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ ดานการใหคําปรึกษาทาง
วิชาการและวิชาชีพ ดานการวิจัย ดานการเขียนงานวิชาการ สามารถพยากรรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสังคม
ของสถาบันอุดมศึกษา อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ี 0.05 
 
อภิปรายผล 
 งานวิจัยน้ีพบวา รูปแบบการบริการวิชาแกสังคมของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีตอความตองการของชุมชน            
มีผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความตองการของชุมชนตอการบริการวิชาการ
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ  = 4.01) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา ทุกดานอยูในระดับมาก คือ ดานการให
คําปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพ ( Χ  = 4.39) ดานการคนควา สํารวจ วิเคราะห ทดสอบและตรวจสอบ                    
(Χ  = 4.35) ดานการจัดฝกอบรม สัมมนา อภิปราย และบรรยาย(Χ  = 4.31) ดานการวิจัย (Χ  = 4.19) ดานการ
เขียนงานวิชาการ (Χ  = 3.80) ดานการวางระบบ ออกแบบ และประดิษฐ หรือดานสารสนเทศ (Χ  = 3.74)                
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน (Χ  = 3.54) สอดคลองกับงานวิจัยของ จันทิมา องอาจ, บรรเจิด เจริญเวช และสน
ชัย ใจเย็น. (2561) ไดศึกษาการบริหารจัดการการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี 
พบวา ระดับคุณภาพการบริหารจัดการการบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานีอยูใน
ระดับมากทุกดาน สอดคลองกับงานวิจัยของนภาภรณ อุนปรีชาวณิชย. (2562 :75) ไดศึกษา ความตองการดานการ
รับบริการวิชาการของชุมชนบานมวงหอม ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ผลวิจัยพบวา            
ในภาพรวมชุมชนมีความตองการรับบริการวิชาการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ดานการใหคำปรึกษาทางวิชาการและวิชาชีพอยูในระดับมาก รองลงมาคือ ดานการ จัดฝกอบรมสัมมนา อภิปราย 
และบรรยาย สวนลำดับตำ่สุด ไดแก ดานบริการสารสนเทศ  
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการทำวจิัยครั้งน้ี 
 ดานรูปแบบการใหบริการวิชาการแกสงัคมของสถาบันอุดมศึกษา ควรใหความสำคญักับการนำผลการ
ประเมินมาปรับปรุงหรือพัฒนา และควรประเมินความสำเร็จตามตัวบงชี้ของแผนงานและโครงงาน  
ขอเสนอแนะในการทำวจิัยครั้งตอไป 
 ควรมีการเปรียบเทียบความตองการของชุมชน ความคาดหวัง ความสำเร็จของชุมชน และ ศึกษาความ
ยั่งยืนของชุมชน 
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การสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 
 
Creating Value for the 21st Century Consumers  
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาการสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษที่ 21 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษา
พฤติกรรมผูบริโภคในเจนเนอเรชั่นตาง ๆ  กับการสรางสงเสริมการขายดวยระบบสมาชิกโดยมุงศึกษาจากคุณคา            
ในสายตาลูกคา ดังน้ันการสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 จึงเปนการสงเสริมการขายระยะ
ยาว ซ่ึง นักการตลาดเล็งเห็นความสำคญัของผลกระทบของทัศนคตขิองลกูคาและตลาดเปาหมายท่ีมีตอทุกกิจกรรม 
และตองการใหการจัดการตลาดสงผลดีตอธุรกิจในระยะยาว จึงแนะนำใหสงเสริมการขายดวยระบบสมาชิก ซ่ึงเปน
การสงเสริมการขายในระยะยาว โดยเราควรพิจารณาการสงเสริมการขายดวยระบบสมาชิกของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 
ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริโภค เจนเนอเรชั่น Y ,เจนเนอเรชั่น Zและ เจนเนอเรชั่น Alpha  
 
คำสำคัญ : คุณคาในสายตาลูกคา , เจนเนอเรช่ัน ,ศตวรรษที่ 21 
 
Abstract 
 Membership system of consumers in 21st century has the main objective is to study 
behavior of consumers in generation Y ,Z and Alpha with customer value in membership 
system So that Promotion with membership system ,It is a long-term promotion. Marketers 
recognize the importance of the impact of consumers in attitudes and target markets on every 
activities and want to make the market management good for the business in the long run. 
Maketers is recommended to promote with the membership system. When we consider 
promotions with a 21st century consumer subscriber base, including Generation Y, Generation Z 
and Generation Alpha  
 
Keywords : Customer Value , Generation, 21st Century 
 
บทนำ  
 ศตวรรษที่ 21 คือศตวรรษแรกของคริสตสหัสวรรษที่ 3 และเปนศตวรรษปจจุบัน เริ่มนับตั้งแตแตวันท่ี            
1 มกราคม ค.ศ. 2001 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม ค.ศ. 2100 ปจจุบัน คือ ค.ศ.2016 เรายังตองอยูในคริสตศตวรรษท่ี 21 
อีก 84 ป ดังนั ้นการปรับตัวสำหรับผู ประกอบการสมัยใหม จึงคุ มคากับการปรับปรุง เปลี ่ยนแปลงแนนอน               
(วิกิเพียเดีย ,2559) 
 ผูบริโภคท่ีเกิดและเติบโตในศตวรรษท่ี 21 สวนใหญ คือผูท่ีเกิดในชวงป พ.ศ. 2523 ขึ้นไป หรือเราเรียกกันวา 
Generation Y ดังนั้นผูบริโภคที่เปนผูบริโภคจริง ๆ จึงเปนผูบริโภคใน Generation Y และ Z ซึ่งมีลักษณะสวน
ใหญแบบเปนผูบริโภคท่ีใจรอน ตองการเห็นผลสำเร็จทุกอยางอยางรวดเร็วเน่ืองจากเชื่อในศักยภาพของตนเอง 
 Generation X (พ.ศ. 2508-2522) ผูบริโภคที่เกิดในเจนเนอเรชันนี้ นักการตลาดสามารถสรางสารหรือ
ขอความทางการตลาด สงถึงผูบริโภคใหรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ และรับรูวาเปนระบบท่ี
งายตอการใชงาน กระบวนการเหลาน้ีจะสงผลตอทัศนคติท่ีมีตอการใชงานระบบออนไลน และสงผลตอพฤติกรรม
ความตั้งใจท่ีจะใชงานระบบออนไลน และ สุดทายนำไปสูพฤติกรรมการใชงานจริง 
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 Generation Y (พ.ศ. 2523-2540) ผู บริโภคที ่เกิดในเจนเนอเรชันนี ้ นักการตลาดจึงควรประยุกตใช
กระบวนการแพรกระจายนวัตกรรมเขามาเพิ่มความมั ่นใจในการจับจายใชสอยในระบบออนไลน โดยคิดคน
นวัตกรรมที่ยอมรับไดงาย ที่ทำใหผูบริโภครูสึกวาการใชระบบออนไลนไดประโยชนมากกวาระบบเดิมท่ี ระบบ
ออนไลนมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมในสังคม ระบบออนไลนตองไมมีความสลับซับซอนมากนัก ระบบออนไลน
น้ันสามารถแบงทดลองใชได และสุดทายระบบออนไลนสามารถมองเห็นหรือเขาใจไดงาย  
 Generation Z (พ.ศ. 2540 -2552) ผูบริโภคท่ีเกิดในเจนเนอเรชันน้ี นักการตลาดตองรูวาเจเจอเรชั่นน้ีจะ
มีพฤติกรรมเปลี่ยนแบรนดงายเม่ือมีการลดราคาและจะซ้ือแบรนดท่ีไมชื่นชอบไดถาสินคาพวกน้ันลดราคา ดังน้ันจึง
เหมาะกับลักษณะการซ้ือขายออนไลนท่ีสามารถเปรียบเทียบราคาไดงายในแตละแบรนดหรือแม และแมกระท่ังคน
ละตัวแทนการจัดจำหนาย เพ่ือใหเราเปนผูซ้ือท่ีมีขอมูลมากพอท่ีจะตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีคุมคาท่ีสุด นอกจากน้ี เจเนอ
เนชั่นน้ี ยังมีขั้นตอนสำคัญกอนท่ีจะตัดสินใจท่ีจะซ้ือสินคา น่ันก็คือการคนหาคูปองสวนลด รหัส บัตรกำนัลท่ีจะชวย
ลดราคาลงเล็กนอย (วรินทรทิพย กำลังแพทย,2559) 
 กลุมคน Generation Alpha (พ.ศ. 2553 ขึ้นไป) ผูบริโภคท่ีเกิดในเจนเนอเรชันน้ีเปนผูบริโภคท่ีเกิดหลัง
เจนเนอเรชั่นแซด เด็กรุนน้ีเกิดและเติบโตมาพรอมเทคโนโลยี มีความคุนชินกับอุปกรณเหลาน้ีตั้งแตเล็กเปนกลุมท่ี
ถูกเรียกวา “digital natives” โดยบางการศึกษากำหนดปเริ่มตนของเจนเนอเรชั่นนี้ คือ ปที่ไอแพด เริ่มจำหนาย
เปนปแรก คือ ป 2553 
  วัยนี้กำลังเปนเด็กอนุบาลที่เกิดจากพอแมที่มีอายุมาก มีลูกนอย มีเงินทองที่ไมตองดิ้นรนมากเทารุนอ่ืน 
จับอุปกรณดิจิตอล สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแตเกิด เรียนกันมาก นานและหลากหลาย อยูกับสังคมทุนนิยม มีแนวโนม
เปนคนวัตถุนิยม คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่องายและความอดทนต่ำ นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสตูร
ความสำเร็จท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จตั้งแตอายุยังนอย 
  ดังน้ันเด็กยุคปจจุบนัน้ีไมใชเปนรุนเจเนอเรชั่น Z แลว แตเปนเจเนอเรชัน่รุนอัลฟา ท่ีมีการใชเทคโนโลยมีากขึ้น 
การปฏิสัมพันธกับบาน โรงเรียน วัด นอยลง ซึ่งถาคนเราไมมีความรักความผูกพันแลว ความเอื้ออาทรก็จะไมมี           
ถาปลอยใหสังคมเปนสภาพแบบน้ีก็จะเกิดปญหา (พยากรณสุขภาพตาม Generation,2559) 
 ระบบสมาชิกเร่ิมตนมาจากนักการตลาดท่ีตองการสรางโปรแกรมความภักดีของลูกคา เน่ืองจากพฤติกรรม
ของผูบริโภคยุคใหมนั้นมีความภักดีในตัวสินคาคอนขางต่ำ ดังนั้น องคกรทางธุรกิจตางๆ จึงคิดโปรแกรมนี้ขึ้นมา 
โดยการการวิเคราะหเปาหมายขององคกร ความตองการของลูกคาและพฤติกรรมและสภาพแวดลอมการแขงขัน  
ซ่ึงกอนท่ีจะมีการออกแบบโปรแกรมความภักดีของลูกคา จะมีการทบทวน เปาหมายทางธุรกิจ ปรัชญาขององคกร
และวัฒนธรรมองคกรรวมท้ัง ตัวเลือกในการใชประโยชนจากบริบททางสังคมหรือเงื่อนไขทางเศรษฐกิจท่ีจะดึงดูด
และตอบแทนลูกคา  
 การเริ ่มตนของโปรแกรมความภักดี นั ้นเกิดขึ ้นในชวงป ค.ศ. 1920 ที ่โรงสีทั่ว ๆ ไปครั ้งแรกเริ่มตน
โปรแกรมที่เรียกวา Betty Crocker points ผูซื้อไดรับคะแนนเมื่อซื้อผลิตภัณฑตางๆ ทั่วไปเชนธัญพืชและแปง 
Betty Crocker points สามารถนำมาแลกเครื่องใชในครัวหรือผลิตภัณฑอื่น ๆ ตอมา จึงเกิดโปรแกรมแสตมป           
สีเขียวของ Sperry & Hutchinson ในป 1896 ในอีก 65 ปตอมาแสตมปซื้อขายกลายเปนที่นิยมอยางกวางขวาง
และชวยดึงดูดลูกคาเพื่อ Sperry & Hutchinson จุดสูงสุดของพวกเขา, S & H แสตมปที่ออกมากกวาแปดหม่ืน
รานคาปลีก (Watt,2014) ในวงการการบิน ยังมีโปรแกรมสำหรับนักเดินทางที่เดินทางบอย โดยอเมริกันแอรไลน
เปดตัวโปรแกรมความภักดีของลูกคาของตนในป 1981 เรียกวา AAdvantage ผลประโยชนท่ีใหกับลูกคาคือการท่ี
พวกเขาจะไดรับคะแนนไมลบินและจุดเหลาน้ันสามารถนำไปใชตั๋วฟรีการเดนิทางทางอากาศในอนาคต และคะแนน
เหลานั ้นยังสามารถใชไดกับการเดินทางตลอดเสนทางเชน รานคา ภัตตาคาร และโรงแรม ตางๆ อีกดวย 
(Hederstierna & Sallberg 2009)  
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 ถึงแมวาโปรแกรมความภักดีของลูกคาดูเหมือนจะไดรับการเสนอโดยธุรกิจทุกท่ีพยายามสรางโปรแกรมท่ีมี
ประสิทธิภาพตองใชความพยายามอยางมากและอาจมีราคาแพง นอกจากน้ีไมไดท้ังหมดโปรแกรมความภักดีไดรับ
การประสบความสำเร็จหรือตนทุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือตรวจสอบวา บริษัท จะบรรลุผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุน
จากโปรแกรมความภักดีของลูกคาตองมีการตรวจสอบอยางตอเน่ือง 
 การศึกษาเร่ืองการสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 ผูเขียนไดนำแนวคิดคุณคาใน
สายตาลูกคา (Kotler, 2003) มาประยุกตใชในการวิเคราะห สังเคราะห ทบทวนเน้ือหา จึงไดกรอบแนวคิดดังน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 การศึกษาเรื่อง การสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเอกสาร ซึ่งเปน
การศึกษาท่ีมุงคนหาขอเท็จจริง หรืออธิบายปรากฏการณท่ีปรากฏในปจจุบันวา ผูบริโภคในปจจุบันมีปจจัยดานใด
ในการกระตุนใหเกิดการสมัครสมาชิกกับรานคาตาง ๆ 
 จากการศึกษา รวบรวมขอมูลขาวสารตาง ๆ  จากเอกสารวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ พบวา 
นักการตลาดไมควรลืมทุกเจนเนอเรชั่นที่กลาวมาขางตน ไมวาจะเปน Gen Y Gen Z และ Gen Alpha เนื่องจาก
ผูบริโภคในยุคดังกลาวมีความใกลชิดกับเทคโนโลยี โทรศัพทเคลื่อนที่ คอมพิวเตอร จึงทำใหการสมัครสมาชิก
ออนไลนเปนที่นาสนใจ ซึ่งการสมัครสมาชิกออนไลน โดยทั่วไปนั้น จะตองกรอกขอมูลสวนตัวของผูสมัคร เชน              
คำนำหนาชื่อ ชื่อ สกุล หมายเลขบัตรประชาชน วันเดือนปเกิด อีเมลล เบอรโทรศัพท ที่อยูที่สามารถติดตอได 
บางคร้ังเม่ือสมัครสมาชิกเสร็จเรียบรอยแลว ผูสมัครอาจไดสวนลดการซ้ือ เพ่ือซ้ือสินคาของเจาของบัตรสมาชิกอีก
ดวย หรือเม่ือสมัครเปนสมาชิกแลว เม่ือถึงเทศกาลสำคัญตางๆ เชน วันแหงความรัก วันปใหม วันสงกรานต เจาของ
ผลิตภัณฑน้ันๆ ก็จะสงสวนลดออนไลน (e-coupon) มาใหเปนคร้ังๆ ไป นอกจากน้ี ในการซ้ือสินคาท่ีหนารานหรือ
ผานการซื้อขายออนไลนก็ตามผูสมัครสมาชิกก็จะไดรับแตมสะสม แลวสมาชิกเจาของบัตรอาจนำแตมไปใชรวม
รายการซ้ือสินคากับรานคาอ่ืนๆ ได อาทิเชน ผูเปนสมาชิกบัตร true สามารถนำแตมสะสมไปแลกซ้ือสินคาท่ีราน     
7-11 ได หรือ ใชจายแทนคาบัตรภาพยนตรในเครือเมเจอรซีเนเพล็กซ หรือ เอสเอฟ แมคโดนัลด เปนตน จะเห็นได
วาผูบริโภคยุคใหม ไมไดสนใจเฉพาะตัวสินคาเพียงอยางเดียว แตยังสนใจถึงองคประกอบในกระบวนการเสนอขาย
ท้ังหมด หรือท่ีเราเรียกวาดานผลผลิตและคุณภาพ อีกท้ังยังพบวาผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันจะมีปจจัยการตัดสินใจซ้ือ
แตกตางกันดวย ( วรินทรทิพย กำลังแพทย,2557)  
   
 
 
 

 
เจนเนอเรชันของผูบริโภค 

1. เจนเนอเรชัน Y 
2. เจนเนอเรชัน Z 
3. เจนเนอเรชัน Alpha 

 
คุณคาในสายตาลูกคา 

 1. คุณคาดานผลติภณัฑ 
 2. คุณคาดานบริการ  
 3. คุณคาดานพนักงาน 
 4. คุณคาดานภาพลักษณ 
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Generation กับพฤติกรรมการบริโภค 
Generation Y (พ.ศ. 2523-2540) 
 ถาแบงตามอายุแลว เจนเนอเรชั่น วาย ถือเปนประชากรที ่อยูในชวงวันทำงาน มีลักษณะเปนอิสระ              
จึงพบวาเปนเจนเนอเรชั่นท่ีไมตองการมีลูก สามารถพ่ึงพาตนเองได และมีรายไดสูง ดังน้ัน นักการตลาดจึงตองสราง
การรับรูใหลูกคาทราบถึง ประโยชนทางตรงและทางออมของการสมัครสมาชิก นอกจากไดรับผลิตภัณฑที่มี
มาตรฐานจนถึงระดับเหนือกวาแลว ยังไดรับบริการพิเศษ ในชองทางพิเศษที่ถูกจัดขึ้นสำหรับลูกคาที่เปนสมาชิก 
คุณคาดานพนักงาน นักการตลาดควรสรางความม่ันใจใหพนักงาน ทราบถึงการทำงานท่ีมีคุณคาและความจำเปนตอ
องคกร ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา สรางผลงานท่ีสามารถวิเคราะหและประเมินคางานได 
คุณคาดานภาพลักษณสำหรับเจนเนอเรชั่นน้ี นักการตลาดควรสรางภาพลักษณของการเปนสมาชิกท่ีจะทำใหลูกคา
ไดรับสิทธิประโยชนการการตลาดมากมาย เชน ลด แลก แจก แถม รวมถึงภาพลักษณขององคกรในดานความม่ันคง
และจริยธรรมดวย 
Generation Z (พ.ศ. 2540 -2552) 
 เจนเนอเรชั่น แซด เปนผูบริโภคแหงความหวัง (Generation of Hope) ที่ผูใหญหวังวาจะมีชีวิตอยูเพ่ือ
แกไขความผิดพลาดที่ตนทำในอดีต บุคคลกลุมอายุนี้จะใหความสำคัญกับคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ ไมชอบเปน
ลูกจาง อยากเปนเจาของกิจการขนาดเล็ก มีแนวทางและอิสระเปนของตัวเองชัดเจน ดังน้ันคุณคาดานการบริ การ
จึงเปนสิ่งสำคัญมากสำหรับเจนเนอเรชั่นน้ี อีกท้ังการเขาถึงกลุม Gen Z หากทำในตลาดปรกติเพียงอยางเดียวอาจ
ไมสามารถสื่อสารกับ Gen Z ไดเพียงพอ เพราะผูบริโภคกลุมนี้เปดรับขอมูลขาวสารโดยใชสื่อดิจิตอลเปนหลัก           
การเขาถึงและการทำตลาดกับ Generation Z จึงควรมุงเนนท่ีสื่อดิจิตอลเปนสำคัญ นักการตลาดจึงควรออกแบบ
ผลิตภัณฑมา เพ่ือตอบสนองคุณคาสินคา เนน ความคุมคาในการใชงาน ความนาเชื่อถือ เปนหลัก 
Generation Alpha (พ.ศ. 2553 ข้ึนไป) 
 เจนเนอเรชั่น อัลฟา เปนผูบริโภคที่เกิดหลังเจนเนอเรชั่นแซด เด็กรุนนี้เกดิและเติบโตมาพรอมเทคโนโลยี             
มีความคุนชินกับอุปกรณเหลาน้ีตั้งแตเล็กเปนกลุมท่ีถูกเรียกวา “digital natives” โดยบางการศึกษากำหนดปเร่ิมตน
ของเจนเนอเรชั่นน้ี คือ ปท่ีไอแพด เร่ิมจำหนายเปนปแรก คือ ป 2553 วัยน้ีกำลังเปนเด็กอนุบาลท่ีเกิดจากพอแมท่ีมี
อายุมาก มีลูกนอย มีเงินทองที่ไมตองดิ้นรนมากเทารุนอื่น จับอุปกรณดิจิตอล สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแตเกิด เรียนกัน
มาก นานและหลากหลาย อยูกับสังคมทุนนิยม มีแนวโนมเปนคนวัตถุนิยม คุนเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่องายและ
ความอดทนต่ำ นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสูตรความสำเร็จท่ีจะทำใหประสบความสำเร็จตั้งแตอายุยังนอย 

ดังนั้นเด็กยุคปจจุบันนี้เปนเจเนอเรชั่นรุนอัลฟา ที่มีการใชเทคโนโลยีมากขึ้น การปฏิสัมพันธกับบาน 
โรงเรียน วัด นอยลง นักการตลาดควร ใสคุณคาดานภาพลักษณท่ีเก่ียวของกับความรูความสามารถ และคุณธรรม
ของสินคาและบริการ ความทันสมัย และกาวหนาทางวิทยาการของธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม การทำ
คุณประโยชนแกสังคม  
 
คุณคาในสายตาลูกคา 
 Chaiyaphon Chaoprasert (2003 : 5) กลาวถึง แนวคิดการสรางคุณคาวา ลูกคาจะเลือกใช บริการอะไร
หรือกับใคร สิ่งที่ลูกคาพิจารณาเปนหลักคือคุณคา หรือคุณประโยชนตาง ๆ  ที่จะไดรับและมี การเปรยีบเทียบกับ
เงินที่เสียไป ดังนั้นธุรกิจจะตองเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความตองการไดอยาง แทจริงแนวคิดเกี่ยวกับการ
สรางคุณคาจะประยุกตมาจากมูลคาของผลิตภัณฑในมุมมองของผูบริโภคโดย มูลคาเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการใน
ผลิตภัณฑซ่ึงรวมถึงคุณภาพท่ีลูกคาไดรับในราคาท่ีจายออกไป หรือสิ่ง ท่ีลูกคาไดรับในสิ่งท่ีลูกคาไดใหไป ดังน้ันการ
สรางคุณคาจึงเปนการประเมินมูลคาของสินคาและบริการ รวมถึงประโยชนท่ีไดรับโดยอยู บนพ้ืนฐานของการรับรู
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สิ่งท่ีไดรับและสิ่งท่ีจายออกไป ท้ังน้ีการรับรู ประโยชนท่ีไดรับจะเปนสิ่งท่ีสำคัญของการสรางคุณคา ในขณะท่ีมูลคา
ทางการตลาดไมไดครอบคลุมเพียง แคคุณภาพและราคา แตจะครอบคลุมมูลคาดานอารมณสังคม และสิ่งแวดลอม 
ซึ ่งเปนคุณคาที ่จับตอง ไมไดโดยการสรางคุณคาสามารถแบงออกมาได2 สวน ไดแก 1) ประโยชนที ่ไดรับจะ
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ สังคม และสวนที่เกี่ยวของ และ 2) สิ่งที่สูญเสียออกไป ไดแกราคา เวลาความพยายาม 
ความปลอดภัยและความสะดวกสบายโดยองคประกอบพื้นฐานที่สำคัญของการสรางคุณคานั้นคือคุณภาพของ
บริการจะเปนสิ ่งที ่สรางความแตกตางอันกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขันและเปนสิ ่งที ่ยากตอการ
ลอกเลียนแบบของคูแขงขัน 
 Sweeney & Soutar (2001:3) กลาวถึง มิติการสรางคุณคาของผูบริโภคสามารถแบงออกเปน 4 ดาน 
ไดแก 1) ดานอารมณ (Emotional Value) คือ ความรูสึกของผูบริโภคที่ไดรับประโยชนจากการ ใชสินคาหรือ
บริการ2) ดานสังคม (Social Value)คือความสามารถของผลิตภัณฑ/บริการทำใหผูบริโภค ไดรับอิทธิพลจากสังคม 
3) ดานความคุมคาทางดานราคา (Functional value) คือ การที่ผูบริโภคไดรับ คุณคาทางดานราคาจากการใช
สินคาหรือบริการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและ4)ดานความคุมคาทาง ดานคุณภาพ (Performance/Quality 
Value) คือ คุณประโยชนที่ผูบริโภคไดรับดานคุณภาพและ ประสิทธิภาพสินคาหรือบริการที่ผูบริโภคคาดหวังไว
นอกจากน้ี Patimaphon Suksomwat. (2013 : 2) กล าวว า การศ ึกษาการสร างค ุณคาทางการตลาดมี5 
องคประกอบ ไดแก อารมณสังคม และ สินคา/ บริการซ่ึงรวมไปถึงคุณประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับ คุณคาแหงความ
แปลกใหมและคุณคาตามสถานการณ แวดลอม ซ่ึงเปนสถานการณฉุกเฉินท่ีเกิดชั่วคร้ังชั่วคราวเทาน้ัน 
  คุณคาในมุมมองของผูบริโภค (customer value) เปนความแตกตางระหวางผลประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับ
จากการบริโภคผลิตภัณฑนั้น เทียบกับตนทุนที่ตองจายไป เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑ ซึ่งในบางกรณผูบริโภคจะใช
คุณคาท่ีตนรับรูได (perceived value) เปนสิ่งกำหนด ผูซ้ือจะตัดสินใจซ้ือสินคาอยางใดอยางหน่ึง โดยพิจารณาถึง
คุณคาผลิตภัณฑ (value) และตนทุนท่ีเขาตองจายซ้ือสินคา เม่ือใดท่ีเขารูสึกวาคุณคาผลิตภัณฑสูงกวาตนทุน หรือ
เงินท่ีเขาตองจายซ้ือสินคา แสดงวาเขาไดรับประโยชน หรือกำไรจากการขายสินคาน้ัน 
 การใหความสำคัญกับคุณคาของลูกคา คำนึงถึงความพึงพอใจการสรางสัมพันธภาพอยางถาวร 2 ประการ คือ 
(Kotler,2003) กลาววา คุณคาในสายตาลูกคา เปนการรับรูสัมผัสถึงคุณคาผลิตภัณฑและบริการสอดคลองกับความ
คิดเห็น ทัศนคติท่ีมีตอการใชผลิตภัณฑ ลูกคาจะประเมินถึงคุณคาท่ีเปนประโยชน ประกอบดวยคุณคา 4 ดาน คือ 
 1) คุณคาดานผลิตภัณฑ (Product Value) ระดับความนาเชื่อถือ ความทนทาน ความสามารถในการใชงาน 
การขายตอ 
 2) คุณคาดานบริการ (Service Value) พิจารณาจากการสงมอบบริการแกลูกคา และการบำรุงรักษา 
 3) คุณคาดานพนักงาน (Personal Value) จากความรู ความสามารถประสบการณ และความสามารถใน
การตอบคำถามของบุคลากรขององคกร 
 4) คุณคาดานภาพลักษณ (Image Value) พิจารณาจากภาพลักษณขององคกร (corporate image) 
  
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้พบวาการสรางคุณคาในสายตาลูกคาของผูบริโภคในศตวรรษที่ 21 ดวยการสงเสริมการ
ขายดวยระบบสมาชิกสำหรับผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 ผูบริหารใหความสำคัญคือ การสรางคุณคาในสายตาลูกคา 
เปนการรับรูสัมผัสถึงคุณคาผลิตภัณฑและบริการสอดคลองกับความคิดเห็น ทัศนคติท่ีมีตอการใชผลิตภัณฑ ลูกคา
จะประเมินถึงคุณคาท่ีเปนประโยชน ประกอบดวยคุณคา 4 ดาน คือคุณคาดานผลิตภัณฑ คุณคาดานบริการ คุณคา
ดานพนักงานและคุณคาดานภาพลักษณ 
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 ดังน้ันการสงเสริมการขายสวนใหญอาจเปนเคร่ืองมือท่ีมุงใชเพ่ือใหไดผลทางการตลาดระยะสั้น เน่ืองจากมี
ระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่จำกัด แตอยางไรก็ดี นักการตลาดเล็งเห็นความสำคัญของผลกระทบของทัศนคติของ
ลูกคาและตลาดเปาหมายท่ีมีตอกิจกรรมทุกอยาง และตองการใหการจัดการตลาดสงผลดีตอธุรกิจในระยะยาวดวย 
จึงแนะนำใหสงเสริมการขายดวยระบบสมาชิก ซึ่งเปนการสงเสริมการขายในระยะยาว โดยเมื่อเราพิจารณาการ
สงเสริมการขายดวยระบบสมาชิกของผูบริโภคในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงประกอบไปดวย ผูบริโภค เจนเนอเรชั่น Y ,เจน
เนอเรชั่น Zและ เจนเนอเรชั่น Alpha จะพบ พฤติกรรมของผูบริโภคจะตางกันไปตามยุคสมัย โดยพบวา  
 เจนเนอเรชั่น Y นักการตลาดตองสรางการรับรูใหลูกคาทราบถึง ประโยชนทางตรงและทางออมของการ
สมัครสมาชิก นอกจากไดรับผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานจนถึงระดับเหนือกวาแลว ยังไดรับบริการพิเศษ ในชองทาง
พิเศษที่ถูกจัดขึ้นสำหรับลูกคาที่เปนสมาชิก คุณคาดานพนักงาน นักการตลาดควรสรางความมั่นใจใหพนักงาน 
ทราบถึงการทำงานท่ีมีคุณคาและความจำเปนตอองคกร ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของลูกคา สราง
ผลงานที่สามารถวิเคราะหและประเมินคางานได คุณคาดานภาพลักษณสำหรับเจนเนอเรชั่นนี้ นักการตลาดควร
สรางภาพลักษณของการเปนสมาชิกท่ีจะทำใหลูกคาไดรับสิทธิประโยชนการการตลาดมากมาย เชน ลด แลก แจก แถม 
รวมถึงภาพลักษณขององคกรในดานความม่ันคงและจริยธรรมดวย 
 เจนเนอเรชั่น Z นักการตลาดควรมุงเนนท่ีสื่อดิจิตอลเปนสำคัญ นักการตลาดจึงควรออกแบบผลิตภัณฑมา 
เพ่ือตอบสนองคุณคาสินคา เนน ความคุมคาในการใชงาน ความนาเชื่อถือ เปนหลัก 
 สวนเจนเนอเรชั่น Alpha ผูบริโภคในยุคน้ี จะมีอายุเพียง 1-7 ป เทาน้ัน การตัดสินใจใชสินคาและบริการจะ
เปนผูปกครองท่ีอยูในเจนเนอเรชั่น X หรือ Y ซ่ึงจะมีลักษณะพฤติกรรมใสใจคุณคาดานผลิตภัณฑแตดวยสังคมท่ีเปน
ระบบดิจิตัล อาจทำใหผูปกครองของเด็กเจนเนอเรชั่น alpha ตองเลือกสินคาที่เสริมสราง การปฏิสัมพันธกับบาน 
โรงเรียน วัด นักการตลาดควร ใสคุณคาดานภาพลักษณที่เกี่ยวของกับความรูความสามารถ และคุณธรรมของสินคา
และบริการ ความทันสมัย และกาวหนาทางวิทยาการของธุรกิจ และรับผิดชอบตอสังคม การทำคุณประโยชนแกสังคม 
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บทคัดยอ 
 บทความวิชาการนี้ไดทำการศึกษาหากลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสมกับเอสเอ็มอีหลังวิกฤตการณโรคระบาด          
โควิด-19 ในประเทศไทย ซ่ึงประกอบไปดวยปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ 9 ประการ ไดแก การวิเคราะหสถานการณทาง
ธุรกิจ การฟนฟูธุรกิจเดิม การชวยแกไขปญหาของลูกคาคือโอกาสทางธุรกิจ การบริหารกระแสเงินสดในระยะสั้น การ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยแกปญหา การสรางเครือขายธุรกิจใหม การรักษาและ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย และการปองกันความเสี่ยงในอนาคต ปจจัยเหลานี้มีความจำเปนในการที่จะกอบกูธุรกจิหลัง
วิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ในประเทศไทย 
 
คำสำคัญ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ กลยุทธทางธุรกิจ หลังวิกฤตการณ              

โรคระบาดโควิด-19 ประเทศไทย 
 
Abstract 
 This Academic Article is study to find SMEs Business strategy after Covid-19 pandemic 
crisis in Thailand that 9 key success factors are New Business Analysis, Business Rehabilitation, 
Customer Problems Solving, Cash Flow Maintaining, Change Management, Technology and 
Innovation Using, New Business, Human Resource Maintaining and Future Risk Management. 
All factors are necessary for recover business after Covid-19 Pandemic Crisis in Thailand.  
 
Key Word : SME, Business Strategy, after Covid-19 pandemic crisis, Thailand 
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บทนำ 
 การระบาดของโรคปอดอักเสบท่ีเกิดจากเชื้อโคโรนาไวรัสท่ีนานาชาติเรียกวา โควิด-19 (Covid-19) สังคมโลก
ไดรับทราบอยาเปนทางการจากรัฐบาลประเทศจีนท่ีไดยืนยันขาวการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุใหมในเมืองอูอ่ัน            
เม่ือวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 โดยแหลงท่ีมาของเชื้อไวรัสน้ียังไมเปนท่ีแนชัด แตจากการระบาดในคร้ังน้ันทำใหปจจุบัน
เกิดการระบาดออกไปอยางตอเน่ือง โดยมีผูติดเชื้อกวา 2 ลานคน มีผูเสียชีวิตมากกวา 130,000 คน ใน 185 ประเทศ
ท่ัวโลก (ขาวบีบีซีไทย, 2563) รวมถึงประเทศไทยท่ีกระทรวงสาธารณสุขไดรายงานในวันท่ี 15 เมษายน 2563 วามีผูติด
เชื้อโควิด-19 จำนวน 2,643 คน อยูในอันดับ 50 ของโลก และโดยมีผูติดเชื้อใหม 30 คน (มติชนออนไลน, 2563)                
ซ่ึงแสดงใหเห็นวามาตรการณปองกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยอยูในเกณฑท่ีดีเม่ือเทียบกับประเทศ
ตางๆท่ัวโลก ดังรูปท่ี 1 แตปญหาใหญอีกประการคือปญหาทางเศรษฐกิจจากมาตรการการเวนระยะหางระหวางบุคคล 
(Social Distancing) ที่รัฐบาลจะตองสั่งปดสถานท่ีที่มีผูคนจำนวนมากมารวมตัวกันหรือมีโอกาสเสี่ยงในการแพรเชื้อ           
โควิด-19 ไดแก หางสรรพสินคา ศูนยประชุม โรงแรมและรีสอรท สถานบันเทิง สนามมวย รานเสริมสวย รานตัดผมชาย 
และกิจการอ่ืนๆ อีกจำนวนมาก ซ่ึงทำใหมีผูถูกพักงาน หรือถูกเลิกจางจำนวนมาก สวนหน่ึงมาจากสาเหตุท่ีกลุมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises; SME) จะตองปดกิจการแบบชั่วคราว แตถาการระบาด
น้ีเนิ่นนานออกไปบางกิจการก็อาจจะตองปดแบบถาวรเปนจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเปนที่ SME จะตองปรับตัว
อยางรวดเร็วและเหมาะสม ใหกิจการสามารถอยูรอดไดในสถานการณน้ี  

 
รูปที่ 1 รายงานสถานการณการระบาดของเช้ือโควดิ-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 15 เมษายน 2563 

(คลังความรูสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
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เนื้อเร่ือง 
 กลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในประเทศไทยตางก็ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของ
เชื้อโควิด-19 ไมมากก็นอย ดังน้ัน SME จะตองปรับตัวใหทันสถานการณและโอกาสท่ีจะเอ้ืออำนวยกับธุรกิจของตนโดย
ใชกลยุทธทางธุรกิจที่เหมาะสมกับเอสเอ็มอีหลังวิกฤตการณโรคระบาดโควดิ-19 ในประเทศไทย ซึ่งประกอบไปดวย
ปจจัยสูความสำเร็จ 9 ประการ ไดแก การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ การฟนฟูธุรกิจเดิม การชวยแกไขปญหาของ
ลูกคาคือโอกาสทางธุรกิจ การสรางและรักษากระแสเงินสดในระยะสั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การใชเทคโนโลยี
และนวัตกรรมชวยแกปญหา การสรางเครือขายธุรกิจใหม การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารความ
เสี่ยงในอนาคต ดังมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจ (Business Analysis) ผู ประกอบการจะตองวิเคราะหโอกาสและ
อุปสรรคของตนเอง อยาไปคิดเอาเองวาธุรกิจเราจะตองประสบแตปญหาเสมอไป เน่ืองจากจุดแข็งและจุดออนทางธุรกิจ
ในแตละรายไมเหมือนกัน ผูประกอบการจึงจะตองทำการวิเคราะห SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & 
Threat) ในการสรุปงานวิจัยในดานผลกระทบทางเศรษฐกิจของโลกจากโควิด-19 พบวา อุปสงคหรือความตองการยา 
เวชภัณฑ และผลิตภัณฑที่เกี่ยวของของตลาดโลกสูงขึ้นมากในวิกฤตการณนี้ (Maital & Ella, 2020) ดังนั้นจะเปน
โอกาสแกบริษัทยาและเวชภัณฑ รวมถึงผูสงวัตถุดิบใหกับอุตสาหกรรมนี้ จนแมกระทั่งธุรกิจในอุตสาหกรรมใกลเคียง 
ตัวอยางเชน บริษัทเคร่ืองสำอางคของไทยหลายแหงเปลี่ยนมาผลิตและจำหนายเจลแอลกอฮอลตามอุปสงคของตลาดท่ี
มีจำนวนมาก ซ่ึงเปนทางเลือกท่ีดีกวาจะรอใหเศรษฐกิจดีขึ้นเพ่ือใหสำอางคมีความตองการเทียบเทากับกอนวิกฤตการณ
โรคระบาดโควิด-19 แตเพียงอยางเดียว 

2. การฟ นฟูธ ุรกิจเด ิม (Business Rehabilitation) หลังจากที ่ผ ู ประกอบการทำการวิเคราะห SWOT              
แลวจะตองมีการพิจารณาวาธุรกิจเดมิของเราน้ีสามารถฟนฟูไดหรือไม ถาไดเราจะมีขั้นตอนอยางไรในการฟนฟูธุรกิจเดิม 
ณ เม่ือไร และมีเปาหมายในแตละขั้นตอนคืออะไรบาง โดยควรพิจารณาการวางแผนและปฏิบัติตามกลยุทธ H.I.C.G. ไดแก 
การจัดการทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ การจัดการแบบนวัตกรรมระดับนานาชาติ การขยายธุรกิจโดยการเนนลูกคาเปน
ศูนยกลาง และการมีบรรษัทภิบาล (นพดล, 2561) แตถาฟนฟูธุรกิจเดิมไดยากจะเลือกการเลิกกิจการก็พิจารณากอนวาเรา
สามารถขายกิจการหรืออยางนอยก็ขายสินทรัพยท่ีไมกอใหเกิดรายไดเพ่ือใหผูประกอบการไดเงินลงทุนคืนมาบางสวน 

3. การชวยแกไขปญหาของลูกคา (Customer Problems Solving) ปญหาของลูกคาคือโอกาสทางธุรกิจ 
ดังเชนกลยุทธ H.I.C.G. จะเห็นไดวาการขยายธุรกิจโดยการเนนลูกคาเปนศูนยกลางเปนปจจัยสำคัญประการหน่ึงท่ีจะทำ
ใหธุรกิจประสบความสำเร็จ ผูประกอบการจะตองรับฟงปญหาของลูกคาอยางกัลยาณมิตร ยิ่งคูแขงขันปฏิเสธการให
ความชวยเหลือลูกคา กิจการของเราจะตองพยายามชวยลูกคาซึ ่งจะไดความประทับใจและความภักดีจากลูกคา 
นอกจากน้ันธุรกิจจะไดสินคาหรือบริการใหมๆ ท่ีเรียกวานวัตกรรมจากปญหาของลูกคา แมกระท่ังคูแขงขันก็อาจจะมา
เปนลูกคาของเราไดดวยกลยุทธกัลยาณมิตรน้ีเอง (นพดล และภัครดา, 2562) 

4. การบริหารกระแสเงินสดในระยะสั้น (Cash Flow Management) กระแสเงินสดเปรียบเสมือนโลหิตท่ี
หลอเลี้ยง SMEs การรักษากระแสเงินสดที่มีอยูจะเปนเรื่องยากในวิกฤตการณจะทำใหกระแสเงินสดลดลง หรือบาง
ธุรกิจอาจจะมีกระแสเงินสดไมสม่ำเสมอ (Tessema, 2020) ดังนั้นจึงเปนความจำเปนที่ผูประกอบการจะตองจัดทำ
งบประมาณเงินสดในขณะน้ีใหมเพ่ือทราบสถานการณของกระแสเงินสดท่ีจะเกิดขึ้นและแนวทางแกไขในระยะสั้นและ
ระยะยาว นอกจากนั้นผูประกอบการจะตองทั้งรักษาและแสวงหากระแสเงินสดโดยเฉพาะในระยะสั้นไมใหขาดแคลน   
ไมวาจากลูกคาเดิม ผลิตภัณฑหรือบริการใหมๆ จากสถาบันการเงิน หรือจากการชวยเหลือจากภาครัฐ (Baker & 
Judge, 2020) เพ่ือใหกิจการผานวิกฤตการณน้ีไปไดดวยดี 
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5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในวิกฤติยอมมีโอกาสเสมอ เร่ืองน้ีเปนความจริงท่ี
ผูประกอบการควรพิจารณาวาอะไรจะเปนโอกาสของกิจการของเราโดยเฉพาะเร่ืองการบริหารการเปลี่ยนแปลง ถึงแม
จะไมมีวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 แตธุรกิจก็จะตองประสบกับ Disruptive Technology ท่ีอาจจะมาทำลายธุรกิจ
เดิมของผูประกอบการ กรณีศึกษาท่ีสำคัญคือสถานพยาบาลตางๆควรจะนำการดูแลสุขภาพทางไกล (Telehealth)                
เขามาใชอยางจริงจัง (Smith, et al, 2020) เน่ืองจากปญหาบุคลากรทางการแพทยท่ีติดเชื้อหรือถูกกักตัวจากการดูแล
อยางใกลชิดกับผูปวยท่ัวไปซ่ึงไมทราบวาปนพาหะของเชื้อโควิด-19 หรือไม 

6. การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation Using) ดังในขอ 5 จึงเปนความจำเปน
ของผูประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาชวยแกปญหา ตัวอยางเชนประชาชนจะตองเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) ดังนั้นผูประกอบการควรจะใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตเขามาชวยในการเพิ่มชองทางดาน
การตลาด ตัวอยางเชนการเพิ่มชองทางการขายอาหารผานระบบออนไลน (สุภามาศ และนพดล, 2562) หรือการใช
ระบบ Automation หุนยนต และปญญาประดิษฐ  

7. การสรางเครือขายธุรกิจใหม (New Business) โดยเฉพาะรูปแบบท่ีมีการเชื่อมโยงทางธุรกิจไปท่ัวโลก และ
ตองพึงพาตางประเทศ จะตองมีความระมัดระวังมากขึ้น ควรพิจารณาถึงรูปแบบธุรกิจใหมๆ เชน ธุรกิจขนาดเล็กท่ี
สามารถอยูโดดเดี่ยวไดภายใตวิกฤตการณตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตางๆ เขามาชวย อีกท้ังปญหาทางธุรกิจ
อาจจะขอความชวยเหลือจากพันธมิตรไดตัวอยางไดแก บริการสงสินคา Kerry Express ท่ีมีสินคารอสงจำนวนมากกวา
ปกติเน่ืองจากวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ท่ีมีประชาชนจะตองทำงานท่ีบานจำนวนมาก Kerry Express ใชวิธีการ
เชิญสหกรณรถ Taxi และผูขับรถ Taxi อิสระท่ีผูโดยสารลดลงจำนวนมากจากสถานการณเดียวกัน มาใหบริการสงสินคา 
Kerry Express เพื่อที่จะมีรายไดตอเนื่องไปไมติดขัด ซึ่งเปนผลดีตอ Kerry Express รถ Taxi ประชาชนที่ใชบริการ 
และเปนการแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมสวนหน่ึงได 

8. การรักษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Maintaining) จากการวิจัยในสหรัฐอเมริกา
พบวา ในวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ซ่ึงมียอดผูปวยและผูเสียชีวิตสูงท่ีสุดในโลก มีธุรกิจขนาดเล็กท่ีตองปดกิจการ
ชั่วคราวรอยละ 43 (Bartik, et al, 2020) สวนในประเทศไทยผูประกอบการ SMEs สวนหนึ่งยังตองดำเนินกิจการอยู
โดยมีการปองกันความเสี่ยงของพนักงานท่ีจะติดเชื้อ สาเหตุสำคัญท่ีจะตองดำเนินธุรกิจตอไปท้ังท่ีกิจการอาจจะขาดทุน
ก็เพ่ือรักษาพนักงานไว เพราะพนักงานคนดี คนเกง คือทรัพยากรท่ีสำคัญท่ีสุดของกิจการและหาไดยาก  

9. การบริหารความเสี ่ยงในอนาคต (Future Risk Management) ในธุรกิจตางๆ เริ ่มหันมาสนใจพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เดิมทีเดียวไมมีความสนใจ เชน สินคาอุปโภคและบริโภค เวชภัณฑ เปนตน เพื่อเปนการลดความ
เสี่ยงทางธุรกิจเชนในวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งในอนาคตอาจจะมีสถานการณแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เปนไปได             
จึงจะตองมีการวางแผนการบริหารความเสี่ยงใหดียิ่งขึ้น และมีทางเลือกอ่ืนๆใหเลือกดำเนินการในยามวิกฤตได 
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รูปที่ 2 แผนภาพกลยุทธทางธุรกจิของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหลังวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 

 

สวนสรุป 
 จากวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 จะเห็นไดวา เปนสิ่งที่ใหบทเรียนกับประชาชนทุกคนบนโลกนี้โดยเฉพาะ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่มีทุนจำกัดจะลมลงไดงายๆภายใตสถานการณนี้ จึงเปนโอกาสให
ผูประกอบการไดใชสติปญญาในการแกปญหาและทบทวนการดำเนินธุรกิจของตนเองวาอยูภายใตความเสี่ยงหรือไม 
รวมถึงความไมประมาทในการดำเนินธุรกิจ โดยในบทความวิชาการน้ีขอนำเสนอกลยุทธทางธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมหลังวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 โดยมีปจจัยสูความสำเร็จ 9 ประการ คือ การวเิคราะหสถานการณ
ทางธุรกิจ การฟนฟูธุรกิจเดิม การชวยแกไขปญหาของลูกคาคอืโอกาสทางธุรกิจ การสรางและรักษากระแสเงนิสดในระยะ
สั้น การบริหารการเปลี่ยนแปลง การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมชวยแกปญหา การสรางเครือขายธุรกิจใหม การรักษา
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการบริหารความเสี่ยงในอนาคต หากผูประกอบการนำกลยุทธดังกลาวไปประยุกตใชจะ
สามารถนำองคการของตนผานพนวิกฤตการณโรคระบาดโควิด-19 น้ีไปได และเติบโตตอไปอยางยั่งยืนในอนาคต 
 
บรรณานุกรม 
ขาวบีบีซีไทย, 2563. ไวรัสโคโรนา : ที่มา อาการ การรักษา และการปองกันโรคโควิด-19. ออนไลน; เขาถึงไดจาก 

https://www.bbc.com/thai/features-51734255)  
คลังความรูสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข, 2563. รายงานสถานการณโควิด-19 ในประเทศไทย. ออนไลน; เขาถงึได

จาก http://healthydee.moph.go.th/ 
 
 

140

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



นพดล พันธุพานิช. (2561). กระบวนการเชิงกลยุทธของธุรกิจระบบอัตโนมัติที่อำนวยความสะดวกแกผูสูงอายุของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงสูสังคมผูสูงอายุในประเทศไทย. วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร, ปท่ี 4, ฉบับท่ี 3, กันยายน – ธันวาคม, หนา 170 - 185. 

นพดล พันธุพานิช และภัครดา เกิดประทุม. (2562). ยุทธศาสตรทางธุรกิจของประเทศไทยภายใตภาวะสงครามการคา
ของโลก. การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเวสเทิรน, วันท่ี             
7 - 8 ธันวาคม 2562, หนา 242 – 247. 

มติชนออนไลน, 2563. ยังพบติดเชื้อ ‘โควิด-19’ ในชุมนุมชน ศบค.ยันตองคงมาตรการปดสถานบริการตอไป. 
ออนไลน; เขาถึงไดจาก https://www.matichon.co.th/covid19/thai-covid19/news_2140558 

สุภามาศ สนิทประชากร และนพดล พันธุพานิช. 2562. รูปแบบสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมของผูบรโิภค
ตอประสิทธิผลทางการตลาดการซ้ืออาหารสดผานทางออนไลนของผูบริโภคในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. 
วทิยาลัยพาณิชยศาสตรบูรพาปริทัศน, ปท่ี 14, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หนา 30 – 49. 

Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive COVID-19. Columbia Law and 
Economics Working Paper, (620). Online; access from https://scholarship.law.columbia.edu/ 
cgi/viewcontent.cgi?article=3643&context=faculty_scholarship 

Bartik, A. W., Bertrand, M., Cullen, Z. B., Glaeser, E. L., Luca, M., & Stanton, C. T. (2020). How Are Small 
Businesses Adjusting to COVID-19? Early Evidence from a Survey (No. w26989). National Bureau 
of Economic Research, Harvard Business School. Online; access from https://www.hbs.edu/ 
faculty/Publication%20Files/20-102_4188b2aa-5346-451a-9211-97ee87daa755.pdf 

Maital, Shlomo & Ella, Barzani. 2020. e Global Economic Impact of COVID-19: A Summary of Research. 
Samuel Neaman Institute for National Policy Research. Online; access from 
https://www.neaman.org.il/Files/Global%20Economic%20Impact%20of%20COVID-19.pdf 

Smith, A. C., Thomas, E., Snoswell, C. L., Haydon, H., Mehrotra, A., Clemensen, J., & Caffery, L. J. (2020). 
Telehealth for global emergencies: Implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). 
Journal of Telemedicine and Telecare, 1357633X20916567. 

Tessema, A. T. (2020). Present and future value formulae for uneven cash flow Based on performance 
of a Business. International Journal of Banking and Finance, 8(2), 68-73. 

 
  

141

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



ประวัติผูเขียน  ผูชวยศาสตราจารย ดร. เทคนิคการแพทย นพดล พันธุพานิช 
E-mail:  innov.th@gmail.com, noppadol.pu@western.ac.th 

ประวัติการศึกษาและฝกอบรม 
2549-2555 ปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม [กจ.ด. (การจัดการธุรกิจ), D.M. in Business Management] 
2538-2540 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม [บธ.ม. (การตลาด), M.B.A. in Marketing] 
2532-2536 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย)  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม [วท.บ. (เทคนิคการแพทย), B.Sc. in Medical Technology] 
2559 Valorization of Technology /  
Invention and NABC Model Workshop by Vinnova ประเทศสวีเดน  

ประวัติการทำงาน 2556-2558 ผูชวยผูอำนวยการหลักสตูรบริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิตและการจัดการดุษฎีบัณฑิต  
    วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาดานการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2559     ผูจัดการท่ัวไป สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย 
2560     ผูจัดการ บริษัท เทนสไซน จำกัด 
2561-ปจจุบัน อุปนายก สมาคมนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Association) 
2561-2562   รองคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
2561-ปจจุบัน ผูอำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย  

       มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
2561-ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย สาขาบริหารธุรกิจ 

 
 

142

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 16



การเติบโตของแอปพลิเคชันส่ังอาหารในวิกฤตโควิด – 19 
 
The growth of Food Delivery Applications in the Covid - 19 crisis 
 
ผูวิจัย   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรินทรทิพย  กำลังแพทย 
 

บทคัดยอ 
 การเติบโตอยางรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชันสั่งอาหารในชวงวิกฤตโควิด-19 สงผลใหผูประกอบ
ธุรกิจรานอาหารจึงควรมีการปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณ ท่ีทำใหพฤติกรรมการบริโภคของผูคนตองเปลี่ยนไป 
เนนการสั่งอาหารผานพนักงานสงอาหารแบบฟูดเดลิเวอร่ีมากขึ้น นับเปนโอกาสท่ีดีสำหรับรานอาหารท่ีมีการ
ใหบริการดังกลาว ซ่ึงท้ังรานอาหารผูใหบริการ พนักงานผูสงอาหารแบบฟูดเดลิเวอร่ี และผูบริโภคท่ีสั่งอาหาร          
ตางไดรับความพึงพอใจ  
 
คำสำคัญ : แอปพลิเคชันส่ังอาหาร,วิกฤตโควดิ-19 
 
Abstract 
 The rapid growth and popularity of food delivery applications in the Covid-19 
crisis. As a result, the restaurant business should adjust to accommodate the situation. That 
makes people's consumption habits have to change more emphasis on ordering food 
through food delivery staff .It is a good opportunity for restaurants that offer such services. 
Which both restaurants, food delivery staff and consumers who order food were satisfied. 
 
Keywords : Food Delivery Applications , Covid - 19 crisis 
 

บทนำ 
 ปจจุบัน ภาคบริการและอุตสาหกรรมในประเทศตองมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับการเขามาของการ
เปลี่ยนแปลงจากทางดานเทคโนโลยี หรือท่ีเรียกวา Digital Disruption ซ่ึงไมเพียงแตกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
วิธีการทำธุรกิจและกระบวนการผลิต แตยังสงผลไปถึงระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผานการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูบริโภค เห็นไดจากกรณีของเทคโนโลยีท่ีเขามามีบทบาทในธุรกิจรานอาหาร ท้ังน้ี ธุรกิจรานอาหาร
จัดไดวาเปนหน่ึงในธุรกิจท่ีสำคัญของภาคบริการในประเทศไทย โดยปจจุบันมีมูลคาตลาดสูงถึง 4.2 แสนลานบาท 
ซ่ึงมีหวงโซในธุรกิจท่ีเชื่อมโยงมากมายไมวาจะเปนผูผลิตวัตถุดิบ ธุรกิจขนสง หรือธุรกิจจัดเลี้ยง โดยครอบคลุม
ผูประกอบการรายใหญไปจนถึงผูประกอบการขนาดเล็ก และในระยะเวลา 3-5 ปท่ีผานมา เทคโนโลยีท่ีเขามามี
บทบาทและสรางผลกระทบท้ังในดานการสรางโอกาสในการขยายฐานลูกคาในตลาด ขณะเดียวกันก็สรางความทา
ทายท่ีสำคัญ ทำใหผูประกอบการจำเปนตองปรับตัวอยางหลีกเลี่ยงไมได น่ันก็คือ แอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food 
Delivery Application) โดยกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหวงโซธุรกิจรานอาหาร รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคใหมี
ความตองการท่ีหลากหลาย 
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 อีกท้ังยังตองการการตอบสนองจากผูประกอบการอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น สะทอนจากการขยายตัวของธุรกิจ
การจัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก (Food Delivery) ท่ีมีการขยายตัวเฉลี่ยตอปในป 2557–2561 อยูท่ีประมาณ         
รอยละ 10 สูงกวาการขยายตัวของธุรกิจรานอาหารโดยรวมท่ีมีคาเฉลี่ยอยูท่ีเพียงรอยละ 3-4 ตอป ซ่ึงการขยายตัว
ของธุรกิจ Food Delivery และแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) ยังเพ่ิมโอกาสการสราง
รายไดใหแกผูเลนท่ีอยูในหวงโซธุรกิจรานอาหาร อาทิ รานอาหารขนาดเล็กท่ีสามารถเขาถึงกลุมลูกคารายใหมๆ 
เพ่ิมขึ้น หรือผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางท่ีสามารถเพ่ิมรายไดโดยการรับงานผาน Application ตาง ๆ 
 การเติบโตอยางรวดเร็วและความนิยมของแอปพลิเคชันสั่งอาหารไดดึงดูดผูประกอบการท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับหวงโซธุรกิจรานอาหารใหเขามาขยายตลาด กอใหเกิดโอกาสและความทาทายท่ีทำใหผูประกอบการตองปรับ
แผนธุรกิจ นอกจากน้ี ยังอาจกระตุนใหเกิดการควบรวมกิจการของผูประกอบการภายในหวงโซธุรกิจมากยิ่งขึ้น ไม
เพียงแตชวยเรงการขยายตวัของธุรกิจ Food Delivery แตแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application) 
ยังชวยกระจายรายไดใหกับผูเลนในหวงโซธุรกิจ อาทิ รานอาหาร กลุมผูขับขี่รถจักรยานยนต และแอปพลิเคชันสั่ง
อาหาร โดยคาดวารายไดท่ีกระจายไปยังผูเลนภายในประเทศมีสัดสวนรวมกันไมนอยกวารอยละ 90 ของมูลคา
ธุรกิจจัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก (Food Delivery)  
 พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปมีสวนสำคัญท่ีผลักดันใหธุรกิจ Food Delivery มีบทบาทมากขึ้นในธุรกิจ
รานอาหาร ท้ังน้ี ศูนยวิจัยกสิกรไทยคาดการณวา ธุรกิจจัดสงอาหารไปยังแหลงท่ีพัก (Food Delivery) ในป 2562          
จะมีมูลคาอยูท่ี 33,000–35,000 ลานบาท หรือเติบโตประมาณรอยละ 14 จากป 2561 (maketeer,20/5/2019) 
 
เนื้อเร่ือง 
 ตลาดสั่งอาหารทางแอพพลิเคชนั เปนหน่ึงตลาดท่ีเติบโตอยางรอนแรง และนับเปน Rising Star Service 
ของป เพราะแคชวง 3 -4 เดือนท่ีผานมา หลายๆ ผูประกอบการก็ลุกขึ้นมาประกาศจำนวนออเดอรท่ีทะลุสถิติเดิม
ในปท่ีผานมากันแลว ไมวาจะเปน ฟูดแพนดา สตารทอัพระดับโลกท่ีบุกเบิกธุรกิจ Food Ordering หรือ Food 
on Demand ในประเทศไทยมากวา 7 ปแลว ซ่ึงแคในไตรมาสแรกของป 2019 น้ี ก็มียอดการสั่งอาหารแตะลาน
ออเดอรไดแลว จากปท่ีผานมากวาจะพิชิตลานออเดอรไดก็เขาสูเดือนท่ี 7 แลว 
 รวมท้ังแกร็บฟูด ท่ีมียอดออเดอรสูงถึง 4 ลานออเดอร ภายใน 4 เดือน เทียบกับท้ังป 2018 ท่ีผานมา             
มียอดออเดอรท้ังป 3 ลานออเดอร ดาน Line Man ท่ีกำลังกาวเขาสูปท่ี 4 และเปนหน่ึงในธุรกิจดาวเดนของไลน 
ประเทศไทย เน่ืองจากเปน BU ท่ีถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทย และพัฒนาขึ้นเพ่ือคนไทยโดยเฉพาะ โดยมีบริการ 
Food Delivery เปนหน่ึงในบริการหลัก จาก 5 บริการท่ีมีอยู ก็เติบโตในแตละปไดไมต่ำกวา 300% มี Active User 
มากกวา 3 ลานราย รวมไปถึงการเขามาแชรตลาดของ New Player ไมวาจะเปน NOW หรือ GET FOOD ก็สะทอน 
ถึงความนาสนใจ และการเติบโตอยางรอนแรงของตลาดน้ีไดเปนอยางดี 
 โดยเทรนดการเติบโตของ Food on Demand หรือ Food Delivery มี Good Signal มาไมต่ำกวา 2-3 
ปแลว และยังเปนเซ็กเมนตท่ีเติบโตไดอยางโดดเดนของธุรกิจรานอาหาร โดยโตได 11-15% จากมูลคาตลาดท่ีทาง
ศูนยวิจัยกสิกรคาดการณตัวเลขไวไมนาจะต่ำกวา 2.6-2.7 หม่ืนลานบาท (ขอมูลป 2560) สวนทางกับภาพรวม
ธุรกิจอาหารมูลคาประมาณ 4 แสนลานบาท ท่ีเติบโต 2-4% โดยเฉพาะการสั่งอาหารผานแพลตฟอรมท่ีเขามาเปน
ตัวกลาง กลายเปนผูมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจใหเติบโต รวมท้ังชวยเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขนัและ
เขาถึงลูกคาของรานอาหารรายเล็กๆ ใหสามารถเขาถึงลูกคาไดมากขึ้น ไมตางจากแบรนดใหญๆ ท่ีมีกำลังในการ
ขยายสาขาท่ีเปน Physical Store ในแตละปไดเปนจำนวนมาก 
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 การเติบโตของตลาด Food on Demand ท่ีเกิดขึ้น สวนใหญจะมาจากมิติเพ่ือตองการสรางสเกลของแต
ละแพลตฟอรมเปนหลัก ทำใหแตละรายพยายามสรางเคร่ืองมือหรือฟเจอร เพ่ือสราง Loyalty ใหเกิดขึ้นกับ
แพลตฟอรมตัวเอง โดยเฉพาะการเปน Top of Mind, Top of Choice ท่ีลูกคาจะนึกถึง และเปนตัวเลือกเม่ือ
ตองการจะสั่งอาหาร ไมวาจะเปนการตอบโจทยดวยโปรโมชันคาสงอาหาร ความรวดเร็วในการจัดสง จำนวน
รานอาหารบนแพลตฟอรมท่ีมีความหลากหลาย ท่ีแตละแพลตฟอรมตางพยายามๆ นำมาใชเพ่ือสรางจุดเดน จุดแข็ง
ใหกับแพลตฟอรมตัวเอง (brandbuffet,2019) 
 
Food on Demand ในตางประเทศ 
 Morgan Stanley; บริษัทใหบริการทางการเงินระดับโลกของสหรัฐอเมริกา; ไดประมาณการณตลาดของ
ธุรกิจการขนสงอาหารท่ีกำลังเติบโตในปจจุบันวามีมูลคาสูงถึง 10 พันลานเหรียญสหรัฐ และยังจะโตอยางตอเน่ือง
ในอนาคตอยางแนนอน บรรดาธุรกิจ Startup ตางหันมาสนใจในตลาดน้ีกันมากขึ้น ไมวาจะเปนธุรกิจการสั่งซ้ือ
อาหารกลับบานออนไลน การสั่งซ้ือวัตถุดิบสำเร็จสำหรับปรุงอาหาร หรือแมแตการสั่งซ้ือสินคาในซูเปอรมารเก็ต
ออนไลน ท่ีไดรับความนิยมไมแพกัน ซ่ึงโมเดลธุรกิจดงักลาวเปนท่ีตองการในพ้ืนท่ีท่ีมีประชากรหนาแนนอยางเมืองใหญๆ  
ในสหรัฐอเมริกาท่ียอมเสียเงินเพ่ือแลกกับความสะดวกสบายในการใชชีวิตประจำวัน 
  “Grubhub” หน่ึงในตัวอยางของธุรกิจดังกลาวท่ีกำลังไดรับความนิยมอยางมากในมหานครนิวยอรก 
สหรัฐอเมริกา เปนแพลตฟอรมการจัดสงอาหารจากรานอาหารไปยังลูกคาท่ีรอคอยอยูท่ีบาน ซ่ึงนอกจะทำใหลูกคา
สะดวกสบายในการรับประทานอาหารท่ีตนชื่นชอบตลอด 24 ชั่วโมงตอวันแลว ยังชวยใหรานอาหารมีรายไดมากขึ้น
จากการรองรับลูกคาจำนวนมากกวาท่ีน่ังภายในรานอีกดวย Grubhub เปนธุรกิจ startup ท่ีกอตั้งขึ้นมาในป 2004 
โดย co-founder 2 คนนามวา Michael Evans และ Matt Maloney ปจจุบันใหบริการสงอาหารกวา 5.6 พันลาน
คำสั่งซ้ือ หรือประมาณ 234,700 คำสั่งซ้ือตอวัน ดวยเครือขายรานอาหารกวา 35,000 แหงท่ัวสหรัฐอเมริกาท่ีเปน
หุนสวนทางธุรกิจและแนนอนกำลังเติบโตอยางตอเน่ืองจนทุกวันน้ี สิ่งหน่ึงท่ีทำให Grubhub ประสบความสำเร็จ
อยางมากนอกจากจะเปนโมเดลธุรกิจท่ีถือวาเปนนวัตกรรมใหมในสมัยน้ันแลวยังเปนผลมาจากกลยุทธในการสราง
รายไดท่ีสม่ำเสมอใหกับรานอาหารคูธุรกิจ และรวมถึงสามารถโฆษณา/ทำโปรโมชันสวนลดราคาตางๆไดอีกดวย 

อีกหน่ึงตัวอยางของ Food on Demand ท่ีกำลังเติบโตอยางตอเน่ืองและใหบริการในประเทศตางๆท่ัวโลก 
“UberEats” ซ่ึง Uber ไดมองเห็นถึงความตองการการขนสงอาหารมาไดสักพักหน่ึงแลว และเม่ือเครือขายของ
ตนเองครอบคลุมท่ัวทุกพ้ืนท่ี จึงถึงท่ี Uber จะเขามาเปนสวนหน่ึงของผูใหบริการขนสงอาหารรายใหญของโลก โดย
วันท่ี 18 เมษายน 2560 ท่ีผานมา Uber ประกาศวา บริการขนสงอาหาร UberEats ไดขนสงอาหารใหกับ
รานอาหารท่ัวโลกกวา 46,100 ราน เติบโตขึ้นมากกวา 2 เทาเม่ือเทียบกับเดือนตุลาคมป 2559 ทำให UberEats 
วางกลยุทธการเติบโตไปยังประเทศอ่ืน ๆ ท่ัวโลก โดยลาสุด UberEats ไดใหบริการแลวกวา 71 เมือง ใน 24 ประเทศ 
(LOGISTICS UPDATE,2017) 
 
Food on Demand ในไทย 
 สำหรับธุรกิจการจัดสงอาหาร หรือการใชแอปพลิเคชันสั่งอาหาร (Food Delivery Application)            
ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตตอเน่ืองประมาณรอยละ 10 ตอป ซ่ึงเปนไปตามแนวโนมพฤติกรรมของผูบริโภค
ยุคใหมท่ีนิยม ความสะดวกสบาย โดยเฉพาะสภาพการจราจรในกรุงเทพฯ เปนอุปสรรคตอการเดินทางไป
รับประทานอาหารนอกบาน ท้ังน้ี ประมาณการวา ในป 2562 ธุรกิจ Food Delivery ในประเทศไทยจะมีมูลคา
ประมาณ 33,000 – 35,000 ลานบาท ซ่ึงเติบโตอยางตอเน่ืองปละไมต่ำกวารอยละ 10 ท่ีสำคัญมีจำนวน
ผูประกอบการหลายรายเขามาแขงขัน ในตลาดมากขึ้น ท้ัง Line Man, Food Panda, Grab Food และ Get เพ่ือ
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เขามาชวงชิงสวนแบงตลาดในธุรกิจ รานอาหารท่ีมีมูลคากวา 4 แสนลานบาทในประเทศไทย กลุมผูใชบริการ Food 
Delivery Application มีตั้งแต กลุม Generation x ไปจนถึงกลุม Millennial และสวนมากเปนผูหญิง ซ่ึงมี
แนวโนมในการจับจายในเร่ืองของ อาหารมากกวาผูชาย จากรายงานของ McKinsey & Company เปดเผยวา จาก
ตัวเลขการสั่งอาหารท้ังหมด มี จำนวนถึงรอยละ 84 เปนการสั่งอาหารไปสงท่ีบาน อีกรอยละ 16 สงไปท่ีทำงาน 
โดยรอยละ 74 ของยอดการสั่ง Food Delivery จะเกิดขึ้นในวันศุกร เสาร และอาทิตย แสดงใหเห็นวา คนเมืองยุค
ปจจุบัน เลือกท่ีจะหลีกเลี่ยง การจราจรติดขัดในชวงวันหยุด ขณะเดียวกันก็ยังมีความตองการรับประทานอาหาร
อรอยๆ ท่ีถูกปาก ถูกใจ กอปรกับ การครอบครองสมารทโฟนท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาก รวมถึงการเขาถึงอินเทอรเน็ต
ความเร็วสูงเปนเร่ืองสามัญ ดานกลุม ลูกคาก็มีหลากหลายท้ังคนท่ีมีครอบครัวแลวและคนโสด ซ่ึงคอนขางแตกตาง
จากกลุมลูกคาของธุรกิจประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมีการกระจุกตัวอยูท่ีกลุมใดกลุมหน่ึง 
 ปจจุบันมีผูใหบริการจำนวนนอยราย จึงเปนโอกาสท่ีจะชวงชิงสวนแบงตลาดในตลาดน้ีไดอีกมาก อีกท้ังการท่ี
เทคโนโลยีเขามามีสวนในการใชชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำใหจำนวนกลุมผูใชบริการจะเพ่ิมมากขึ้นใน อนาคต นอกจากน้ี
ยังมีเร่ืองของสัดสวนความกวางของอายุของผูใชงาน ท่ีแมวาจะเปนออนไลนแพลทฟอรม แต กลุมผูใชบริการหลัก ไมได
กระจุกตัวอยูเฉพาะในกลุมคนรุนใหมเทาน้ัน ตอนน้ีเร่ิมเขาไปสูทุก Generation ท่ีสำคัญ (รัชพล เตชะพงศกิต,2562) 
 แพลทฟอรมเหลาน้ีตองใชงานงาย มีความยืดหยุนในเร่ืองของรายละเอียดการสั่งอาหาร ซ่ึงผูใหบริการจะตอง 
ตระหนักถึงเร่ืองการรักษาคุณภาพ และพัฒนาการในการใหบริการอยูตลอดเวลา เพราะผูบริโภคจะกลับมาใช บริการ
ซ้ำจากตัวเลือกท่ีคุนเคยและมีความคุมคามากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือทำการเปรียบเทียบผูใหบริการสงอาหาร Delivery หรือการ
ใชแอปพลิเคชนัส่ังอาหาร (Food Delivery Application) ท้ัง 4 แหงแลว พบวา ตางมีจุดเดนจุดดอยแตกตางกัน ถาใน
เร่ืองชองทางการ ชำระเงินบางแหงใหบริการท้ังเงินสด และเครดิตการด สวนเวลาใหบริการ เกือบทุกท่ีจะเปดใหบริการ 
24 ชั่วโมง สำหรับผูประกอบการท่ีใหบริการราคาถูกท่ีสุด จะเปน Application Grab Food ดังภาพท่ี 1 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบผูใหบรกิารสงอาหาร Delivery 
หรือการใชแอปพลิเคชันส่ังอาหาร (Food Delivery Application) 

 
ที่มา : “เปรียบเทียบจุดเดน-จดุดอย!! 4 แอปพลิเคชัน “Food Delivery” 

ยอดฮิต”, www.marketopps.com, สิงหาคม 2561. 
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การเติบโตของแอปพลิเคชันส่ังอาหาร ในชวงโควิด - 19 
 ในชวงท่ีทุกคนตองชวยกันหยุดเชื้อเพ่ือชาติ สูโควิด-19 ทำใหขณะน้ีรานอาหารตองปรับตัวเพ่ือสนองตอบ
ความตองการของลูกคา และฝาวิกฤติธุรกิจ โดยเขาสูระบบเดลิเวอร่ีกันอยางเต็มรูปแบบ จนมียอดเปดรานสั่งอาหาร
ออนไลน สั่งอาหารผานแอปพลิเคชันเพ่ิมขึ้นสูงมาก ตัวเลขรานอาหารท่ีเปดหนารานออนไลน และเปดขายเดลิเวอร่ีบน 
LINE MAN ผาน Wongnai Merchant App (WMA) ทะลุ 15,000 ราน ชวง 22-31 มี.ค. ซ่ึงสูงกวาสัปดาหกอนหนา
ประมาณ 3-5 เทา โดยมีจำนวนรานท่ีสมัครใหมเพ่ิมขึ้นถึง 2,000 รานตอวัน ปรากฏการณท่ีเกิดขึ้นตามท่ีผูบริหารวงใน
เปดเผยน้ัน ถือเปนความพยายามปรับตัวของรานอาหารตาง ๆ เพ่ือตอบรับความตองการผูบริโภคในชวงเวลาท่ีชวยกัน
หยุดโควิด-19 ระบาด การปรับตัวน้ี นับเปนอีกหน่ึงหนทางท่ีสรางรายไดในชวงวิกฤติ ท่ีสอดคลองกับขอมูลท่ีศนูยวิจัย
กสิกรไทยคาดการณวา ชวง 22-30 เม.ย.น้ี ธุรกิจเดลิเวอร่ีอาหาร จะมีมูลคาขยายตัวประมาณ 35-40% เม่ือเทียบกับ
ชวงเวลาปกติ หรือเพ่ิมขึ้นประมาณ 1,200 ลานบาท เปน 4,500 ลานบาท จากปกติ 3,000 ลานบาท 
 ท้ังน้ี รานอาหารควรปรับตัว เพ่ือเขาถึงกลุมลูกคา ไมวาจะเปนชองทางของตนเอง หรือรวมกับผูประกอบการ 
ท่ีพัฒนาแอปพลิเคชันสงอาหาร และในทามกลางความไมแนนอนสูง ตองมองหาแผนรองรับความเส่ียงตางๆ เชน 
การควบคุมตนทุน การสับเปลี่ยนเมนูเพ่ือเปนทางเลือกลูกคา เปนตน (ไทยรัฐออนไลน, 2563) 

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตดา) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ไดสำรวจพฤติกรรมทางออนไลน เร่ือง “การใชบริการ Online Food Delivery ของคนไทย” ระหวาง
วันท่ี 5 – 15 มีนาคม 2563 เพ่ือศึกษาถึงพฤติกรรม ชองทาง เหตุผล ในการสั่งอาหารทางออนไลนของคนไทยวามี
ลักษณะเปนอยางไร และทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 มีผลตอการใชบริการสั่งอาหาร
ออนไลนหรือไม เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สนับสนุนขอมูลในการแผนและนโยบายดานอีคอมเมิรซและธุรกรรม
ออนไลนตอไป 
 ETDA พบวา ความกังวลตอสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ยังเปนอีกหน่ึงปจจัยสำคัญท่ีสงผล
ตอพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใชบริการส่ังอาหารออนไลนของคนไทยดวย โดยกลุมท่ีเลือกใชบริการสั่งอาหาร
ออนไลน เพราะกังวลตอการแพรระบาดของโควิด-19 มากท่ีสุดคือ Gen Y (เกิด พ.ศ. 2523-2540) 40.2% รองลงมา
คือ Gen Z (เกิด พ.ศ. หลัง 2540)30.0% Baby Boomer (เกิด พ.ศ. 2489-2507)28.6% และสุดทายคือ Gen X 
(เกิด พ.ศ. 2508-2522)26.9% ตามลำดับ โดยมีตัวเลขเฉลี่ยท้ังหมด 33.96% 
สำหรับการส่ังทางออนไลน หลายคนไดเลือก 

1. Platform หรือ Application ท่ีเปนตัวกลางในชวยเราสั่งอาหารมากสุดถึง 88.47% โดย Application ตาง  ๆ
ไมวาจะเปน Grab Food, Line Man, Foodpanda, Get Food และอ่ืน ๆ อีกมากมายตางก็มี Promotion ท่ีนาสนใจ 
แตกตางกันออกไป รองลงมาเปน 

2. Platform ของรานอาหารโดยตรง 62.93% รานอาหารตาง ๆ  ในยุคน้ี มี Platform, Website หรือ Application 
เปนของตัวเอง เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูใชงานหลาย ๆ คน 

3. เลือกสั่งผาน Inbox หรือ Direct Message ของรานใน Social Media ชองทางทางตาง ๆ เชน Facebook, 
Instagram ถึง 13.08% ซ่ึงรานบน Platform เหลาน้ีมีบริการพรอมเสิรฟถึงจุดหมายอีกดวย 
  
ธุรกิจอาหารและการปรับเปล่ียนสูฟูดเดลิเวอรีทามกลางวิกฤตโควิด-19 
 อยางไรก็ตามผูใหบริการฟูดเดลิเวอรีตางมีมาตรการชวยเหลือรานอาหารท่ียังไมไดเขาสูบริการเดลิเวอรีให
งายและสะดวกมากเชน ยกตัวอยาง GET ท่ีเปดระบบรับสมัครรานคาพารทเนอรออนไลนแบบฟาสตแทรคผาน
เว็บไซต www.getthailand.com/merchant ทำใหรานอาหารเขาสูระบบไดรวดเร็วมากขึ้น และสามารถเร่ิม
ใหบริการเดลิเวอรีผานแพลตฟอรมของ GET ไดภายในระยะเวลาเพียง 7-10 วัน  
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 โดยลาสุด GET ออกมาตรการเรงดวนออกโปรแกรมประกันโรคโควิด-19 ท่ีใหเงินชดเชย 20,000 บาท 
และมีระยะความคุมครองถึง 1 ป ใหกับคนขับ และมีบริการลางรถและกลองใสอาหารแบบฆาเชื้อโรคฟรีสำหรับ
คนขับ พรอมเปดศูนยแจงเหตุฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับคนขับและรานอาหาร หรือรานอาหารไหนอยากเขา
สูระบบหนารานของ LINEMAN ก็สามารถทำผานแอป Wongnai Merchant App (RMS) ซ่ึงฟรีและดูไมยุงยาก 
เพียงแคสมัครผานหนา Web /Wongnai Merchant App สามารถลงทะเบียน เปดหนารานไดทันที มีระบบ OTP 
ยืนยันตัวตนและเร่ิมใหบริการ โดยรานสามารถเดลิเวอรีผาน LINE MAN ไดทันที (อยางชา 1 วัน) 
 สวน Grab เอง แมจะยังไมมีมาตรการชวยเหลือรานอาหารเทาไรนัก แตเนนไปท่ีการสรางความม่ันใจ
ใหกับผูบริโภคดวยเปดตัวการสงอาหารแบบ ‘ไรการสัมผัส’ (Contactless) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการสัมผัส
ติดตอกันระหวางลูกคาและพารทเนอรคนขับ เชน ท้ิงระยะหางระหวางลูกคาและผูขับประมาณ 2 เมตร ใหคนขับ
ทำความสะอาดมือกอนสัมผัสบรรจุภัณฑ เราสามารถใหคนขับฝากอาหารไวท่ีหนาประตูบานไดโดยการแชตไปบอก 
และเนนใหชำระเงินผานชองทางแกร็บเพย (GrabPay) เปนตน 
 ดาน LINE MAN พบวา การเติบโตของฟูดเดลิเวอรีสูงขึ้นอยางเห็นไดชัดตั้งแตชวงสิ้นปท่ีแลว มีตัวเรงอยาง
เร่ืองของฝุนท่ีเปนตัวเรงแรกในชวงเดือนมกราคม 2563 และตามดวยเร่ืองโควิด-19 เปนตัวเรงท่ีสองในชวงเดือน
กุมภาพันธ ทำใหเฉพาะของ LINE MAN เอง มีการเติบโตเพ่ิมขึ้น 3 เทาตอสัปดาหตัง้แตปลายเดือนมกราคมท่ีผานมา 
โดยมาตรการของ LINE MAN ในการเตรียมรับมือโควิด-19 คือเราตองปกปองคนขบัใหเขาสวมหนากาก และฝงลูกคา
คือ เร่ืองความสะอาดของอาหารท่ีจะไปถึงมือลูกคา นอกจากน้ีปริมาณออเดอรท่ีเยอะมากขึ้น ก็ทำให LINE MAN 
พยายามเพ่ิมจำนวนคนขับมากขึ้น โดยปจจุบันมีคนขับอยูท้ังสิ้น 50,000 คน และมีรานอาหารท่ีเปนพาทเนอรอีก 
100,000 กวาราน (The Momentum, 2020) 
 
สรุป 
 ผูประกอบธุรกิจรานอาหารจึงควรมีการปรับตัวเพ่ือรองรับสถานการณตาง ๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด       
ดูตัวอยางจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีทำใหพฤติกรรมการบริโภคของผูคนตองเปลี่ยนไป  
เนนการสั่งอาหารผานพนักงานสงอาหารแบบฟูดเดลิเวอร่ีมากขึ้น นับเปนโอกาสท่ีดีสำหรับรานอาหารท่ีมีการ
ใหบริการดังกลาว ซ่ึงท้ังรานอาหารผูใหบริการ พนักงานผูสงอาหารแบบฟูดเดลิเวอร่ี และผูบริโภคท่ีสั่งอาหาร ตาง
ไดรับความพึงพอใจ  
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รูปแบบโลจิสติกสขนสงขาวไทยที่มีประสิทธิผลในเสนทางขนสง จากจังหวัดนครสวรรค-สงออก
ตางประเทศ 
 
Thai Rice Transportation Logistic : A Case Study Transportation Route from 
Nakornsawan Province to Foreign Countries 
 
ผูวิจัย   พรวดี  สีขำ 

ปญฑิพาณี  ธาราภิบาล 
นงคราญ  ตานะเศรษฐ 
ระวิวรรณ  ชินอวม 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาระบบโลจิสติกสดานขนสงในเสนทางขนสงจากจังหวัด
นครสวรรค-สงออกตางประเทศ 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบโลจิสติกสขนสงขาวไทยใน
เสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระบบโลจิสติกสดาน
ขนสงกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทยในเสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออก
ตางประเทศ และ 4) เพ่ือศึกษาตัวแบบโลจิสติกสดานขนสงท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเสนทางขนสงจาก
จังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนแบบผสมผสาน (Mix method) โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ กลุมบุคลากร 
ท่ีเก่ียวของกับผูสงออก พอคาสง พอคาปลีกซ้ือขายขาวจากโรงสีขาวหรือทาขาวในจังหวัดนครสวรรคและผูประกอบการ 
เก่ียวกับการขนสงสินคาใน 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค เปนจำนวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น 787 คน และรูปแบบ
การวิจัยเชิงคุณภาพไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามและแบบสมัภาษณท่ี
สรางขึ้นโดยผานการตรวจสอบความแมนตรงจากผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล 
(Canonical Correlation Analysis) และแสดงใหเห็นตัวแบบเสนทาง (Path diagram)  
 
Abstract 
 The purposes of this research are1) to study the transportation logistics from 
Nakornsawan Province to foreign countries, 2) to study efficiency and effectiveness of Thai 
rice transportation logistics from the province to foreign countries, 3) to study the Correlation 
between the transportation logistics and the efficiency and effectiveness, and 
4) to investigate the samples of transportation logistics which are efficiency and Effectiveness 
in the transportation route. 
 The population of this research includes an exporter, Yong, wholesalers and retailers, 
purchasing rice from rice mill or rice ports in the province, and transport entrepreneurs from 
the fifteen provincial districts. The samples for the quantitative research are 787 people and 
8 people for qualitative research. The implements are questionnaires and interviews 
examined for accuracy by five experts in the field. The data from the implements are analyzed 
by descriptive statistics, frequency, percentage, average/mean, standard deviation, and 
inferential statistics /canonical correlation analysis and showed path diagram.  
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บทนำ 
 แนวคิดการสรางความเขมแข็งใหเกิดขึ้นในชุมชนเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงขององคพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลยังไดนำแนวคิด
วาดวยทุนทางสังคม (Social Capital) มาเปนสวนหน่ึงของการพัฒนาใหเกิดความเขมแข็งขึ้นในชุมชนอีกทางหน่ึง 
โดยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ(สศช.) ไดกำหนดวาระแหงชาติไว 4 เร่ืองไดแกการพัฒนาขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ การแกปญหาความยากจน ทุนทางสังคมและการพัฒนาอยางยั่งยืน ท้ังน้ี
เพื่อปูพื้นฐานใหคนไทยและสังคมไทยไปสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู (Knowledge Base-Society) ไดอยางรูเทา
ทัน ทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในสังคมโลกและเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศให
กาวหนาอยางสมดุลยั่งยืนและนำไปสูการพัฒนาชีวิตท่ีดีของประชาชนโดยรวมตอไป ซ่ึงรัฐบาลไดมีมติเห็นชอบให 
สศช. เรงเพ่ิมบทบาทของระบบสหกรณการเกษตรท่ัวประเทศใหมีประสิทธิภาพครอบคลุมในทุกดาน โดยสามารถ
เปนไดท้ังแหลงเงินทุนใหกับเกษตรกรสมาชิก สามารถสรางองคความรูดานสินคาเกษตรท้ังระบบตั้งแตการผลิตไป
จนถึงการจัดจำหนายการจัดหาตลาดใหกับสมาชิกเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหกับเกษตรกรท่ัวประเทศ โดยกำหนด
เปาหมายที่จะเพิ่มงบวิจัยและการพัฒนาหรืออารแอนดดีของประเทศใหไดรอยละ 1 ของผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ (จีดีพี) ภายในสิ้นปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 หากคิดจีดีพีในปจจุบันอยูท่ีประมาณ 
10 ลานลานบาท ก็เทากับวางบประมาณดานอารแอนดดีจะเพ่ิมเปน100,000 ลานบาท เน่ืองจากปจจุบันท่ีทุกภาค
สวนไดใหความสำคัญกับเร่ืองการวิจัยและพัฒนาคอนขางนอย โดยมีเพียงรอยละ 0.21-0.22 ของจีดีพีเทาน้ัน ท้ังท่ี
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ซึ่งจะสิ้นสุดลงไดกำหนดไวที่รอยละ0.5 ของจีดีพีก็ตาม 
(สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2554) นอกจากนั ้นคณะกรรมการ สศช.               
ยังมอบหมายให สศช. เพิ่มบทบาทในการใหหนวยงานภาครัฐเขาไปดูแลระบบซัพพลายเชน (Supply Chain)             
ของสินคาการเกษตรตั้งแตตนน้ำ จนถึงปลายน้ำ รวมถึงระบบโลจิสติกส (Logistics) ทางดานการเกษตร เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพใหกับเกษตรไทยทั้งนี้ สศช. ไดนำเสนอใหคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการดูแลระบบการเกษตร
ของประเทศ ซึ่งรวมถึงระบบโลจิสติกสดวยโดยหยิบยกผลการศึกษาสินคาเกษตร 5 ประเภทเพื่อเปนกรณีศึกษา
ไดแก ไกเนื้อ กุงเพาะเลี้ยง ขาวขาว ขาวหอมมะลิอินทรียและผักปลอดสารพิษ โดยนำเสนอประเด็นตางๆ ตั้งแต
ระบบการผลิตไปจนถึงการจำหนายรวมถึงปญหาและแนวทางในการแกไข ท้ังน้ีเพราะหากเราตองการสงเสริมสินคา
การเกษตรของไทยอยางแทจริง เราตองใหความสำคัญกับเร่ืองการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงตองวางหลักเกณฑใหชัดเจน
วาจะพัฒนาสินคาอะไรเปนหลัก มีงบประมาณเพียงพอหรือไมและท่ีสำคัญมีอุปกรณเคร่ืองไมเคร่ืองมือในการวิจัย
และพัฒนามากนอยเพียงใด รวมท้ังตองคำนึงถึงมาตรฐานสินคาสากลเพ่ือใหนำสินคาเกษตรของไทยไปเจาะตลาด
แขงขันได เพราะขณะน้ีตองยอมรับวามาตรฐานสินคาถือเปนตนทุนท่ีสำคัญ ท่ีทำใหเกษตรกรไทยไมสามารถแขงขัน
ไดหรือยังยากจนอยู คือ ระบบโลจิสติกสหรือระบบการขนสงสินคาเกษตรท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ  
 โดยเฉพาะสินคาเกษตรประเภทขาวซึ่งในระบบโลจิสติกสขาวไทยนั้น ประกอบไปดวยผูมี สวนเกี่ยวของ
หลายฝายดวยกัน โดยเริ่มจาก“เกษตรกร” ซึ่งเปนหนวยผลิตตนน้ำของหวงโซอุปทานการคาขาว หลังจากน้ัน
ขาวเปลือกจากเกษตรกรจะถูกสงผานไปเพ่ือแปรสภาพจากขาวเปลือกเปนขาวสาร โดยการสงผานน้ีอาจถูกสงผาน
ดวยเกษตรกรเอง หรือสงผานโดย “คนกลาง” ซึ่งคนกลางที่ทำหนาที่ในการสงผานในขั้นตอนนี้มีหลายประเภท
ดวยกัน โดยประกอบไปดวยพอคาขาวเปลือก ตัวแทน/นายหนา ทาขาว สถาบันเกษตรกรและสถาบันรัฐบาล การ
ดำเนินงานของคนกลางแตละประเภทน้ัน จะมีวิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการท่ีแตกตางกันออกไป ฝายถัดไป
ในหวงโซอุปทานไดแก “โรงสี” ซ่ึงทำหนาท่ีแปรสภาพขาวเปลือกใหเปนขาวสาร หลังจากน้ันขาวสารจะถูกสงตอไป
ยัง “ผูสงออก” “หยง” และ“ผูคาสง” โดยในการสงผานขาวสารไปยังผูประกอบการในชวงปลายน้ำน้ี อาจเปนการ
สงโดยตรงจากโรงสีไปยังผูสงออกหรือผูคาสงหรือสงผาน “หยง” ซึ่งเปนคนกลางในการรวบรวมและทำหนาท่ี
ประสานงานขอมูลในการซื ้อขายขาวสารระหวางโรงสีและผู สงออกหรือผูคาสง สำหรับการดำเนินการในชวง
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กระจายสินคาน้ัน “ผูสงออก” จะดำเนินการสงออกขาวสารไปยังตลาดตางประเทศขณะท่ี “ผูคาสง” จะดำเนินการ
บรรจุขาวสารเปนหนวยยอยและสงตอใหกับ “ผูขายปลีก”เพ่ือดำเนินการขายขาวสารภายในประเทศตอไป ขณะท่ี 
“หยง” ซึ ่งเปนคนกลางจะดำเนินการในลักษณะขายขาวสารใหกับผู สงออกและผู คาสงอีกที จะเห็นไดวา
โครงสรางโลจิสติกสขาวไทยน้ันประกอบไปดวยผูเก่ียวของจำนวนมากและมีหลายๆ ฝายในระบบโลจิสติกส อยางไร
ก็ตามในภาพรวมแลวเราสามารถแบงระบบโลจิสติกสขาวไทยออกเปน 2 ชวงใหญๆ คือ ชวงของขาวเปลือก 
(หลังจากเก็บเก่ียวจนถึงโรงสี) และชวงของขาวสาร (หลังจากการแปรสภาพจนถึงกระจายสินคา 
 ระบบโลจิสติกสขาวไทยชวงของขาวเปลือกคือ หลังจากการเก็บเกี่ยวจนถงึโรงสีในภาพรวมเกษตรกรใน
ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขายขาวเปลือกใหแกโรงสีหรือพอคาขาวเปลือกหรือผานตลาด
กลางขาวเปลือกสวนในภาคเหนือตอนลางและภาคกลาง ท่ีเปนแหลงชลประทาน เม่ือเกษตรกรเก็บเก่ียวขาวเปลือก
สดแลว จะมีพอคาขาวเปลือกหรือตัวแทนโรงสีมารับซื้อ ณ ที่ลานขาว เกษตรกรบางรายจะนำขาวเปลือกไปขาย
ใหกับโรงสีโดยตรง ในการซ้ือขายขาวเปลือกจะมีปจจัยท่ีสำคัญคือ ความชื้นของขาวเปลือกในการซ้ือขายขาวเปลือก
จะตองมีการประเมินตรวจสอบระดับความชื้นกอน ซ่ึงโดยปกติจะยอมรับขาวเปลือกท่ีระดับความชื้นไมเกินรอยละ 
14 ทั้งนี้การลดความชื้นของขาวเปลือกจะเปนภาระของโรงสีหรือตลาดกลางคาขาว ในสวนของพอคาขาวเปลือก 
ตัวแทน/นายหนา หรือทาขาวจะทำหนาท่ีรับซ้ือและรวบรวมขาวจากชาวนาในปริมาณมาก เพ่ือนำไปขายตอใหกับ
โรงสีขนาดกลางและใหญ โดยพอคาขาวเปลือกมี 2 ประเภทคือพอคาขาวเปลือกในหมูบานและพอคาขาวเปลือก
นอกหมูบาน โดยรูปแบบท่ีใชในการเคลื่อนยายขาวเปลือกจากชาวนาไปยังโรงสีโดยสวนมากนิยมใชรถบรรทุกหรือ
รถกระบะในการขนสงเนื่องจากมีความคลองตัวสูง ในกรณีซื้อขาวเปลือกสดจากเกษตรกรและนำไปขายที่ตลาด
กลางหรือทาขาว จะมีการเก็บขาวเปลือกไวเพียง 1 คืนเนื่องจากขาวเปลือกสดมีความชื้นสูงมาก จะตองเรงนำ
ขาวเปลือกสงโรงสีเพื่อลดความชื้นโดยเร็วกรณีที่เกษตรกรขายผานสหกรณการเกษตรหรือองคการคลังสินคาใน
ลักษณะของการจำนำขาวเปลือก ซ่ึงจะมีระยะเวลาในการเก็บขาวโดยเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน นับจากวันท่ีรับจำนำ
ขาวการท่ีรัฐบาลมีนโยบายรับจำนำและประกาศประกันราคาขาวน้ัน สงผลใหรูปแบบการกระจายและการคาขาว
ของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไปจากแบบดั้งเดิม โดยในปจจุบันเกษตรกรมีแนวโนมท่ีจะนำขาวเปลือกท่ีผลิตไดมาเขา
รวมโครงการรับจำนำมากขึ้นเร่ือยๆ 
 ชวงของขาวสาร คือหลังจากการแปรสภาพจนถึงการกระจายสินคา เม่ือโรงสีทองถิ่นแปรสภาพขาวเปลือก
เปนขาวสารแลว ขาวสวนหน่ึงจะถูกกระจายไปสงผูบิริโภคในทองถิ่นใกลเคียงขาวสวนท่ีเหลือจะถูกสงผานไปยังผูคา
สง และผูสงออก ซึ่งตั้งอยูในกรุงเทพมหานครซึ่งเปนจุดหรือศูนยรวมระบบขาวสารของทั้งประเทศ กอนที่จะ
กระจายขาวสารพรอมบริโภคไปยังผู บริโภคในจังหวัดตางๆ อีกที ในสวนของโรงสีขนาดกลางแถบชานเมือง
กรุงเทพฯ จะขายขาวสารใหพอคาขายสงพอคาขายปลีกหรือขายตรงใหแกผูบริโภครายใหญสวนการขายขาวใหผู
สงออกในปริมาณมาก และการซื้อขายระหวางโรงสีขนาดใหญกับพอคาสงออกที ่กรุงเทพฯ โดยจะเปนการทำ
รายการคาผาน หยง ซ่ึงเปนพอคาคนกลาง ขณะท่ีในสวนของการขนสงขาวน้ันจะเปนการขนสงโดยตรงจากโรงสีไป
ยังผูคาสงและผูสงออก ทั้งนี้ในสวนของการคาขาวโดยผานตัวกลางหรือหยงนั้นจะเริ ่มจากผูสงออกแจงความ
ตองการสินคาใหกับ หยง โดยระบุชนิดและคุณภาพสินคาหลังจากน้ัน หยงมีหนาท่ีติดตอประสานงานระหวางผูซ้ือ
และผูขาย โดยจัดการสงคำสัง่ซ้ือจากผูซ้ือไปท่ีโรงส ีรวมถึงเปนตัวกลางในการตอรองในเร่ืองราคาและคณุภาพสนิคา 
เพื่อลดความขัดแยงระหวางผูซื้อและผูขาย หลังจากนั้นโรงสีมีหนาที่จัดหาสินคาที่ หยง ติดตอมาและจัดสงสินคา
ตามที่สั่ง โดยโรงสีเปนผูจัดการเรื่องการขนสงโดยการเคลื่อนยายและขนสงขาวจากโรงสีไปยังโกดังเก็บขาวของผู
สงออกน้ัน ทางโรงสีนิยมใชการขนสงโดยรถบรรทุกสิบลอ ซ่ึงจะใชเวลาประมาณ 2 วัน จากโรงสีถึงผูสงออก  
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 การขนสงขาวถือวาเปนสวนหน่ึงท่ีมีความสำคญัอยางมากสำหรับระบบโลจิสตกิสขาวไทย ในปจจุบันพบวา
มีป ญหาและขอจำกัดในการขนสงขาวอยู พอสมควรไมวาจะพิจารณาจากโหมดหรือรูปแบบในการขนสง
ภายในประเทศหรือระหวางประเทศ ซ่ึงสงผลโดยตรงตอตนทุนและประสิทธิภาพโดยรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมขาว
ทั ้งระบบทำใหตนทุนขาวโดยรวมสูงผูบริโภคภายในประเทศตองแบกรับภาระราคาขาวสารที่แพงโดยใชเหตุ 
ขณะเดียวกันก็ทำใหราคาขาวไทยที่สงออกไปขายในตางประเทศมีราคาแพงกวาประเทศคูแขง เชน เวียดนาม
คอนขางมาก ซ่ึงทำใหตนทุนโดยรวมในการสงออกขาวไทยสูงขึน้ สงผลใหผลตอบแทนกลับมายังเศรษฐกิจและธุรกิจ
ข าวโดยรวมนอยลงโดยป ญหาและข อจำก ัดในการขนส งข าวภายในประเทศหร ือ “Domestic Trans 
Transportation”นั้นมีประเด็นปญหาและขอจำกัดสำคัญๆ ดังตอไปนี้ประเด็นแรก การขนสงขาวและขาวเปลือก
ภายในประเทศสวนมากเกือบรอยละ98 ขึ้นไปใชโหมดหรือรูปแบบการขนสงทางถนนซึ่งการขนสงดวยขาวดวย
โหมดการขนสงน้ันถือวาสิ้นเปลืองคาใชจายหรือใชตนทุนในการดำเนินท่ีสูงมาก ยิ่งในสถานการณปจจุบัน ท่ีตนทุน
น้ำมันหรือเชื้อเพลิงถีบตัวขึ้นสูงขึ้นทุกวัน การใชโหมดการขนสงทางถนนดวยรถบรรทุกตางๆ ยิ่งเปนการซ้ำเติม
ปญหาการขนสงขาวในรูปแบบน้ีเพ่ิมขึ้น ท้ังท่ีจริงในแงของโลจิสติกสแลว ขาวสารและขาวเปลือกถือวาเปนสินคาท่ีมี
ความเหมาะสมอยางมากในการใชโหมดหรือรูปแบบการขนสงที่ประหยัดและคุมกวา ไมวาจะเปนการขนสงทาง
รถไฟหรือทางลำแมน้ำ (เน่ืองจากท้ังขาวสารและขาวเปลือกมีคุณลักษณะหรือคุณสมบัตทิางกายภาพท่ีคงทนและไม
เสื่อมสภาพ โดยงายในระหวางการเคลื่อนยายการขนสงที่สำคัญในแงของรูปแบบการคาและธุรกิจ ก็ไมจำเปน
จะตองกังวลกับเรื่องของรอบระยะเวลาที่เรงรีบมากนักหรือเปนกังวล กับเรื่องของเวลาในการทำธรุกจิเหมอืนกับ
สินคาและผลิตภัณฑอ่ืนๆ  
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระบบโลจิสติกสดานขนสงในเสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 2. เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทยในเสนทางขนสงจากจังหวัด
นครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางระบบโลจิสติกสดานขนสง กับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ         
โลจิสติกสขนสง ขาวไทยในเสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 4. เพื่อศึกษาตัวแบบโลจิสติกสดานขนสงที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเสนทางขนสงจากจังหวัด
นครสวรรค-สงออกตางประเทศ 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
        ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
ตัวช้ีวดัประสิทธิภาพดานโลจิสตกิส 

 1) ดานตนทุนการขนสง (Cost) 
 2) ดานเวลาในการขนสง (Lead Time) 
 3) ดานความนาเชื่อถือในการขนสง (Reliability) 

 
ระบบโลจิสตกกดานขนสง 

 1) การขนสงทางถนน  
 2) การขนสงทางรถไฟ  
 3) การขนสงทางน้ำ 
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ในการศึกษาคร้ังน้ีเปนการขนสงขาวไทยออกสูตางประเทศ ซ่ึงพบวามี 3 ประเภทขนสงท่ีเก่ียวของกับการ
ขนสงขาวของไทย คือโลจิสติกสขนสงทางราง โลจิสติกสขนสงทางน้ำ และโลจิสติกสขนสงทางบก เชนเดียวกับ
บรมัตถพงษ พลเยี่ยม (2552, น.2-3) ไดศึกษาเรื่องเสนทางการขนสงขาวสงออกตางประเทศที่เรือสีชังและทาเรือ
แหลมฉบัง ใน 3 เสนทาง คือ  
 1) การขนสงทางถนน  
 2) การขนสงทางรถไฟ และ  
 3) การขนสงทางน้ำ 
 ไดกลาวถึงกระบวนการขนสงขาวเพ่ือการสงออกใชรูปแบบการขนสงหลายประเภทเพ่ือสงขาวจากแหลง
ผลิตไปยังจุดหมายปลายทาง ซ่ึงประเภทของการขนสงขาวท่ีถูกเลือกใช คือ 1) การขนสงทางถนน (Road Transport) 
2) การขนสงทางรถไฟ (Rails Transport) และ 3) การขนสงทางน้ำ (River Transport)  
 การปรับปรุงการขนสงใหมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประโยชนตอการสนับสนุนการกระจายสินคาไปสู
ตลาดในหลายๆ ดานซ่ึง คือ  
 1) ทำใหเกิดการแขงขันมากขึ้นการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหมีการกระจายสินคาออกไปสูตลาดได
กวางขวางมากขึ้นสินคาหลายชนิดสามารถขายในตลาดที่อยูหางไกลได ทำใหตลาดมีการแขงขันกันมากขึ้นและ
ผูบริโภคมีโอกาสเลือกซ้ือสินคาไดหลากหลายมากขึ้น  
 2) ทำใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการผลิตการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยใหสามารถผลิตสินคาไดใน
ปริมาณมากๆ ซ่ึงจะเกิดการใชประโยชนสูงสุดจากเคร่ืองจักรและแรงงานท่ีใชในการผลิตนอกจากน้ียังชวยใหมีความ
อิสระในการเลือกสถานท่ีตั้งของโรงงานโดยไมจำเปนตองใกลกับแหลงตลาดอีกดวยและ  
 3) ทำใหสินคาท่ีจำหนายมีราคาลดลงการขนสงท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยทำใหตนทุนของการขนสงลด ต่ำลง 
ดังน้ันผลของการที่ตนทุนคาขนสงลดลง ก็จะทำใหราคาสินคาที่จำหนายลดลงตามไปดวย ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ดานโลจิสติกส จะวัดผลการดำเนินงานใน 3 มิติ ประกอบดวย  
  1) ดานตนทุนการขนสง (Cost) 

เปนดัชนีท่ีแสดงถึงสัดสวนตนทุนของกิจกรรมโลจิสติกสเปรียบเทียบกับยอดขายประจำปท้ังหมด
ของกิจการ  
  2) ดานเวลาในการขนสง (Lead Time)  

เปนดัชนีที่ใชขอมูลระยะเวลาของการเคลื่อนยายสินคาและขอมูลที่เกิดขึ้นในแตละกิจกรรม         
โลจิสติกสและ  
  3) ดานความนาเชื่อถือในการขนสง (Reliability) 

เปนดัชนีที่ใชวัดความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการสงมอบสินคาและการตอบสนองความตองการของ
ลูกคา สวนสำนัก โลจิสติกสกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวงอุตสาหกรรม ประกาศตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพดานโลจิสติกสของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมใน 3 มิติ คือ 
   1) ดานการบริหารตนทุน (Cost Management) เปนดัชนีท่ีแสดงถึงสัดสวนตนทุนของ
กิจกรรมโลจิสติกสเปรียบเทียบกับยอดขายประจำปท้ังหมดของกิจการ  
   2) ดานเวลา (Lead Time) เปนดัชนีท่ีใชขอมูลระยะเวลาของการเคลื่อนยายสินคาและ
ขอมูลท่ีเกิดขึ้นในแตละกิจกรรมโลจิสติกส  
   3) ดานความนาเชื่อถือ (Reliability) เปนดัชนีที่ใชวัดความนาเชื่อถือเกี่ยวกับการสง
มอบสินคาและการตอบสนองความตองการของลูกคา  
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากรในการศึกษา คือ กลุมบุคลากรที่เกี่ยวของกับผูสงออก หยง พอคาสงพอคาปลีกซื้อขายขาว
จากโรงสีขาวหรือทาขาวในจังหวัดนครสวรรค และผูประกอบการเก่ียวกับการขนสงสินคาใน15 อำเภอของจังหวัด
นครสวรรค 
 2. กลุมตัวอยางในการศึกษาเชิงปริมาณ คือ ผูประกอบการเก่ียวกับการขนสงสินคาใน 15 อำเภอของจังหวัด
นครสวรรค การวิจัยเชิงปริมาณไดกลุมตวัอยางท้ังสิ้น560 คน ในการวิจัยเชิงคุณภาพคอื กลุมบุคลากรท่ีเก่ียวของกับ
ผูสงออก หยงพอคาสง พอคาปลีกซ้ือขายขาวจากโรงสีขาวหรือทาขาวในจังหวัดนครสวรรคจำนวน 8 คน 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 
การสรางเครื่องมือในการวิจัย 
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน  
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามภูมิหลังทางสังคมของผูประกอบการเกี่ยวกับการขนสงสินคา มีคำถาม 5 ขอ              
มีมาตรวัดแบบ Nominal 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามศึกษาระบบโลจิสติกสขนสงขาวไทย จำนวน 44 ขอ ประกอบดวย 1) โลจิสตกิส
ขนสงทางราง จำนวน 16 ขอ 2) โลจิสติกสดานการขนสงทางน้ำ จำนวน 14 ขอ และ 3) โลจิสติกสดานการขนสง
ทางถนน จำนวน 14 ขอ ลักษณะของขอคำถามมีมาตรวัดเปนมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทย จำนวน 34 ขอ 
ประกอบดวย 1) ตนทุนในการขนสง จำนวน 11 ขอ 2) เวลาในการขนสงจำนวน 10 ขอ และ 3)  
ความนาเชื่อถือในการขนสงจำนวน 14 ขอ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบโลจิสติกสขนสงขาว และประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของโลจิสติกสขนสงขาว  
2. แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 4 ตอน 

คือตอนท่ี 1 แบบสอบถามภูมิหลงัทางสังคมของผูสงออก หยง พอคาสง พอคาปลีกซ้ือขายขาวจากโรงสีขาว 
หรือ ทาขาว จำนวน 1 ขอ 

ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณความเห็นเก่ียวกับศึกษาระบบโลจิสติกสขนสงขาวไทย จำนวน 27 ขอประกอบดวย 
1) โลจิสติกสขนสงทางราง จำนวน5 ขอ 2) โลจิสติกสดานการขนสงทางน้ำ จำนวน5 ขอ และ 3) โลจิสติกส ดานการ
ขนสงทางถนนจำนวน 5 ขอ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทยจำนวน 12 ขอ 
ประกอบดวย 1) ตนทุนในการขนสงจำนวน 4 ขอ 2) เวลาในการขนสงจำนวน 4 ขอ และ 3) ความนาเชื่อถือในการ
ขนสง จำนวน4 ขอ 

ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบโลจิสติกสขนสงขาว และประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
โลจิสติกสขนสงขาว 
การเก็บรวบรวมขอมูล ดำเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเก็บรวบรวมขอมูลทางทฤษฎี แนวความคิดจากผลงานวิจัย ซ่ึงเปนสิ่งท่ีมีความสำคัญอยางสูงสุดอัน
แสดงใหเห็นถึงแนวความคิด ทฤษฎี เพ่ือเลือกสรรตัวแปรท่ีมีความสำคัญตอรูปแบบโลจิสติกสขนสงขาวไทยและหา
ตัวแปรความสำคัญตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทย มาใชสรางเกณฑในการวัดไดอยาง
ถูกตอง เพ่ือหาความสัมพันธและสามารถบงชี้เสนทางของรูป แบบโลจิสติกสขนสงขาวไทยท่ีมีตอประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการจัดการโลจิสติกสขนสงขาวไทยศึกษากรณีเสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออก
ตางประเทศ 
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 2. การเก็บรวบรวมภาคสนาม โดยการใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ แบงการดำเนินงานออกเปน 2 
ระยะ คือระยะท่ีหน่ึง ถอดแบบสอบถามผูประกอบการเก่ียวกับการขนสงสินคาใน 15 อำเภอของจังหวัดนครสวรรค 
ในระหวางเดือนมกราคม–มิถุนายน 2561 ระยะท่ีสอง เดินสายสัมภาษณกลุมผูท่ีเก่ียวของกับผูสงออก หยง พอคา
สง พอคาปลีกซ้ือขายขาวจากโรงสีขาวหรือทาขาวในจังหวัดนครสวรรคในระหวางเดือนกรกฎาคม–กันยายน 2561 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เมื ่อไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุ มตัวอยางจนครบตามจำนวนที่ไดกำหนดไวแลว จะรวบรวม
แบบสอบถามทั้งหมดมาลงรหัสขอมูล และปอนรหัสขอมูลทั้งหมดเขาสูโปรแกรมวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อเขาสู
กระบวนการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล ซ่ึงรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล มีดังตอไปน้ี 
 1. การวิเคราะหขอมูลภูมิหลังทางสังคมของผูประกอบการเกี่ยวกับการขนสงสินคาใน 15 อำเภอของ
จังหวัดนครสวรรค ใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ในการบรรยายดวยคาความถี่และรอยละ 
 2. การวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับรูปแบบโลจิสติกสขนสงขาวไทย ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ในการบรรยายดวยคาเฉล่ีย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 สมมติฐานรวม : จากสมมติฐานรวมความสัมพันธระหวางรูปแบบโลจิสติกสขนสงกับการเพ่ิมประสิทธิผล
ของโลจิสติกสขนสงขาวไทยสรุปไดวารูปแบบโลจิสติกสขนสงโลจิสติกสขนสงทางน้ำและโลจิสติกสขนสงทางถนนมี
ความสัมพันธและสามารถสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิผลของโลจิสติกสขนสงขาวไทยดานตนทุนในการขนสง เวลาใน
การขนสง และความนาเชื่อถือในการขนสงในระดับปานกลางสอดคลองกับศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม(2556) ท่ีรวบรวมปริมาณการขนสงสินคาขาวทางถนน ทางรถไฟและทางน้ำ 
ในชวง 5 ปที่ผาน (2556-2561) พบวา โลจิสติกสขนสงขาวทางถนนมีปริมาณการขนสงมากที่สุด โลจิสติกสขนสง
ขาวทางน้ำมีปริมาณการขนสงขาวเปนอันดับสอง สวนโลจิสติกสขนสงขาวทางรางน้ัน มีการขนสงนอยมากจนแทบ
จะไมการขนสงเลยในระยะหลังๆ ดังตาราง 

ปริมาณการขนสงสินคาขาวในชวง 5 ป ท่ีผานมา (2556-2561) 
โลจิสติกสขนสง หนวย 2557 2558 2559 2560 2561 
ทางถนน ลานตันกิโลเมตร - 16,522 16,010 16,962 15,951 
ทางน้ำ พันตันกิโลเมตร 81,236 106,996 103,662 94,499 95,228 
ทางรถไฟ ลานตันกิโลเมตร 2 1 0 0 0 

 
 ซึ่งสอดคลองกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2561) ที่ไดจัดทำรายงานโลจิสติกสของ
ประเทศไทย ประจำป 2560 ในปริมาณการขนสงสินคาทางถนนซึ่งมีปริมาณมากที่สุดถึง 419.3 ลานตัน คิดเปน
สัดสวน 82.6% การขนสงสินคาทางน้ำมีปริมาณรองลงมา 77.1 ลานตัน คิดเปนสัดสวน 15.2% และการขนสง
สินคาทางรถไฟมีปริมาณ 11.4 ลานตัน คิดเปนสัดสวน 2.2% ดังตาราง 

ปริมาณการขนสงสินคาขาวในป 2560 
โลจิสติกสขนสง ปริมาณ (ลานตัน) สัดสวน (%) 

ทางถนน 419.3 82.6 
ทางน้ำ 77.1 15.2 
ทางรถไฟ 11.4 2.2 
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 จะเห็นวารูปแบบโลจิสติกสทางถนนในการขนสงสินคาขาว มีการเลือกขนสงทางถนนมากที่สุดและใช
ขนสงทางน้ำบาง สอดคลองกับ สุรศักดิ์ บุญสุขใจ (2555) ท่ีกลาวถึงการขนสงทางบกวาปจจุบันการขนสงทางถนน
เปนรูปแบบการขนสงภายในประเทศท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด เพราะมีความสะดวกสบายและรวดเร็วซ่ึงรูปแบบ
การขนสงสินคาจะใชรถบรรทุกเปนยานพาหนะในการขนสง โดยอาศัยโครงขายทางหลวงที่เชื่อมตอภูมภิาคตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในการขนสงท่ีมีระยะทางไมไกลมากนัก ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยมีถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของกรมทางหลวงประมาณ 53,200 กิโลเมตร ซ่ึงมีโครงขายครอบคลุมท่ัวประเทศ โครงขายทางหลวงของประเทศ
ไทยไดแก ทางหลวงพิเศษ (ระหวางเมือง)ทางหลวงแผนดิน ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล ทางหลวงสุขาภบิาล 
และทางหลวงสัมปทาน 
 การขนสงทางถนนสามารถเชื่อมตอจุดเชื่อมโยงการขนสงไดเชน ทาเรือ ทาอากาศยาน สถานีขนสงสินคา 
(Truck Terminal) สถานีตรวจ และบรรจุสินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพ่ือ การสงออกหรือ สตส. (CFS) โรงพักสินคา
เพ่ือตรวจปลอยของขาเขาและบรรจุของขาออกท่ีขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร นอกเขตทำเนียบทาเรือหรือ รพท. 
(ICD) ยานกองเก็บตูสินคา (CY) ในการพัฒนาและปรับปรุงโครงขายถนนของประเทศ เพ่ือรองรับการเดินทางท้ังคน
และสินคาระหวางเมืองหรือภูมิภาคตางๆ ตลอดจนรองรับความเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาตางๆ โดยมีแผนงาน
หลักๆ ไดแก โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง (Inter-City Motorway) ระบบทางหลวงพิเศษระหวาง
เมือง (Inter-City Motorway) เปนทางหลวงที่มีมาตรฐานสูงและมีการควบคุมการเขาออกอยางสมบูรณ มีการ
เชื่อมโยงโครงขายอยางมีระบบ ชวยกระจายการพัฒนาไปสูภูมิภาค สามารถแกปญหาการจราจรไดในระยะยาว 
ตลอดจนชวยลดเวลาและ คาใชจายในการเดินทางไดมาก โดยแผนแมบททางหลวงพิเศษระหวางเมืองของประเทศ
ไทยประกอบไปดวย แผนการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมืองจำนวน 13 สายทางระยะทาง 4,150 กิโลเมตร 
ปจจุบันไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จจำนวน 2 สายทาง คือทางหลวงพิเศษระหวางเมืองหมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบรีุ) 
และหมายเลข 9 (วงแหวนรอบนอกดานตะวันออก) แมจะมีเพียงทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เพียงเสนทางเดียวท่ี
สามารถเชื่อมโยงเขาสูทาเรือแหลมฉบังไดโดยตรง ทวาในอนาคตอันใกลภาครัฐมีนโยบายที่จะกอสรางทางหลวง
พิเศษระหวางเมืองในเสนทางอ่ืนซ่ึงสามารถเชือ่มโยงเขาสูทาเรือสำคัญๆ อีกหลายเสนทางอาทิ ชลบุรี-พัทยา พัทยา-
มาบตาพุดและกระบี่-ขนอมเปนตน สวนการขนสงทางน้ำภายในประเทศเปนระบบการขนสงท่ีมีความสำคัญเชนกัน 
โดยมีเสนทางการขนสงยาวประมาณ 6,000 กิโลเมตร ประกอบดวยแมน้ำ และคลองตางๆ โดยมีแมน้ำเจาพระยา 
แมน้ำทาจีนเปนเสนการขนสงหลักเสนทางการขนสงสินคาทางน้ำสวนใหญจะอยู ที ่บริเวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกตามแมน้ำท่ีสำคัญเชน แมน้ำเจาพระยา แมน้ำทาจีน แมน้ำแมกลอง แมน้ำปาสัก แมน้ำบางปะกง แมน้ำ
นครนายกและแมน้ำนอย มีความยาวรวมกันประมาณ 1,750 กิโลเมตรโดยสินคาที่ขนสงทางลำน้ำจะเปนสนิคาท่ี
ไมไดบรรจุหีบหอ เชน วัสดุกอสรางและผลผลิตทางการเกษตรเปนตน พาหนะท่ีใชขนสงสวนใหญเปนเรือทองแบนท่ี
มีเรือลากจูงแมน้ำเจาพระยาเปนเสนทางการขนสงสินคาท่ีสำคัญท่ีสุด มีความยาวของเสนทางเดินเรือยาวประมาณ 
352 กิโลเมตร จากจังหวัดนครสวรรคจนถึงปากอาวไทยในชวงหนาฝนเสนทางการขนสงทางน้ำภายในประเทศ
ประมาณ 1,750 กิโลเมตร สามารถรองรับเรือท่ีมีน้ำหนัก 80 ตัน และมีความลึก 1.8 เมตรได ทำใหสามารถเดินเรือ
จากอาวไทยไปยังนครสวรรคไดสำหรับเรือขนสงขนาดเล็กสามารถเดินเรือผานคลองตางๆ ไดตลอดท้ังป 
 ชวงของลำน้ำท่ีมักใชขนสงสินคาทางลำน้ำภายในประเทศ ไดแกแมน้ำเจาพระยาตั้งแตปากแมน้ำ (จังหวัด
สมุทรปราการ) ไปถึงอำเภอเมือง จังหวัดอางทองระยะทางรวม 170 กิโลเมตร แมน้ำปาสัก ตั้งแตจุดท่ีบรรจบแมน้ำ
เจาพระยา(จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ไปถึงอำเภอทาเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะทางรวม 47 กิโลเมตร 
แมน้ำบางปะกง เสนทางขนสงอยูในระยะ 10 กิโลเมตร จากปากแมน้ำ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) แมน้ำเจาพระยา ตั้งแต
ปากแมน้ำ (จังหวัดสมุทรปราการ) ไปถึงอำเภอเมือง จังหวัดอางทองระยะทางรวม 170 กิโลเมตร แมน้ำปาสักตั้งแต
จุดท่ีบรรจบแมน้ำเจาพระยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ไปถึงอำเภอทาเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระยะทางรวม 
47 กิโลเมตร แมน้ำบางปะกง เสนทางขนสงอยูในระยะ 10 กิโลเมตร จากปากแมน้ำ (จังหวัดฉะเชิงเทรา) แมน้ำ             
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แมกลองบริเวณปากแมน้ำ (จังหวัดสมุทรสงคราม) และแมน้ำทาจีน ตั้งแตปากแมน้ำ (จังหวัดสมุทรสาคร) ไปถึง
อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐมระยะทางรวม 78 กิโลเมตร ในปจจุบันการเดินเรือในแมน้ำเจาพระยา ตั้งแตปาก
แมน้ำเขาไปในแผนดินอีกประมาณ 45 กิโลเมตร นั้นสามารถรองรับเรือเดินทะเลระหวางประเทศหลังจากนั้นมา
สามารถรองรับไดเฉพาะเรือลำเลียงเนื่องจากขอจำกัดดานขนาดทางน้ำความสูงชองลอดและระยะหางระหวาง
ตอมอทางเดินเรือในแมน้ำปาสักสามารถใชไดเฉพาะเรือลำเลียงเน่ืองจากขอจำกัดดานขนาดทางน้ำความสูงชองลอด
และระยะหางระหวางตอมอทางเดนิเรือในแมน้ำบางปะกงและแมน้ำกลองสามารถรองรับเรือเดนิทะเลชายฝงไดทาง
เดินเรือในแมน้ำทาจีนในชวงแรกสามารถรองรับเรือเดินทะเลชายฝงไดตอจากนั้นรองรับไดเฉพาะเรือลำเลียง
สอดคลองกับงานวิจัยของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม (2554, น. 1-2) ไดศึกษาวิจัยโครงการพัฒนา
ระบบการขนสงตอเนื ่องหลายรูปแบบและการจัดการตอเนื่องระบบโลจิสติกสเพื ่อการนำแผนไปสู การปฏิบัติ              
เม่ือปงบประมาณ2549 สำนักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจรกระทรวงคมนาคมไดรวมกับกลุมท่ีปรึกษาซ่ึง
ประกอบดวย บริษัท ทรานสคอนซัลท จำกัดสถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยความ
เปนเลิศดานโลจิสติกสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี Wilbur Smith Associates และคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีทำการศึกษาตามโครงการพัฒนาระบบการ
ขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบและการจัดการตอเน่ืองระบบโลจิสติกสเพื่อการนำแผนไปสูการปฏิบตัิไดขอสรุปวาการ
พัฒนาระบบการขนสงในอนาคตเพ่ือสนับสนุนการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบในการลดตนทุนโลจิสติกสของประเทศ
นั้นควรใหระบบการขนสงทางรถไฟและทางน้ำเปนตัวชี้นำการพัฒนาโดยมีการขนสงทางถนนเปนระบบสนับสนุน 
(Feeder) ในการเชื่อมโยงระหวางจุดรวบรวมและกระจายสินคา (ICD)กับแหลงผลิตและแหลงบริโภคเนื่องจากการ
ขนสงทางถนนสามารถตอบสนองเร่ืองการเขาถึงทุกพ้ืนท่ีไดในลักษณะจากประตถูึงประต ู(Door-to-Door Services) 
ไดดีท่ีสุดโดยท่ีปรึกษาเห็นควรสนับสนุนใหมีการเชื่อมตอระบบรางเพ่ือใหเขาถึงประตูการคามากท่ีสุด 
 สวนโลจิสติกสขนสงทางน้ำในดานโครงขายการขนสงทางน้ำไมมีความสัมพันธกับตนทุนในการขนสงน้ัน 
ผูวิจัยคิดวาผูประกอบการโลจิสติกสขนสงสินคาในจังหวัดนครสวรรค ซ่ึงเปนผูรับจางผูสงออก หยง พอคาสง หรือ
พอคาปลีกซ้ือขายขาวจากโรงสีขาวหรือทาขาวในจังหวัดนครสวรรค ไมนิยมใชการขนสงทางน้ำเน่ืองจากไมสะดวก
ในเรื่องการขนสง อาจเนื่องมาจากโครงขายการขนสงทางน้ำ เชน รองน้ำ ความลึก ตอหมอสะพาน ระวางเรือ             
เปนอุปสรรคในการขนสง จึงไมพิจารณาตนทุนในการขนสง สวนโลจิสติกสขนสงทางถนนในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศขนสงทางถนนไมมีความสัมพันธกับการตอบสนองความตองการของลูกคา ผูวิจัยคิดวาผูประกอบการโลจิสติกส 
ขนสงสินคาในจังหวัดนครสวรรค ใหความสำคัญกับเวลาในการขนสงเปนอยางมาก อาจเน่ืองมาจากผูประกอบการ
สามารถสงไปถึงมือลูกคาไดในเวลาอันรวดเร็ว จึงจัดเปนการรักษาผลประโยชนและสวนแบงทางการตลาดเอาไว
ไมใหตกไปอยูในมือของคูแขง เพราะตองเขาใจวาลูกคาท่ีสั่งซ้ือสินคาจากทางผูประกอบการน้ันจะใหความสำคัญใน
เรื่องของเวลาการจัดสงมากเปนพิเศษ หากสินคาที่สั่งไปเกิดมาสงไมตรงตามเวลาผูประกอบการอาจจะโดนตำหนิ
จากทางลูกคาได จนบางคร้ังอาจถึงกับยกเลิกการสั่งสินคาไปเลยก็ได จึงใหความสำคัญมากกวาการตอบสนองความ
ตองการของลูกคา ผลจากการวิเคราะหโมเดลเสนทาง สามารถบูรณาการเปนตัวแบบทางสังคมของประสิทธภิาพ
และประสิทธิผลโลจิสติกสการขนสงขาวไทย ศึกษากรณีเสนทางขนสงจากจังหวัดนครสวรรค-สงออกตางประเทศได  
การขนสงทางถนนไปสูการขนสงระบบรางและการขนสงทางน้ำไดขอสรุปสำคัญ ดังน้ี 

1. แนวทางและมาตรการในการสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง 
  1.1 เครื่องมือทางนโยบายสงเสริมใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง ที่เปนเครื่องมือทาง
กฎหมายและการวางแผนเปนการออกกฎหมายเพื่อใหกระทำตามนโยบายโดยเนนเครื่องมือดังกลาวเนนดานการ
กระทำตามคำสั่งและการควบคุม ประกอบดวย เคร่ืองมือจากการรวมมือโดยความสมัครใจเปนความรวมมือระหวาง
ประชาชน และภาครัฐโดยความสมัครใจเพ่ือสรางความเห็นท่ีสอดคลองกันในวัตถุประสงคของนโยบายและเพ่ือการ
วางมาตรการโดยสมัครใจ เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรเปนการแทรกแซงกลไกทางตลาดของภาครัฐโดยอิงหลักการ

158

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



ทางเศรษฐศาสตรในการใชเปนเครื่องมือสรางแรงจูงใจเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางนโยบาย และเครื่องมือทาง
ขอมูลเปนการเสนอขอมูลใหกับผูใชและผูใหบริการดานการขนสงเพ่ือใชเปนขอมูลในการตัดสินใจเลือกใชการขนสง 
  1.2 มาตรการสนับสนุนใหเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสง 
   1.2.1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูทางราง การสนับสนุนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงจากการขนสงทางถนนมาสูทางรางน้ันจะเกิดขึ้นไดก็ตอเม่ือการรถไฟแหงประเทศไทยสามารถให
การบริการในสวนที ่คิดวาไดเปรียบกวาการขนสงทางถนนมาตรการในการฟ นฟูสาขารถไฟในดานตางๆ มี
ความสำคัญอยางยิ่งเชนมาตรการดานกฎหมายและกฎระเบียบมาตรการเชิงสถาบันมาตรการเชิงองคกรและ
มาตรการเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐานเปนตนทั้งนี้ที่ปรึกษามีความเหน็วาแนวทางการดำเนินงานของการรถไฟแหง
ประเทศไทยท่ีจะมีสวนสำคัญตอการดึงดูดใหมีการขนสงสินคาทางรถไฟมากยิ่งขึ้นประกอบดวย ขยายเปาหมายของ
การรถไฟแหงประเทศไทยในสวนของยุทธศาสตรดานโลจิสติกส พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร
ดานโลจิสติกสที่วางไวโดยสนับสนุนใหการรถไฟแหงประเทศไทยจัดตั้งบริษัทลูกดานโลจิสติกส ปรับปรุงกฎหมาย
และกฎระเบียบใหสอดคลองกับการบริหารงานดานโลจิสติกสของการรถไฟแหงประเทศไทย และการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบทางราง 
   1.2.2 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูทางน้ำ สำหรับแนวทางท่ี
จำเปนตอการเปลี่ยนรูปแบบการขนสงจากทางถนนมาสูทางน้ำ ประกอบดวยการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพผูประกอบการ
ขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบทางน้ำ และการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบทางน้ำ 
  1.3 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานดานการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบในการพัฒนา
ยุทธศาสตรการขนสงตอเน่ืองหลายรูปแบบมีวัตถุประสงค คือใหการขนสงทางรถไฟหรือทางเรือชายฝงเปนรูปแบบ
การขนสงหลักระหวางศูนยกลางการขนสงตางๆ (Hubs) พัฒนาศูนยกลางการขนสงใหเกิดเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ท่ีมีการเชื่อมตอระหวางการขนสงรูปแบบตางๆ สรางคลัสเตอรของภูมิภาคตางๆ (Regional Cluster) ใหสอดคลอง
กับพ้ืนท่ีการใหบริการของศูนยกลางโลจิสติกสตางๆ และพัฒนาระบบ Feeder ใหแกศูนยกลางการขนสงตางๆเพ่ือ
สงถายใหการขนสงทางรถไฟหรือเรือชายฝง 

2. การวิเคราะหแนวทางในการพัฒนาจุดเชื่อมตอการขนสงการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
ขนสงจากทางถนนมาสูการขนสงทางรางและน้ำจุดเชื่อมตอการขนสงตองมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการท่ีดี
โดยมีแนวทางคือขยายรูปแบบการใหบริการของ ICD เชน คลังสินคาทัณฑบนเขตปลอดอากรเปนตน  
 สงเสริมใหพัฒนา Logistics Center ในบริเวณพื้นที่หลังทาเรือและไอซีดีที่สำคัญๆ เชนพิธีการศุลกากร
การรวบรวมสินคาเขาและการกระจายสินคาออกจากตูคอนเทนเนอรการบรรจุและแยกแยะสินคาเปนตน ปรับปรุง
อุปกรณสิ่งอำนวยความสะดวกการสื่อสารท่ีจุดเชื่อมโยงเชนการนำระบบ RFID (Radio Frequency Identification) 
มาใชกับตูคอนเทนเนอรเพื่อใชในการติดตามการเดินทางของตูสินคาเปนตน และปรับปรุงเสนทางเขา-ออกจุด
เชื่อมโยงการขนสงเพ่ือทำใหการไหลเวียนของสินคาเขา–ออกจุดเชื่อมโยงการขนสงน้ีมีความคลองตัวไมติดขัด โดย
ขยายกิจกรรมในการเขาไปมีสวนรวมในขั้นตอนการจัดซื้อและการประกอบชิ้นสวนเพื่อเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
สินคากอนท่ีสินคาจะเคลื่อนท่ีออกจากทาเรือ จุดเชื่อมโยงการ 

ขนสงแสดงบทบาทในการชวยประหยัดภาษีอากรที่อาจจะตองเสียใหกับตางประเทศดวยวิธีการที่มีการ
นำเขาสินคามาท้ังชุดหรือนำเขารถมาท้ังคันแลวนำมาแยกชิ้นสวนท่ีจุดเชื่อมโยงการขนสงแลวสงไปยังตางประเทศท่ี
เก็บภาษีชิ้นสวนต่ำกวาการนำสินคาเขา นำเทคโนโลยีทางดานสารสนเทศและการสื่อสารมาใชการติดตามการ
ดำเนินกิจกรรมการใหบริการขนสงเพ่ือใหเกิดความเชื่อมโยงขอมูลตั้งแตจุดเร่ิมตนของสินคาไปจนถึงผูรับสินคายัง
ตางประเทศ จุดเชื่อมโยงการขนสงเปนจุดท่ีรวบรวมขอมูลสินคาเขาและออกระหวางภูมิภาคและระหวางประเทศ
ขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลที่แสดงความตองการซื้อและขายสินคาของประเทศและบุคคลตางๆ และจุดเชื่อมโยง
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การขนสงแสดงบทบาทเปนจุดรวบรวมสินคาหรือ Consolidation Center สำหรับผูสงออกหรือผูนำเขารายยอย
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพจากการใชตูคอนเทนเนอรรวมกันทำใหเกิดการประหยัดคาใชจายมากกวา 

 
ขอเสนอแนะ 
 พัฒนารูปแบบโลจิสติกสและการบริหารจัดการในหวงโซอุปทาน เพื่อเปนเครื่องมือที่สำคัญในการสราง
มูลคาเพ่ิม (Value Creation) และความเขมแข็งใหกับภาคธุรกิจ โดยเฉพาะภายใตสภาวการณการแขงขันท่ีรุนแรง
ในตลาดการคาขาวในภูมิภาคและของโลก 
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การศึกษาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัดชียงใหม 
 
THE QUALITY OF LIFE OF PEOPLE IN BAN NONG AOM COMMUNITY MAE 
NGON SUBISTRICT, FANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE 
 
ผูຌวิจัย พูนฤดี  สุวรรณพันธุ ์
 กัญกมญ  ถืไอนหมือน 
 ดวงสมร  กลกศล 
 ธนกร  กຌวมณี 
 สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

 

บทคัดยอ 
 การศึกษารืไอง การศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง 
จังหวัดชียง฿หม  ดยมีวัตถุประสงค์฿นการศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน ละศึกษาการสงสริมคุณภาพชีวิต
ของคน฿นชุมชน การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาวิจัยชิงปริมาณดย การ฿ชຌบบสอบถาม฿นการกใบรวบรวมขຌอมูล 
กลุมตัวอยางทีไ ฿ชຌ ฿นการศึกษามีการลือกบบจาะจง ิPurposive Sampling) ทัๅ งหมดจำนวน โเเ คน             
ผลการศึกษา พบวา ระดับคุณภาพชีวิตดย฿ชຌ บบชีๅวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยลกชุดยอ ฉบับภาษาเทย 
ิWHOQOL-BREF-THAI) ระดับคุณภาพชีวิตดຌานสุขภาพกาย มีระดับคุณภาพอยู฿นระดับคุณภาพชีวิต มาก             
ดຌานจิต฿จ มีระดับคุณภาพอยู฿นระดับคุณภาพชีวิตมาก ดຌานสัมพันธภาพทางสังคม มีระดับคุณภาพอยู฿นระดับ
คุณภาพชีวิตมาก ดຌานสิไงวดลຌอม มีระดับคุณภาพอยู฿นระดับคุณภาพชีวิตมาก ละคุณภาพชีวิตดยรวม มีระดับ
คุณภาพอยู฿นระดับคุณภาพชีวิตมาก มืไอ฿ชຌบบวัดคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม พบวา ระดับ
คุณภาพชีวิต ดຌานจิต฿จผลการประมินอยู฿นระดับมาก ิ x̄ = 4.06ี ดຌานสัมพันธภาพ ผลการประมิน อยู฿นระดับมาก 
ิx̄ = 4.04ี ดຌานสิไงวดลຌอม ผลการประมินอยู฿นระดับมาก ิx̄ = 3.94ี นอกจากนีๅผลการศึกษาความตกตาง
ระหวางตัวปรกับคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน พบวา ตัวปร฿นดຌานพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ ละ
รายเดຌ มีผลตอคุณภาพชีวิตดยรวม มืไอวัดดຌวยบบชีๅวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยลกชุดยอฉบับภาษาเทย 
ละบบวัดคุณภาพชีวิต ของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอมดยรวม สำหรับการสงสริมคุณภาพชีวิต สามารถบ ง
ออกป็น 5 ดຌาน  
 ดຌานทีไ แ การสงสริมคุณภาพชีวิตดຌานสุขภาพ การสงสริมกลุมจิตอาสาทีไกิดขึๅนมาจากชุมชนละ มีการ
บริหารจัดการดยชุมชน฿หຌขຌมขใง ละการสนับสนุนครงการทีไดำนินการ฿หຌมีความตอนืไอง ยัไงยืน  
 ดຌานทีไ โ การสงสริมดຌานสัมพันธภาพทางสังคม ควรมีการอนุรักษ์สืบสานละสงสริมประพณี ทีไดีงาม 
พืไอสรຌางความสัมพันธ์อันดีตอกัน ละการสรຌางองค์ความรูຌของประพณีละภูมิปัญญาของชุมชน  
 ดຌานทีไ ใ การสงสริมดຌานสิไงวดลຌอม สงสริม฿หຌครัวรือนมีการจัดการดຌานสิไงวดลຌอม ทีไสอดคลຌองกับ
ปัญหาดຌานสิไงวดลຌอม  
 ดຌานทีไ ไ การสงสริมดຌานศรษฐกิจ สงสริม฿หຌมีการอบรมความรูຌ ฉพาะทาง ละการสงสริม฿หຌมีอาชีพ
ทีไหลากหลายมากขึๅน  
 ละดຌานทีไ 5 ดຌานความมัไนคงปลอดภัย การสงสริมกลุมจิตอาสา฿นการรักษาความสงบรียบรຌอย ละ
การสรຌางองค์ความรูຌดຌานความมัไนคงปลอดภัยพืไอ฿หຌสามารถดูลความปลอดภัย฿นชุมชน 
 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตุ ชุมชนบຌานหนองอຌอม 
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ABSTRACT 

Education "The study of quality of life of people in Ban Nong Om community, Mae 
Ngon sub-district, Fang district, Chiang Mai province" with the objective of studying the 
quality of life of people in the community And study the promotion of the quality of life of 
people in the community This study is a quantitative research study by Using questionnaires 
to collect data The sample group used in the study was selected by purposive sampling of a 
total of 200 people. The results showed that the quality of life using Quality of life indicators 
of the World Health Organization, Thai version of the Thai version (WHOQOL-BREF-
THAI), quality of life for physical health There is a quality level in the quality of life, very 
good in mind, quality level. In a very good quality of life Social relations Have a quality level 
in the quality of life, very good in the environment There is a quality level in the quality of 
life very well. And overall quality of life There is a quality level in the quality of life very 
well. When using the quality of life measure of people in Ban Nong Om community, it was 
found that the level of quality of life in mind, assessment results were at a moderate level. In 
relation to the relationship, the evaluation results were at a moderate level. Environmental 
The assessment results are moderate. Project within the community The assessment results 
are very good. And the quality of life of people in Ban Nong Om community. Overall, the 
assessment results are very good. In addition, the results of the study of differences between 
variables and quality of life of people in the community found that variables in gender, age, 
education, status, occupation and income affected overall quality of life. When measured with 
the quality of life indicators of the World Health Organization, the Thai version of the 
abbreviation And the quality of life measure Of people in Ban Nong Om community as a 
whole For promoting quality of life Can be divided into 5 areas 

Part 1 Promoting quality of life in health Promoting volunteer mental groups that 
arise from communities and with strong community management and support for projects 
that have implemented sustainable continuity 

Part 2 Promoting social relations There should be conservation, continuation and 
promotion of good traditions in order to build good relationships with each other. And 
creating knowledge of the traditions and wisdom of the community 

Part 3 Environmental promotion Encourage households to have environmental 
management That corresponds to environmental issues 

Part 4 Economic promotion Encourage specialized training and promotion to have 
a more diverse career. 

And side 5 on security Promotion of volunteer groups to maintain order and the 
creation of knowledge about security in order to be able to maintain safety in the community 

 
Keywords : quality of life, Ban Nong Om community 
 

บทนำ 
การศึกษากีไยวกับคุณภาพชวีิต ิ Quality of Life) ฿นประทศเทย มีมาป็นระยะวลากวา ใเ ปลຌว ตกใ

ยังมีปัญหา฿นการกำหนดตัวชีๅวัดคุณภาพชีวิต ทำ฿หຌหนวยงานภาครัฐดยกระทรวง กรมตางโ ละนักวิชาการทีไ
สน฿จ เดຌพยายามพัฒนาตัวชีๅวัดคุณภาพชีวิต ทัๅง฿นระดับจังหวัด ระดับชุมชน ละระดับบุคคล รวมถึงการศึกษา
ตัวชีๅวัดฉพาะกลุมบุคคลทีไมีคุณลักษณะฉพาะ ชน ผูຌสูงอายุ รงงาน สตรีกษตรกร ครัวรือนชนบท ครัวรือนทีไมี
รงงานยຌายเปทำงานตางประทศ ป็นตຌน ตกใยังมีปัญหารืไองความนาชืไอถือของตัวชีๅวัดอยู ตัวชีๅวัดหลายตัวทีไ
ภาครัฐ฿ชຌป็นนวทาง฿นการกำหนดนยบายการพัฒนา฿นระดับพืๅนทีไ ชน ความจำป็นพืๅนฐาน ิจปฐ.ี การศึกษา
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กีไยวกับคุณภาพชีวิตทีไผานมาสวนหนึไงมองวาคุณภาพชีวิต ป็นตัวบงชีๅความสำรใจของการพัฒนาทีไดำนินการ฿น
พืๅนทีไหรือสะทຌอนผลการพัฒนาผานครงการหนึไงครงการ฿ด บางสวนศึกษาคุณภาพชีวิต฿นฐานะทีไป็นปງาหมาย
ของการดำนินครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ิดุษฎี อายุวัฒน์, โ5ไ่ี 

ความหในกีไยวกับบทความคุณภาพชีวิตทีไดีวา การทำ฿หຌความยุติธรรม ความป็นธรรม฿นสังคม ละการ
ทำ฿หຌชาวบຌานมีคุณภาพชีวิตทีไดี มนสิกุล อวาทภสัชช์ ิโ55โี ทัๅง ใ รืไ องนีๅสอดคลຌองกลมกลืนกัน฿นสภาพ
สังคมเทยปัจจุบันทีไมีชองวางของการกระจายรายเดຌ ความหลืไอมลๅำ฿นสังคมสูงขึๅนทุกดຌาน ระบบการศึกษาทีไมุงการ
ขงขันสูงขึๅน ละสภาพวดลຌอมทีไป็นภัยตอชีวิตละสุขภาพ ละทีไสำคัญคือชาวบຌานรูຌสึกวาขຌาเมถึงบริการดຌาน
ยุติธรรม ขาดความรูຌความขຌา฿จพืๅนฐานกีไยวกับความยุติธรรม หนำซๅำรูຌสึกวากฎหมายเม฿ชรืไอง฿กลຌตัวตป็นรืไอง
ทางทคนิคทีไพึไงตัวอง เมเดຌตຌองพึไงพาจากคนทีไรูຌทานัๅน การพัฒนาทีไขาดการสริมสรຌางฐานรากจากลางสูบนละ
วิธีการทีไพึไงพาระบบราชการกินสวนขาดกระบวนการมีสวนรวมทีไทຌจริงสงผล฿หຌชาวบຌานสัมผัสกับการพัฒนาความ
จริญตพียงดຌานวัตถุละสิไงกอสรຌาง รวมทัๅงทคนลยีจากกระสลกาภิวัตน์ทุนนิยมทีไผูกพันกับผลประยชน์
ทางการคຌา ทัๅงภาย฿นประทศละบรรษัทขຌามชาติ ละการสัมผัสบบนีๅทำ฿หຌประดในรืไองความยุติธรรม สภาพ
สังคมทีไป็นธรรม ละคุณภาพชีวิตทีไดีถูกมองดຌวยคุณคาทีไคลือบฝงเปดຌวยภาพลวงตาตามเปดຌวย ภาพลวงตา
หลานีๅจึงกอ฿หຌกิดปัญหาความคุณภาพชีวิต สภาพของการขาดอกาส฿นการทำมาหากินทีไสมอภาคละทาทียม 
ปัญหาคุณภาพของการศึกษา ปัญหาการกระจายความป็นจຌาของทีไอยูอาศัยละทีไดินทำกินปัญหาความเมนนอน
ละเมป็นธรรมของราคาผลผลิตทางการกษตร รวมเปถึงการขຌาถึงบริการดຌานสาธารณสุขละสุขภาพ ซึไงทัๅงหมด
นีๅกใคือปัญหาการมีคุณภาพชีวิตทีไดีนัไนอง ผูຌวิจัยมีความสน฿จ฿นการศึกษาครัๅงนีๅป็นอยางยิไงวาทัๅงโ ทีไรัฐเดຌทุมท
ความพยายามเปมากมาย ตยังมีปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสาหตุของปัญหาคุณภาพชีวิตคืออะเร 
หรือรามีความขຌา฿จ฿นคุณภาพชีวิตพียง฿ด ดຌวยหตุนีๅผูຌวิจัยกิดความสน฿จทีไจะศึกษา ปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับ
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึไงจะป็นประยชน์ตอการพัฒนาสังคมป็นอยางยิไง 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แ. พืไอศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม  
 โ. พืไอศึกษาการสงสริมคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัด
ชียง฿หม 

ใ. พืไอปรียบทียบคุณลักษณะประชาชนละปัจจัยทีไมีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต 
 

กรอบนวความคิดในการทำการวิจัย 
 
           ตัวปรตຌน                      ตัวปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขຌอมูลทัไวเป 
- พศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- การศึกษา  
- อาชีพ  
- รายเดຌ 

คุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน 
- ดຌานสุขภาพกาย  
- ดຌานจิต฿จ  
- ดຌานสัมพันธภาพทางสังคม  
- ดຌานสิไงวดลຌอม 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษารืไอง การศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง 

จังหวัดชียง฿หม การศึกษาครัๅงนีๅป็นการศึกษาดย฿ชຌวิธีการศึกษาระบียบวิธีการบบ  
การวิจัยชิงปริมาณ ซึไงการดำนินการศึกษาบงป็น โ ประภท คือ 

แ. การศึกษาอกสาร ป็นการศึกษาคຌนควຌาละรวบรวมนวคิด ขຌอมูลตางโ จากอกสารตำราทาง
วิชาการ อกสารทางราชการ รายงานการดำนินงานทางราชการ รายงานงานวิจัยทีไกีไยวขຌอง ขຌอมูลทีไสดง฿น
อินตอร์นใตหรือวใบเซต์ทีไชืไอถือเดຌ  

โ. การศึกษาภาคสนาม ป็นการศึกษาดยการ฿ชຌบบสอบถาม จำนวน โเเ ชุด จำนวนทัๅงหมด ็ คน 
เดຌก แี ผูຌนำชุมชน บຌานหนองอຌอม จำนวน แ คน โี อสม. บຌานหนองอຌอม จำนวน โ คน ใี คน฿นชุมชนบຌาน
หนองอຌอม จำนวน โ คน ละ ไี จຌาหนຌาทีไทศบาลตำบลมงอน จำนวน โ คน ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลจาก
ประชากรทีไศึกษา 
ประชากรทีไใชຌในการวิจัย 

ประชากรทีไศึกษา฿นการศึกษาครัๅงนีๅ คือ ประชาชน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง 
จังหวัดชียง฿หม ดยผูຌศึกษากใบขຌอมูลกลุมประชากรศึกษา ทีไมีคุณสมบัติดังตอเปนีๅ แี อายุ โเ ปขึๅนเป ตเมกิน 
ๆเ ป โี อาศัยอยู฿นชุมชนมาเมนຌอยกวา 5 ป มีจำนวนทัๅงหมด โเเ คน บงป็น ชาย ่ไ คน หญิง แแๆ คน             
ตามบัญชีรายชืไอประชากรของชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม ของสำนักทะบียน
อำภอฝาง  
ครืไองมือทีไใชຌในการวิจัย 
ครืไองมือทีไ฿ชຌ฿นการวิจัย คือ บบสอบถาม ทีไผูຌวิจัยสรຌางขึๅนอง บงออกป็น ใ สวน คือ  

สวนทีไแ ปัจจัยสวนบุคคล เดຌก พศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌตอดือน  
สวนทีไ โ ป็นการสอบถามกีไยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน 

อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม ประมาณคา5ระดับ คือ มากทีไสุด มาก ปานกลาง ลใกนຌอย เมลย มีกณฑ์ ฿หຌคะนน 
5 ,ไุใุโ ละ แ ตามลำดับ  

สวนทีไ ใ คุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัด ชียง฿หม 
ประมาณคา5ระดับ คือ มากทีไสุด มาก ปานกลาง ลใกนຌอย เมลย มีกณฑ์ ฿หຌคะนน 5 ,ไุใุโ ละ แ ตามลำดับ
การกใบรวบรวมขຌอมูล 

การศึกษารืไอง การศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง 
จังหวัดชียง฿หม ป็นการศึกษาดย฿ชຌระบียบวิธีการศึกษาบบการศึกษาชิงปริมาณ ดยการ฿ชຌบบสอบถาม             
ซึไงบบสอบถาม฿นครัๅงนีๅบงป็น ใ สวน คือ 

ตอนทีไ แ ขຌอมูลทัไวเป ของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม 
ประกอบดຌวย พศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ ละรายเดຌตอดือน 

ตอนทีไ โ ขຌอมูลคุณภาพชีวิต ฿นประดในรืไอง คุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน 
อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม ผูຌวิจัยเดຌลือก฿ชຌครืไองชีๅวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยลกชุดยอ ฉบับภาษาเทย 
ิWHOQOL-BREF-THAI) ดยนายพทย์ สุวัฒน์มหัตนิรันดร์กุล ผูຌอำนวยการรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดชียง฿หม 
ป็นผูຌพัฒนา ดยบบสอบถามประกอบดຌวย ขຌอคำถาม โ ชนิด คือ บบภาวะวิสัย ละอัตวิสัย ทีไบงคุณภาพชีวิต
ออกป็น ไ ดຌาน ดังนีๅ 
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แ. ดຌานสุขภาพกาย ิPhysical Domain) คือ การรับรูຌสภาพทางดຌานรางกาย 
ของบุคคล ซึไงมีผลตอชีวิตประจำวัน ชน การรับรูຌสภาพความสมบูรณ์ขใงรงของรางกาย การรับรูຌถึง

ความรูຌสึกสุขสบาย เมมีความจใบปวด การรับรูຌถึงความสามารถทีไจะจัดการกับความจใบปวดทางรางกายเดຌ            
การรับรูຌถึงพละกำลัง฿นการดำนินชีวิตประจำวันภาย฿นชุมชน การรับรูຌถึงความป็นอิสระทีไเมตຌองพึไงพาผูຌอืไน            
การรับรูຌถึงความสามารถ฿นการคลืไอนเหวของตน การรับรูຌถึงความสามารถ฿นการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน 
การรับรูຌถึงความสามารถ฿นการทำงาน การรับรูຌวาตนเมตຌองพึไงพายาตางโ หรือการรักษาทางการพทย์อืไนโ ป็นตຌน 

โ. ดຌานจิต฿จ ิPsychological Domain) คือ การรับรูຌสภาพทางจิต฿จของตนอง ชน การรับรูຌความรูຌสึก
ทางบวกทีไบุคคล฿นชุมชนมีตอตนอง การรับรูຌภาพลักษณ์ของตนอง การรับรูຌถึงความรูຌสึกภาคภูมิ฿จ฿นตนอง การ
รับรูຌถึงความมัไน฿จ฿นตนอง การรับรูຌถึงความคิด ความจำ สมาธิการตัดสิน฿จ ละความสามารถ฿นการรียนรูຌ
รืไองราวตางโ ของตนการรับรูຌถึงความสามารถ฿นการจัดการกับความศรຌา หรือกังวล การรับรูຌกีไยวกับความชืไอ
ตางโ ของตนทีไมีผลตอการดำนินชีวิต ชน การรับรูຌถึงความชืไอดຌานวิญญาณ ศาสนา การ฿หຌความหมายของชีวิต 
ละความชืไออืไนโ ทีไมีผล฿นทางทีไดีตอการดำนินชีวิต มีผลตอการอาชนะอุปสรรค ป็นตຌน 

ใ. ดຌานความสัมพันธ์ทางสังคม ิSocial Relationships) คือ การรับรูຌรืไองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืไน 
การรับรูຌถึงการทีไเดຌรับความชวยหลือจากบุคคลอืไน การรับรูຌวาตนเดຌป็นผูຌ฿หຌ การรับรูຌถึงความชวยหลือจากบุคคล
อืไน ละการรับรูຌกีไยวกับประยชน์ทีไเดຌรับ รวมทัๅงการรับรูຌ฿นรืไองอารมณ์ทางพศหรือการมีพศสัมพันธ์ 

ไ. ดຌานสิไงวดลຌอม ิ Environment) คือ การรับรูຌกีไยวกับสิไงวดลຌอมภาย฿นชุมชน ทีไมีผลตอการดำนินชีวิต 
ชน การรับรูຌวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ เมถูกกักขัง มีความปลอดภัยละมัไนคงของชึวิต การรับรูຌวาเดຌอยู฿นสิไงวดลຌอม
ทีไดี ปราศจากมลพิษตางโ การคมนาคมสะดวกสถานบริการทางสุขภาพละสังคมสงคราะห์ การรับรูຌวาตนมีอกาสทีไ
จะเดຌรับขาวสารหรือฝຄกฝนทักษะตางโ การรับรูຌวาตนเดຌมีกิจกรรม สันทนาการ ละมีกิจกรรม฿นวลาวาง ป็นตຌน 

ตอนทีไ ใ ขຌอมูลคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ป็นบบวัดทีไมีคำถามสอดคลຌองกับบริบท
ของชุมชนทีไมีความกีไยวขຌองกับคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม มีขຌอคำถามทัๅงหมด โเ ขຌอ บงป็น ไ ดຌาน 
เดຌก 

แ. ดຌานจิต฿จ การรับรูຌสภาพทางจิต฿จของตนอง ชน การรับรูຌความรูຌสึกทางบวกทีไบุคคล฿นชุมชนมีตอ
ตนอง การรับรูຌภาพลักษณ์ของตนอง การรับรูຌถึงความสุข ความพอ฿จ ภาคภูมิ฿จ฿นตนอง การรับรูຌถึงความมัไน฿จ
฿นตนอง การรับรูຌถึงความคิด ความจำ สมาธิการตัดสิน฿จ ละความสามารถ฿นการรียนรูຌรืไองราวตางโ ของตน
การรับรูຌถงึความสามารถ฿นการจัดการกับความศรຌา หรือกังวล ป็นตຌน 

โ. ดຌานสัมพันธภาพทางสังคม การรับรูຌรืไองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืไน การรับรูຌถึงการทีไเดຌรับ
ความชวยหลือจากบุคคลอืไน฿นชุมชน การรับรูຌวาตนเดຌป็นผูຌ฿หຌ ความชวยหลือบุคคลอืไน฿นชุมชนดຌวย การรับรูຌ
กีไยวกับการทำสิไงทีไมีประยชน์ตอชุมชน ละการรับรูຌกีไยวกับประยชน์ทีไเดຌรับจากชุมชน รวมทัๅงการรับรูຌ฿นรืไอง
อารมณ์ทางพศหรือการมีพศสัมพันธ์ 

ใ. ดຌานสิไงวดลຌอม การรับรูຌกีไยวกับสิไงวดลຌอมภาย฿นชุมชน ทีไมีผลตอการดำนินชีวิต฿นชุมชน ชน 
การรับรูຌวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ เมถูกกักขัง มีความปลอดภัยละมัไนคงของชีวิต฿นชุมชน การรับรูຌวาเดຌอยู฿น
สิไงวดลຌอมภาย฿นชุมชนทีไดี ปราศจากมลพิษตางโ การคมนาคมสะดวก สถานบริการทางสุขภาพละสังคม
สงคราะห์ การรับรูຌวาตนมีอกาสทีไจะเดຌรับขาวสารหรือฝຄกฝนทักษะตางโ การรับรูຌวาตนเดຌมีกิจกรรม สันทนาการ
฿นชุมชนละมีกิจกรรม฿นวลาวาง ป็นตຌน 

ไ. ครงการภาย฿นชุมชน การรับรูຌถึงผลของการดำนินครงการภาย฿นชุมชน ประยชน์จากการดำนิน
ครงการทัๅงตอตนองละตอชุมชน ความรูຌสึกความพึงพอ฿จหลังจากมีการดำนินครงการ 
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การวิคราะห์ขຌอมูล 

การวิคราะห์ขຌอมูลคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัด
ชียง฿หม ฿ชຌการวิคราะห์ขຌอมูลจากบบสอบถาม ประมวลผลดย฿ชຌปรกรมสำรใจรูปทางสถิติดຌวยคอมพิวตอร์ 
฿นทีไนีๅจะ฿ชຌการวัดคาสถิติชิงพรรณนา ดย฿ชຌสถิติการจกจงความถีไ คือ คารຌอยละ ละวัดคากลางของขຌอมูล คือ
คาฉลีไย ิ  X ) หรือคามัชฌิมลขคณิต ละการวัดคาการกระจาย คาสวนบีไยงบนมาตรฐาน ิStandard Deviation) 
t-test F-test จากบบสอบถามซึไงมีมาตรวัดประมินคาบบ Likert Scalling ละมาตรวัดประมินคา 
สรุปละอภิปรายผลการวิจัย 

การศึกษารืไอง การศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง 
จังหวัดชียง฿หม  มีวัตถุประสงค์฿นการศึกษา คือ พืไอศึกษาคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชน ละพืไอศึกษาการ
สงสริมคุณภาพชีวิตของคน฿นชุมชนบຌานบຌานหนองอຌอม ตำบลมงอน อำภอฝาง จังหวัดชียง฿หม มีประดในทีไ
สามารถนำามาอภิปรายเดຌดังนีๅ 

ประชากรทีไเดຌทำการศึกษาครัๅงนีๅ จำนวนทัๅงหมด โเเ คน ป็นพศชาย คิดป็นรຌอยละ 5เ.เเ ละพศหญิง 
คิดป็นรຌอยละ 5เ.เเ ประชากรสวน฿หญมีอายุ ใแ -ไเ ป คิดป็นรຌอยละ ใโ.เเ รองลงมา อายุ โเ -ใเ ป              
คิดป็นรຌอยละ ใเ.เเ ละอายุ ไแ-5เ ป คิดป็นรຌอยละ โแ.5เ ประชากรสวน฿หญมีสถานภาพสมรส คิดป็นรຌอยละ 
ไ็.5เ รองลงมาสด คิดป็นรຌอยละ ไใ.5เ ละหยารຌาง คิดป็นรຌอยละ ใ.เเ ประชากรสวน฿หญมีการศึกษาอยู฿น
ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดป็นรຌอยละ โใ.5เ รองลงมา อนุปริญญาตรี/ปวส. คิดป็นรຌอยละ โใ.เเ 
ละปริญญาตรี คิดป็นรຌอยละ โเ.เเ ประชากรสวน฿หญประกอบอาชีพรับจຌางมากทีไสุด คิดป็นรຌอยละ ใแ.เเ 
รองลงมาประกอบอาชีพคຌาขาย/อาชีพอิสระ คิดป็นรຌอยละ โไ.5เ ละพนักงานบริษัท คิดป็นรຌอยละ แ่.5เ 
ประชากรสวน฿หญมีรายเดຌตอดือนอยูทีไ 5,เเแ-แ5,เเเ บาท คิดป็นรຌอยละ ไไ.5เ รองลงมามีรายเดຌตอดือนทีไ 
แ5,เเแ-โ5,เเเ บาท คิดป็นรຌอยละ ใแ.5เ ละรายเดຌตไำกวา 5,เเเ บาท คิดป็นรຌอยละ แเ.เเ 
 คุณภาพชีวิตดຌานสุขภาพกาย พบวา คุณภาพชีวิตดຌานสุขภาพกาย มีคาฉลีไย ใ.็ๆ มีระดับคุณภาพอยู฿น
ระดับคุณภาพชีวิตดี จากวัตถุประสงค์฿นประดในของการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นบຌานหนองอຌอม 
ประชาชนสวน฿หญอยู฿นชวงอายุ ใแ-ไเ ป ละชวงอายุ โเ-ใเ ป ตามลำดับซึไงป็นชวงวัยกลางคนละวัยทำงาน 
สุขภาพรางกายจึงขใงรงสมบูรณ์ดี มืไอกิดอาการจใบปຆวย กใสามารถทุลาอาการดังกลาวเดຌงาย หรือมืไอจใบปຆวย
กใสามารถฟ้นจากอาการหลานัๅนเดຌดีกวากลุมทีไมีอายุมากหรือผูຌสูงอายุ จึงเมมีความจำป็นหรือมีความจำป็นนຌอย฿น
การรับการรักษาพยาบาล สอดคลຌองกับการศึกษาของ ประภาส บารมี ิโ5ไๆ , น. ไโี เดຌทำการศึกษารืไอง 
คุณภาพชีวิตของประชาชนทีไอาศัยอยู฿นชุมชนชาวพ อำภอมือง จังหวัดพิษณุลก  พบวา ประชาชนทีไอยู฿นวัย

กลางคนหรือวัยทำงาน สุขภาพรางกายขใงรง เมคอยมีอาการจใบปຆวยงาย สามารถทนตออาการจใบปวดตางโเดຌ 
จึงเมมีความจำป็นตຌองเปรับการตรวจรักษาพยาบาล ละนืไองจากประชากรทีไศึกษามีอายุนຌอยกวา ๆเ ป จึงทำ฿หຌ
เมมีผูຌทีไมีรคประจำตัว ชน บาหวาน ความดันลหิตสูง หัว฿จ หรือผูຌทีไป็นรครืๅอรังทีไกิดจากการสืไอมของรางกาย
ตามอายุ ละสอดคลຌองกับการศึกษาของ นิศารัตน์ ศิลป์ดช ิโ5ไเ , น. ่5-่ๆี ทีไเดຌกลาวถึง องค์ประกอบของ
คุณภาพชีวิต ดຌานความสมบูรณ์ดຌานรางกายละสติปัญญา หมายถึง การทีไมนุษย์จะมีคุณภาพชีวิตทีไดีเดຌนัๅน จะตຌองมี
ความป็นปกติของรางกายละสติปัญญาป็นพืๅนฐาน ซึไงเดຌก การมีสุขภาพอนามัยทีไขใงรง มีพละกำลังทีไสามารถ
ทำกิจการงานเดຌดีชนดียวกับคนอืไนโ สดง฿หຌหในถึงความสำคัญขององค์ประกอบของคุณภาพชีวิตดຌานรางกาย 
ซึไงหากมีรางกายทีไสมบูรณ์ขใงรง สุขภาพดี ปราศจากรคภัย หรือมีความจำป็นทีไเมมาก฿นการรับการ
รักษาพยาบาล มีผลตอคุณภาพชีวิต฿นทิศทางทีไดีชนกัน ละนืไองดຌวยบຌานหนองอຌอมเดຌรับการการดูลสงสริม
สุขภาพจากทางทศบาลตำบลมงอน จากครงการสาธารณสุขคลืไอนทีไของทศบาลตำบลมงอน ละจัดขึๅนดย 
อสม.รวมกับทศบาลตำบลมงอน นอกจากนีๅยังมีกลุมทีไดูลสุขภาพของคน฿นชุมชน฿นการรวมกันดูลสุขภาพของ
คน฿นชุมชน฿หຌมีสุขภาพทีไดีละการคัดกรองผูຌปຆวยพืไอ฿หຌเดຌรับการรักษาพยาบาล 
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 คุณภาพชีวิตดຌานจิต฿จ พบวา คุณภาพชีวิตดຌานจิต฿จมีคาฉลีไย ไ.เๆ มีระดับคุณภาพอยู฿นระดับคุณภาพ
ชีวิตดี จากวัตถุประสงค์฿นประดในของการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นบຌานหนองอຌอม ผลการศึกษา
รายขຌอ อยู฿นระดับมาก คือ การยอมรับรูปรางหนຌาตาของตัวอง มีคาฉลีไย ไ.เ่ ประชากรกลุมตัวอยางสวน฿หญ
อยู฿นชวงอายุ ใแ-ไเ ป ป็นชวงวัยทำงาน ทำ฿หຌมีวุฒิภาวะ฿นการตัดสิน฿จ มีหตุมีผลละการยอมรับตามสภาพ
ความป็นจริง รวมถึงการยอมรับ฿นรูปรางหนຌาตาของตนองเดຌ สอดคลຌองกับการศึกษาของ ประภาส บารมี ิโ5ไๆ, น. ไโี 
ทีไเดຌทำการศึกษารืไอง คุณภาพชีวิตของประชาชนทีไอาศัยอยู฿นชุมชนชาวพ อำภอมือง จังหวัดพิษณุลก  
การศึกษาพบวา ประชากรสวน฿หญ ประชาชนสวน฿หญป็นวัยทำงานละมีอาชีพคຌาขายหรือทำธุรกิจการตลาด  
จึงตຌองมีสมาธิละความจำดีพอสมควร พรຌอมทัๅงกิดความพึงพอ฿จ฿นความสามารถของตนองทีไ มีอยู จึงมีความ
พอ฿จ฿นตัวองระดับหนึไง ละสามารถยอมรับรูปรางหนຌาตาตนองตามวัยเดຌ มีความขຌา฿จละยอมรับสภาพปัญหา
ความป็นจริงเดຌ ละสอดคลຌองกับ Power, Bullinger and WHOQOL Group (โเเโ, p. แ่, อຌางถึง฿น ชุมพร ฉไำสง 
ละคณะ, โ555, น. โเี ทีไเดຌกลาวถึง ครืไองชีๅวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยลกชุดยอ ฉบับภาษาเทย 
ิWHOQOLBREF-THAI) ดຌานจิต฿จ ิ Psychological Domain) คือ การรับรูຌสภาพทางจิต฿จของตนอง ชน การรับรูຌ 
ความรูຌสึกทางบวกทีไบุคคลมีตอตนอง การรับรูຌภาพลักษณ์ของตนอง การรับรูຌถึงความรูຌสึก ภาคภูมิ฿จ฿นตน อง 
การรับรูຌถึงความมัไน฿จ฿นตนอง การรับรูຌถึงความคิด ความจำสมาธิ การตัดสิน฿จ ละความสามารถ฿นการรียนรูຌ
รืไองราวตางโ ของตนการรับรูຌถึงความสามารถ฿นการจัดการกับความศรຌา หรือกังวล การรับรูຌกีไยวกับความชืไอ
ตางโของตน ทีไมีผลตอการดำนินชีวิต ชน การรับรูຌถึงความชืไอดຌานวิญญาณ ศาสนา การ฿หຌความหมายของชีวิต 
ละความชืไออืไนโ ทีไมีผล฿นทางทีไดีตอการดำนินชีวิตมีผลตอการอาชนะอุปสรรค ป็นตຌน 
 คุณภาพชีวิตดຌานสัมพันธภาพ พบวา คุณภาพชีวิตดຌานสัมพันธภาพมีคาฉลีไย ไ.เไ มีระดับคุณภาพอยู฿น
ระดับคุณภาพชีวิตดี จากวัตถปุระสงค์฿นประดในของการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน฿นบຌานหนองอຌอม 
ผลการศึกษารายขຌอ อยู฿นระดับมาก คือ พอ฿จตอการผูกมิตรหรือขຌากับคนอืไนอยางทีไผานมา มีระดับคะนน
คุณภาพชีวิต ไ.เ้ ความพึงพอ฿จกับการชวยหลือทีไคยเดຌรับจากพืไอนโ มีระดับคะนนคุณภาพชีวิต  ไ.เโ             
สืบนืไองมาจากชุมชนบຌานหนองอຌอมมีสภาพสังคมบบชนบท กลาวคือ มีความสัมพันธ์ฉันท์ครือญาติ มีความรูຌจัก
กันป็นอยางดีทัๅง ระวกบຌาน฿กลຌรือนคียงเปจนถึงภาย฿นชุมชน มืไอมีกิจกรรมตางโ ทีไตຌองรวมกันชาวบຌาน฿น
หมูบຌานหนองอຌอมกใจะมารวมตัวกันรวมกันทำกิจกรรม ชน งานบุญ งานบวช งานศพ ดยฉพาะการลงขก หรือ
การอามืๅอของชาวบຌาน฿นหมูบຌานหนองอຌอม ทีไป็นการชวยหลือซึไงกันละกันผลัดปลีไยนหมุนวียนกันเปตามต
ละนาของตละครอบครัว สอดคลຌองกับ Power, Bullinger and WHOQOL Group (โเเโ, p. แ่, อຌางถึง฿น 
ชุมพร ฉไำสง ละคณะ, โ555, น. โเี ทีไเดຌกลาวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตดຌานความสัมพันธ์ทางสังคม คือ 
การรับรูຌรืไองความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืไน การรับรูຌถึงการทีไเดຌรับความชวยหลือจากบุคคลอืไน฿นสังคม ละ
การรับรูຌวาตนนัๅนเดຌป็นผูຌ฿หຌความชวยหลือบุคคลอืไน฿นสังคมดຌวย 
 คุณภาพชีวิตดຌานสิไงวดลຌอม พบวา คุณภาพชีวิตดຌานสิไงวดลຌอมมีคาฉลีไย ใ.้ไ มีระดับคุณภาพอยู฿น
ระดับคุณภาพชีวิตดี บຌานหนองอຌอมป็นหมูบຌานทีไมีการจัดการดูลรืไอง สิไงวดลຌอมเดຌป็นอยางดี ดังจะหในเดຌจาก
การจัดการขยะ฿นครัวรือน การคัดยกขยะตามตละประภท การ฿ชຌประยชน์จากขยะหรือการทำ฿หຌขยะกิด
ประยชน์มากยิไงขึๅน ซึไงคน฿นชุมชนบຌานหนองอຌอม฿หຌความรวมมือ฿นการจัดการกับปัญหาขยะ การจัดการกับปัญหา
ขยะนัๅน เมสามารถมี฿ครมาบังคับเดຌสิไงหลานีๅกิดจากจิตสำนึก฿นการดูลรักษาสิไงวดลຌอม ซึไงเมพียงสงผลดีต อ
ตนองยังสงผลเปถึงชุมชนทำ฿หຌกิดการดูลจัดการปัญหาทางดຌานสิไงวดลຌอมอยางยัไงยืนตอเป สอดคลຌองกับ
การศึกษาของ อมรพันธุ์ วิศษพานิช ิโ55โ, น. ่่-่้ี ทำการศึกษารืไอง การบริหารพืไอการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชนบຌานสนตอ ตำบลทาผา อำภอมือง จังหวัดลำปาง  การศึกษา พบวาประดในของการมีจิตสำนึกของ
สมาชิก฿นชุมชน฿นการมีสวนรวม฿นการจัดการปัญหาขยะ สมาชิก฿นหมูบຌานมีจิตสำนึก฿นการจัดการกับปัญหาขยะ
จะทำ฿หຌการจัดการปัญหาขยะป็นรืไองทีไถูกปลูกฝัง฿นจิตสำนึกจนกิดความรูຌสึกวาป็นสิไงทีไตຌองกระทำ สอดคลຌอง
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กับการศึกษาของ นิศารัตน์ศิลป์ดช ิโ5ไเ, น. ่5-่ๆี ทีไเดຌกลาวถึง องค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ความสมบูรณ์
สิไงวดลຌอม หมายถึง การมีความคิดทีไจะปรับปรุงพัฒนา฿หຌสิไงวดลຌอมหลานัๅนคงคุณคาละประยชน์ตลอดเป 
การมีความสมบูรณ์ดຌานสิไงวดลຌอมจะชวย฿หຌบุคคลขຌากันเดຌดีกับสิไงวดลຌอม ละสอดคลຌองกับการศึกษาของ อมร
พันธุ์ วิศษพานิช ิโ55โ, น. ๆ้-่ใี ทำการศึกษารืไอง การบริหารพืไอการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนบຌานสนตอ 
ตำบลทาผา อำภอมือง จังหวัดลำปาง  การศึกษา พบวา การจัดการขยะ฿นชุมชนบຌานสนตอประสบความสำรใจ
เดຌนัๅน กิดจากการมีจิตสำนึกทีไดีของชุมชน การมีความรัก฿นชุมชน อีกทัๅงสืบนืไองมาจากทศบาลตำบลมงอนเดຌ฿หຌ
ความสำคัญ฿นการรักษาสิไงวดลຌอม ดยฉพาะการจัดการขยะ จึงมีการวางผนการดำนินการทีไดี การปลูก
จิตสำนึกละการมีจิตสำนึกทีไดีของชุมชน ทำ฿หຌคน฿นชุมชนบຌานสนตอละทศบาลตำบลมงอนรวมมือกัน
ดำนินการละสามารถจัดการกับปัญหาขยะ฿นชุมชนจนประสบความสำรใจ 
 

ขຌอสนอนะ 
1. ทศบาลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองควรมีการสงสริมสนับสนุนดຌานอาชีพพิไมติม฿หຌกคน฿นชุมชน

บຌานหนองอຌอม รวมทัๅงการผลักดัน฿หຌกิดผลิตภณัฑ์ของชุมชน ทีไมาจากทุนทางสังคมของชุมชนหรือทรัพยากรทีไมีอยู
฿นชุมชน พืไอป็นการสรຌางผลิตภัณฑ์ทีไมีอัตลักษณ์ละป็นการพิไมรายเดຌ฿หຌกคน฿นชุมชนละป็นการนำความรูຌ
ของชุมชนมา฿ชຌ฿หຌกิดประยชน์ 
  โ. ทศบาลหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌองควรมีการนำทคนลยีดຌานการจัดกใบขຌอมูลมา฿ชຌ฿นการจัดกใบ
ขຌอมูลบบองค์รวมของชุมชน฿นประดในตางโ ดังชน ดຌานประชากร ดຌานสังคม ดຌานศรษฐกิจ ดຌานวัฒนธรรม ละ
ดຌานอืไนโอีกมากมาย พืไอป็นการจัดกใบขຌอมูลอยางป็นระบบบบองคร์วม สามารถสรຌางป็นองค์ความรูຌของชุมชน 
ทำ฿หຌสามารถตรวจสอบมองหในจุดทีไควรกຌเขปรับปรุงละพัฒนา฿นดຌานตางโเดຌตรงอยางจุดยิไงขึๅน 
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ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
Factors in deciding to buy souvenirs of Thai tourists in Kanchanaburi Province 
 
ผูวิจัย     สุกันตา  มันทะนา  
    ภัทรสุดา  มณฑา  
    ชาญศักดิ์  เกิดสุข 
 
บทคัดยอ 
 การศึกษาเรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี              
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เขามาในจังหวัด
กาญจนบุรี เปรียบเทียบตามลักษณะสวนบุคคล ในการศึกษาคร้ังน้ีประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ นักทองเท่ียวชาว
ไทยในจังหวัดกาญจนบุรีที่มาซื้อของที่ระลึก จำนวน 399 คน ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล พบวากลุม
ตัวอยางท่ีศึกษาสวนใหญเปนเพศหญงิ มีชวงอายุ 20-30 ป สถานภาพสวนใหญสมรส มีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษา 
และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด พฤติกรรมการเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียว 
สวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากภาคอื่น ชอบซื้อสินคาของที่ระลึกประเภทผลิตภัณฑเปลือกหอย สถานที่ซื้อของท่ี
ระลึกซ้ือท่ีรานขายของฝาก ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี 
พบวาอยูในระดับมากโดยใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากท่ีสุด  
 สำหรับลักษณะสวนบุคคลท่ีตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรีตางกันหรือไม พบวา เพศที่ตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยว
ชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการสงเสริมการตลาด และดานการบรรจุภัณฑ             
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ สวนดานชองทางการจัดจำหนาย ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดาน
สิ่งแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 โดยผูบริโภคที่ อายุ อาชีพ และรายไดตอเดือน
ตางกัน ทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 และผูบริโภคที่สถานภาพตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ดานราคาและดานการบรรจุภัณฑไมแตกตางกัน สวนดานผลิตภัณฑ  
ดานการสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอม 
ทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05  

 
คำสำคัญ : ของที่ระลึก, นักทองเที่ยว, กาญจนบุรี 
 
Abstract 

Education subject Factors in deciding to buy souvenirs of Thai tourists in 
Kanchanaburi Province The objective is to study the factors in deciding to purchase tokens 
of Thai tourists visiting Kanchanaburi. Compare according to personal characteristics In this 
study, the population of the study was 399 Thai tourists in Kanchanaburi province who came 
to buy souvenirs. The results of the analysis of their characteristics. It was founded that most 
of the samples were female, aged between 20-30 years. Most were married. Have a career as 
a student and have a monthly income between 10,001-20,000 baht the most. The behavior of 
buying souvenirs of tourists Most are tourists from other regions. Like to buy souvenir 
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products, shellfish products Where to buy souvenirs, buy at souvenir shops Factors in 
deciding to purchase tokens of Thai tourists in Kanchanaburi Province Found that it was at a 
high level with the most importance on product factors 

As for the different personal characteristics, there are various factors in deciding to buy 
souvenirs of Thai tourists in Kanchanaburi, and it was found that different genders have 
elements in determining to purchase tokens of Thai tourists in the province. Kanchanaburi in 
terms of product, price, promotion. And packaging Not significantly different As for the 
distribution channels, the employees, the service processes, And physical environment 
Differences are significant at the level of .05, with consumers of different ages, professions, 
and monthly incomes. The factors in deciding to buy souvenirs of Thai tourists in Kanchanaburi 
province are significantly various at the .05 level and consumers with a different status, making 
the factors in deciding to purchase tokens of Thai tourists in Kanchanaburi Price and packaging 
were not changed. As for the products Marketing promotion Distribution channels, staff, 
service processes And physical environment Significantly different at the level of .05 
 
Key words : souvenir, tourists, Kanchanaburi 
 
บทนำ 
 ดวยสภาวะแวดลอมของธรรมชาติไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน สวนหน่ึงมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจโลกท่ีเคยเติบโตอยางรวดเร็วประกอบกับเทคโนโลยีท่ีเขามามีสวนพัฒนาชีวิตและความเปนอยูของคนทำ
ใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงไปจากอดีตอยางตอเนื ่องทั ้งเกิดการแขงขันกันขึ ้นทั ้งในประเทศและตางประเทศสง
ผลกระทบท่ีเกิดจากปญหาคาครองชีพท่ีสูงขึ้นตามอัตราคาน้ำมันเชื้อเพลิงท่ีราคาสูงขึ้นอยางฉุดไมอยู จนเปนผลให
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจและภาวะเศรษฐกิจของโลก ชะลอตัว เศรษฐกิจภายในประเทศก็ไดรับผลกระทบไปดวยอยางไม
ตองสงสัยนั่นยอมหมายถึงประชาชนทุกระดับชั้นตองไดรับผลกระทบไปดวย ดังนั้น รัฐบาลไดเล็งเห็น แลววา 
ประชาชนสวนใหญในประเทศ ตองพบกับปญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศทำสงครามกับความยากจนโดย
ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวาจะใหมีการจัดการใหมีโครงการ (OTOP) One Product One Tam boon หรือ           
หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ เพ่ือเปดโอกาสใหชาวบานแตละชุมชนไดใชปญญาทองถิ่นนำมาใชในการพัฒนาสินคาเปน
ของฝากทั้งนี้ทางรัฐบาลยังไดใหการสนับสนุนโดยใหความรูเพิ่มเตมิที่ทันสมัยและการบริหารการจัดการที่ถูกตอง
เพ่ือเปนแนวทางในการนำสินคาจากชุมชนออกสู ตลาดภายในประเทศจนถึงระดับโลกโดยระบบรานคาและ
เครือขายทางอินเตอรเน็ตเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งพ่ึงตนเองไดให
ประชาชนไดมีสวนรวมในการสรางรายไดดวยการนำทรัพยากรภูมิปญญาในทองถิ่นมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและ
บริการคุณภาพซ่ึงมีจุดเดนและสรางมูลคาเพ่ิมเปนท่ีตองการของตลาดท้ังในและตางประเทศยังไดกำหนดระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย คณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ           
ณ วันที่ 7 กันยายน 2544 ขึ้น โดยกำหนดใหมีคณะกรรมการอำนวยการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ แหงชาติหรือ
เรียกโดยยอวา กอ.นตผ ซ่ึงไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (ในขณะน้ัน) (นายปองพล อดิเรกสาร) เปนประธาน
กรรมการ และใหคณะกรรมการ กอ.นตผ มีอำนาจหนาที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตรและแผนแมบทการ
ดำเนินงาน”หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ” กำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดน
ของตำบลท้ังยังสนับสนุนใหการดำเนินงานเปนไปตามนโยบายยทุธศาสตรและแผนแมบทอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 
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ผูทำวิจัยไดเปนผูที่มีสวนในการดำเนินกิจการที่มีสวนเกี่ยวของกับของที่ระลึกโดยตรงจึงไดเล็งเห็นวา
งานวิจัยชิ้นนี้นาจะมีสวนชวยใหชุมชนไดมีโอกาสนำไปเปนแนวทางในการพัฒนาตัวสินคาที่มีอยูใหมีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้นตามทันยุคและสมัย และรักษามาตรฐาน สงเสริมใหมีศักยภาพ แขงขันการตลาดในระดับสากลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจทำวิจัยเร่ืองปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี              
มีวัตถุประสงค ในการวิจัย ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาใน จังหวัดกาญจนบรีุ 
2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยในการตัดสินใจเลอืกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเขามาในจังหวัดกาญจนบรีุ 

ตามลักษณะสวนบุคคล 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี             
มีสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 

1. ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน จังหวัด
กาญจนบุรี แตกตางกัน 

2. ผูบริโภคท่ีมีอายุตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน จังหวัด
กาญจนบุรี แตกตางกัน 

3. ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 

4. ผูบริโภคท่ีมีอาชีพตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัด
กาญจนบุรี แตกตางกัน 

5. ผูบริโภคท่ีมีรายไดตอเดือนตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทย
ในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน 
 
วิธีการดำเนินการ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปาหมายในการศึกษา คือ เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาเลือกท่ี
พำนักในที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3,833,184 คน โดยมีนักทองเที่ยวชาวไทยจำนวน 3,566,556 คน 
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี (2560) ซึ ่งกลุ มตัวอยางผูวิจัย กำหนดขนาดของกลุ มตัวอยางตามสูตรของ               
“ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane, 1973:125) ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวน 400 ราย ทำการหาจำนวนกลุมตัวอยาง 
ท่ีตองการ โดยการคัดเลือกกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เกี ่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื ่อง เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกำหนดคำตอบไวให (forced choice)  
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 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม เก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรีเปนแบบสอบถามเปนแบบกำหนดคำตอบใหเลือกตอบ แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา แบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคำถามจำนวน 8 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ/บริการ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจำหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานการบรรจุภัณฑ ปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยมีเกณฑในการกำหนดคาน้ำหนัก
ของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale)  
การวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีใชนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีท่ีมาซ้ือของท่ีระลึกของ วิเคราะหจำนวน 399 คน 
ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหตามจุดประสงคของการวิจัยท่ีไดกำหนดไวเปนขั้นตอน ดังน้ี 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมาโดยเลือกเอาเฉพาะแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนน 
3. ดำเนินการวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรวิเคราะหขอมูล  
4. วิเคราะหเน้ือหา (content analysis) เพ่ือสรุปประเด็น 

สถิติที่ใชในการวิจัย 
1. แบบสอบถามสวนท่ี1ลักษณะสวนบุคคลใชการวิเคราะหหาคารอยละ (percentage) 
2. แบบสอบถามสวนท่ี 2 ใชการวิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาว

ไทยในจังหวัดกาญจนบุรี ใชวิธีคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยพิจารณาวาคาเฉลี่ยของ
คะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใด ก็แสดงวา ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ี
ระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีอยูในระดับน้ัน ท้ังน้ี ผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณา (Best and 
Kahn,2006: 246-250) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับการตัดสินใจนอยท่ีสุด 

  3. หาคาที (T – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุม 
 4. หาคาเอฟ (F-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปร 3 กลุม 
 5. การเปรียบเทียบรายคูโดยใชเชฟเฟ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลที่สำคัญไดดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไป ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษาสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 20-30 ป สถานภาพสวนใหญสมรส มีอาชีพเปนนักเรียน นักศึกษาและมีรายไดตอ
เดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทมากท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี 
พฤติกรรมการเลือกซ้ือของท่ีระลึกของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางท่ีศึกษา สวนใหญเปนนักทองเท่ียว
จากภาคอ่ืน ประเภทของท่ีระลึกสวนใหญชอบซ้ือสินคาของท่ีระลึกประเภทผลิตภัณฑเปลือกหอย สถานท่ีซ้ือของท่ี
ระลึกซื้อที่รานขายของฝาก สาเหตุการซื้อของที่ระลึกซื้อเพราะมีผูฝากซื้อ สวนใหญซื้อเมื่อตองการของฝาก สวน
ใหญตัดสินใจซ้ือของท่ีระลึกดวยตัวเอง ซ้ือของท่ีระลึกโดยการซ้ือดวยตัวเองมากท่ีสุด 
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 ผลการวิเคราะหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื ้อของที ่ระลึกของนักทองเที ่ยวชาวไทยในจังหวัด
กาญจนบุรี กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกในจังหวัด
กาญจนบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมากโดยใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑมากที่สุด ( X =3.95) รองลงมา 
คือ ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ( X =3.85) ดานการบรรจุภัณฑ ( X =3.81 ) ดานกระบวนการใหบริการ ( X =3.79) 
ดานพนักงาน ( X =3.68) ดานชองทางการจัดจำหนาย ( X =3.65) ดานราคา ( X =3.45 ) และดานการสงเสริม
การตลาดเปนอันดับสุดทาย ( X =3.37)  
หากพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลำดับความตองการได ดังน้ี 

1. ดานผลิตภัณฑ ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกความหลากหลายของสินคา
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ คุณประโยชน ความสะอาด ผลิตภัณฑมีการรับรองคุณภาพจาก อย. และบรรจุภัณฑ
สวยงามนาซ้ือเปนอันดับสุดทาย 

2. ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกสถานที่ตั้ง
ของรานเปนอันดับแรก รองลงมาคือ สถานท่ีจอดรถของลูกคา ปายชื่อรานสามารถมองเห็นไดงาย ความปลอดภัย
ของลูกคา และความสะอาดบรรยากาศของรานเปนอันดับสุดทาย 

3. ดานการบรรจุภัณฑ ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกบรรจุภัณฑสวยงาม
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ บรรจุภัณฑขนาดกะทัดรัด บรรจุภัณฑมีเอกลักษณเฉพาะ บรรจุภัณฑเหมาะสมกับท่ีจะ
บรรจุสินคา และบรรจุภัณฑสะดวกตอการรับประทานเปนอันดับสุดทาย 

4. ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกความประทับใจ
ในการใหบริการเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะดวกในการใชบริการ พนักงานมีความสามารถและความ
ชำนาญ การตอนรับและดูแลลูกคา และความรวดเร็วในการใหบริการเปนอันดับสุดทาย 

5. ดานพนักงาน ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกพนักงานมีความรูของท่ีระลึก
สามารถแนะนำของท่ีระลึกไดเปนอยางดีเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสุภาพของพนักงานขายพนักงานยิ้มแยม
แจมใส การใหบริการของพนักงาน และความสะอาดเคร่ืองแตงกายพนักงานเปนอันดับสุดทาย 

6. ดานชองทางการจัดจำหนาย ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึก รานที่จัด
จำหนายมีความนาเชื่อถือมาตรฐานเปนอันดับแรก รองลงมาคือหาซ้ืองายสะดวก ทำเลท่ีตั้งสะดวกตอการเดินทาง 
การจัดวางในรานสะดุดตา หยิบสะดวก และตั้งอยูเปนเอกเทศเปนอันดับสุดทาย 

7. ดานราคา ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึก ราคาเหมาะสม เปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ ระดับราคาสินคามีใหเลือกหลายระดับ ความคุมคาของราคาเมื่อเทียบกับคุณคาที่ไดรับ ความคุมคา
ของราคาเม่ือเทียบกับราคาสินคาพ้ืนเมืองอ่ืนๆ ในตลาด และมีราคาพิเศษสำหรับชวงเทศกาลเปนอันดับสุดทาย 

8. ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสำคัญตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกมีแพคเกจราคา
ประหยัดเปนอันดับแรก รองลงมาคือการแจกสินคาตัวอยาง การลดราคา มีพนักงานขายแนะนำสินคา และการ
โฆษณาเปนอันดับสุดทาย 
ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 ผูบริโภคท่ีมีเพศตางกันมีปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทย
ในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิติ T-test ที่ระดับนัยสำคัญ .05 พบวา เพศที่ตางกันมี
ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีในดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการสงเสริมการตลาด และดานการบรรจุภัณฑ ไมตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนดานชองทางการจัด
จำหนาย ดานพนักงาน ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน 
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 สมมติฐานท่ี 2 ผูบริโภคท่ีอายุตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทย 
ในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig นอยกวา .05           
(ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา ผูบริโภคท่ีอายุตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึก
ของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  
 สมมติฐานที่ 3 ผูบริโภคที่สถานภาพทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยว            
ชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig นอยกวา .05         
(ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา ผูบริโภคท่ีสถานภาพตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ี
ระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีในดานราคาและดานการบรรจุภัณฑ ไมตางกันซ่ึงไมเปนไปตาม
สมมติฐาน สวนดานผลิตภัณฑ ด านการสงเสริมการตลาด ด านชองทางการจัดจำหนาย ด านพนักงาน                  
ดานกระบวนการใหบริการ และดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน  
 สมมติฐานท่ี 4 ผูบริโภคท่ีอาชีพตางกันทำใหปจจัยในการตดัสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาว
ไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig นอยกวา .05            
(ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา ผูบริโภคท่ีอาชีพตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของท่ี
ระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  
 สมมติฐานที่ 5 ผูบริโภคที่รายไดตอเดือนตางกันทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื ้อของที่ระลึกของ
นักทองเที่ยวชาวไทย จังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig 
นอยกวา .05 (ที่ระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา ผูบริโภคท่ีรายไดตอเดือนตางกันทำใหปจจัยในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยใน
จังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ พบวา ผูบริโภคสวนใหญเปนเพศหญิง มีชวงอายุ 20-30 ป สถานภาพสวนใหญสมรส            
มีอาชีพเปนนักเรียนนักศึกษา และมีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,001-20,000 บาทมากที่สุด ซ่ึงสอดคลองกับ        
วิบูล จันทรแยม (2550 : 8-9) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาที่ระลึกของประชาชนที่มาเที่ยวจังหวัดลพบุรี 
ผลการวิจัยพบวา เพศหญิงซ้ือสินคาท่ีระลึกมากกวาเพศชาย  
 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อของที่ระลึกของผูบริโภคสวนใหญเปนนักทองเที่ยวจากภาคอ่ืน 
สวนใหญตัดสินใจซื้อของที่ระลึกดวยตัวเอง และซื้อของที่ระลึกโดยการซื้อดวยตัวเองมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ    
สุภาวดี ชาวผาขาว (2549 : 91-92) ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที ่ยวชาวไทยและ                  
ชาวตางประเทศในการเลือกซ้ือของท่ีระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา นักทองเท่ียวชาวไทย
สวนใหญเดินทางมาทองเท่ียว นิยมซ้ือของท่ีระลึกเปนของฝาก ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง  
 จากผลการศึกษาปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรี 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยใหความสำคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ พิจารณาจากปจจัยท่ีมีระดับความสำคัญ คือ 
คุณประโยชน ความสะอาดผลิตภัณฑมีการรับรองคุณภาพจาก อย. ซ่ึงสอดคลองกับ ปรีชา มีนาค (2550) ศึกษาถึง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตราดอยคำ ในอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวาในดานผลิตภัณฑผูบริโภคใหความสำคัญกับความสะอาด 

 ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจงัหวัด
กาญจนบุรี พบวา ดานการสงเสริมการตลาด พิจารณาจากปจจัยท่ีมีระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ มีแพคเกจราคา
ประหยัด รองลงมาคือ มีพนักงานขายแนะนำสินคา และการโฆษณาซ่ึงสอดคลองกับณัฐกานต พงศพิษณุ (2552 : 
บทคัดยอ) ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการเลอืกซื้อสินคาของนักทองเที่ยว บริเวณตลาดชายแดน อำเภอแมสาย 
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จังหวัดเชียงราย พบวานักทองเท่ียวใหความสำคัญมากท่ีสุดเก่ียวกับมีสวนลดในการซ้ือสินคา รองลงมา คือผูขายมี
การแนะนำสาธิตการใชสินคาใหแกผูซ้ือ  
 จากผลการเปรียบเทียบลักษณะสวนบุคคลทางดาน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือนท่ี
ตางกัน ทำใหปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อของที่ระลึกของนักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัดกาญจนบุรีแตกตางกัน  
ในดาน เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ สุภาวด ีชาวผาขาว (2549 : 
91-92). ไดศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางประเทศในการเลือกซื้อของท่ี
ระลึกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา อายุ ระดับการศึกษาแตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือก
ซ้ือของท่ีระลึกดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาดแตกตางกัน สวนรายได
แตกตางกันมีความพึงพอใจในการเลือกซื้อดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย และดานการสงเสริมการตลาด
แตกตางกัน 
 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาขอมูลปจจัยในการตัดสินใจเลือกซ้ือของท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในเขตอำเภออ่ืนๆ 
จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจและการสงเสริมการตลาดสินคาของที่ระลึก ของจังหวัด
กาญจนบุรี 
 2. ควรมีการศึกษาขอมูลปญหา อุปสรรค และขอจำกัดของรานจำหนายสินคาของฝากประเภทสำหรับ
นักทองเท่ียวชาวไทย 
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การศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
A STUDY OF ACCOUNTING SYSTEM MODEL OF OTOP PRODUCT 
OPERATORS. AMPHOE U THONG SUPHANBURI PROVINCE. 
 
ผูวิจัย   สุพัตรา  เน่ืองวัง 

นีรนุช  เน่ืองวัง 
จินตนา  จันทบูรณ 
สมใจ  ตรีขันธ 
กัลยาณี  อำนวยวัฒนกูล 
คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP ในอำเภออูทอง 
จังหวัดสุพรรณบุรี 2) เพ่ือศึกษาระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP ในอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี           
3) เพ่ือศึกษาการจัดทำบัญชีของผูประกอบการมีความสัมพันธกับรูปแบบระบบบัญชีสินคา OTOP ประชากรท่ีใชใน
การศึกษาคร้ังน้ีคือ ผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 คน กลุมตัวอยางใชใน
การวิจัยคือ จำนวน 61 ราย มีสวนเก่ียวของกับการทำบัญชี สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคือ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 

ผลการศึกษา พบวา ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีการศึกษาต่ำกวา
ปริญญาตรี มีรายไดต่ำกวา 50,000 บาท มีสภาพสมรส กลุมผูผลิตชุมชน สินคาอยูในหมวดผลิตภัณฑผาและเคร่ือง
แตงกาย มีประสบการณทำบัญชีหน่ึง 2 ป  
 ระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามการจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคาOTOP ภาพรวมอยู
ระดับปานกลาง (Χ  =3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง และระดับความคิดเห็นดาน
รูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP โดยภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.57) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน
พบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร (Χ  =3.72) ดานการบันทึกรายการบัญชี                 
(Χ  =3.66) ดานการเก็บรักษาเงินสดยอย (Χ  =3.66) และอยูระดับปานกลางจำนวน 1 ดานคือ ดานเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี (Χ  =3.43)  

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ พบวา รูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคาOTOP มีความสัมพันธกันการ
จัดทำบัญชีของผูประกอบการ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธอยูในระดับ .391 มีนัยสำคัญท่ี
ระดับ 0.1 เปนความสัมพันธทางบวก 
 
คำสำคัญ : ระบบบัญชี สินคา OTOP 
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ABSTRACT 
The objectives of this study were: 1)  to study the accounting system model format 

of OTOP product operators in U Thong District Suphanburi Province 2)  to study the 
accounting system of OTOP product operators in U Thong District, Suphanburi Province 
and 3)  In order to study the bookkeeping of entrepreneurs that are related to the OTOP 
product accounting system. The data were collected 80 persons in this study of OTOP 
products from U Thong District, Suphanburi Province. We analyzed this data using 61 
samples of accounting personnel and analyze through percentage, mean, standard deviation 
and correlation coefficient 

The results showed that most of the respondents were female, aged 41-50 years old; 
married with bachelor's degree and 2 years’ experience in bookkeeping and an income 
below 50,000 baht, most of the community producer sells cloth and clothing products. 

The level of opinions of the accounting respondents of OTOP products was: 
considering each item at a medium level (Χ= 3.43) and considering each aspect in the high 
level (Χ= 3.57). It is found that 3 levels are in high level, namely cash deposit (Χ= 3.72), 
accounting record (Χ= 3.66), collection maintain petty cash (Χ= 3.66) and at a moderate 
level is accounting documents (Χ= 3.43). 

The correlation coefficient showed that the accounting system model of OTOP 
product operators is showing a relationship between the bookkeeping of entrepreneurs and in 
the same direction of .391 with significance level at 0.1 which shows a positive relationship. 
 
Keywords : Accounting System. OTOP Product 
 
บทนำ 

ในสภาวการณท่ีประเทศไทยกำลังเผชญิปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ ประชาชนทุนระดับประสบปญหาตางๆ 
โดยเฉพาะประชาชนในระดับรากหญา ซ่ึงเปนคนกลุมใหญของประเทศตองประสบปญหาความยากจน รัฐบาลจึงมี
การจัดใหมีโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ One Tambon one Product (OTOP) เพ่ือใหประชาชนในแตละ
ชุมชนนำวัตถุดิบท่ีมีในทองถิ่นมาผลิตเปนสินคาและนำภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการพัฒนาสินคา โดยมุงเนนใหแต
ละหมูบานมีผลิตภัณฑหลักเปนของตนเอง ผลิตเอง ใชวัตถุดิบธรรมชาติและทรัพยากรท่ีมีอยูในชุมชนนำมาทำการ
ผลิตจนกลายเปนสินคาท่ีสามารถสรางรายไดใหแกชุมชน โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุน และชวยเหลือดานความรู
สมัยใหมและบริหารจัดการ เพ่ือเชื่อมโยงสินคาและชองทางการจัดจำหนวยสินคาจากผูผลิตในชุมชนสูตลาดท้ังใน
ประเทศ และตางประเทศ 

โครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ เปนแนวทางอยางหน่ึงท่ีจะสรางความเจริญใหแกชุมชนในทองถิ่นท่ี
สามารถสรางรายไดใหกับประชาชน ชุมชน และสามารถพ่ึงพาตนเองและยังยกระดับความเปนอยูของประชาชนให
ดีขึ้น ซ่ึงรัฐบาลไดกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยคณะกรรมการอำนวยการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ
แหงชาติ พ.ศ. 2544 ประกาศ ณ วันท่ี 7 กันยายน 2544 โดยกำหนดใหมีคณะอำนวยการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ
แหงชาติ มีอำนาจหนาท่ีในการกำหนดนโยบายยุทธศาสตรและแผนแมบท มีการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ
การคัดเลือกและขึ้นบัญชีผลิตภัณฑดีเดนของตำบล รวมท้ังสนับสนุนการดำเนินการใหเปนไปตามนโยบาย  

ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของประเด็นปญหา อีกท้ังสินคาหน่ึงตำบลผลิตภัณฑ เปนธุรกิจท่ีมีผลตอการ
พัฒนาทองถิ่นและชุมชน ใหมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองได สามารถประกอบกิจการไดอยางม่ังคง และตอเน่ือง จึงมี
ความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับการจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคาหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ ระบบบัญชีท่ี
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเคร่ืองมือในการควบคุมดูแลและพัฒนาธุรกิจใหเกิดประสิทธิภาพตอไปจากปญหาดังกลาว 
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ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบระบบบัญชขีองผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
จะไดทราบถึงการจัดทำบัญชี ของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี และพัฒนาจัด
โครงการบริการสังคมของคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตรตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
2. เพ่ือศึกษาการจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
3. เพ่ือศึกษาการจัดทำบัญชีของผูประกอบการมีความสัมพันธกับรูปแบบระบบบัญชีสินคา OTOP 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผูวิจัยไดนำเสนอแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 อัจฉราวรรณ มณีขัติย (2544 : 11) ไดกลาวถึง สินคาหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ ตองการใหแตละหมูบานมี
ผลิตภัณฑ 1 หมายถึง สินคา บริการ และกิจกรรมตางๆ มีหลักพ้ืนฐาน 3 ประการคือ  

1. ภูมิปญญาทองถิ่นสูสากล (Local yet Global) ผลิตภัณฑของทองถิ่นตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน              
มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง มีความสอดคลองกับขนมธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชนมีจุดเดน
เฉพาะ รวมท้ังเปนท่ียอมรับของตลาดใน และตางประเทศ 

2. พ่ึงตนเองได มีความคิดสรางสรรค (Self Reliance Creativity) มีการระดมความคิดของประชนชนใน
ทองถิ่นเพ่ือการคิดคนการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดสิ่งท่ีดีท่ีสุด โดยคำนึงถึงการร้ือฟนวัฒนธรรมประเพณีในแตละ
ทองถิ่นใหสอดคลองเหมาะสม และเปนเอกลักษณ เฉพาะของหมูบานหรือตำบลใหเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไป 

3. การสรางทรัพยากรมนุษย (Huma Resource Development) สรางบุคคลใหเปนผูมีความคิดกวางไกล 
มีความรู ความสามารถใหเกิดขึน้ในสงัคม มีการวางแผนดานการตลาด เพ่ือการผลิตและบริการโดยคำนึงถึง ผูบริโภค
เปนหลัก 

กรมการพัฒนาชุมชน (2555 : 3) กลาวถึง หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ มีจุดเร่ิมตนมาจากโครงการหน่ึง
ตำบลของจังหวัด โออิตะ อยูทางตอนใตของเกาะคิดซิว ประเทศญี่ปุน มีปรัชญาและแนวคิดใหชุมชนมีความรัก
ทองถิ่น มีความเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ใหกำลังใจ มีความเชื่อม่ัน มีแนวทางเดียวกันในการฟนฟูทองถิ่น มีความคิด
สรางสรรค ในการพัฒนาผลิตภัณฑ บนรากฐานของเอกลักษณ คุณภาพ และการจัดการทางการตลาดท่ีมีคุณภาพ 
รวมถึงการเพ่ิมรายไดใหกับชุมชน หมูบาน ในแตละหมูบานตองมีการผลิตสินคาหลัก 1ชนิด สินคาท่ีผลิตตองใช
วัตถุดิบจากทองถิ่น เพ่ือลดปญหาการอพยพยายถิ่น และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน หน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ โดยการ
คัดสรรผลิตภณัฑ OTOP ระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ กลาวคือ  

1   ดาว  หมายถึง คุณภาพต่ำ  
2   ดาว  หมายถึง คุณภาพต่ำ แตสามารถพัฒนาได  
3   ดาว  หมายถึง คุณภาพปานกลางแตสามารถพัฒนาเพ่ือการสงออกได  
4   ดาว  หมายถึง คุณภาพสูงแตยังตองไดรับการปรับปรุง  
5   ดาว  คุณภาพสูงสามารถสงออกได  
สมเดช โรจนคุรีเสถียร (2546) ไดใหความหมาย ระบบบัญชี คือ ระบบการจำแนกประเภทของขอมูลจาก

บัญชี สมุดบัญชี เอกสารแบบพิมพ วิธีการดำเนินงาน ตลอดจนการควบคุมทางการบัญชี และการนำเคร่ืองมือ และ
อุปกรณตาง ๆ มาใชในการจัดทำ รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของกิจการใหสามารถนำเสนอขอมูล
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ทางการบัญชีใหสำเร็จ สมบูรณไมวาจะเปนเร่ืองท่ีเก่ียวกับสินทรัพย หน้ีสิ้น รายได คาใชจาย และการประเมินผล 
ในการดำเนินงานอยางถูกตอง 
 วิไล วีระปรีย,จงจิตต หลีกภัย, และประจิต หาวัตร, (2553) การวางระบบบัญชีจำเปน ท่ีจะตองพิจารณา
ถึงการเสนอขอมูลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาจำหนายเอง การวางระบบบัญชีจำเปนท่ี จะตองพิจารณาถึงการ
เสนอขอมูลเก่ียวกับตนทุนการผลิตสินคาตาง ๆ ในกิจการธนาคารขอมูลท่ีจำเปนตองได จากระบบบัญชีน้ันก็คือ
ยอดเงินฝากประเภทตางๆ เงินลงทุนและเงินใหกูยืม เปนตน 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ (2560) ไดมีการจัดทำระบบการจัดการขอมูลทางการเงินการบัญชี และมีแนวทาง
ในการจดบันทึกขอมูลทางการเงินเปนไปในแนวทางเดยีวกัน กรมตรวจบัญชีสหกรณจึงไดจัดทำคูมือบัญชีกลุมผูผลิต
หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ น้ีขึ้น โดยสรุปเปนขั้นตอนอยางสังเขปดังน้ี 

1. การดำเนินงานของกลุมผูผลิต การดำเนินงานของกลุมผูผลิต มุงประกอบการโดยนำวัตถุดิบ ทรัพยากร 
และภูมิปญญาของชุมชนมาสรางสรรค ผลผลิต ซ่ึงการประกอบการของกลุมผูผลิต อาจประกอบดวย การจัดหาวัสดุ
อุปกรณในการประกอบอาชีพมาขาย การรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑของสมาชิกเพ่ือจัดการขายตอไป และการแปร
รูปผลผลิต โดยในสวนของการแปรรูปผลผลิตน้ีเปนการดำเนินกิจกรรมเก่ียวกับการผลิตท่ีมีความหลากหลายตาม
ความถนัดและสภาพทรัพยากรในแตละทองถิ่น โดยอาจจัดกลุมผลิตภัณฑ ไดดังน้ี 

1.1 ผลิตภัณฑผาและสิ่งทอ ไดแก เสนไหม ฝาย ผาทอเปนผืน ผลิตภัณฑจากผาทอ ผลิตภัณฑ
จากดาย ฝาย ไหม เสื้อผาสำเร็จรูป ตุกตาขนสัตว ผลิตภัณฑท่ีนอนหมอนใสนุน 

1.2 ผลิตภัณฑจักสานและเสนใยพืช ไดแก ผลิตภัณฑจากผักตบชวา เสื่อกก ผือ ใบลาน ไมไผและ
หวาย กระจูด ยานลิเภา เชือกกลวย  

1.3 ผลิตภัณฑอาหารและสมุนไพร ไดแก ผลิตภัณฑท่ีไมไดแปรรูป ผลิตภัณฑ แปรรูปอาหารแหง
จากผัก ผลไม สัตว สมุนไพร ผลิตภัณฑแปรรูปในรูปของเคร่ืองดื่ม ผลิตภัณฑอาหารสำเร็จรูป 

1.4 ผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา เคร่ืองเบญจรงคและภาชนะเบญจรงค 
1.5 ผลิตภัณฑศิลปและหัตถกรรม ไดแก ผลิตภัณฑท่ีทำจากไม พืช เหล็ก แสตนเลส ดิน หิน สัตว 

เงิน แกว และวัสดุอ่ืน 
2. การปฏิบัติเบื้องตนเก่ียวกับการเงินการบัญช ีแนวทางในการปฏิบัติเบื้องตนเก่ียวกับการจัดการดาน

การเงินการบัญชีของกลุมผูผลิตฯ มีดังน้ี 
2.1 การมอบหมายหนาท่ีดานการเงินการบัญช ีกลุมผูผลิตฯ ควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบงาน

ดานการเงิน 1 คนและงานดานบัญชี 1 คน เพ่ือเปนการควบคุมภายในดานการเงินการบัญชีท่ีด ี
2.2 การจัดทำเอกสารการรับเงิน ทุกคร้ังท่ีกลุมผูผลิตฯ ไดรับเงิน ไมวาจะเปนการรับเงินรายการใดๆ 

ตองจัดทำเอกสารการรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินของกลุมผูผลิตฯ และใหผูรับเงินลงลายมือชื่อรับเงินดวยทุกคร้ัง 
สำหรับการใชเอกสารการรับเงินใหใชเรียงตามลำดับเลขท่ีและใชตอเน่ืองไปจนกวาจะหมดเลมน้ันๆ จึงจะขึ้นเลม
ใหมตอไป 

2.3 การจัดทำเอกสารการจายเงนิ การจายเงินทุกคร้ัง กลุมผูผลิตฯ ตองขอใบเสร็จรับเงินจากผูรับ
เงินหรือผูขาย หรือในกรณีผูรับเงินไมมีใบเสร็จรับเงิน เชน การจายคาพาหนะ ใหผูรับเงินจัดทำใบเบิกเงินของ กลุม
ผูผลิตฯ โดยระบุรายละเอียดการจายเงิน พรอมท้ังใหผูรับเงินและผูจายเงิน ลงลายมือชื่อรับเงินใน ใบเบิกเงินดวย 

2.4 กลุมผูผลิตฯ ตองจัดทำบัญชีทุกวันท่ีมีรายการเงิน ทุกวันท่ีมีรายการรับ– จายเงินเกิดขึ้น 
กลุมผูผลิตฯ ตองนำขอมูลจากเอกสารการรับ– จายเงินมาบันทึกไวในสมุดบัญชีตาง ๆ ใหครบถวน 

3. การเก็บรักษาเงิน เอกสารการรับ – จายเงิน และสมุดบัญช ี
3.1 กลุมผูผลิต ฯ ควรเก็บรักษาเงินสดไวเพียงเทาท่ีจำเปนตองใชจาย สวนท่ีเกินความตองการ

ควรนำฝากธนาคาร การเก็บรักษาเงินสดควรมอบหมายใหมีผูรับผิดชอบ และเก็บรักษาไวในท่ีม่ันคงปลอดภัย 
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3.1.1 สมุดคูบัญชีเงินฝากธนาคาร และสมุดบัญชี ตองเก็บรักษาไวในท่ีม่ันคง ปลอดภัย 
3.1.2 เอกสารการรับ – จายเงิน ตองเก็บเขาแฟมไว โดยจัดเรียงตามลำดับวันท่ี เดือน 

พ.ศ. เพ่ือสะดวกในการคนหาและตรวจสอบ 
 
ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กุสุมา ดำพิทักษ และคณะ (2552) ศึกษาเร่ือง โครงการพัฒนาระบบบัญชีสำหรับกลุมผูผลิตสิตคา OTOP 
กรณีศึกษากลุมอาหาร จังหวัดปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ผูสอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ มีอายุ 40-49 ป 
มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี ประสบการณทำงานกับกลุมมากกวา 5 ป ระบบการบันทึกบัญชีอยางงาย คือ
ระบบการขายสินคา ระบบซ้ือวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ การวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูประกอบการ
สินคา OTOP จำแนกตามขอมูลพ้ืนฐานของผูประกอบการไมแตกตางกัน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติระดับ.05 
 อรกัญญา โฆษิตานนท (2553 : บทคัดยอ) ไดศึกษา การพัฒนาระบบบัญชีกลุมชุมชนทอผาเพ่ือการบริหาร
ท่ีมีความรับผิดชอบตอสังคม พบวา ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ธุรกิจกลุมชุมชนทอผา ไดแก 
อำเภอตากฟา ชุมชนบานธารสัมฤทธ์ิ อำเภอตาคลี ชุมชนบานจันเสนและชุมชนสุภาจันเสน รวมท้ังสิ้น 98 คน 
จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัย พบวา ผูทำบัญชีสวนใหญเปนหญิงอายเุฉลี่ย 49 ป อายุต่ำสุด 21 ป และสูงสุด 63 ป 
อยูอำเภอตาคลี จบการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. มัธยมปลายหรือเทียบเทา โดยสวนใหญจบดานการบัญช ีสวนใหญ
ไดรับมอบหมายใหทำบัญชีกลุมชุมชนทอผา 1 ป มีประสบการณในการทำบัญชีเฉลี่ย 1.31 ป และสวนใหญไมมี
ผูตรวจสอบบัญชีของกลุมชุมชนทอผา ปญหาการจัดทำบัญชีของกลุมชุมชนทอผากอนการอบรมผูวิจัยคนพบวา 
ผูจัดทำบัญชีและหรือผูมีสวนเก่ียวของในการจัดทำบัญชีไมมีความรู ความเขาใจในการจัดทำบัญชีการจัดทำบัญชี
ของกลุมชุมชนทอผาจำเปนตองมีระบบบัญชี แบงออกเปน 3 งบการเงิน หลังจากอบรมผูทำบัญชีแลว ผลการ
ทดสอบกอนและหลังการอบรมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ  
 อภิญญา วิเศษสิงห (2556 : 40-49) ไดศึกษา การจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขต
ภาษีเจริญ ผลการทดสอบพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุอยูชวง 21-30 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณการทำงาน10 ปขึ้นไป ความตองการการพัฒนาความรูทางการบัญชีอยูในระดับมาก 
และปญหาอุปสรรคตอการพัฒนาความรูทางการบัญชีอยูในระดับปานกลาง ซ่ึงสามารถนำผลการทดสอบมา
พัฒนาการจัดทำบัญชีของธุรกิจขนาดยอมเพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพตอไปในอนาคต ปจจัยทางดาน เพศ อายุ 
ประสบการณในการทำงาน ท่ีแตกตางกันมีผลตอการจัดทำบัญชีไมแตกตางกัน สวนปจจัยทางดานระดับการศึกษา 
ท่ีแตกตางกันมีผลตอการจัดทำบัญชีแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 สัจวัฒก วรโยธา, มนัสดา ชัยสวนียกรณ , วิลาสินี แสงคำพระ และมงคล กิตติวุฒิ ไกร. (2561 : 81)               
ไดศึกษา การพัฒนาระบบบัญชีในการบริหารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ของกลุมเย็บผาฝายพ้ืนเมือง บานกกไอ 
ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร จากการศึกษาพบวา มีสภาพปญหาในการจัดทำบัญชี คือ คูมือบัญชีกลุม
ผูผลิตหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ แตไมนำมาถือปฏิบัติ เน่ืองจากมีความซับซอน และมี
ภาระหนาท่ีในการผลิตสินคาใหเพียงพอตอความตองการของลูกคาทำใหไมมีการลงบัญชีตามคูมือ จะมีเพียงการบนัทึก
รายรับ-รายจาย ซ่ึงไมมีการจัดทำอยางเปนระบบ ไมมีการอางอิงเอกสาร ไมมีหลักฐานการเบิกจายเงิน ไมมีการควบคุม
ปริมาณสินคา ขอมูลท่ีไดจึงขาดความนาเชื่อถือ และไมสามารถจัดทำขอมูลตามความตองการเพ่ือวางแผนและตัดสินใจ
ในการดำเนินงานได ระบบบัญชีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการบริหารควรมีรูปแบบสมุดบัญชีตามเกณฑเงินสด รวมท้ังหมด 7 เลม 
ประกอบดวย สมุดบัญชีเงินสดรับ สมุดบัญชีเงินสดจาย สมุดคุมงานระหวางทำ สมุดคุมสินคา สมุดคุมวัตถุดิบ สมุดงบ
ตนทุนการผลิต และสมุดงบรายไดและคาใชจาย และระดับความเห็นตอการพัฒนาระบบบัญชีท่ีพัฒนารวมกัน พบวา 
ระบบบัญชีท่ีเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =4.08, S.D.=0.49)  
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กรอบแนวความคิดในการทำการวิจัย 
 
           ตัวแปรอิสระ              ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาท่ีเนนการดำเนินงานเชิงปริมาณ ดังน้ันเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
คร้ังน้ี ประกอบดวยตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได สถานภาพ ประเภท
ธุรกิจ หมวดหมูสินคา ประสบการณ การฝกอบรม ความตองการจะใหมหาวิทยาลัยเวสเทิรนจัดอบรม และการ
จัดทำบัญชีของผูประกอบการ สวนตัวแปรตาม การศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP           
ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบดวย ดานเอกสารประกอบการลงบัญชี ดานการบันทึกรายการบัญชี 
ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร และดานการเก็บรักษาเงินสดยอย 
1. กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร คือ ผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 81 รายกลุมตัวอยาง
ใชในการวิจัยคือ ผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เลือกแบบเจาะจง ใชสำหรับตอบ
แบบสอบถาม จำนวน 61 ราย จากประชากรผูมีสวน เก่ียวของกับการทำบัญชีสินคา OTOP 
2. เคร่ืองมือการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

การวิจัยเชิงปริมาณใชแบบสอบถาม แบงเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลพ้ืนฐานของ
ผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามประเภทปลายเปด ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา รายได สถานภาพ ประเภท
ธุรกิจ หมวดหมูของสินคา ประสบการณในการทำบัญชี การฝกอบรมทางดานบัญชี และความตองการให
มหาวิทยาลัยเวสเทิรนใหความรูดานใด ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการจัดทำบัญชขีองผูประกอบการ OTOP ตอนท่ี 3 

1. ปจจัยสวนบุคคล 
1.1.เพศ 
1.2.อาย ุ
1.3.ระดับการศึกษา 
1.4.รายได 
1.5.สถานภาพ 
1.6 ประเภทธุรกิจ 
1.7 หมวดหมูสินคา 
1.8 ประสบการณ 
1.9 การฝกอบรม 
1.10 ความตองการจะให 
มหาวิทยลัยเวสเทิรนจัดให 
 

2. การจดัทำบัญชีของ
ผูประกอบการ 

 

 
การศึกษารูปแบบระบบบัญชีของ

ผูประกอบการสินคา OTOP  
ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
1. ดานเอกสารประกอบการลงบัญช ี
2. ดานการบันทึกรายการบัญช ี
3. ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร 
4. ดานการเก็บรักษาเงินสดยอย 
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สอบถามเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการ แบบสอบถามOTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ประกอบดวย ดานเอกสารประกอบการลงบัญชี ดานการบันทึกรายการบัญชี ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร ดาน
การเก็บรักษาเงินสด ลักษณะของตอนท่ี 2 และ3 ลักษณะของเคร่ืองมือ เปนคำถามมีลักษณะเปนมาตราวัดแบบลิ
เคิรท (Likert) ใชมาตรวัดขอมูลอัตภาพขั้น (Interval Scale) แบงความคิดเห็นเปน 5 ระดับ คาเฉลี่ยในสวนของ
ความพึงพอใจอยูในระดับ 

4.51-5.00 มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด 
  3.51-4.50 มีระดับความคิดเห็นดวยมาก 
  2.51-3.50 มีระดับความคิดเห็นดวยปานกลาง 
  1.51-2.50 มีระดับความคิดเห็นดวยนอย 
  1.00-1.50 มีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด 
3. ผูวิจัยนำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบนำไปทดลองใช (Try out)  

ผูประกอบการสินคา OTOP จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 30 ชุด คาความเท่ียง (Reliability) ดวยวิธีการหา
คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1970 ) โดยภาพรวมเทากับ 0.988             
นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา(Content Validity)  
4. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางมาดำเนินการประมวลผลของขอมูลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติท่ีใชการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ แบบสอบถามสวนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
สถิติท่ีใชคารอยละ(Percentage) ความถี่ แบบสอบถามสวนท่ี 2 และสวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับคาเฉลี่ย ( X ) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แบบสอบถามสวนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปด ใหแสดงความคิดเห็น สถิติท่ีใช คือ 
คารอยละ (Percentage) ความถี่ คาเฉลี่ย ( X ) คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) 
 
ผล/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พบวา 
ผูท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศหญิง มีอายุ 41-50 ป มีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรี มีรายไดต่ำกวา 
50,000 บาท มีสภาพสมรส มีธุรกิจประเภท กลุมผูผลิตชุมชน มีหมวดของสินคาอยูในหมวดผลิตภัณฑผาและเคร่ือง
แตงกาย มีประสบการณทำบัญชีหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ 2 ป เคยไดผานการอบรมทางดานการบัญชีหน่ึงตำบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ และตองการใหทางมหาวิทยาลัยเวสเทิรนใหความรูดานบัญชี  
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามการจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคา 
OTOP ภาพรวมอยูระดับปานกลาง (Χ  =3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับปานกลาง คือ กลุม
ของทานมีระบบการจัดทำบัญชีท่ีดี (Χ  =3.26) ทานมีเวลาเพียงพอในการจัดทำบัญช ี(Χ=3.23) ทานมีความเขาใจ
ในวิธีการจัดทำบัญชี (Χ=3.21) ผูนำกลุมของทานมีสวนในการตัดสนใจในเร่ืองการจัดทำบัญช ี(Χ=3.21) การทำ
บัญชีชวยใหการจัดทำบัญชีไดถูกตองนาเชื่อถือมากขึ้น (Χ=3.18) ทานมีความพรอมดานการจัดทำบัญชีของกลุม 
(Χ  =3.11) ทานสามารถเรียนรู และนำวิธีการจัดทำบัญชีมาใชประโยชนได (Χ  =3.03) เรียงตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็น เก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP โดยภาพรวมอยูระดับมาก 
(Χ  =3.57) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ขอ คือ ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร (Χ  =3.72) 
ดานการบันทึกรายการบัญชี (Χ  =3.66) ดานการเก็บรักษาเงินสดยอย (Χ  =3.66) และอยูระดับปานกลางจำนวน 
1 ดานคอื ดานเอกสารประกอบการลงบัญชี (Χ  =3.43) เรียงตามลำดับ 
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ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP ดานเอกสารประกอบการ
ลงบัญชีโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (Χ  =3.43) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 1 ขอ คือ ทาน
มีการตรวจสอบเอกสารทุกคร้ังกอนลงบัญช ี(Χ  =3.57) และอยูระดับปานกลางจำนวน 4 ขอ คือ ทานมีการจัดทำ
เอกสารรับเงินทุกคร้ังท่ีรับเงิน (Χ  =3.43) ทานมีการจายเงินทุกคร้ังตองมีเอกสารประกอบการจายเงิน (Χ  =3.34) 
ทานไดรับเอกสารท่ีลงบัญชีไมถูกตอง ทานจะไมทำการบันทึกบัญชี (Χ  =3.33) ทานมีการจัดเอกสารเปนหมวดหมู
(Χ  =3.21) เรียงตามลำดับ 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP ดานการบันทึกรายการบัญชี 
โดยภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานมีการบันทึก
ทะเบียนสินทรัพยถาวรใหเปนปจจุบัน (Χ  =4.22) ทานมีการบันทึกทะเบียนคุมวัตถุดิบใหเปนปจจุบัน (Χ  =3.83) 
ทานมีการบันทึกทะเบียนคุมสินคาใหเปนปจจุบัน (Χ  =3.72) ทานมีการจัดทำรายงานทางการเงิน (Χ  =3.66) ทาน
มีการบันทึกทะเบียนสมาชิกและหุนใหเปนปจจุบัน (Χ  =3.62) ทานบันทึกรายการขายเงินสดลงในสมุดรายวันเงิน
สดทุกวัน (Χ  =3.57) ทานมีการบันทึกบัญชีลูกหน้ีทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคาเงินเชื่อทุกรายการ (Χ  =3.52) ทาน
บันทึกรายจายเงินตามเอกสารประกอบอยางถูกตอง ครบถวน (Χ  =3.49) ทานมีการบันทึกตนทุนกำไรทุกคร้ังท่ีมี
รายการ (Χ  =3.42) ทานมีการบันทึกรายการท่ัวไปทุกวัน (Χ  =3.36) เรียงตามลำดับ 

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP ดานการนำเงินฝากธนาคาร 
โดยภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.72) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก คือ ทานมีการจัดทำรา
งานสรุปการรับชำระเงินประจำวันใบฝากเงิน (Χ  =3.93) ทานมีการนำเงินคาขายสินคาเขาบัญชีธนาคารทันทีหรือ
อยางชาไมเกินวันรุงขึ้น (Χ  =3.82) ทานมีการจัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (Χ  =3.80) ทานมีการ
เปรียบเทียบยอดเงินฝากธนาคารในสมุดบันทึกกับใบนำฝากธนาคาร (Χ  =3.72) เรียงตามลำดับ 
 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP ดานการรักษาเงินสดยอยโดย
ภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.62) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาอยูในระดับมาก 3 ขอ คือ ผูควบคุมเงินสด
หมุนเวียนของกลุมไมควรมีหนาท่ีในการรับเงิน (Χ  =3.88) มีการกระทบยอดเงินสดเปนประจำ (Χ  =3.83) ทานมี
การตรวจนับเงินสดโดยไมไดแจงลวงหนาโดยไมแจงใหทราบเปนคร้ังคราว (Χ  =3.72) และมีคาเฉลี่ยระดับปาน
กลาง 1 ขอคือ การเบิกเงินลวงหนาจากเงินสดหมุนเวียนของกลุมจะตองไดรับอนุมัติกอน (Χ  =3.49) 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวาตัวแปรรูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP กับการจัดทำ
บัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP พบวา รูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคาOTOP มีความสัมพันธกัน
การจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP และเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความสัมพันธอยูในระดับ .391 
มีนัยสำคัญท่ีระดับ .01 เปนความสัมพันธทางบวก 

 
อภิปรายผล 

งานวิจัยน้ีพบวา รูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ศึกษารูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีระดับความคิดเห็น 
เก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP โดยภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.57) เม่ือพิจารณาเปน
รายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ขอ คือ ดานการนำเงินสดฝากธนาคาร (Χ  =3.72) ดานการบันทึกรายการบัญชี 
(Χ  =3.66) ดานการเก็บรักษาเงินสดยอย (Χ  =3.66) และอยูระดับปานกลางจำนวน 1 ดานคือ ดานเอกสาร
ประกอบการลงบัญชี (Χ  =3.43) ตรงกับการบันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (2560) ท้ังน้ีเปนเพราะ
ผูประกอบการสินคา OTOP จะตองดำเนินการการจัดทำบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
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สวนการจัดทำบัญชีของผูประกอบการสินคา OTOP เพ่ือศึกษาจัดทำบัญชขีองผูประกอบการสินคา OTOP 
ในอำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบระบบบัญชี ของผูประกอบสินคา OTOP ดาน
การบันทึกรายการบัญชี โดยภาพรวมอยูระดับมาก (Χ  =3.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขออยูในระดับมาก 
คือ ทานมีการบันทึกทะเบียนสินทรัพยถาวรใหเปนปจจุบัน (Χ  =4.22) ทานมีการบันทึกทะเบียนคุมวัตถุดิบใหเปน
ปจจุบัน (Χ  =3.83) ทานมีการบันทึกทะเบียนคุมสินคาใหเปนปจจุบัน (Χ  =3.72) ทานมีการจัดทำรายงานทางการเงิน 
(Χ  =3.66) ทานมีการบันทึกทะเบียนสมาชิกและหุนใหเปนปจจุบัน (Χ  =3.62) ทานบันทึกรายการขายเงินสดลงใน
สมุดรายวันเงินสดทุกวัน (Χ  =3.57) ทานมีการบันทึกบัญชีลูกหน้ีทุกคร้ังท่ีมีการขายสินคาเงินเชื่อทุกรายการ             
(Χ  =3.52) ทานบันทึกรายจายเงินตามเอกสารประกอบอยางถูกตอง ครบถวน (Χ  =3.49) ทานมีการบันทึกตนทุน
กำไรทุกคร้ังท่ีมีรายการ (Χ  =3.42) ทานมีการบันทึกรายการท่ัวไปทุกวัน (Χ  =3.36) สอดคลองกับงานวิจัยของ
กรรณิการ นามวงศ และคณะ (2554) ไดศึกษาการจัดทำบัญชีธุรกิจชุมชนในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑใน
จังหวัดนครปฐม พบวา ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน ในโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑใน
จังหวัดนครปฐม อยูในระดับมาก มีการจัดทำบัญชีและงบกระแสเงินสด มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนตาม
เกณฑเงินสด และเงินคงคาง มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน มีการตรวจสอบใบสำคัญประกอบการ
เบิกจายเงินกอนอนุมัติส่ังจาย มีการจัด ทำบัญชีและงบกระแสเงินสด มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนตาม
เกณฑเงินสด มีการจัดทำบัญชีและงบกำไรขาดทุนตามเกณฑคงคาง สอดคลองกับงานวิจัยของสัจวัฒก วรโยธา, 
มนัสดา ชัยสวนียกรณ, วิลาสินี แสงคำพระ และมงคล กิตติวุฒิไกร. (2561) ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีในการ
บริหารเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน ของกลุมเย็บผาฝายพ้ืนเมือง บานกกไอ ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัด
มุกดาหาร พบวา ระบบบัญชีท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการบริหารควรมีรูปแบบสมุดบัญชีตามเกณฑเงินสด รวมท้ังหมด 
7 เลม ประกอบดวย สมุดบัญชีเงินสดรับ สมุดบัญชีเงินสดจาย สมุดคุมงานระหวางทำ สมุดคุมสินคา สมุดคุม
วัตถุดิบ สมุดงบตนทุนการผลิต และสมุดงบรายไดและคาใชจาย และระดับความเห็นตอการพัฒนาระบบบัญชีท่ี
พัฒนารวมกัน พบวา ระบบบัญชีท่ีเหมาะสมในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =4.08, S.D.=0.49) และสอดคลองกับ
งานวิจัยของ บันเฉลย ศรีแกว, วิภาภรณ ศรีหาธาตุ และปยะณัฐ ถุนุทธดม. (2559) ศึกษาการพัฒนารูปแบบบัญชี
วิสาหกิจชุมชน ทอผาสีธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุมบานหนองหัววัว ตำบลโคกสีอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา 
กลุมตัวอยางใชสมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจาย และบัญชีลูกน้ีรายตัวในการบันทึกรายการท่ีเกิดขึ้น ตรงกับการ
บันทึกบัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ (2560) ท้ังน้ีเพราะผูประกอบการสินคา OTO จะตองดำเนินการจัดทำบัญชี
ตามแนวทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ  
 
ขอเสนอแนะ 
 การจัดทำบัญชีผูประกอบการสินคา OTOP ควรมีการใหความรูและทำความเขาใจในการจัดทำบัญชีใหกับ
ผูประกอบการ 

1. ดานรูปแบบระบบบัญชีของผูประกอบสินคา OTOP ดานเอกสารและประกอบการลงทะเบียน จะตอง
เนนย้ำใหผูประกอบการจัดทำเอกสารการรับเงิน การจายเงินและจัดเอกสารใหเปนหมดหมู 

2. ทางมหาวิทยาลัยเวสเทิรนควรจัดอบรมใหกับกลุมผูประกอบการเก่ียวกับการทำบัญชี และเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑใหกับกลุมผูประกอบการ ซ่ึงสมมารถนำไปใชในการบริการวิชาการตอไป และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพตอไป 
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ความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย 
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เฉลียว  นครจันทร 
อนันตพร  วงศคำ 
อรรถพงษ  ชุมเขียว 

 
บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงขอมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผย
ขอมูลและความโปรงใสตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย ใหเปนขอมูลสำหรับหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของในการกำกับดูแล ใชประกอบการวางแผนงานกำกับดูแล อาทิ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย เปนตน 

ผูวิจัยไดทดสอบคุณลักษณะตางๆ ของบริษัท 7 คุณลักษณะ ไดแก ขนาดขององคกร โครงสรางเงินทุน 
โครงสรางการเปนเจาของ อายุการดำเนินงาน ความสามารถในการทำกำไร สภาพคลองของบริษัท และ ประเภท
ผูสอบบัญชี วามีความสัมพันธกับระดับการเปดเผยขอมูล หรือไม ทั้งนี้ไดจำแนกระดับการเปดเผยขอมูลออกเปน
การเปดเผยขอมูลตามระเบียบขอบังคับ และการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ มีกลุมอุตสาหกรรมเปนตัวแปร
ควบคุม โดยใชกลุมตัวอยางจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในป พ.ศ. 2559 จำนวน 197 บริษัท โดย
เก็บ รวบรวมขอมูลจากระบบ Set smart และเว็บไซตของบริษัท โดยอาศัยกระดาษทำการในการวัดระดับการ
เปดเผยขอมูล  

ผลการศึกษาสรุปไดวา ความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทยมีความสัมพันธกับขนาดขององคกร ที่วัดจากยอดของ
สินทรัพยรวมมี ความสัมพันธเชิงบวกกับระดับการเปดเผยขอมูล ไมวาจะวัดดวยระดับการเปดเผยขอมูลรวม ระดับ
การเปดเผยขอมูลตามขอบังคับหรือระดับการเปดเผยขอมูลตามความสมคัรใจก็ตาม หมายความวา ถาบริษัทที่มี
ขนาดใหญ มีจำนวนสินทรัพยรวมสูง ก็จะมีระดับการเปดเผยขอมูลสูงน้ันเอง 
 
คำสำคัญ : พระราชบัญญัติหลักทรัพย, ตลาดหลักทรัพย 
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Abstract 
The objective of this study is to present information about the responsibility of listed 

companies for information disclosure and transparency in accordance with the Thai Securities 
and Exchange Act. Providing information for relevant regulatory agencies Used for planning 
and oversight, such as the Stock Exchange Commission 

The researcher tested the 7 characteristics of the company, including the size of the 
organization. Capital structure Ownership structure Operating period Profitability Company 
liquidity and auditor type That is related to the level of disclosure or not. The level of 
disclosure is disclosed in accordance with the regulations and disclosure of information 
voluntarily with an industrial group as a variable variable by using a sample of 197 companies 
registered in the Stock Exchange of Thailand in the year 2016, by collecting data from the 
Set smart system and the company's website. By using paper to measure the level of disclosure 

The study concluded that the responsibility of listed companies for information 
disclosure and transparency in accordance with the Securities and Exchange Act of Thailand 
is related to the size of the organization. Which is measured from the total assets A positive 
relationship with the level of disclosure Whether measured by total disclosure level The level 
of disclosure required by regulations or voluntary disclosure level means that if a large 
company Has a high total assets Will have a high level of information disclosure 

 
Keyword : Securities Act, Stock Exchange 
 
บทนํา 

ปจจุบันตลาดการคาและการลงทุนของประเทศไทยมีแนวโนมที่จะพัฒนาไปอยาง ตอเนื่อง ประกอบกับ
การเปดเสรีทางการคา และการขยายตัวของภาคธุรกิจในระดับโลก ซึ่งเปน แรงขับเคลื่อนใหภาคธุรกิจเกิดการ
แขงขันท่ีรุนแรงมากขึ้น ดังน้ันตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในฐานะท่ีเปนแหลงเงินออมและแหลงเงนิทุนขนาด
ใหญของประเทศ จึงมีสวนในการบริหารจัดการ ใหการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเปนไปอยาง
โปรงใส ยุติธรรม ซึ่ง คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตระหนักถึงความสำคัญของการเปดเผย
ขอมูลการดำเนินงานของบริษัท และขอมูลท่ีเก่ียวของกับการซ้ือขายหลักทรัพย วามีสวนชวยใหเกิดการ แขงขันท่ี
เปนธรรมและเปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูลงทุน โดยไดกำหนดใหบริษัทจด ทะเบียน จะตองเปดเผย
สารสนเทศท่ีจำเปนตอการตัดสินใจ ทั้งขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใช ขอมูลทางการเงิน ใหประชาชนไดรับ
ทราบ โดยยึดหลักความครบถวน ถูกตอง ทันเวลา และ โปรงใส ผานชองทางท่ีสามารถเขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน 
ประกอบกับแนวคิดในเร่ืองบรรษัทภิบาล ท่ีไดรับการสงเสริมอยางมากในปจจุบัน ทำใหภาคธุรกิจโดยเฉพาะบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตอง ตระหนักและใหความสำคัญกับการเปดเผยขอมูล
มากขึ้น เน่ืองจากตองรับผิดชอบตอผูเก่ียวของ หรือ ผูท่ีมีสวนไดสวนเสียของกิจการเปนจำนวนมาก อาทิ ผูถือหุน
ภายนอก (Outside shareholders) พนักงาน (Employees) คู ค า (Suppliers) ลูกคา (Customers) เจ าหน้ี 
(Creditors) สังคมและชุมชน (Social and communities) ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ ่งแวดลอม 
(Natural resources and Environment) 

สำหรับสาระสำคัญของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2562 ท่ีสอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผยขอมูลและความโปรงใสตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย มีรายละเอียดดังน้ี 1. ปรับปรุงการกำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพยใหยืดหยุน
เพ่ือใหกฎหมายมีความยืดหยุน สามารถรองรับลักษณะการประกอบธุรกิจหลักทรัพยและการใหบริการ รูปแบบใหมๆ 
ท่ีใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริมพัฒนาการและการแขงขันของการประกอบธุรกิจ ในตลาดทุน เพ่ือใหผูลงทุน
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ไดรับบริการที่หลากหลาย มีคุณภาพ ดวยตนทุนที่เหมาะสม 2. ยกระดับการกำกับดูแลกองทุนรวม และปรับปรุง
การขอมติผู ถ ือหนวยลงทุน เพื ่อยกระดับการกำกับดูแลกองทุนรวม โดยกำหนด fiduciary duty ของบริษัท
หลักทรัพยท่ีจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ทำใหผูถือหนวยลงทุนไดรับความคุมครองมากขึ้น และเพ่ือให บลจ. ไดรับ
มติจากผูถือหนวยลงทุน งายขึ้น ทำใหการจัดการกองทุนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. กำกับดูแลตลาด
หลักทรัพยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล เพื่อใหการกำกับดูแลตลาดหลักทรัพยเปนไปตามมาตรฐานสากล และ
เพ่ือใหการประกอบกิจการตลาด หลักทรัพยเปนไปตามภารกิจและหลักเกณฑท่ีกำหนด และการดำเนินกิจการของ
ตลาดหลักทรัพยมีความ โปรงใส ตอเน่ือง ตลอดจนคำนึงถึงประโยชนของผูมีสวนไดเสีย (stakeholders) ในตลาด
ทุนอยางทั ่วถึง 4. เพิ ่มศักยภาพการแขงขันของตลาดทุน เพื ่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันของตลาด
หลักทรัพย เปดโอกาสให บล. สมาชิกสามารถซ้ือขาย หลักทรัพยจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพยไดมากขึ้น และ
สงเสริมการแขงขันท่ีเปนธรรมในการประกอบ ธุรกิจศูนยรับฝากหลักทรัพย รวมท้ังการใชระบบไรใบหลักทรัพยได
ตลอดกระบวนการ 5. จัดตั้งกองทุนสงเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เพื่อใหมีศูนยกลางในการสงเสริมการ
พัฒนาตลาดทุน รวมถึงการกำหนดนโยบายและบูรณาการงาน ดานการพัฒนาตลาดทุนใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
และแยกบทบาทหนาท่ีในดานการพัฒนาตลาดทุน ออกจากการเปนศูนยกลางในการซ้ือขายหลักทรัพย (exchange 
function) ของตลาดหลักทรัพย เพื่อใหตลาดหลักทรัพยสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 6. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ความชัดเจน ความโปรงใส ในการดำเนินงานของ ก.ล.ต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความชัดเจน และ
ความโปรงใสในการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ล.ต. คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และสำนักงาน ก.ล.ต. และ
เพื่อใหแผนการดำเนินงานของสำนักงาน ก.ล.ต. สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และวัตถุประสงคในการกำกับดูแล ตลาดทุนตามมาตรฐานสากล 

ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาหาคความรับผิดชอบบริษัทจดทะเบียนในการเปดเผยขอมูลและความ
โปรงใสตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยของไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการวางแผนการกำกับ
ดูแลบริษัทจดทะเบียนของหนวยงานท่ีมีสวนเก่ียวของ ตลอดจน เปนขอมูลใหผูมีสวนไดสวนเสียของบริษัทใชในการ
ตัดสินใจ 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ คือ คุณลักษณะตางๆ ของบริษัทท่ีผูวิจัยคาดวาจะมีความสัมพันธ กับระดับการเปดเผยขอมูล
ของบริษัท ซ่ึงตัวแปรอิสระท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีมี 7 ตัวแปร 
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ตารางสรุปวิธีการวัดมูลคาของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
ขนาดขององคกร (Company Size) คาลอกาลิทึมของยอดสินทรัพยรวม  
โครงสรางเงินทุน (Capital Structure)  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน 
โครงสรางการเปนเจาของ (Ownership Structure) เปอรเซ็นตการถือหุนของผูถือหุนสูงสุด10 รายแรก 
อายุการดำเนินงาน (Age) ระยะเวลาจำนวนป นับตั้งแตปท่ีจดทะเบียนเปนบริษทั

จนถึงป 2559 (ปท่ีใชเปนขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี 
ความสามารถในการทำกำไร (Profitability)  อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (ROE)  
สภาพคลองของบริษัท (Liquidity) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio)  
ประเภทผูสอบบัญชี (Audit firm size) เปนบริษัทท่ีตรวจสอบบญัชีโดยกลุม Big 4 หรือไม   

โดยใชตัวแปรเทียม 0 หมายถึง ไมใชกลุม Big 4 และ1 
หมายถึงกลุม Big 4 

 
ตัวแปรตาม 

ตัวแปรตาม คือ ระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัท ซึ่งวัดโดยใชกระดาษทำการที่ พัฒนาขึ้นมา โดยการ
สืบคนขอมูลผานเว็บไซต Set smart (www.setsmart.com) และเว็ปไซตของ บริษัท ท่ีปรากฏเปนลิ้งคอยูในเว็ปไซต 
Set smart 3.ตัวแปรควบคุม 

เน่ืองมาจากประเภทอุตสาหกรรม (Industry Type) ท่ีแตกตางกันจะสงผลตอ ระดับการเปดเผยขอมูลท่ี
แตกตางกัน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินงานที่มีผลกระทบ ตอสิ่งแวดลอม จะมีแรงกดดันใหเปดเผย
ขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมมากกวา ดังน้ันในการศึกษาจะ ใชตัวแปรเทียม แทนกลุมอุตสาหกรรมท้ัง 7 กลุม  
 การประเมินทำไดโดยการนําคะแนนท่ีไดจากการประเมินตามวิธีไมถวงน้ำหนัก โดยถือวาขอมูลทางการเงนิ
ที่บริษัทเปดเผยนั้นมีความสำคัญเทาเทียมกันในสายตาของผูมีสวนได เสียโดยรวมของบริษัท และเพื่อเปนการ
หลีกเลี่ยงอคติหรือความรูสึกนึกคิด (Subjectivity) ของแต ละบุคคลในการใหคะแนนขอมูลใดๆ ที่มีการเปดเผย   
ซ่ึงอาจทำใหคะแนนท่ีบริษัทไดรับไมสะทอน ระดับการเปดเผยขอมูลทางการเงินท่ีแทจริง ดังน้ันถาหากบริษัทมีการ
เปดเผยรายการหนึ่งๆ ที่อยู ในกระดาษทำการจะมีคะแนนเทากับ1 แตหากไมมีการเปดเผยขอมูลจะมีคะแนน
เทากับ 0 

อยางไรก็ตามปญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น คือ บริษัทหน่ึงๆ อาจไมจำเปนตองเปดเผย รายการท่ีอยูในกระดาษ
ทำการท้ังหมด เน่ืองจากทุกรายการอาจไมเก่ียวของกับลักษณะการ ดำเนินงานของธุรกิจ เชน บริษัทท่ีไมไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจาก BOI จึงไมจำเปนตองเปดเผย ขอมูลท่ีเก่ียวของกับเร่ืองดังกลาวน้ี หรือ บริษัทท่ีไมมีขอพิพาท
ทางกฎหมาย ก็ไมจำเปนตองเปด ผลผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น ดังน้ัน เพ่ือปองกันมิใหมีการลงโทษบริษัทท่ีไมเปดเผย
รายการท้ังๆท่ี รายการดังกลาวไมเก่ียวของกับ บริษัท โดยถารายการท่ีอยูในกระดาษทำการไมเก่ียวของกับบริษัท 
(Non Applicable) จะใส N/A แสดงวาบริษัทไมจำเปนตองเปดเผยรายงานดังกลาว หลังจากใหคะแนนดังกลาว
แลว จะนําคะแนนมาคำนวณเปนดัชนี เรียกวา “ดัชนี ระดับการเปดเผยขอมูล” ตามสมการดังน้ี 
 โดย INDEX  = ดัชนีระดับการเปดเผยขอมูล (Disclosure Index) 

AS  = คะแนนท่ีบริษัทไดรับ (Actual Score) 
MS = คะแนนรวมสูงสุดท่ีแตละบริษัทควรจะไดรับ (Maximum Score)  

   (โดยไมนํารายการท่ีเปน N/A มารวมคำนวณ) 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที ่ใชในการศึกษาครั ้งนี ้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย ในป             
พ.ศ.2559 ยกเวนบริษัทในกลุ มธุรกิจการเงิน ซึ่งประกอบไปดวยหมวดธุรกิจ เงินทุนและหลักทรัพย ธนาคาร 
ประกันภัยและประกันชีวิต เนื่องดวยธุรกิจการเงินมีหนวยงาน กำกับดูแลการเปดเผยขอมูลโดยเฉพาะ ทำให
รูปแบบการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกลุม อุตสาหกรรมดังกลาวมีความแตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ และ
ยกเวนบริษัทท่ีอยูในหมวด บริษัทจดทะเบียนท่ีอยูระหวางฟนฟูการดำเนินงาน เน่ืองจากรูปแบบการเปดเผยขอมูล
อาจไดรับผลกระทบจากฐานะการเงินและผลการดำเนินงานท่ีมีความแตกตางจากบริษัทท่ัวไป 

การเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คัดเลือกจากบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยในป พ.ศ. 2559 ใน 7 กลุมอุตสาหกรรม ไดแก กลุมเกษตรและ อุตสาหกรรมอาหาร กลุมเทคโนโลยี 
กลุมทรัพยากร กลุมบริการ กลุมสินคาอุตสาหกรรม กลุม สินคาอุปโภคบริโภค และกลุมอสังหาริมทรัพยและ
กอสราง มีจำนวนท้ังสิ้น 389 บริษัท 

 
สรุปจำนวนประชากรที่ใชในการศึกษาจำแนกตามอุตสาหกรรม 

กลุมอตุสาหกรรม หมวดอตุสาหกรรม จำนวนประชากร จำนวนตัวอยาง 
1. เกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร 

ธุรกิจการเกษตร  14 7 
อาหารและเคร่ืองดื่ม 26 13 
รวม 40 20 

2. สินคาอุปโภคบริโภค แฟชั่น  23 12 
ของใชในครัวเรือนและสำนักงาน  10 5 
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ 6 3 
รวม 39 20 

3. สินคาอุตสาหกรรม ยานยนต 17 9 
วัสดุอุตสาหกรรมและ เคร่ืองจักร 6 3 
กระดาษและวัสดุการพิมพ 2 1 
ปโตรเคมีและเคมีภัณฑ 12 6 
บรรจุภัณฑ 13 6 
เหล็ก 27 14 
รวม 77 39 

4. อสังหาริมทรัพยและ
กอสราง 

วัสดุกอสราง 18 9 
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  64 32 
รวม 82 41 

5. ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค  26 13 
เหมืองแร 1 1 
รวม 27 14 

6. บริการ พาณิชย 16 8 
การแพทย 14 7 
สื่อและสิ่งพิมพ 26 13 
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กลุมอตุสาหกรรม หมวดอตุสาหกรรม จำนวนประชากร จำนวนตัวอยาง 
บริการเฉพาะกิจ  3 2 
การทองเท่ียวและสันทนาการ 12 6 
ขนสงและโลจิสติกส 17 9 
รวม 88 45 

7. เทคโนโลย ี ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 11 5 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 25 13 
รวม  36 13 
รวมท้ังสิ้น 389 197 

 
การเลือกรายชื่อบริษัททำโดยใชคำสั่ง random ใน excel โดยเรียงลำดับเลขท่ี จากรายชื่อของบริษัทใน

แตละอุตสาหกรรมและrandom จากลำดับหมายเลขน้ันๆ 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ใชกระดาษทำการ (Working Paper) ในการวัดระดับการเปดเผย ขอมูล โดยใชความ
ครอบคลุมในรายละเอียดของรายการแตละรายการเปนตัวแทนของคุณภาพ การเปดเผยขอมูล ซึ่งมีลักษณะเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) ดังนั้นเพื่อใหสามารถ นําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธกับตัวแปร
อิสระ จึงตองมีการแปลงขอมูล ใหอยูในรูป ของขอมูลท่ีสามารถวัดเชิงปริมาณได (Quantitative Data) ดังน้ันจึงได
พัฒนาดัชนีการเปดเผย ขอมูล (Disclosure Index) ขึ้นมาเพ่ือใชประเมิน เปรียบเทียบ หรือ อธิบายความแตกตางในการ 
วัดปริมาณและคุณภาพของขอมูลที่บริษัทเปดเผย โดยผูวิจัยไดพัฒนากระดาษทำการโดยการคัดเลือกรายการจาก
แหลงตางๆ ไดแก 1. กระดาษทำการตรวจสอบแบบแสดงรายการขอมูลประจำปที่จัดทำโดยตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เพ่ือใชเปนแนวทางใหบริษัทจดทะเบียนตรวจสอบความครบถวนของรายการท่ีเปดเผยในแบบ 56-1  

แบบตรวจสอบความครบถวนของการเปดเผยขอมูลในงบการเงินท่ีจัดทำโดยตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศ
ไทย เพ่ือใชเปนแนวทางใหบริษัทจดทะเบียนตรวจสอบความ ครบถวนของการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน วามีการ
เปดเผยขอมูลตามท่ีมารตราฐานการบัญชีกำหนดหรือไม  

งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูล โดยเลือกจากรายการที่ใชในการวิจัยบอยที่สุด เพราะ
แสดงใหเห็นวารายการเหลาน้ันมีความสำคัญตอการตัดสินใจของผูใชขอมูล 

แนวทางในการจัดทำรายงานเพ่ือความยั่งยืนตามแนวคิด GRI จาก www.thaicar.com  
โดยรายการที่อยูในกระดาษทำการประกอบดวยรายการที่ตองเปดเผยตามกฎ หรือขอบังคับ (Mandatory 

Disclosure) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และรายการท่ี เปดเผยตามความสมัครใจ (Voluntary Disclosure) 
ถึงแมรายการขั้นต่ำท่ีเปนรายการท่ีทุกบริษัทถูกบังคับใหเปดเผยเหมือนกัน แต ในทางปฏิบัติแลวบริษัทจด

ทะเบียนสวนใหญมีการเปดเผยรายละเอียดของรายการตางกัน โดย บางบริษัทเปดเผยรายละเอียดมาก บางบริษัท
เปดเผยรายละเอียดนอย ดังน้ันรายการท่ีเปนขอมูล ขั้นต่ำจึงใชความครอบคลุมในรายละเอียด (Comprehensiveness) 
ของรายการท่ีแตละบริษัท เปดเผย เปนลักษณะท่ีทำใหแตละบริษัทไดรับคะแนนแตกตางกัน 

สวนรายการที่เปดเผยตามความสมัครใจ จะครอบคลุมขอมูลที่เปดเผยตามความ สมัครใจแบบดั้งเดิม 
(Traditional Information) ไดแก การเปดเผยดานการดำเนินงานและกลยุทธ ของบริษัท และ การเปดเผยขอมูล
ตามความสมัครใจที่ไมใชแบบดั้งเดิม (Non-Traditional Information) ไดแก การเปดเผยขอมูลดานสังคมและ
สิ่งแวดลอม 
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กระดาษทำการที่พัฒนาขึ้นประกอบดวยรายการจำนวนทั้งสิ้น 125 รายการ โดย แบงเปน รายการที่มี
ขอบังคับกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองเปดเผย จำนวน 68 รายการ และ รายการที่เปดเผยตามความสมัครใจ
จำนวน 57 รายการ เปนรายการที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน และกลยุทธ จำนวน 53 รายการ เปนรายการท่ี
เก่ียวของกับดานสังคมและสิ่งแวดลอมจำนวน 15 รายการ 

ในการเก็บขอมูลและประเมินผลผูวิจัยเลือกใชวิธีการใหคะแนนแบบไมถวง น้ำหนัก เน่ืองจากงานวิจัยของ 
Spero (1979) และ Chow และ Wong-Borne (1987) กลาววา เกณฑการใหคะแนนแบบไมถวงน้ำหนักและถวง
น้ำหนักน้ันไมสรางความแตกตางตอผลการศึกษา ระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัท 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมขอมูลคุณลักษณะบริษัทจดทะเบียนดวยตนเอง และทำ การตรวจสอบระดับการ
เปดเผยขอมูลของบริษัท โดยใชกระดาษทำการที่พัฒนาขึ้นมา ซึ่งใชขอมูล ที่ไดจาก แบบ 56-1 พ.ศ.2559ของ
บริษัท โดยสืบคนจากเว็บไซต Set smart (www.setsmart.com) รวมทั้งสารสนเทศอื่นที่บริษัทเปดเผยเกี่ยวกับ
การดำเนินงานของบริษัทผานเว็ปไซตของบริษัทเอง 
การวิเคราะหขอมูล 

เน่ืองจากงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) และเชิงประจักษ (Empirical Research) 
ผูวิจัยจึงไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 รูปแบบดังน้ี 1. การวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ผูวิจัยใชการ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงเปนการอธิบายสถิติเชิงพรรณนาของระดับการเปดเผยขอมูลของ
บริษัทจดทะเบียน โดยเปนการอธิบายภาพรวมของระดับการเปดเผยขอมูล นอกจากน้ียังมีการอธิบายรายละเอียด 
ลักษณะตางๆ ของประชากรท่ีใชในการวิจัย โดยใชคาสถิติในรูปแบบของอัตราสวน คาเฉลี่ย รอย ละ คาสูงสุด คา
ต่ำสุด สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปเนื ้อหาที ่เกี ่ยวของในรูปแบบของตาราง 2. การศึกษาเชิงประจักษ 
(Empirical Study) เกี ่ยวกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทจด ทะเบียน เปนการศึกษาความสัมพันธของ
คุณลักษณะดานตางๆ ของบริษัท กับระดับการเปดเผยขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากฐานขอมูลของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือ Set Smart และขอมูลจากหนาเว็บไซตของบริษัทจดทะเบียน จากน้ันจึงประเมิน
ระดับการเปดเผยขอมูลโดยใช กระดาษทำการที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากงานวิจัยในอดีตที่ผานมา โดยคำนวณเปน
ดัชนีระดับการ เปดเผยขอมูล 
 
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูล ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพื ่อเปนขอมูลสำหรับหนวยงานที ่ เกี ่ยวของในการกำกับดูแล           
ใชประกอบการวางแผนงานกำกับดูแล อาทิ คณะกรรมการตลาด หลักทรัพย เปนตน 

โดยผูวิจัยไดทดสอบคุณลักษณะตางๆ ของบริษัท 7 คุณลักษณะ ไดแก ขนาดของ องคกร โครงสราง
เงินทุน โครงสรางการเปนเจาของ อายุการดำเนินงาน ความสามารถในการทำ กำไร สภาพคลองของบริษัท และ 
ประเภทผูสอบบัญชี วามีความสัมพันธกับระดับการเปดเผย ขอมูลหรือไม ทั้งนี้ไดจำแนกระดับการเปดเผยขอมูล
ออกเปนการเปดเผยขอมูลตามระเบียบ ขอบังคับ และการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ โดยใชกลุมตัวอยางจาก
บริษัทท่ีจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพยในป พ.ศ.2559 จำนวน 197 บริษัท เก็บรวบรวมขอมูลจากระบบ Set smart 
และ เว็บไซตของบริษัท โดยอาศัยกระดาษทำการในการวัดระดับการเปดเผยขอมูล และทดสอบ ความสัมพันธโดย
ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 
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ผลการศึกษาสรุปไดวา ขนาดขององคกร ท่ีวัดจากยอดของสินทรัพยรวมมี ความสัมพันธเชิงบวกกับระดับ
การเปดเผยขอมูล ไมวาจะเปนระดับการเปดเผยขอมูลรวม ระดับ การเปดเผยขอมูลตามขอบังคับหรือระดับการ
เปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ หมายความวา ถา บริษัทท่ีมีขนาดใหญ มีจำนวนสินทรัพยรวมสูง ก็จะมีระดับการ
เปดเผยขอมูลสูงน้ันเอง 

ท้ังน้ีผลการศึกษามีความสอดคลองกับผลงานวิจัยในอดีตของ Michael Firth (1979) โดย Michael Firth 
ยังใหเหตุผลที่สนับสนุนวาขนาดของบริษัทมีความสัมพันธทางบวกกับระดับ การเปดเผยขอมูลไววา เปนเพราะ
บริษัทขนาดใหญมีตนทุนในการเปดเผยขอมูลต่ำกวาเมื่อเทียบ กับบริษัทขนาดเล็ก และบริษัทขนาดใหญตองการ
เปดเผยขอมูลมากเพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอ หนวยงานท่ีกำกับดูแล นอกจากน้ีตามทฤษฎีตัวแทน (Agent Theory) 
และทฤษฎีการสงสัญญาณ (Signaling Theory) ยังสนับสนุนแนวความคิดที่วาบริษัทขนาดใหญมักตองตอบสนอง
ความตองการของผูมีสวนไดเสียท่ีหลากหลาย ทำใหมีการเปดเผยขอมูลท่ีมากกวา และเพ่ือเปนการสง สัญญาณบาง
ประการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท โดยบริษัทขนาดใหญมีการดำเนินงาน ที่ซับซอน ทำใหจำเปนตองมี
คณะกรรมการผูถือหุนและคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนมาก ซ่ึงมาก ซ่ึงตองการใชขอมูลทางการเงินของบริษัท
ในการตรวจสอบการทำงานของผูบริหาร ในขณะท่ี ทฤษฎีตนทุน-ผลประโยชน (Cost-Benefit Theory) อธิบายวา
บริษัทขนาดใหญอาจเลือกเปดเผย ขอมูลมากขึ้นเพ่ือลดตนทุนการถูกฟองรองจากผูมีสวนไดเสีย และลดตนทุนใน
การเปดเผยขอมูล ในขณะเดียวกันยังเปนการเพ่ิมภาพลักษณท่ีดีในสายตาของสาธารชน และสรางประโยชนในการ 
ระดุมจากนักลงทุนไดมากขึ้นดวย 

สำหรับการวัดระดับการเปดเผยขอมูลโดยใชแบบ 56-1 ซึ่งเปนการเปดเผยขอมูลตามระเบียบขอบงัคับ 
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตองสงรายงานทางการเงินซึ่งมีระยะเวลาการสงแบบ และ ตองผานการ
รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทำใหบริษัทสวนใหญมีการเปดเผยรายการแบบขั้น ต่ำคลายกันเกือบทกุบริษัท 
ถึงแมงานวิจัยน้ีจะทำการวัดระดับขอมูลท่ีเปดเผยโดยสมัครใจเพ่ิมเติมจากเว็บไซตของบริษทัซ่ึงถือเปนแหลงขอมูลท่ี
เผยแพรตอสาธารณชน แตจากการเก็บขอมูลพบวา ขอมูลที่ปรากฏอยูบนเว็ปไซตกับขอมูลในแบบ 56-1 หรือ            
ในรายงานประจำป ไมมีความแตกตางกัน มากนัก ท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากบริษัทเกรงวาการเปดเผยขอมูลมากเกินไป
จะทำใหสูญเสีย ความสามารถในการแขงขัน สำหรับบริษัทจัดทำเอกสารเผยแพรเปนหนังสือ เกี่ยวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมและสงมอบให เฉพาะผูท่ีมีสวนไดสวนเสียตอกิจการเฉพาะกลุม มิไดเผยแพรตอสาธารณะผานทางเว็ป
ไซตของ บริษัทแตอยางได จึงเปนการยากท่ีจะเขาถึงสารสนเทศไดอยางครบถวน ถึงแมวาสารสนเทศ เหลาน้ันอาจ
มีผลตอดัชนีการเปดเผยขอมูล ดังน้ันการศึกษาคร้ังน้ีจึงเลือกใชขอมูลท่ีเปดเผยอยูบน เว็บไซตเทาน้ัน ผลการวิจัยน้ี
จะเปนประโยชนตอหนวยงานกำกับดูแลสามารถนําไปใชในการวาง แผนการกำกับดูแลได โดยจากการวิจัยพบวา
รายการเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน มีระดับการเปดเผยสูงสุดถึง 100 % ท้ังน้ีเปนเพราะขอมูลใน
สวนนี้ตองถูกสงใหกับตลาด หลักทรัพยเปนรายไตรมาส และรายป โดยตองผานการรับรองจากผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตมาแลว ตลอดจนมีแนวทางในการจัดทำรายงานทางการเงินอยางชัดเจน มีมาตรฐานการบัญชีและ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีสภาวิชาชีพบัญชีเปนผูดูแล โดยถาหากบริษัทมีการเปดเผย ขอมูลไมครบถวน
ถูกตองตามมาตรฐาน ผูสอบบัญชีก็จะขอใหทำการแกไขใหถูกตอง หรือ ใชการแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไข หรือ 
ใชมาตรการรุนแรงอยางการแสดงความเห็นวางบการเงินไม ถูกตอง ซ่ึงบริษัทสวนใหญมักจะทำการแกไขใหถูกตอง
ตามท่ีควร ทำใหรายการเก่ียวกับฐานะ การเงินและผลการดำเนินงานมีระดับการเปดเผยท่ีสูง จากขอสังเกตุน้ีเองทำ
ใหสามารถสรุปไดวา ถาหากมีกฎระเบียบที่ชัดเจน มีแนวทางในการจัดทำสารสนเทศที่เปนมาตรฐานเดียวกัน 
ตลอดจน มีบทลงโทษสำหรับผูท่ีไมปฏบิัติตาม จะทำใหบริษัทเปดเผยขอมูลในระดับสูง และเปดเผยโดยมี มาตรฐาน
เดียวกัน 
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ในทางกลับกันการเปดเผยเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนา มีระดับการเปดเผยต่ำที่สุด ถึงแม จะเปนการเปดเผย
ตามความสมัครใจในสวนท่ีเก่ียวกับการดำเนินงาน โดยมีเปาหมายหลักเพ่ือ เผยแพรขอมูลขาวสารสูตลาดทุนก็ตาม 
ซึ่งจากการรวบรวมขอมูลพบวาแตเดิมแนวทางในการ จัดทำรายการในแบบ56-1 เคยมีหัวขอเรื่องการวิจัยพฒันา
รวมอยูดวย แตไดถูกยกเลิกหัวขอน้ีไป ทำใหบริษัทเลือกท่ีจะไมเปดเผยขอมูล ดังน้ันจึงสนับสนุนขอสรุปในขางตน
ท่ีวาบริษัทมีแนวโนมท่ีจะเปดเผยรายการตามขอบังคับในระดับสูง และไมเปดเผยขอมูลท่ีไมอยูใน ระเบียบขอบังคับ
น้ันเอง จากขอสรุปขางตนแสดงใหเห็นวาหนวยงานกำกับดูแลจะตองมีกฎระเบียบท่ีชัดเจน มี แนวทางในการจัดทำ
สารสนเทศที่เปนมาตรฐานเดียวกัน และท่ีสำคัญจะตองมีบทลงโทษสำหรับผู ที่ไมปฏิบัติตาม เพื่อใหบริษัทมีการ
เปดเผยขอมูลอยางถูกตอง โปรงใส โดยในปจจุบันหนวยงาน กำกับดูแลมิไดมีแตเพียงตลาดหลักทรัพยแหลง
ประเทศไทย หรือสภาวิชาชีพบัญชีเทานั ้น หนวยงานทางดานสิ ่งแวดลอม หนวยงานท่ีกำกับดูแลโรงงาน
อุตสาหกรรม หรือ หนวยงานที่ดูแล เรื่องการคุมครองผูบริโภค ลวนแลวแตมีบทบาททั้งสิ้น ดังจะเห็นไดจากกลุม
อุตสาหกรรมท่ีมีระดับ การเปดเผยขอมูลทางดานสิ่งแวดลอมสูงสุดคือ กลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร โดยมีระดับการ 
เปดเผยขอมูลการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจท่ีไมใชแบบดั้งเดมิ (Non-Traditional Information) สูงท่ีสุดเม่ือ
เทียบกับกลุมอุตสาหกรรมอ่ืนในระดับ 65.71% ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยหลายๆชิ้น อาทิ Brammer and Pavelin 
(2006) , Liu and Anbumozhi (2009) และ Murcia and Santos (2010) ท่ีกลาววาอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของกับ
สิ่งแวดลอมจะมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ ระดับการเปดเผยขอมูลดานสิ่งแวดลอมน้ันเอง 
 
ขอเสนอแนะ 
 ผูที่สนใจศึกษาสามารถนําคุณลักษณะอื่นๆ ของบริษัทมาใชในการทดสอบหา ความสัมพันธ ตลอดจน
ขยายขอบเขตของงานวิจัยไปสูขอมูลเชิงลึก เชน ใชการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือการสาเหตุท่ีทำใหบริษัทท่ีมีขนาดใหญ
มีแนวโนมท่ีจะเปดเผยขอมูลมาก หรือ ทำไมบริษัทใน แตละกลุมอุตสาหกรรมจึงมีระดับการเปดเผยขอมูลท่ีแตกตางกัน 
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ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักประเภทรีสอรท ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
Marketing mix factors influencing the decision to select a resort In Kanchanaburi 
 
ผูวิจัย   อนันตพร  วงศคำ  
  อลงกรณ  แกวโกมล  
  ผกามาศ  บุญเลิศ 
 
บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรท           
ในจังหวัดกาญจนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ี
พักประเภทรีสอรทจำแนกตามลักษณะสวนบุคคล และบุคคล และเพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ในการศึกษาครั้งนี้ประชากรที่ใชใน
การศึกษา คือ นักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาเลือกท่ีพักในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 400 คน 
ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล พบวากลุ มตัวอยางที ่ศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 31-40 ป                    
มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 20,001-40,000 บาท ระดับการศึกษาสวนใหญระดับ
ปริญญาตรี และมีเชื้อชาติยุโรเปยนมากท่ีสุด 

 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภท             
รีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี มีดังน้ี 1. ดานหองพัก ใหความสำคัญตอความสะอาดของหองพักและหองน้ำ 2. ดานปจจัย 
แวดลอมทางกายภาพ ใหความสำคัญตอบรรยากาศในหองพักและรอบบริเวณสถานท่ีพัก 3. ดานราคาใหความสำคัญ 
ตอระดับราคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของหองพัก 4. ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจำหนาย ใหความสำคัญสถานท่ีตั้ง
ของที่พักเหมาะสมใกลแหลงทองเที่ยว 5. ดานพนักงานบริการ ใหความสำคัญตอความสามารถในการสื่อสารของ
พนักงานบริการ 6. ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสำคัญตอไดรับคำแนะนำในพักแรมจากญาติหรือเพื่อน             
7. ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสำคัญตอความรวดเร็วในการสำรองและจัดหาหองพัก 8. ดานการบรรจุภัณฑ 
ใหความสำคัญตอบรรจุภัณฑมีเอกลักษณสัญลักษณของโรงแรมสำหรับผลการทดสอบสมมติฐาน นักทองเท่ียวท่ีมี
เพศที่ตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรท ในดานพนักงาน
บริการ ไมแตกตางกัน สวนดานหองพัก ดานราคา ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานการบรรจุภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และดานปจจัยแวดลอมทางกายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 นักทองเท่ียวท่ีมีอายุ สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และเชื้อชาติ ตางกันทำใหปจจัย
สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรท แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิตท่ีระดับ 
.05 นักทองเที่ยวที่มีระดับการศึกษาตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรท ดานกระบวนการใหบริการ ไมแตกตางกัน สวนดานหองพัก ดานราคา ดานสถานท่ี/ชองทางการจัด
จำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบรรจุภัณฑ ดานพนักงานบริการมและ ดานปจจัยแวดลอมทาง
กายภาพ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
คำสำคัญ : รีสอรท, ปจจัยสวนประสมทางการตลาด, กาญจนบุรี 
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Abstract 
 Education subject Marketing mix factors influencing the decision to choose a resort 
in Kanchanaburi The objective is to study the marketing mix factors that influence the 
decision to select a resort accommodation classified by personal and individual 
characteristics and to compare the marketing mix factors that influence the decision to select 
a resort type in Kanchanaburi Province. In this study, the population used in this study is 400 
Thai and foreign tourists who come to choose accommodation in Kanchanaburi Province. It 
was found that most of the sample group were male, aged between 31-40 years, had marital 
status. Have a company employee with monthly income 20,001-40,000 baht, most education 
level at bachelor degree level and has the most European ethnicity 
 The results of the analysis of the marketing mix factors that influence the decision to 
choose a resort type in Kanchanaburi are as follows: 1 .  Room The importance of the 
cleanliness of the room and bathroom. 2 .  The physical environment. Giving importance to 
the atmosphere in the room and around the accommodation. 3 .  In terms of price, paying 
attention to the price level suitable for the size of the room. 4 .  The location / distribution 
channels. Give importance to the location of accommodation, suitable near tourist attractions 
5 .  Service staff Give importance to the communication ability of the service personnel. 6 . 
Marketing promotion Give importance to receiving advice in the camp from relatives or 
friends. 7 .  Service process Give priority to the speed in reserving and providing 
accommodations. 8 .  Packaging Giving importance to packaging, having a unique, hotel 
symbol 
 For hypothesis testing results Tourists of different gender make marketing mix factors 
influencing the choice of resort type. In the service staff No different As for the room, price 
Location / Distribution Channels Marketing promotion Packaging Service process And 
physical environmental factors which Differences were statistically significant at the .05 level 
of tourists with different age, occupation, average monthly income and ethnicity, causing 
marketing mix factors influencing the choice of resort accommodation which Different 
statistically significant at the .0 5 level. Tourists with different educational levels lead to 
marketing mix factors. Influencing the choice of resort accommodation Service process, no 
different as for the room side, price, place / distribution channel Marketing promotion 
Packaging In the service staff and Physical factors Differences were statistically significant 
at the .05 level. 
 
Keywords : resort, marketing mix factors, Kanchanaburi 
 
บทนำ 
 การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เพราะ
นอกจากจะสรางรายไดโดยมีมูลคาเปนอันดับหนึ่งของการคาบริการรวมของประเทศแลว ยังเปนอุตสาหกรรม           
ที่กอใหเกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย อาทิ โรงแรมและที่พักภัตตาคารรานอาหาร รานจำหนายของที่ระลึก             
การคมนาคมขนสง เปนตน ซึ่งกอใหเกิดการลงทุนการจางงาน และการกระจายรายไดสูทองถิ่น โดยในแตละป
สามารถสรางรายไดเขาสู ประเทศในรูปเงินตราตางประเทศปละหลายแสนลานบาท รวมทั ้งสรางกระแสเงิน
หมุนเวียนภายในประเทศจากคนไทยเท่ียวไทยนับแสนลานบาทเชนเดียวกัน ซ่ึงในป 2552 ประเทศไทยมีรายไดจาก
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศประมาณ 527,326 ลานบาท (การทองเที่ยวแหงประทศไทย. 2555 : 25) เพื่อสราง
รายไดและนำเงินตราเขาประเทศ รัฐบาลในทุกประเทศไดนำการทองเที่ยวมาเปนกลยุทธสำคัญในการแกปญหา
เศรษฐกิจและสังคม หากประเทศไทยตองการใชประโยชนจากอุตสาหกรรมทองเท่ียวจำเปนอยางยิ่งท่ีจะตองทำให
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การทองเท่ียวของไทยเปน “การทองเท่ียวแบบยั่งยืน” (sustainable tourism)” เน่ืองจากการทองเท่ียวเปนหน่ึงใน
ยุทธศาสตรท่ีสำคัญของอุตสาหกรรมไทย โดยตลอดชวงระยะเวลาท่ีผานมาจะพิจารณาไดจากการรณรงคทางดาน
การตลาดอยางเขมขนและตอเน่ืองนับตั้งแตโครงการ “ปทองเท่ียวไทย” “ประเทศไทย ประตูสูอินโดจีน” “Amazing 
Thailand” จนถึง “Unseen Thailand” โดยความสำคัญของการทองเท่ียวไทยปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนจากการท่ี
มีบทบาทสำคัญท่ีชวยใหประเทศไทยผานพนวิกฤตเศรษฐกิจของอาเซียนนับตั้งแตป 2540 เปนตนมา โดยรัฐบาลใช
การทองเที่ยวเปนสวนหนึ่งในกลยุทธหลักในการพัฒนาประเทศ โดยตั้งอยูบนสมมติฐานที่สำคัญสองประการ คือ 
ประการแรก การทองเท่ียวเปนแหลงเงนิตราตางประเทศท่ีมีสวนชวยกระตุนการเตบิโตทางเศรษฐกิจ ประการท่ีสอง 
คือ การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มุงเนนการใชแรงงานเปนหลัก ดังนั้น การทองเที่ยวจึงกอใหเกิดการกระจาย
รายไดไปสูภาคแรงงานและชวยลดความยากจนในหมูครัวเรือนท่ีมีรายไดต่ำ (อนันต วัฒนกุลจรัส,2549) 
 อุตสาหกรรมทองเท่ียวประกอบดวยธุรกิจหลายประเภท ท้ังธุรกิจท่ีเก่ียวของโดยตรงและธุรกิจท่ีเก่ียวของ
ทางออม เพ่ือใหบริการและอำนวยความสะดวกในการเดินทางทองเท่ียว ซ่ึงมีบทบาทสำคัญตอเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศโดยเฉพาะประเทศที ่กำลังพัฒนา ในดานการสรางรายไดเปนเงินตราตางประเทศ การสรางงาน          
การกระจายรายไดและนำความเจริญไปสูทองถิ่น ซึ่งรายไดจากการทองเที่ยวถือเปนรายไดที่ประเทศตางๆ ไดรับ
และมีตนทุนต่ำเม่ือเปรียบเทียบกับตนทุนการผลิตหรือการแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติใหเปนสินคาสำเร็จรูป ทำให
เกิดการตื่นตัวอยางมากในการพัฒนาและสงเสริมแหลงทองเท่ียวตางๆ รวมท้ังสงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรการ
ทองเท่ียว ซ่ึงประเทศตางๆ ท่ัวทุกภูมิภาคของโลกใหความสนใจในการพัฒนาประเทศเพ่ือรักษาแหลงทองเท่ียวให
ยังคงสภาพอยางยั ่งยืน และยังเห็นถึงประโยชนที ่กอใหเกิดการเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ เนื ่องจาก
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวกอใหเกิดการจางงาน และสามารถกระจายรายไดไปสูทองถิ่นตางๆ ได ท้ังเพ่ือการศึกษา 
การดำเนินธุรกิจ การคา และเพ่ือการทองเท่ียว ซ่ึงนับวาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยเปนอยางมาก การเพิ ่มขึ ้นของจำนวนนักทองเที ่ยวระหวางประเทศจะชวยเพิ ่มการจางงาน             
เพิ่มรายไดของประเทศ ลดการขาดดุลการชำระเงิน และการกระจายรายได ประเทศไทยเปนประเทศทีอุ่ดมดวย
ทรัพยากรทางการทองเท่ียวและมีความหลากหลายของแหลงทองเท่ียว จำนวนนักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ีเดิน
ทางเขามายังประเทศไทยมีอัตราการเติบโตอยางตอเน่ือง รัฐบาลจึงสงเสริมใหอุตสาหกรรมการทองเท่ียวขยายตัว
ไปสูภูมิภาคของประเทศโดยจัดใหมีการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเพื่อใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติเดินทางเขา
มายังประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันตกหนวยงานของทั้งภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินธุรกิจการทองเที่ยวจึงได
รวมมือกันเพ่ือชวยกระตุนการทองเท่ียวของไทยใหกลับมากขยายตัวเพ่ิมขึ้น อันจะสงผลตอเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศใหมีแนวโนมในทิศทางท่ีดีขึ้น  
 จังหวัดกาญจนบุรี มีแหลงทองเที่ยวเปาหมายเปนเมืองแหงประวัติศาสตร มีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ีสืบทอดกันมา และยังมีเร่ืองราวอีกมากมาย ท่ีนักทองเท่ียวยังไมไดเรียนรูและสัมผัสอยางลึกซ้ึง เปนมนตเสนห 
ที่สรางความประทับใจใหแกนักทองเที่ยวที่มาเยือน จึงทำใหจังหวัดกาญจนบุรีมีแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพใน          
การทองเที่ยวสุง ดวยเหตุท่ีจังหวัดกาญจนบุรีมีสถานที ่ทองเที่ยวจำนวนมากดังที ่กลาวมาขางตน จึงสงผลให
นักทองเที ่ยวเดินทางเขามาเพิ ่มจำนวนมากขึ ้น ทำใหรายไดโดยรวมที ่ไดรับจากนักทองเที่ยวที่เขามาจังหวัด
กาญจนบุรีเพิ่มขึ้นเชนกันอุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยเฉพาะธุรกิจที่พักแรมประภทตางๆ รีสอรทเปนสวนหน่ึง
ของตสาหกรรมการทองเที่ยวที่อำนวยความสะดวกสบายและบริการตางๆ ใหแกนักทองเที่ยว และกำลังมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง นักทองเที่ยนิยมเดินทางไปทองเที่ยว ในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อแสวงหา
ความเงียบสงบ ความงดงามของประวัติศาสตร จะมีสถานที่พักมากมายใหเลือก แตจะมีจำนวนรีสอรทไมมาก              
สวนใหญเจาของรีสอรทจะเปนคนทองถิ่นซึ่งอยูในพื้นที่ ลักษณะของแตละรีสอรทจะมีความแตกตางกันแลวแต
รูปแบบของแตละรีสอรท ซึ่งอาจเปนสถานที่พักขนาดเล็กโดยคิดคาเชาในราคาต่ำ จนถึงที่พักประเภทรีสอรท              
มีความหรูหราระดับราคาสูง นอกจากน้ันยังไดรับการสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ 
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 จากเหตุผลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวโนมความตองการที่พักที่มีอัตราเพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโต
ทางการทองเที่ยวซึ่งพิจารณาไดจากจำนวนนักทองเท่ียวที่มีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นในอนาคต และสงผลใหเกิดการ
แขงขันในอุตสาหกรรมที่พัก ดังนั้น เพื่อเปนการเสริมสรางศักยภาพของผูประกอบธุรกิจที่พักซึ่งใหบริการตามความ
ตองการของนักทองเท่ียวผูใชบริการท่ีพัก นักลงทุน หรือ ผูประกอบการธุรกิจท่ีพักจึงจำเปนท่ีจะตองทราบความตองการ
ของผูใชบริการท่ีพัก อีกท้ังผูวิจัยเปนผูดำเนินธุรกิจท่ีพักประเภทรีสอรท จึงตองการทราบขอมูลเก่ียวกับความตองการ
หรือปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอนักทองเท่ียวซ่ึงใชในการพิจารณาตัดสินใจเลือกท่ีพักประเภทรีสอรท
ในระหวางการเดินทาง เพ่ือนำขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการใหบริการเพ่ือใหตรงกับ
ความตองการของผูใชบริการท่ีพัก เพ่ือใหการดำเนินธุรกิจท่ีพักในจังหวัดกาญจนบุรีประสบความสำเร็จ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรท            
ในจังหวัดกาญจนบุรี 

2. เพ่ือเปรียบเทียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพักประเภทรีสอรท 
ในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล 

3. เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง การดำเนินธุรกิจท่ีพักประเภทรีสอรท ในจังหวัดกาญจนบุรี 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
  การวิจัย เรื่อง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักประเภทรีสอรท              
ในจังหวัดกาญจนบุรี มีสมมติฐานในการวิจัย ดังน้ี 

1. นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลอืกท่ีพักประเภทรี
สอรทแตกตางกัน 

2. นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภท
รีสอรทแตกตางกัน 

3. นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรทแตกตางกัน 

4. นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก
ประเภทรีสอรทแตกตางกัน 

5. นักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกท่ีพักประเภทรีสอรทแตกตางกัน 

6. นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ี
พักประเภทรีสอรทแตกตางกัน 

7. นักทองเที่ยวที่มีเชื้อชาติตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือก ที่พัก
ประเภทรีสอรทแตกตางกัน 
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วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรเปาหมายในการศึกษา คือ เฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาเลือกท่ี
พำนักในที่พักในจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 3,833,184 คน กลุมตัวอยางผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางตามรูปแบบของ
ธุรกิจ กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ “ทาโร ยามาเน” (Taro Yamane, 1973:125) ไดขนาดกลุม
ตัวอยาง จำนวน 400 ราย ทำการหาจำนวนกลุมตัวอยางที่ตองการสุม โดยใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมติาม
สัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จำนวนนักทองเที่ยว ประชากร กลุมตวัอยาง 
นักทองเท่ียวชาวไทย 3,566,556 372 
นักทองเท่ียวตางชาติ 266,628 28 

รวม 3,833,184 400 

ท่ีมา สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี (2560) 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถาม เกี ่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ในเรื ่อง เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกท่ีกำหนดคำตอบไวให 
(forced choice)  
 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถาม เก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานที ่พ ักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุร ี เป นแบบสอบถามเปนแบบกำหนดคำตอบใหเลือกตอบ 
แบบสอบถามเปนแบบประเมินคา แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มีขอคำถามจำนวน 8 ปจจัย ไดแก 
ดานหองพัก ดานราคา ดานสถานที ่/ชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบรรจุภัณฑ            
ดานพนักงานบริการ ดานกระบวนการใหบริการ และดานปจจัยแวดลอมทางกายภาพ โดยมีเกณฑในการกำหนดคา
น้ำหนักของการประเมินเปน 5 ระดับตามวิธีของลิเคิรท (Likert Scale)  
การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ไดอาศัยขอมูลท้ังในลักษณะของขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ ประกอบกันโดยมีท่ีมา
ของขอมูล ดังน้ี 

1.  ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยตรงจากการแจกแบบสอบถามแก
กลุมตัวอยาง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) ไดมาจากการคนควาขอมูลจาก หนังสือพิมพ วารสาร งานวิจัย และ
อินเตอรเน็ต ในสวนท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย นำมาสรุปเปนประเด็นในการนำเสนองานวิจัย 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิเคราะหลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามใชคารอยละ (percentage) 
2. การวิเคราะห เกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พัก

ประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ใชวิธีคาเฉลี่ย ( X ) และหาคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยพิจารณาวา
คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใด ก็แสดงวา เก่ียวกับปจจัยสวนประสม
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ทางการตลาดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี อยูในระดบัน้ัน 
ท้ังน้ี ผูวิจัยไดใชเกณฑการพิจารณา (Best and Kahn,2006: 246-250) ดังน้ี 

คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับความสำคัญมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับความสำคัญมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับความสำคัญปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับความสำคัญนอย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับความสำคัญนอยท่ีสุด 

  3. หาคาที (T – test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปร 2 กลุม 
 4. หาคาเอฟ (F-test) เพ่ือทดสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบตัวแปร 3 กลุม 
 5. การเปรียบเทียบรายคูใชสถิติของเชฟเฟ 
 

สรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยสามารถแสดงรายละเอียดที่สำคัญไดดังน้ี 
 ผลการวิเคราะหลักษณะสวนบุคคล ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางท่ี
ศึกษาสวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 31-40 ป มีสถานภาพสมรส มีอาชีพพนักงานบริษัท มีรายไดตอเดือน 
20,001-40,000 บาท ระดับการศึกษาสวนใหญระดับปริญญาตรี และมีเชื้อชาติยุโรเปยนมากท่ีสุด 
 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลตอการเลือกที ่พักประเภทรีสอรท             
ในจังหวัดกาญจนบุรี กลุ มตัวอยางที ่ตอบแบบสอบถามใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี
ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก 
โดยใหการใหตัดสินใจกับดานหองพักมากท่ีสุด ( X =3.85) ดานปจจัยแวดลอมทางกายภาพ ( X =3.84) ดานราคา           
( X =3.76) ดานสถานที่/ชองทางการจัดจำหนาย ( X =3.70) ดานพนักงานบริการ ( X =3.67) ดานการสงเสริม
การตลาด ( X =3.63) ดานกระบวนการใหบริการ ( X =3.63) และดานการบรรจุภัณฑเปนอันดับสุดทาย ( X =3.61)  
หากพิจารณาเปนรายดานสามารถเรียงลำดับการตัดสินใจไดดังน้ี 

1. ดานหองพัก ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ความสะอาดของหองพักและหองน้ำเปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
ขนาดของหองพักและเตียงนอน อุปกรณสิ ่งอำนวยความสะดวกในหองพัก ความเหมาะสมของระบบไฟฟา          
ในหองพัก และขนาด อุปกรณภายในหองน้ำเปนอันดับสุดทาย 

2. ดานปจจัยแวดลอมทางกายภาพ ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญ        
ในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี บรรยากาศในหองพักและรอบบริเวณสถานท่ีพัก
เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะอาดและปลอดภัย ความสะอาดบริเวณสถานท่ีโดยรอบของท่ีพัก สิ่งกอสรางอยู
ในสภาพดี พรอมใชงาน และการแบงสัดสวนทางเดินชัดเจนระหวางลูกคาและพนักงาน เปนอันดับสุดทาย 

3.  ดานราคา ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีความสำคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ระดับราคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของหองพักเปนอันดบัแรก รองลงมา
คือ การกำหนดราคาคาบริการตางๆ ชัดเจน มีระดับราคาหองพักใหเลือกหลากหลาย รับชำระคาบริการตางๆ           
ดวยบัตรเครดิต และการจายชำระเงินมัดจำเปนอันดับสุดทาย  
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4. ดานสถานท่ี/ชองทางการจัดจำหนาย ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคญั
ในการตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี สถานที่ตั้งของที่พักเหมาะสม ใกลแหลง
ทองเท่ียวเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความสะดวกในการเดินทาง สถานท่ีพักอยูใกลแหลงชุมชน ความสะดวกใน
การเดินทาง และมีบริการรับสงสนามบิน สถานีขนสง เปนอันดับสุดทาย 

5. ดานพนักงานบริการ ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริการเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ การใหความชวยเหลือในการแกปญหา การใหขอมูลสถานที่ทองเท่ียว กิริยามารยาทของพนักงาน
บริการ สวนพนักงานบริการยิ้มแยมแจมใสและมีความเปนมิตร เปนอันดับสุดทาย 

6. ดานการสงเสริมการตลาด ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ไดรับคำแนะนำในพักแรมจากญาติหรือเพื่อนเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ การใหสวนลดราคาเม่ือพักระยะยาว โฆษณาทางหนังสือพิมพ และหนังสือนำเท่ียว ขอมูล
การแนะนำจากบริษัทตัวแทนจำหนาย เปนอันดับสุดทาย 

7. ดานกระบวนการใหบริการ ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญในการ
ตัดสินใจเลือกสถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ความรวดเร็วในการสำรองและจัดหาหองพักเปน
อันดับแรก รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการ Check out และความสุภาพ ความเต็มใจใหความชวยเหลือ เคร่ืองดื่ม
บริการขณะรอการจัดหาหองพัก และการบริการขนสัมภาระใหผูเขาพัก เปนอันดับสุดทาย 

8. ดานการบรรจุภัณฑ ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจ
เลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี บรรจุภัณฑมีเอกลักษณสัญลักษณของโรงแรมเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือ บรรจุภัณฑบอกถึงวิธีการใชสินคา บรรจุภัณฑมีความสะดวกตอการใชงาน บรรจุภัณฑปกปองสินคาได 
และบรรจุภัณฑเคร่ืองใชในหองพักสวยงาม เปนอันดับสุดทาย 
ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 นักทองเท่ียวท่ีมีเพศตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ี
พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบดวยคาสถิต ิT-test ท่ีระดับนัยสำคัญ .05 พบวา 
เพศท่ีตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี 
ในดานพนักงานบริการ ไมตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนดานหองพัก ดานราคา ดานสถานท่ี/ชองทางการ
จัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบรรจุภัณฑ ดานกระบวนการใหบริการ และ ดานปจจัยแวดลอม
ทางกายภาพ แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 2 นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ี
พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig 
นอยกวา .05 (ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีอายุตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภท รีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  

สมมติฐานท่ี 3 นักทองเท่ียวท่ีมีสถานภาพตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
ท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig นอย
กวา .05 (ที่ระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีสถานภาพตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน  

สมมติฐานท่ี 4 นักทองเท่ียวท่ีมีอาชีพตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
ท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig 
นอยกวา .05 (ที่ระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีอาชีพตางกันทำใหปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
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สมมติฐานที่ 5 นักทองเที่ยวที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่ มี
อิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way 
ANOVA ไดคา Sig นอยกวา .05 (ที่ระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเที่ยวที่มีรายไดตอเดือน
ตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรทใน จังหวัดกาญจนบุรี 
แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 6 นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอ
การเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA 
ไดคา Sig นอยกวา .05 (ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีระดับการศึกษาตางกันทำให
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที ่มีอิทธิพลตอการเลือกที ่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี ในดาน
กระบวนการใหบริการ ไมตางกันซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐาน สวนดานหองพัก ดานราคา ดานสถานท่ี/ชองทางการ
จัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานการบรรจุภัณฑ ดานพนักงานบริการมและ ดานปจจัยแวดลอมทาง
กายภาพ แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 

สมมติฐานท่ี 7 นักทองเท่ียวท่ีมีเชื้อชาตติางกันทำใหปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
ที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ผลการทดสอบสมมุติฐานดวย one-way ANOVA ไดคา Sig 
นอยกวา .05 (ท่ีระดับนัยสำคัญเทากับ .05) หมายความวา นักทองเท่ียวท่ีมีเชื้อชาติตางกันทำใหปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกันซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน 
 

อภิปรายผล 
ผลการศึกษาในครั้งน้ี ผูวิจัยมีประเด็นที่จะนำเสนอ อภิปรายผล ตามรายละเอียดการคนพบ ดังน้ี 
 จากผลการศึกษาลักษณะสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกท่ีพัก
ประเภทรีสอรท ในจังหวัดกาญจนบุรี ในครั้งนี้ พบวา นักทองเที่ยวสวนใหญเปนเพศชาย และมีเชื้อชาติยุโรเปยน
มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ จันทรสุวรรณ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมการ
ทองเท่ียวพำนักระยะยาวในลากูนาภูเก็ต โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากนักทองเท่ียวท่ีเขามาพำนักในกลุมโรงแรม 
ลากูนาภูเก็ต จำนวน 174 ราย ผลการวิจัยพบวาจากจำนวนนักทองเที่ยวทั้งหมดเปนนักทองเที่ยวชาวยุโรป และ
เปนนักทองเที่ยวเพศชายมากกวาเพศหญิง และสอดคลองกับงานวิจัยของปานจิต มีเพียร (2551 : 58) ไดศึกษา
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา จังหวัดสุราษฎรธานี             
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการรีสอรท เปรียบเทียบปจจัยท่ีผลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ 
ท่ีมาพักในเกาะเตา ผลการวิจัยพบวา นักทองเท่ียวสวนใหญเปนเพศชาย จากทวีปยุโรป 
 จากผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักประเภท           
รีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวมแตละดานอยูในระดับมาก ซ่ึงดานผลิตภัณฑพิจารณาจากปจจัยท่ีมีระดับ
ความสำคัญมากที่สุด คือ ความสะอาดของหองพักและหองน้ำ ซึ่งสอดคลองกับ กัมปนาท บุญพอมี. (2551 : 39)  
ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พักประเภทรีสอรทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญปจจัยดาน
หองพักโดยเนนเร่ืองความสะอาดของหองพักและหองน้ำ ดานราคาพิจารณาจากปจจัยท่ีมีระดบัความสำคญัมากท่ีสุด คือ 
ระดับราคาท่ีเหมาะสมกับขนาดของหองพัก การกำหนดราคาคาบริการตางๆ ชัดเจน มีระดับราคาหองพักใหเลือก
หลากหลาย รับชำระคาบริการตางๆ ดวยบัตรเครดิตและการจายชำระเงินมัดจำ ซ่ึงสอดคลองกับ กัมปนาท บุญพอมี. 
(2551 : 39) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกท่ีพักประเภทรีสอรทเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 
ผลวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการเลือกที่พัก กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสำคัญ 
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ดานราคาเนนเรื่องระดับราคาที่เหมาะสมกับขนาดของหองพัก ดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีพักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี พิจารณาจากปจจัยท่ี
มีระดับความสำคัญ คือ การใหสวนลดราคาเม่ือพักระยะยาว  
 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สราวุธ จันทรสุวรรณ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง การสงเสริมการ
ทองเที่ยวพำนักระยะยาวในลากูนาภูเก็ต ผลการวิจัยพบวานักทองเที่ยวเห็นวาราคาของที่พักเหมาะสมกับการ
ทองเที่ยวพำนักในระยะยาว ดานบุคลากร ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือก
สถานที่พักประเภทรีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี พบวาพิจารณาจากปจจัยที่มีระดับความสำคัญมากที ่สุด คือ 
ความสามารถในการสื่อสารของพนักงานบริการ ซ่ึงสอดคลองกับ วิเชียร เอียดไฝ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง 
ปจจัยที่ลูกคากลุมประเทศในทวีปยุโรปเลือกใชบริการโรงแรม เดอะ กะรนวิลลา ภูเก็ต บีช รีสอรท แอนดสปา 
พบวา ภาพรวมในดานการใหบริการเขาพัก คือการสื่อสารของพนักงาน 
  จากผลการศึกษาเปรียบเท่ียบปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานท่ี
ประเภท รีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ อายุ สถานภาพ อาชพี รายไดตอเดอืน 
ระดับการศึกษา และเชื้อชาติ แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 มีผลตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ความสำคัญในการตัดสินใจเลือกสถานท่ีประเภท รีสอรทในจังหวัดกาญจนบุรี แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ ปานจิต มีเพียร 
(2551 : 58) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในเกาะเตา 
จังหวัดสุราษฎรธานี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรีสอรท เปรียบเทียบปจจัยที ่ผลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทของ
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศที่มาพักในเกาะเตา ผลการวิจัยพบวาผลการเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจเลือกรีสอรทของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลพบวา เพศ อายุ การศึกษา 
สถานภาพสมรส อาชีพ ภูมิลำเนา และรายได ที่แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจเลือกรีสอรทแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาเก่ียวกับทิศทางการดำเนินธุรกิจท่ีพักในประเทศไทยหลังเปดการคาอาเซียน 
 2. ควรศึกษาสิ่งจูงใจสำหรับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศในการเขาพักรีสอรท ของแหลงทองเที่ยวอื่นๆ 
เพ่ือทราบสิ่งจูงใจและนำไปใชในการพัฒนาธุรกิจท่ีพักประเภทรีสอรท 
 3. ควรศึกษาเก่ียวกับตลาดผูบริโภคผูบริโภคกลุมตางประเทศ เพ่ือขยายธุรกิจเพราะมีนักทองเท่ียวเขามา
เท่ียวในประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ตปริมาณมาก 
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สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของ
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของ
ผู บริโภคในจังหวัดเชียงใหม 2) ศึกษาระดับความสำคัญสวนประสมการตลาดของการซื้อสินคาออนไลนผาน
โทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม และ 3) เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคใน
จังหวัดเชียงใหมที่ซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟน จำแนกตามพฤติกรรมที่ซื้อสินคา ประชากร คือ 
ผู บริโภคที ่มีประสบการณซื ้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนในจังหวัดเชียงใหม ที ่ไมทราบจำนวน
ประชากรณที่แนนอน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคำนวณไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. 
Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชื่อม่ันรอยละ 95 จำนวน 420 คน สุมกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความนาจะเปน 
ดวยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (X) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และสถิติทดสอบ One Way ANOVA (F-test) 
ผลการวิจัยพบกวา  

1. พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปน
เพศหญิง อายุ 19-36 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ รายไดตอเดือน 10,001–
30,000 บาท จุดประสงคในการซ้ือสินคาเพ่ือนำไปใชเอง ซ้ือผานชองทางเว็บไซต/แอพพลิเคชั่น Facebook Lazada 
และ Shopee เน่ืองจากมีสินคาใหเลือกหลากหลาย สินคาท่ีสั่งซ้ือบอยท่ีสุดคือ สินคาแฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย จำนวน
เงินในการสั่งซ้ือสินคาต่ำกวา 1,000 บาท สั่งซ้ือ 2-3 คร้ังตอเดือน ในชวงเวลา 18.01 – 22.00 น.  

2. ระดับความสำคัญสวนประสมทางการตลาดของการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชยีงใหม ภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวามากท่ีสุด คือ ดานการชำระเงนิ 
รองลงมาคือ ดานกระบวนการและดานลักษณะทางกายภาพ และนอยท่ีสุดคือ ดานบุคลากรและดานบรรจุภัณฑ  

3. สวนประสมทางการตลาดที่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารท
โฟนท่ีแตกตางกันดานประเภทของสินคาท่ีซ้ือ อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 นอกน้ันไมมีความแตกตาง 
 
คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาด พฤติกรรมการซ้ือ สินคาออนไลน 
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Abstract 
 The objective of this research is to 1) study the behavior of online shopping via smart 
phones of consumers in Chiang Mai 2) study the importance of the marketing mix of online 
purchases via smart phones Of consumers in Chiang Mai and 3) comparing the marketing 
mix of consumers in Chiang Mai who buy products online via smart phones Phone Classified 
by behavior of purchasing products, population is the consumers who have experience buying 
products online via smart phone in Chiang Mai That does not know the exact number of 
population Determine the size of the samples using the formula of unknown size of W.G. 
Cochran, by determining the confidence level of 95 percent of the 420 randomly chosen 
samples without using probability. By accidental selection method Statistics used for data 
analysis are Frequency, Percentage, Mean () and Standard Deviation (S.D) and One-Way 
ANOVA (F-test) statistics. 
The results were over 

1. Behavior of online shopping through smart phones of consumers in Chiang Mai 
Province Most of them are female aged 19-36 years, bachelor degree. Career civil servant / 
state enterprise employee Monthly income 10,001–30,000 baht. Purpose of purchase for 
personal use. Buy through the website / application Facebook Lazada and Shopee because there 
are many products to choose from. The most ordered products are Fashion products / Apparel 
Amount of purchase less than 1,000 baht. Order 2-3 times per month during 18.01 - 22.00 hrs. 

2. The importance level of the marketing mix of online purchases via smart phones 
of consumers in Chiang Mai The overview is at a high level. When considering in each aspect 
Found that the most is the payment, the second is the process and physical characteristics 
And the smallest is Personnel and packaging 

3. Different marketing mixes affect the behavior of online shopping via smart phones 
which are different in the types of products purchased. Significantly at the level of 0.05, there 
was no difference. 
 
Keywords : Marketing mix Buying behavior Online products 
 
บทนำ 

ปจจุบันเทคโนโลยีมีความจำเปนสำหรับการดำเนินชีวิตของมนุษย เพราะทุกคนใชเทคโนโลยีเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการใชชีวิตประจำวันตั้งแตตื่นตอนจนถึงการเขานอน ดังน้ันเทคโนโลยีจึงเปนสิ่งจำเปนขั้นพ้ืนฐานอีก
อยางหน่ึงของมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูคนท่ีอาศัยอยูในเมืองท่ีชีวิตประจำวันมีแตความเรงรีบตองแขงขันกับเวลา 
การนำเทคโนโลยีเขามาชวยอำนวยความสะดวกในการทำงานใหมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยังชวยยนระยะเวลา
ทำกิจกรรมตางๆ ใหสั้นลง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการสือ่สารเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางยิง่ในยุคปจจุบันและเปนชองทาง
หลักในการติดตอสื่อสารในสังคมสมัยใหม ไมวาจะเปนการใชโทรศัพทมือถอืหรืออินเตอรเน็ตในเครือขายสังคม
ออนไลน (Social Network) จะเห็นไดวาเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบันมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และอุปกรณหลักที่ทุกคนขาดไมได คือ โทรศัพทมือถือ ซึ่งโทรศัพทมือถือไมไดเปนเพียงเครื่องมือสื่อสารเทาน้ัน              
แตไดมีการพัฒนารูปแบบ ฟงกชั ่นการใชงานที ่เพิ ่มประสิทธิภาพในการติดตอสื ่อสารมากยิ่งขึ้นจนกลายเปน 
“สมารทโฟน” ท่ีสามารถแลกเปลี่ยนขาวสาร คนหาขอมูลท่ีตองการ หรือแมแตการสั่งซ้ือสินคาผานโทรศัพทสมารท
โฟนท่ีเชื่อมตอเครือขายอินเตอรเน็ต สามารถทำไดทุกอยางไดงายเพียงปลายน้ิวสัมผัส ประกอบรัฐบาลไดกำหนด
นโยบายประเทศไทย 4.0  
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เนนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม การวิจัย
เพื่อใหเกิดการพัฒนาไปสูการสรางนวัตกรรม จึงเปนสวนที่สำคัญตอการขับเคลื่อนนโยบายและเพื่อใหเกิดการ
สนับสนุนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรท่ี 1 การวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  

ปจจุบันประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาประเทศเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 (Thailand 4.0) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยี และมีการพัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหมีสัญญาการเชื่อมตอท่ีมีความเร็วสูงขึ้น ทำให
ผูใหบริการสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ตมีการปรับตัวขยายสัญญาณอินเตอรเน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีเพ่ือใหบริการ
แกผูใชบริการมากยิ่งขึ้น สงผลใหการใชงานโทรศัพทสมารทโฟนมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 

จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลการสำรวจการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 จากประชากรอายุ 6 ปขึ ้นไป จำแนกตามการใช
เคร่ืองมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหวางป พ.ศ.2557 – 2561 ระดับประเทศ พบวา ประเทศ
ไทยมีจำนวนผูใชโทรศพัทมือถือมากขึน้อยางตอเน่ืองจาก ป พ.ศ.2557 มีผูใชบริการ รอยละ 77.2 จำนวน 48.1 ลาน
คน จนถึงป พ.ศ.2561 มีผูใชบริการ รอยละ 89.6 จำนวน 56.7 ลานคน (สำนักงานสถิติแหงชาต,ิ 2561 : ออนไลน) 
และจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ขอมูลการสำรวจการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2561 จากประชากรอายุ 6 ปขึ้นไป จำแนกตามการใช
เครื่องมือ/อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระหวางป พ.ศ.2557 – 2561 จังหวัดเชียงใหม พบวา          
มีจำนวนผูใชโทรศัพทมือถือมากขึ้นจาก ป พ.ศ.2557 มีผูใชบริการ จำนวน 1,289,590 คน จนถึงป พ.ศ.2561           
มีผูใชบริการ จำนวน 1,308,911 คน (สำนักงานสถิติจังหวัดเชยีงใหม, 2561 : ออนไลน) ผูบริโภคในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหมมีแนวโนมนิยมใชโทรศัพทสมารทโฟนในการเชื่อมตออินเตอรเน็ตมากขึ้น จึงเกิดเปนกระแสการเติบโตของ
ธุรกิจท่ีเรียกกวา M-Commerce (Mobile-Commerce) จากขอมูลดังกลาวการใชงานโทรศัพทมือถือ สมารทโฟนมี
แนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงเปนปจจัยสำคญัท่ีกระตุนใหผูบริโภคเขาถึงการใชงานอินเตอรเน็ตมากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบการ
ใชงานของโทรศัพทมือถือสมารทโฟนมีความหลากหลาย จากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม ป 2561 พบวา พฤติกรรมการใช
อินเตอรเน็ตของคนไทยเพ่ิมขึ้นตอเน่ือง เฉลี่ยนานขึ้น 10 ชั่วโมง 5 นาทีตอวัน และสื่อสังคมออนไลน (Social Media) 
ท่ีนิยมใช ไดแก Facebook, Instagram, Twitter, Pantip, Youtube, Line TV, Messenger, LINE, E-mail, Search 
และยังมีซื้อสินคาและบริการออนไลน ยังคงเปนสวนหนึ่งของการใชงานอินเตอรเน็ต ซึ่งปจจุบันสวนใหญจะทำ
กิจกรรมผานทางออนไลนมากกวาออฟไลน เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรม สำหรับปจจยัที่ทำใหคนเขา
รานขายของออนไลนมากท่ีสุด คือ การโฆษณาจากเว็บไซตและสื่อออนไลน รวมท้ังการซ้ือของออนไลนเปนเร่ืองงาย
เพียงแคสั่งซ้ือ จายเงินและรอรับของท่ีบาน ประกอบดับมีโปรโมชั่นตางๆ ทำใหไดรับของแถมหรือสินคาท่ีมีราคาถูกกวา 
สำหรับการชำระเงิน ผูบริโภคใหความสำคัญกับการชำระเงินแบบออฟไลนมากกวา เพราะวาผูบริโภคสบายใจ
มากกวาการชำระเงินผานชองทางออนไลน (สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส, 2561 : ออนไลน)  

ดวยเหตุผลกลาวมาขางตน ผูศึกษาเล็งเห็นความสำคัญและมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง สวนประสมทาง
การตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
เพราะสวนประสมทางการตางๆ มีสวนสำคัญ ทำใหธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเติบโตอยางรวดเร็ว และผลักดันให
ผูบริโภคซ้ือสินคาผานทางออนไลนเปนจำนวนมาก ซ่ึงสามารถนำขอมูลมาชวยในการพัฒนาธุรกิจออไลนและใชเปน
กลยุทธเพ่ือสนับสนุนการเติมโตของธุรกิจ นอกจากน้ียังเปนแนวทางใหกับผูท่ีสนใจทำธุรกิจออนไลนไดใชเปนขอมูล
ประกอบในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจในพ้ืนท่ีจงหวัดเชียงใหมไดอยางเหมาะสมตอไป 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศพัทสมารทโฟน 

ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังน้ี 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
2. เพื ่อศึกษาระดับความสำคัญสวนประสมทางการตลาดของการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพท

สมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมที่ซื้อสินคาออนไลนผาน

โทรศัพทสมารทโฟน จำแนกตามพฤติกรรมท่ีซ้ือสินคา  
สมมติฐานการวิจัย 

เพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย ผูวิจัยไดตั้งสมมติฐานของการวิจัยดังน้ี 
พฤติกรรมการซื ้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนที ่ตางกัน เกิดจากสวนประสมการตลาด           

ท่ีแตกตางกัน 
 
กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤตกิรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟน 
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ใชทฤษฎีเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังน้ี ดังน้ี 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 9Ps เปนแนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม ซึ่งมีบทบาทสำคัญทาง
การตลาด เพ่ือนำมาใชในการดำเนินงานใหธุรกิจสอดคลองกับความตองการของตลาดเปาหมาย โดยศิริิวรรณ เสรีรัตน 
และคณะ (2541) อางอิงถึงแนวคิดสวนประสมทางการตลาดของ Philip Kotler ไววา เปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจท่ีใหบริการซ่ึงจะไดสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) หรือ 7Ps ไดแก ดานผลิตภัณฑ (Product) ดาน
ราคา (Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ดานสงเสริมการตลาด (Promotion) ดานบุคลากร (People) 
ดานลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ดานกระบวนการ (Process) จากการศึกษาดานปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดอิเล็กทรอนิกสของ ณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ (2558) ไดเพ่ิมองคประกอบสวนประสมทางการตลาดจากเดิม 
7Ps เปน 9Ps เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของการตลาดในปจจุบัน ไดแก ดานบรรจุภัณฑ (Packaging) 
และดานการชําระเงิน (Payment)  

ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค เปนปจจัยสำคัญที่จะเรียนรูถึงการกระทำ หรือความตองการของผูบริโภค            
เพ่ือสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหตรงความตองการมากท่ีสุด ประกอบดวย ประเภทของสินคาท่ี
สั่งซื้อ ชวงเวลาที่ซื้อสินคา ความถี่ในการซื้อ จำนวนเงินเฉลี่ยในการซื้อ จุดประสงคในการซื้อ เหตุผลที่ซื้อสินคา   
และชองทางการสั่งซ้ือ 
ตัวแปรที่ศึกษา 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก 
1.1 ขอมูลสวนบุคคล 
1.2 ปจจัยสวนประสมการตลาด 

2. ตัวแปรตาม ไดแก 
2.1 พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟน 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยเร่ืองสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟ

นของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตของการวิจัยไวดังน้ี 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มีประสบการณซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพท
สมารทโฟนในจังหวัดเชียงใหม ท่ีไมทราบจำนวนประชากรณท่ีแนนอน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเชิงปริมาณคร้ังน้ี ไดแก จำนวน 400 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย
การใชสูตรการคำนวณไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran โดยกำหนดระดับคาความเชือ่ม่ันรอยละ 95 และ
ระดับความคาดเคลื่อนรอยละ 5 คน (กัลยา วาณิชยบัญชา, 2555) ดวยวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยไมอาศัยความ
นาจะเปน (Non-probability sampling) เนื่องจากผูวิจัยไมมีรายชื่อของผูซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารท
โฟนท้ังมด โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาวิจัยท่ีเนนการดำเนินงานท้ังเชิงปริมาณ ดังน้ันเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี
ประกอบดวย 

ตอบท่ี 1 เปนคำถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามปลายปด (Close-ended 
question) มี 5 ขอ ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการศึกษา 

ตอนท่ี 2 เปนคำถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามแบบ
เลือกตอบ (Check list) มี 7 ขอ ประกอบดวย ประเภทของสินคาท่ีสั่งซ้ือบอย ความถี่ในการสั่งซ้ือ ชวงเวลาในการ
สั่งซื้อ จำนวนเงินเฉลี่ยที่ใชในการซื้อสินคา จุดประสงคในการซื้อสินคา เหตุผลที่ซิ้อสินคาออนไลน และเว็บไซต/
แอพพลิเคชั่นท่ีใชในการบริการสั่งซ้ือสินคา 

ตอนท่ี 3 เปนคำถามเก่ียวกับระดับความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดสินคาออนไลนผานโทรศัพท
สมารทโฟนในดานตางๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการชำระเงินและดานบรรจุภัณฑ จำนวน 33 ขอ 
ประกอบดวยคำถามที ่ม ีหลายคำตอบใหเล ือก (Multiple Choice Questions) แบบมาตราสวนประมาณคา             
(Rating Scale) โดยใชระดับการวัดขอมูล 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale โดยมีระดับความคิดเห็นตอความสำคญั 
ของสวนประสมทางการตลาด มีคาคะแนนมาตรฐาน  

เกณฑคะแนนเฉลี่ยของสวนประสมทางการตลาดในดานตางๆ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
จัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการชำระเงิน 
และดานบรรจุภัณฑ โดยใชคาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวชี้วัดตามเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของ เบสท 
(Best W. John., 1997 : 190 อางถึงใน ณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ, 2558 : 25) 
ข้ันตอนการสรางเครื่องมือวิจัย 

การสรางเครื่องมือ ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนการ
สรางแบบสอบถามตามลำดับดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แลวนำผลการศึกษามาสรางแบบสอบถาม ไดนำ
แบบสอบถามของณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ (2558) มาปรับใช โดยขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 

2. กำหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
3. สรางเคร่ืองมือในการวิจัย 
4. เสนอรางเคร่ืองมือตออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบและใหขอเสนอแนะ 
5. นำเคร่ืองมือท่ีปรับปรุงแลวเสนอใหผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงทางเน้ือหา (Content Validity) 
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หรือความสอดคลองระหวางขอความที่เขียนขึ้นในแบบสอบถามกับนิยามศัพทที่กำหนดไว โดยหาคาดัชนีความ
สอดคลอง IOC (Index of Item Objective Congruence) โดยมีคาIOC ตั้งแต .67–1.00 

6. นำเครื่องมือไปทดลองใช (Try out) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน แลวนำผลการ
ทดลองมาใชคำนวณเพื่อหาคาความเที่ยง (Reliability) ดวยวิธีการหาคาสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป ไดคาเทากับ .913 

7. นำเครื่องมือที่ทดลองใชแลวเสนอที่อาจารยปรึกษา เพื่อปรับปรุงเครื่องมือใหถูกตองสมบูรณและ
จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ มีการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม แบงเปน 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามปลายปด (Close-ended question) มี 5 ขอ 
ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยการหาความถี่ (Frequency) คารอย
ละ (Percentage) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบการบรรยายประกอบตาราง 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามแบบเลือกตอบ (Check list) 
มี 7 ขอ ประกอบดวย ประเภทของสินคาท่ีสั่งซ้ือบอย ความถี่ในการสั่งซ้ือ ชวงเวลาในการสั่งซ้ือ จำนวนเงินเฉลี่ยท่ี
ใชในการซื้อสินคา จุดประสงคในการซื้อสินคา เหตุผลที่ซิ้อสินคาออนไลน และเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นที่ใชในการ
บริการสั ่งซื้อสินคา โดยการหาความถี ่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปและ
นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบการบรรยายประกอบ 

8. วิเคราะหขอมูลระดับความสำคัญสวนประสมการตลาดของการซื ้อสินคาออนไลนผานโทรศัพท
สมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

ตอนที่ 3 ความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนในดานตางๆ 
ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ 
ดานลักษณะทางกายภาพ ดานการชำระเงินและดานบรรจุภัณฑ จำนวน 33 ขอ ประกอบดวยคำถามที่มีหลาย
คำตอบใหเลือก (Multiple Choice Questions) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชระดับการวัด
ขอมูล 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert Scale มีระดับความคิดเห็นตอความสำคัญของสวนประสมทางการตลาด โดยใช
คาเฉลี่ยของผลคะแนนเปนตัวชี้วัดตามเกณฑในการวิเคราะห ตามแนวคิดของ เบสท (Best W. John., 1997 : 190 
อางถึงใน ณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ, 2558 : 25) 

จากนั ้นนำผลการวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี ่ย ( Χ ) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยใช
โปรแกรมสำเร็จรูปและนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปแบบการบรรยายประกอบตาราง 

9. วิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมท่ีซ้ือสินคา
ออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟน จำแนกตามพฤติกรรมที่ซื้อสินคา เปนการวิเคราะหขอมูลเชงิสถิติที่ใชทดสอบ
สมมติฐานในการวิจัย เพ่ือสรุปอางอิงประชากรของการวิจัยในคร้ังน้ี ตั้งระดับความเชื่อม่ัน 95% ซ่ึงจะนำขอมูลท่ีได
จากวิธีการสำรวจโดยแบบสอบถาม รวบรวมนำมาวิเคราะหสถิติขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป เพื ่อทดสอบ
สมมติฐาน โดยใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way analysis of Variance) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความแตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ไดแก ประเภทของสินคาที่สั่งซื้อบอย ความถี่ในการ
สั่งซื้อ ชวงเวลาในการสั่งซื้อ จำนวนเงินเฉลี่ยที่ใชในการซื้อสินคา จุดประสงคในการซื้อสินคา เหตุผลที่ซื้อสินคา
ออนไลน และเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นท่ีใชในการสั่งซ้ือสินคา หากพบความแตกตางจะทำการทดสอบรายคูดวยวิธีการ
ของเชฟเฟ (Scheffe’s)  
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สรุปและอภิปรายผล 
สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภค

ในจังหวัดเชียงใหม อภิปรายผลไดดังน้ี 
1. พฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม พบวา สวน

ใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายุระหวาง 19-36 ป และอายุระหวาง 37-51 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และเปนพนักงานบริษัทเอกชน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะทำงานประจำ
เขาออกท่ีทำงานเปนเวลาและบางคนทำงานเปนกะ ซ่ึงทำใหไมมีเวลาวางท่ีจะออกไปเลือกซ้ือสินคา สวนใหญเปน
เพศหญิงมากกวาเพศชายเนื่องจากเพศหญิงมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อสินคาไดงายกวาผูชาย ซึ่งสอดคลองกับ
ประภัสร รัตนธำรง (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือสินคาทางเฟสบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อยูในชวงอายุระหวาง 31-40 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปน
ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ และสอดคลองกับณัฐรินีย พรพิสุทธิ์ (2558) ไดศึกษาสวนประสมการตลาดท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุ 19-36 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน 
มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืน 10,001 – 30,000 บาท สินคาท่ีสั่งซ้ือบอยท่ีสุดคือ สินคาแฟชั่น/เคร่ืองแตงกาย ท้ังน้ีอาจเปน
เพราะสินคาประเภทแฟชั่นหรือเคร่ืองแตงกายเปนของคูกันกับเพศหญิง ดังคำสุภาษิตกลาวไววา “ไกงามเพราะขน 
คนงามเพราะแตง” ซึ่งเพศหญิงสวนมากชื่นชอบการแตงตัวใหตัวเองสวยเหมือนดาราท่ีตนเองชื่นชอบ แมกระท่ัง
การแตงตัวตามกระแสนิยมในปจจุบัน ซ่ึงสินคาแฟชั่นมักมีการเสื่อมความนิยมเร็ว จึงทำใหมีการซ้ือสินคาประเภทน้ี
บอยมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับนันทพร เขียนดวงจันทร (2561) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคาผานสื่อ
สังคมออนไลนของคนในกลุมเจเนเรชันวาย พบวา สินคาสวนใหญท่ีซ้ือ คือ สินคาแฟชั่น (เสื้อผา รองเทา กระเปา) 
เคร่ืองสำอาง และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส และสอดคลองกับภานุมาศ ใจกันทะ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือก
ซ้ือสินคาออนไลนของกลุมคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือก
ซ้ือเสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย/เคร่ืองนุงหม ความถี่ในการสั่งซ้ือสินคามากท่ีสุด 2-3 คร้ังตอเดือน สวนใหญสั่งซ้ือสินคา
ในชวงเวลา 18.01 – 22.00 น. จำนวนเงินในการสั่งซื้อสินคาโดยเฉลี่ยต่ำกวา 1,000 บาท จุดประสงคในการซ้ือ
สินคาเพ่ือนำไปใชเอง เหตุผลท่ีซ้ือคือ มีสินคาใหเลือกหลากหลาย มีบริการจัดสงสินคา และมีสวนลดและโปรโมชั่น
ตางๆ โดยนิยมซื้อสินคาผานเว็บไซต/แอพพลิเคชั่น Facebook ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา Facebook สามารถเขาถึง
กลุมลูกคาใหมๆ และบุคคลท่ีสนใจในตัวสินคาได เพียงแคกดไลน กดแชร ขอมูลสินคาก็กระจายออกไปสูเพ่ือนท่ีกด
ติดตามแฟนเพจ สามารถเห็นไดทันที อีกท้ังสินคาท่ีขายบน Facebook สวนใหญเปนสินคาสำหรับผูหญิง เน่ืองเพศ
หญิงมีโอกาสซ้ือสินคาออนไลนมากกวาเพศชาย ซ่ึงสอดคลองกับประภัสร รัตนธำรง (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการ
ซ้ือสินคาทางเฟสบุคของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญงิ อีกท้ังยัง
มีฟเจอรใหมที่นาสนใจอีกอยางหนึ่ง คือ การขายสินคาโดยการใช Facebook Live ผูบริโภคสามารถเห็นสนิคาได
ผานการถายทอดสด (Live) ทำใหเกิดความเชื่อม่ันในตัวรานคาและกดสั่งซ้ือสินคาไดอยางงาย และหากใชสินคาแลว
ประทับก็จะเกิดการซื้อใชซ้ำ ซึ่งสอดคลองกับภานุมาศ ใจกันทะ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา
ออนไลนของกลุมคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบวา นิยมเขาไปเลือกซื้อสินคาออนไลนผาน 
Facebook มากที่สุด รองลงมาคือ Lazada ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสินคาใน Lazada มีใหเลือกหลากหลายยี่หอ 
แบบ สี ขนาด ถือไดวาเปนศูนยรวมสินคาออนไลนแหลงใหญ มีการโฆษณาหลากหลายชองทางทำใหชื่อ Lazada 
เปนชื่อท่ีจำไดงายของผูบริโภคเวลาจะซ้ือสินคา มีโคดสวนลดใหเวลาสั่งซ้ือและมีของแถม ประกอบกับเมนูการใช
งานไมซับซอน ใชงานงาย ทำใหผูบริโภคเลือกซ้ือสินคาผานชองทางน้ีเปนจำนวนมาก ซ่ึงสอดคลองกับณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ 
(2558) สวนประสมการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ซ้ือผานชองทางแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต/แอพพลเิคชัน่ท่ีใชมากท่ีสุด คือ ลาซาดา และ
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จากผลการสำรวจของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคม ป 2561 พบวา สื่อสังคมออนไลน (Social Media) ที่นิยมใช ไดแก Facebook, Instagram, Twitter, 
Pantip, Youtube, Line TV, Messenger, LINE, E-mail, Search เปนตน 

2. ระดับความสำคัญสวนประสมทางการตลาดของการซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของ
ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ภาพรวมมีระดับความสำคัญอยูในระดับมาก ( = 4.19) เม่ือจำแนกเปนรายดาน ปรากฏวา 
ดานผลิตภัณฑ (Product) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความหลากหลายของสินคา และสินคามีความทันสมัย 
ดานราคา (Price) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการแสดงคาใชจายในการจัดสงอยางชัดเจน การแสดงราคาสินคา
อยางชัดเจน ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) กลุมตัวอยางใหความสำคญักับการเขาถงึเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นมี
ความสะดวก คนหาสินคาท่ีตองการไดอยางรวดเร็ว สอดคลองกับณัฐรินีย พรพิสุทธ์ิ (2558) สวนประสมการตลาดท่ี
สงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระดับ
ความสำคัญของสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลน ดานราคามากท่ีสุด ดานการ
สงเสริมทางการตลาด (Promotion) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการโฆษณาผานสื่อตางๆ การสะสมคะแนนเพ่ือ
แลกเปนสวนลด/สินคา สอดคลองกับนันทพร เขียนดวงจันทร (2561) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการซ้ือสินคา
ผานสื่อสังคมออนไลนของคนในกลุมเจเนเรชันวาย พบวา สิ่งกระตุนท่ีทำใหเกิดแรงจูงใจในการตั้งใจซ้ือสินคา คือ 
ปจจัยทางการตลาดเก่ียวกับโปรโมชั่นของสินคา ดานบุคลากร (People) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการอัพเดท
ขอมูลสินคาใหมอยูเสมอ ความรวดเร็วในการใหบริการ/ตอบคำถาม ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาหากไดรับขอมูลสินคาไม
ครบถวนและไดรับคำตอบจากผูขายชาอาจสงผลใหระดับความตองการสินคาน้ันๆ ลดลง หรือไปแสวงหาซ้ือสินคา
อ่ืนท่ีใกลเคียงกันหรือคูแขงกันได ดานกระบวนการ (Process) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการสั่งซ้ือสินคาและ
จัดสงสินคามีความสะดวก ขอมูลวิธีการสั ่งซื ้อสินคาถูกตองครบถวน ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical 
Evidence) กลุมตัวอยางใหความสำคญักับ หนาเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นมีความครบถวนของขอมูล รายละเอียดสินคา 
การสั่งซื้อและการจัดสง หนาเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นเขาถึงไดอยางรวดเร็วและงายตอการใชงาน ทั้งนี้อาจเปน
เพราะวาผูบริโภคในปจจุบันตองการความนาเชื่อถือและความม่ันใจ รวมท้ังความสะดวกตอการใชงานและมีเมนูการ
ใชงานงาย ไมซับซอน รวดเร็ว ดานการชำระเงิน (Payment) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับขอมูลการสั่งซื้อและ
ยอดเงินที่ตองชำระถูกตองและครบถวน, ชองทางชำระเงินมีความหลากหลาย ชองทางชำระเงินมีความปลอดภัย 
ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาชองทางการชำระเงินในปจจุบันผูบริโภคสามารถเลือกชำระเองไดตามความสะดวก อาทิ การ
ชำระเงินโดยการเก็บเงินปลายทาง ผานเคาเตอรธนาคารสาขา ผานแอพพลิเคชั่นธนาคาร ซ่ึงสะดวกสบาย ซ้ืองาย
จายคลอง สอดคลองกับภานุมาศ ใจกันทะ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของกลุมคนวัย
ทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พบวา นิยมชำระคาสินคาดวยการโอนเงินผานธนาคาร/ATM/I-Banking 
และสอดคลองกับพณิตานันท อังคสกุลเกียรติ (2556) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อเสื้อผาของผูหญิงจากรานคาในสังคมออนไลน พบวา นิยมเลือกการชำระคาสินคาโดยการโอนเงินผานธนาคาร 
หรือ ATM และดานบรรจุภัณฑ (Packaging) กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับสะดวกในการติดตามสถานะการจัดสง
สินคา การจัดสงสินคามีความรวดเร็ว ท้ังน้ีอาจเปนเพราะวาาบรรจุภัณฑ รวมถึงการติดตามสินคาและความรวดเร็ว
ในการจัดสงสินคาสงผลตอความประทับใจและความม่ันใจในตัวผูขายหรือรานคาไดเปนอยางดี ซ่ึงสอดคลองกับพณิ
ตานันท อังคสกุลเกียรติ (2556) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือเสื้อผาของผูหญิง
จากรานคาในสังคมออนไลน พบวา เลือกใหจัดสงสินคาทางไปรษณียแบบลงทะเบียนพิเศษ (EMS) มากท่ีสุด 

3. เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมท่ีซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพท
สมารทโฟน สามารถสรุปผลการวิเคราะหแตละดานได ดังน้ี 
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1. ดานประเภทของสินคาที่ซื้อ มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดในภาพรวม
แตกตางกัน โดยผูวิจัยมีความเห็นวา สินคาท่ีจำหนายออนไลนมีความหลากหลายและผูบริโภคมีความตองการหรือ
ความจำเปนท่ีจะใชแตกตางกันตามชวงวัย ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดสามารถสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา
ออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดานประเภทของสินคาท่ีสั่งซ้ือไดเปนอยางด ี

2. ดานความถี่ในการสั่งซ้ือสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมไม
แตกตางกัน โดยผูวิจัยมีความเห็นวา ผูบริโภคสั่งซ้ือสินคาไมไดคำนึงถึงจำนวนคร้ังในการสั่งซ้ือสินคาออนไลนในแต
ละเดือน อาจเปนเพราะสินคาออนไลนไมใชสินคาที่จำเปนตองใชบอยหรือจำเปนตอความตองการของผูบริโภค 
ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดสามารถจึงไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดาน
ความถี่ในการสั่งซ้ือสินคา 

3. ดานชวงเวลาที่สั่งซื้อสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดโดยภาพรวมไม
แตกตาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคสามารถซ้ือสินคาไดตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถสั่งซ้ือ จายชำระเงินได
ทุกทีทุกวเลา ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดสามารถจึงไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพท
สมารโฟน ดานชวงเวลาท่ีสั่งซ้ือสินคา 

4. ดานจำนวนเงินเฉลี ่ยที ่สั่งซื ้อสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดโดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ผู วิจัยมีความคิดเห็นวา สินคาที ่จำหนายออนไลนมีความหลากหลายและราคาก็มี
หลากหลายเชนกัน รวมถึงผูบริโภคอาจจะคำนึงถือสินคาที่ตองการซื้อมากกวา ดังนั้นสวนประสมทางการตลาด
สามารถจึงไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดานจำนวนเงินเฉลี่ยท่ีสั่งซ้ือสินคา 

5. ดานจุดประสงคในการสั่งซื้อสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาด โดย
ภาพรวมไมแตกตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคสวนมากมีจุดประสงคสั่งซื้อสินคาเพื่อใชเอง สามารถ
ตัดสินใจซ้ือดวยตนเอง หรือความชื่นชอบของตัวเองอยูแลว ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดสามารถจึงไมสงผลตอ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดานจุดประสงคในการสั่งซ้ือสินคา 

6. ดานเหตุผลท่ีซ้ือสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมไมแตกตาง
กัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ผูบริโภคแตละคนมีเหตุผลไมแตกตางกันในเร่ืองของความหลากหลายของสินคา สินคามี
ราคาถูกวาทองตลาด มีสวนลด รวมถึงการบริการจัดสงสินคา ซึ่งเนนความสะดวกสบาย ดังนั้นสวนประสมทาง
การตลาดสามารถจึงไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดานเหตุผลท่ีซ้ือสินคา 

7. ดานแหลงที ่สั่งซื ้อสินคา มีความคิดเห็นตอสวนสวนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม
แตกตาง ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เว็บไซตหรือแอพพลิเคชั่นที่นิยมในปจจุบัน และมีภาพลักษณทีดี่ มีการโปรโมท 
โฆษณาอยางหลากหลายชองทาง ไดแก Facebook Lazada Shoppee เปนตน ทำใหผูบริโภคจดจำชื่อแบรนด
เหลาน้ีเวลาจะเลือกซ้ือสินคาออนไลน ดังน้ันสวนประสมทางการตลาดสามารถจึงไมสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคา
ออนไลนผานโทรศัพทสมารโฟน ดานแหลงท่ีซ้ือสั่งซ้ือสินคา 
 
ขอเสนอแนะสำหรับ  

1. ดานผลิตภัณฑ (Product) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับความหลากหลายของ
สินคา ดังนั้นเพื่อใหดึงดูดผูบริโภคมากขึ้น ผูผลิตควรมีการพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายของตราสินคาและมี
คุณภาพ เพ่ือเปนการเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภคในการซ้ือสินคา 

2. ดานราคา (Price) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการแสดงคาใชจายในการจัดสง
อยางชัดเจน ดังน้ันผูขายควรบอกราคาจัดสงเปนมาตรฐานหรือควรมีโปรโมชั่นฟรีคาจัดสงดวย 

214

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



3. ดานชองทางการจัดจำหนาย (Place) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการเขาถึง
เว็บไซต/แอพพลิเคชั่นมีความสะดวก ดังน้ันผูขายตองปรับกลยุทธชองทางจำหนายใหมีความหลากหลาย เพ่ือเปน
การเพ่ิมชองทางใหผูบริโภคไดเขาถึงสินคาไดงายขึ้น 

4. ดานการสงเสริมทางการตลาด (Promotion) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการ
โฆษณาผานสื่อตางๆ ดังน้ันผูขายควรใหความสนใจเร่ืองการประชาสัมพันธสินคาผานสื่อตางๆ เพ่ือกระตุนยอดขาย 
และดึงดูดใหผูบริโภคสนใจสินคา 

5. ดานบุคลากร (People) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการอัพเดทขอมูลสินคา
ใหมอยูเสมอ ดังน้ันผูขายควรใสใจในการใหบริการและมีสินคาใหมๆ อัพเดทสม่ำเสมอ  

6. ดานกระบวนการ (Process) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับการสั่งซ้ือสินคาและ
จัดสงสินคามีความสะดวก ดังน้ัผูขายควรศึกษาเพ่ิมชองทางในการสั่งซ้ือสินคาและการจัดสงสินคาใหมีความรวดเร็ว
ทันตอการใชงานของผูบริโภค 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับ 
หนาเว็บไซต/แอพพลิเคชั่นมีความครบถวนของขอมูล ดังนั้นผูขายควรจัดหมวดหมูสินคาและมีขอมูลรายละเอยีด
สินคา การสั่งซื้อ และการจัดสงใหครบถวน เพื่ออำนวยกความสะดวกใหกับผูซื้อ ซึ่งถือวาเปนสิ่งที่ผูขายไมควร
มองขาม 

8. ดานการชำระเงิน (Payment) จากผลการวิจัยพบวา ตัวอยางใหความสำคัญกับขอมูลการสั่งซื้อและ
ยอดเงินท่ีตองชำระถูกตองและครบถวน, ชองทางชำระเงินมีความหลากหลาย ดังน้ันผูขายควรมีการตรวจสอบยอด
สั่งซ้ือหรือยอดชำระใหถูกตอง และควรเพ่ิมชองทางการชำระเงินใหมีความหลากหลาย เพ่ืออำนวยกความสะดวก
ใหกับผูซ้ือ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งท่ีผูขายไมควรมองขาม 

9. ดานบรรจุภัณฑ (Packaging) จากผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสำคัญกับสะดวกในการ
ติดตามสถานะการจัดสงสินคา ดังน้ันผูขายควรเลือกจัดสงสินคาแบบ EMS ซ่ึงสามารถติดตามสถานะการสงสินคา
ได เพ่ือเปนการสรางความเชื่อม่ันใหกลับผูบริโภค 
 
ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรค องคประกอบในการดำเนินธุรกิจท่ีสงผลตอการขายสินคาออนไลนท้ังบน
โทรศัพทสมารทโฟนและบนคอมพิวเตอร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแผนการตลาดใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค เน่ืองจากธุรกิจออนไลนเปนธุรกิจท่ีมีแนวโนมการเติมโตอยางตอเน่ือง 

2. ควรศึกษาขอมูลและพัฒนาฟงกชั่นและแอพพลิเคชั่นโทรศัพทสมารทโฟนใหเปนปจจุบัน เพื่อทันตอ
สถานการณและการปรับกลยุทธทางการตลาดไดทันตามกระแสสังคมในยุคปจจุบัน 

3. ควรศึกษาปจจัยดานอ่ืนๆ ท่ีอาจสงผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาออนไลนของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีมีสภาพแวดลอมและสภาพเศรษฐกิจท่ีแตกตางกัน 

4. ควรศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาออนไลนผานโทรศัพทสมารทโฟนออยางตอเนื่อง 
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงจุดและไดเปรียบทางการคา 
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การทองทีไยวชิงสุขภาพกีฬาทางนๅำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
Health tourism, water sports Surat Thani 
 
ผูຌวิจัย อารมณ์  พใชรมณี 
 นภสินธุ์  กูลปัญญา 
 สุภัทรา  สุวรรณตานนท์ 
 ชวลิต  กตุมงคลสิทธ์ิ 

สาขาวิชา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวสทิร์น 

 

บทคัดยอ 
 กลุมตัวอยางทีไป็นนักทองทีไยวทีไมาทีไยวกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน โเเ คนผลการศึกษา
พบวา ปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศตกตางกัน อายุทีไตกตางกันระดับการศึกษาทีไ ตกตางกัน อาชีพทีไตกตางกัน 
รายเดຌฉพาะตอดือนทีไตกตางกัน มีความพึงพอ฿จการทองทีไยว ชิงกีฬาทางนๅำ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ตกตาง สถานภาพตางกัน ทีไมีความพึงพอ฿จการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีทีไ
ตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
 ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหวางความพึงพอ฿จการการทองทีไยวชงิกีฬาทางนๅำกาะสมุยกับพฤติกรรม
การทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบวาความพึงพอ฿จมี ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มี ความสัมพันธ์อยางมีนัยสำคัญ 
 
คำสำคัญ : พฤติกรรม, ความพึงพอใจ, การทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ  
 
ABSTRACT 

1) the satisfaction, tourism, water sports, to know the tourist district of Koh Samui, 
Surat Thani  

2) to study the travel behavior of tourists, water sports, to know the tourism 
development of the island. Suitable for sports tourism as a tool for research using 
questionnaires to collect data. Sample of visitors to the island. Surat Thani, 200 results were 
found. Personal factors of gender differences. Age, different education levels, different 
professions, different. Revenue per month are different. Satisfaction tour Commercial water 
sports in Koh Samui Events vary Different status the satisfaction of tourism, water sports on 
the island. Surat difference was statistically significant. The study of the relationship between 
satisfaction, tourism, water sports, island tours, water sports behavior in Koh Samui. 
Satisfaction with the behavior of water sports tourism in Koh Samui correlated significantly. 

 
Keywords : Behavior, Satisfaction, Water Sports Travel 
 
 
 
 

217

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



  

บทนำ 
ปัจจุบันการทองทีไยวป็นรายเดຌหลักทีไหลอลีๅยงธุรกิจหลายประภท฿นประทศ ดยฉพาะ อาชีพบริการ

การทองทีไยว อุปภค บริภค รຌานคຌา รຌานอาหาร รงรม การขนสง สปา อสังหาริมทรัพย์ ละอืไน โ อีกมากมาย 
อุตสาหกรรมการทองทีไยวเทยถือปน็พลังขบัคลืไอนทีไมีบทบาทชัดจนตอกลเกศรษฐกิจเทยอยางมากมาดยตลอด 
฿นป พ.ศ. โ5ๆเ รายเดຌจากการ ทองทีไยว โ.็ๆ ลຌานลຌานบาทละคิดป็นสัดสวนโเั ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภาย฿นประทศ ิจีดีพีี ิการทองทีไยวหงประทศเทยสำนักงาน฿หญ ปโ55ุ้ๆ5ีกระสลกทีไสำคัญกำลังกิดขึๅน
หลายสิไงทำ฿หຌธุรกิจทองทีไยวตຌองปรับพืไอ฿หຌขຌากับยุคสมัย คือ  

 แี กระสการปลีไยนปลงครงสรຌางประชากรลกสูสังคมผูຌสูงอายุดยนักทองทีไยวสูงอายุมี 
นวนຌมจะดินทางทองทีไยวทัๅง฿นประทศ ละตางประทศพิไมขึๅนมืไอทียบกับกลุมวัยอืไน โ  

 โี กระสการสงสริมอุตสาหกรรมทองทีไยว฿นหลายประทศดยการผอนปรนกฎระบียบการ
ออกวีซา กนักทองทีไยวละการสนับสนุนการลงทุนเดຌสงผล฿หຌสภาวะการขงขันระหวางประทศทวีความรุนรง
ขึๅน นยบาลการทองทีไยวภาย฿นประทศทีไสงสริม฿หຌคนออกมาทองทีไยวพืไอจับจาย฿ชຌสอย ฿หຌงินทองหมุนวียน 
ชน นยบาย฿หຌนำคา฿ชຌจายทีไ฿ชຌจายระหวางการทองทีไยวนำมาลดหยอนภาษีเดຌ ป็นตຌน 

 ใี กระสการพัฒนาทคนลยีดิจิทัลทีไกຌาวหนຌาอยางรวดรใวทำ฿หຌซชยีลมีดียละสมาร์ทฟนมี
บทบาทสำคัญ฿นชีวิตประจำวันของผูຌบริภคมากขึๅนละสงผล฿หຌพฤติกรรมของ นักทองทีไยวปลีไยนเป รวมถึงทำ฿หຌ
การดำนินธุรกิจจำป็นตຌองปรับตัว฿หຌทัน สอดคลຌองกับลกดิจิทัล  

 ไี กระสการ฿ส฿จ฿นสุขภาพการขยายตัวของกิจกรรมสงสริมสุขภาพ฿นปัจจุบันผูຌคนสวน฿หญ
ตางหัน มา฿หຌความสำคัญ฿นการอา฿จ฿สดูลสุขภาพกันมากขึๅน พืไอหลีกลีไยงการกิดรคภัยตาง โซึไงจะนำเปสู 
การยียวยารักษา ละกิดคา฿ชຌจายตามมาจำนวนมากดังนัๅนบรรดาผูຌประกอบการดຌานสุขภาพจึงขยาย บริการดຌาน
สุขภาพ฿หຌครอบคลุมตัๅงตการสงสริมสุขภาพทัๅงรางกายละจิต฿จ฿หຌขใงรงพืไอปງองกัน รคภัยตาง โ การบริการ
สริมความงามพืไอสริมบุคลิกภาพทีไขຌามามีบทบาทรวมเปถึงอาหารการกิน กใ กินพืไอสุขภาพ การทองทีไยวกใตຌอง
นึกถึงสิไงทีไจะเดຌตຌองมากกวาการทีไเดຌทองทีไยวเป฿นทีไตาง โ ละสิไงทีไ ตຌองเดຌพิไมขึๅนมากกวานัๅนคือสุขภาพทีไดี
นัไนอง นวคิดการทองทีไยวชิงสุขภาพ ิ Health Tourism) ป็นการดินทางทองทีไยวทีไพวงกิจกรรมดຌานสุขภาพเวຌ
ดຌวยการทองทีไยว฿นรูปบบนีๅเดຌรับความนิยม พิไมขึๅนอยางรวดรใวตามกระสการอา฿จ฿สดูลดຌานสุขภาพ ทีไกำลัง
มารง฿นปัจจุบันละหลาย ประทศ฿นภูมิภาคอชียรวมทัๅงประทศเทย ตาง฿หຌการสงสริมการขยายตลาด
ทองทีไยวชิงสุขภาพ สำหรับประทศเทยการทองทีไยวชิงสุขภาพนับป็นชองทางสำคัญทีไสามารถพิไมพูนรายเดຌ
จำนวนมากขຌาประทศละมีอกาสทีไจะขยายตลาดรวมทัๅงการลงทุนเดຌอยางกวຌางขวาง 

สำหรับ฿นป พ.ศ. โ5ๆแ รัฐบาลดยคณะกรรมการนยบายทองทีไยวหงชาติมีมติ฿หຌป็น ป ทองทีไยววิถี
เทยอยางยัไงยืน  หรือ Amazing Thailand Tourism Year โเแ่  ริไมตัๅงตวันทีไ แ พฤศจิกายน โ5ๆเ ถึงวันทีไ       
แ มกราคม โ5ๆโ วัตถุประสงค์คือนຌนการทองทีไยว฿หຌป็นอุตสาหกรรม รืไองความมัไนคงศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา
ละการตางประทศมีการบูรณาการทุกภาคสวน พืไอมุงสูการป็นหลงทองทีไยวคุณภาพระดับชัๅนนำของลกมีการ
จริญติบตบนพืๅนฐานของความป็นเทย ละกระจายรายเดຌสูชุมชนนอกจากนีๅยังนຌนสงสริมกิจกรรมทีไมีสนห์มี
อกลักษณ์ทางดຌานวัฒนธรรม ละประพณีทຌองถิไนรัฐบาลจึงเดຌวางผนการขับคลืไอนศรษฐกิจเทยสูยุคเทยลนด์
ไ.เ ซึไงการทองทีไยวป็นสิไงสำคัญ฿นการสรຌางรายเดຌ ละความกຌาวหนຌาทางศรษฐกิจจึงมีนยบายการจัดกิจกรรม 
ละสนับสนุนการจัดกิจกรรมทีไสรຌางคุณคา ละรักษาจุดดนของประทศดຌานฃนบธรรมนียมประพณี วัฒนธรรม 
อัตลักษณ์ความป็น'เทย ิการทองทีไยวหงประทศเทย สำนักงาน฿หญ ปโ55ุ้ๆ5ี  
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การทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ป็นอีกชนิดการทองทีไยวทีไปัจจุบันการทองทีไยวหงประทศเทยเดຌสงสริม 

ละสนับสนุนป็นจุดขใงของประทศเทย นืไองจากประทศเทยมีทะลทีไสวยงาม จากสถิติการทองทีไยว฿นป โ55่ 
มีสัดสวนนักทองทีไยวทีไทำกิจกรรมการทองทีไยวชิงกีฬา ชน กิจกรรมดำนๅำตืๅน คิดป็นรຌอยละ แๆ.ไใ กิจกรรมดำ
นๅำลึกคิดป็นรຌอยละ ็.ไ้ กิจกรรมมวยเทยคิดป็นรຌอยละ โ.5แ ละกิจกรรมตีกอล์ฟคิดป็นรຌอยละ แ.็5 ิกอง
ศรษฐกิจการทองทีไยวละกีฬาสำนักงาน฿หญ ป โ55ุ้็5ี จึงป็นสาหตุหนึไงทีไนักทองทีไยวทัๅงชาวเทยละ
ชาวตางชาติตางมุงหนຌามาสูสถานทีไทองทีไยวทีไติดทะล ชนพัทยา กาะ สมุย โลโ พืไอกิจกรรมการทองทีไยว            
ชิงกีฬาทางนๅำการดำนๅำพืไอดูปะการัง ทัๅงนๅำลึกละนๅำตืๅน พืไอชืไนชมธรรมชาติ 

฿นปหนึไงโ กาะสมุยเดຌทำการตຌองรับนักทองทีไยวทัๅงชาวเทย ละชาวตางประทศมากมาย ซึไงวัตถุประสงค์ 
ของการมาทองทีไยวนัๅนตกตางกัน ชนดินทางมาพืไอพักผอนชมธรรมชาติ ชมทะลทีไสวยงาม ดำนๅำดูปะการัง  
มาดูนๅำ ดูปลา ดูผูຌคน หรือมาสัมมนา มาศึกษาดูงาน มากับจຌานาย หรือมาพืไอลนกีฬาทางนๅำพืไอสุขภาพ พืไอ
ความตืไนตຌนสะ฿จ ฿นสวนของผูຌประกอบการบนกาะสมุย มีมากทัๅงบริการทีไพัก รຌานอาหาร รຌานครืไองดืไม รຌานขาย
ของตาง โ ตการบริการของผูຌประกอบการ รวมเปถึงหนวยงานตาง โ ทีไกีไยวขຌองเดຌมีการสรຌางความประทับ฿จ 
หรือนักทองทีไยวมีความพึงพอ฿จ ฿นดຌานตาง โ รวมเปถึงการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ซึไง ป็นรืไองทีไรัฐบาลเดຌ฿หຌ
การสงสริมละสนับสนุน ดังนัๅนผูຌวิจัยจึงมีความตຌองการทราบถึงความพึงพอ฿จละพฤติกรรมของนักทองทีไยวชิง
กีฬาทางนๅำ มืไอทราบผลการวิจัยลຌวสามารถนำมาปรับปรุงกเข ละ฿ชຌ฿นการวางผนชิงกลยุทธ์ ฿หຌธุรกิจเดຌ 

จากทีไกลาวมาขຌางตຌน ทำ฿หຌผูຌวิจัยมีความสน฿จทีไจะศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาบัญชีทีไ฿นองค์กรละ
ผูຌรับผิดชอบงานดຌานการบัญชีตຌองการ ดยจะมีการสำรวจความคิดหในขององค์กรละผูຌรับผิดชอบงานดຌานการ
บัญชี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึไงสามารถนำผลวิจัยมา฿ชຌป็นประยชน์ตอการปรับปรุงกระบวนการรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรทีไมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตสาขาบัญชี฿หຌมีคุณลักษณะทีไองค์กรละผูຌรับผิดชอบงาน
ดຌานบัญชีตຌองการของตลาดรงงาน฿นจังหวัดสุพรรณบุรีตอเป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 แ. พืไอศึกษาความพึงพอ฿จการทองทีไยวชิงสุขภาพกีฬาทางนๅำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 โ. พืไอศึกษาพฤติกรรมการทองทีไยวของนักทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ พืไอทราบนวทางพัฒนาการ
ทองทีไยวของกาะสมุย฿หຌหมาะสมกับการทองทีไยวชิงกีฬา 
 

กรอบนวความคิดในการทำการวิจัย 
                ตัวปรอิสระ            ตัวปรตาม 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยรืไองการทองทีไยวชงิสุขภาพกีฬาทางนๅำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระบียบวิธีการวิจัยดังนีๅประภท

ละรูปบบวิธีการวิจัย 
แ. ชืไอระบบงาน 

งานวิจัยนีๅป็นงานวิจัยชิงสำรวจ ิ Survey Research) ทีไมีรูปบบการวิจัยดย฿ชຌบบสอบถามปลายปຂด 
ิClosed-end Questionnaire) ทีไประกอบดຌวยขຌอมูลปัจจัยสวนบุคคล ขຌอมูลพฤติกรรมการทองทีไยว คือคยมา
ทีไยวกาะสมุยกอนหนຌานีๅกีไครัๅง ิเมรวมครัๅงนีๅี วัตถุประสงค์ของการทองทีไยวกิจกรรมกีฬาทางนๅำทีไชืไนชอบ วิธีการ
ดินทางมาทองทีไยวจำนวนสมาชิกทีไรวมดินทาง ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุมบุคคลทีไรวมดินทาง ละคา฿ชຌจาย
ทัๅงหมด฿นการทองทีไยว ขຌอมูลดຌานความพึงพอ฿จเดຌกดຌานสถานทีไทองทีไยว ดຌานการ฿หຌบริการของผูຌประกอบการ 
ชนทีไพัก รຌานอาหาร ครืไองดืไม ผูຌ฿ชຌบริการกิจกรรมกีฬาทางนๅำหนวยงานของรัฐ ละปฏิสัมพันธ์ของประชาชน฿น
หຌองถิไน ตามรายละอียดดังนีๅ  
บบสอบถาม ิQuestionnaire) มีทัๅงหมด ไ สวน ดังนีๅ 

สวนทีไ แ บบสอบถามขຌอมูลลักษณะสวนบุคคลของผูຌตอบบบสอบถามเดຌกพศอายุระดับการศึกษา
สถานภาพ อาชีพละรายเดຌ  

สวนทีไ โ บบสอบถามความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกอบดຌวย ดຌานความพึงพอ฿จเดຌก ดຌานสถานทีไทองทีไยวดຌานการ฿หຌบริการของ ผูຌประกอบการ ชนทีไพัก 
รຌานอาหาร ครืไองดืไม ผูຌ฿ชຌบริการ กิจกรรมกีฬาทางนๅำ หนวยงานของรัฐ ละ ปฏิสัมพันธ์ของประชาชน฿นหຌองถิไน 
ลักษณะคำถามป็นมาตรวัดบบ Likert Scale ครอบคลุมตัวปรรืไองความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวชิงกีฬาทาง
นๅำ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดยบงปน 5 ระดับคือหในดຌวยมากทีไสุด หในดຌวยมากดหในดຌวยปานกลางก
หในดຌวยนຌอยกละหในดຌวยนຌอยมาก  

สวนทีไ ใ บบสอบถามพฤติกรรมการทองทีไยวของนักทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿นกาะ สมุย จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ประกอบดຌวย ดຌานพฤติกรรมการทองทีไยว คือคยมาทีไยวกาะสมุยกอนหนຌานีๅกีไครัๅง  ิเมรวมครัๅงนีๅี 
วัตถุประสงค์ของการทองทีไยวกิจกรรมกีฬาทางนๅำทีไชืไนชอบ วิธีการดินทางมาทองทีไยวจำนวนสมาชิกทีไรวม
ดินทาง ลักษณะความสัมพันธ์ของกลุมบุคคลทีไรวมดินทาง ละคา฿ชຌจายทัๅงหมด฿นการทองทีไยว  

สวนทีไ ไ ขຌอสนอนะพิไมติม ดยป็นคำถามบบปลายปຂด฿หຌผูຌตอบบบสอบถามเดຌสดง ความคิดหใน 
สำหรับการวัดระดับความคิดหในจะมีระดับการวัดดังนีๅ 
 ระดับความคิดหในนຌอยทีไสุด มีคาคะนนป็น  แ 
 ระดับความคิดหในนຌอย  มีคาคะนนป็น  โ 
 ระดับความคิดหในป็นกลาง มีคาคะนนป็น  ใ 
 ระดับความคิดหในมาก  มีคาคะนนป็น  ไ 
 ระดับความคิดหในมากทีไสุด  มีคาคะนนป็น  5 
สำหรับการวัดระดับความคิดหในป็นชวงคะนนมีระดับการวัดดังนีๅ 
    คาฉลีไย        ความหมาย 
 ไ.โแ - 5.เเ มากทีไสุด 
 ใ.ไแ - ไ.โเ มาก 
 โ.ๆแ - ใ.ไเ ปานกลาง 
 แ.่แ - โ.ๆเ นຌอย 
 แ.เเ - แ.่เ นຌอยทีไสุด 
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แ.แ การทดสอบความทีไยงตรงนืๅอหา การทดสอบความนาชืไอถือ ิReliability Test) ของบบสอบถาม 

บบสอบถาม ิQuestionnaire) 
แ.แ.แ การทดสอบความทีไยงตรงของนืๅอหา ิContent Validity Test) งานวิจัยนีๅจะนำบบสอบถาม 

ทีไสรຌางสรใจลຌว มอบ฿หຌกับอาจารย์ทีไปรึกษาตรวจสอบ ความถูกตຌองของนืๅอหาละทำการกຌเขตามขຌอสนอนะ
ละขຌอคิดหในทีไป็นประยชน์ตองานวิจัย 

แ.แ.โ การทดสอบความนาชืไอถือ ิReliability Test) มืไอผูຌวิจัยเดຌกຌเขบบสอบถามตามทีไ
ผูຌทรงคุณวุฒิมีระบุรียบรຌอยลຌวจะตຌองนำบบสอบถามทำการทดสอบความนาชืไอถือ ดยทำการจกกับกลุม
ตัวอยางทีไมีสภาพความป็นกลุม ตัวอยางซึไงเดຌกนักทองทีไยวทีไขຌามาทองทีไยวทีไกาะพะงัน จำนวน ใเ คน พืไอ
ตรวจสอบความนาชืไอถือดยการวิคราะห์ประมวลหาคาครอนบาร์คอลพา ิ Crinbach’s Alpha Analysis Test)  
2. กลุมประชากรละกลุมตัวอยาง 

ประชากรทีไ฿ชຌ฿นการวิจัยครัๅงนีๅเดຌกนักทองทีไยวชาวเทยทีไขຌามาทองทีไยว฿นกาะสมุย กลุมตัวอยางทีไ฿ชຌ฿น
การวิจัยครัๅงนีๅ คือ นักทองทีไยวทีไ฿ชຌบริการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำทีไกาะสมุย ดย฿ชຌวิธีกลุมตวัอยาง โเ ทาของตัวปร 
ิแเ x โเ = โเเ คนี ดยกใบขຌอมูลฉพาะนักทองทีไยวทีไมา฿ชຌบริการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำบนกาะสมุย 
ใ. กระบวนการละขัๅนตอนการกใบรวบรวมขຌอมูล 

สำหรับกระบวนการละขัๅนตอนการกใบรวบรวมขຌอมูลมีดังนีๅ ผูຌวิ จัยเดຌทำการจกบบสอบถามกับ
นักทองทีไยวทีไมาทองทีไยวบริวณหาดฉวง พราะหาดฉวงป็นหาดทีไนักทองทีไยวนิยมมาลนกีฬาทางนๅำมากทีไสุด
฿นดือนพฤษภาคม จำนวน โเเ คน 
ไ. การสุมกลุมตัวอยาง 

การศึกษากลุมตัวอยาง฿นครัๅงนีๅลือกกลุมตัวอยางบบจาะจง ิPurposive Sampling) นักทองทีไยวเทย
ทีไขຌามาทองทีไยว฿นหาดฉวง ดยกลุมตัวอยางตຌองคยลนกีฬาทางนๅำ ผูຌวิจัยเดຌจกบบสอบถามหลังจาก
นักทองทีไยวลนกีฬาทางนๅำ ผูຌวิจัยเดຌทำการชีๅจงถึงวัตถุประสงค์ของการวิจัย รวมทัๅงหลักกณฑ์฿นการตอบ
บบสอบถาม พืไอ฿หຌผูຌตอบบบสอบถามขຌา฿จ฿นขຌอคำถาม ละความตຌองการของผูຌวิจัย ผูຌวิจัยเดຌทำการจก
บบสอบถาม฿หຌกับผูຌตอบบบสอบถาม ดย฿หຌผูຌตอบเดຌทำการตอบ บบสอบถามทันที ณ ขณะนัๅน ผูຌวิจัยรอรับ
บบสอบถามคืนทันทีมืไอผูຌตอบบบสอบถามตอบ บบสอบถามรียบรຌอย ละผูຌวิจัยเดຌนำบบสอบถามทีไเดຌมาทำ
การตรวจสอบความถกูตຌองสมบูรณ์ของบบสอบถาม ละนำเปวิคราะห์ขຌอมูลทางสถติิดຌวยครืไองคอมพิวตอร์ตอเป 
การศึกษาครัๅงนีๅผูຌศึกษาเดຌใชຌสถิติในการวิคราะห์ขຌอมูลดังนีๅ 
สถิติทีไ฿ชຌ฿นการตรวจสอบครืไองมือคาสัมประสิทธิ์อลฟຆา ิAlpha-Coefficient) คาความนาชืไอถือ หรือ ความชืไอมัไน  
สถิติพืๅนฐาน 

คารຌอยละ ิPercentage) ป็นสถิติทีไนิยม฿ชຌมากป็นการทียบความถีไ หรือ จำนวนทีไตຌองการกับความถีไ
หรือจำนวนทัๅงหมดทีไทียบป็น แเเ คาความถีไ ิFrequency) 

คาฉลีไย ิX) หรือ รียกเดຌอีกหลายอยาง ชน ตัวกลางลขคณิตคะนนฉลีไยฯลฯ 
สวนบีไยงบนมาตรฐาน ิSD.) (Standard Deviation) ป็นการวัดการกระจายทีไเดຌรับการนำเป฿ชຌอยาง

กวຌางขวางสวนบีไยงบนมาตรฐาน คือ รากทีไสองของคาฉลีไยของกำลงัสองของ คาบีไยงบน ิบีไยงบนจากคาฉลีไยี 
สถิติชิงอนุมาน  

สถิติชิงอนุมาน ิInferential Statisticl) ประกอบดຌวยการทดสอบสมมติฐานทางสถิติการปรียบทียบ
ขຌอมูลปัจจัยสวนบุคคลของประชากร ทีไผูຌมีหนຌาทีไสียภาษี฿หຌกับทศบาลตำบลศรีสำราญ จำนก โ กลุม ฿ชຌการ
วิคราะห์ดຌวย t-test ละจำนกขຌอมูลปัจจัยสวนบุคคลซึไงมากกวา โ กลุมขึๅนเป ฿ชຌการวิคราะห์ความปรปรวน
ทางดียว ิOne-way ANOVA) ดย การทดสอบคาอฟ ิF-test) มืไอมีนัยสำคัญทางสถิติจึงปรียบทียบคาฉลีไย
รายคูภายหลังดຌวยวิธีของิSheffe) 

221

การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาต ิครั้งที่ 16



  

ผล/สรุปผลการวิจัย 
จากตารางทีไ ไ.แ พบวาป็นพศชายจำนวน 5ๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ่ ป็นพศหญิง แไไ คน              

คิดป็นอัตรารຌอยละ ็โ ลำดับตอเปคืออายุนຌอยกวา ใเ ป จำนวน แ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ้.5 อายุ ใเ-ไเ ป 
จำนวน แใโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ๆๆ อายุ ไแ-5เ ป จำนวน ใใ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แๆ.5เ อายุ มากกวา 
5เ ป จำนวน แๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ่ ลำดับตอเปสถานภาพสดจำนวน ไ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โไ.5เ 
สถานภาพสมรสจำนวน แแ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5้.5เ สถานภาพหยาจำนวน โๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แใ 
ละสถานภาพอืไน โเมปຂดผยจำนวน ๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ ตามลำดับ 

ระดับการศึกษาตไำกวาปริญญาตรีจำนวน แ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ้ ระดับการศึกษาปริญญาตรี
จำนวน ๆโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ้.ใ่ ระดับปริญญาทจำนวน แเไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ไ้.โ้ ระดับ
ปริญญาอกจำนวน โๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.ใโ ตามลำดับ 

อาชีพนักธุรกิจจำนวน ๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ.เเ อาชีพพนักงานบริษัทจำนวน ไ้ คน คิดป็น
อัตรารຌอยละ โไ.5เ อาชีพขຌาราชการจำนวน แแ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5้.5เ อาชีพอืไน โ เมปຂดผยจำนวน 
โๆ คน คิดป็นรຌอยละ แใ.เเ ตามลำดับ 

รายเดຌสวนบุคคลตไำกวา โเุเเเ บาท จำนวน ๆเ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใเ รายเดຌ โเุเเเ-ใเุเเเ 
จำนวน ไแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โเ.5เ รายเดຌ ใเุเเเ-ไเุเเเ จำนวน 5้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ้.5เ 
รายเดຌ ไเุเเเ-5เุเเเ จำนวน โ5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.5เ รายเดຌมากกวา 5เุเเเ บาท จำนวน แ5 คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ ็.5เ 

การทราบขຌอมูลหลงทองทีไยวทางทรทัศน์จำนวน โไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ จากนิตยสาร
จำนวน โไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ จากอินตอร์นใตจำนวน แเใ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5แ.5เ จาก
บริษัทตัวทนจำนวน ไ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โไ.5เ ตามลำดับ 

สวนทีไ โ ความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จากตาราง ไ.โ ความคิดหในของผูຌ฿ชຌบริการนๅำทะลมีความสะอาดละสวยงามระดบัดมีากจำนวน 5็ คน 

คิดป็นอัตรารຌอยละ โ้.เเ ระดับดีจำนวน 5็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ้.เเ ระดับปานกลางจำนวน 55 คน          
คิดป็นอัตรารຌอยละ โ่.เเ ระดับนຌอยจำนวน โๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แใ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน 5 คน          
คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ.เเ ตามลำดับ 

ครืไองกีฬาทางนๅำมีพียงพอตอการ฿หຌบริการระดับดีมากจำนวน ็ไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ็.เเ 
ระดับดีจำนวน ใๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แ่.เเ ระดับปานกลางจำนวน ๆ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ5.เเ 
ระดับนຌอยจำนวน โแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แแ.เเ ตามลำดับ 

ทีไพัก ละราคามีหลากหลายระดบัดีมากจำนวน แแแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5ๆ.เเ ระดับดีจำนวน ใโ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ แๆ.เเ ระดับปานกลางจำนวน โ่ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แไ.เเ ระดับนຌอยจำนวน โไ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน 5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ.เเ ตามลำดับ 

กีฬาทางนๅำกิจกรรมมีเมซๅำจำจระดับดีมากจำนวน ็โ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใๆ.เเ ระดับดีจำนวน 
ๆโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใแ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ไ.เเ ระดับนຌอยจำนวน โไ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน ใ5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละแ่.เเ ตามลำดับ 

มีหนวยรักษาพยาบาลรักษาเดຌทันทวงทีระดับดีมากจำนวน ไ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ5.เเ ระดับดี
จำนวน 5เ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ5.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็โ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใๆ.เเ ระดับนຌอย
จำนวน ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน โเ คน คิดป็นอัตรารຌอยละแเ.เเ ตามลำดับ 
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จากตาราง ไ.ใ หัวขຌอวัสดุอุปกรณ์กีฬาทางนๅำมีมาตรฐานสากลระดับดีมากจำนวน ็แ คน คิดป็นอัตรา

รຌอยละ ใๆ.เเ ระดับดีจำนวน 55 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ่.เเ ระดับปานกลางจำนวน ไ็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 
โไ.เเ ระดับนຌอยจำนวน แ็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ้.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน แเ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 
5.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอมีผูຌชีไยวชาญคอย฿หຌคำนะนำอยาง฿กลຌชิดระดับดีมากจำนวน ็เ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ5.เเ 
ระดับดีจำนวน ไใ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โโ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ๆ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ5.เเ 
ระดับนຌอยจำนวน แ่ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ้.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอมีสถานทีไลนกิจกรรมป็นสวนตัวระดับดีมากจำนวน แแแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5ๆ.เเ ระดับดี
จำนวน ใโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แๆ.เเ ระดับปานกลางจำนวน โ่ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แไ.เเ ระดับนຌอย
จำนวน โไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน 5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอมีสถานทีไลนกิจกรรมหลากหลายราคาหมาะสมระดับดีมากจำนวน ็โ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 
ใๆ.เเ ระดับดีจำนวน ๆโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใแ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ไ.เเ 
ระดับนຌอยจำนวน โไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน ใ5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แ่.เเ 
ตามลำดับ 

หัวขຌอวัสดุอุปกรณ์ครืไองลน฿หมเมลຌาหลังระดับดีมากจำนวน แแแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5ๆ.เเ 
ระดับดีจำนวน ใโ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แๆ.เเ ระดับปานกลางจำนวน โ่ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แไ.เเ 
ระดับนຌอยจำนวน โไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน 5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ.เเ 
ตามลำดับ 

จากตาราง ไ.ไ หัวขຌอดำนๅำดูประการังระดับดีมากจำนวน ๆไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใโ.เเ ระดับดี
จำนวน ไแ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โแ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็ๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ่.เเ ระดับนຌอย
จำนวน แ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แเ.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอลนจใทสกีระดับดีมากจำนวน ๆไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใโ.เเ ระดับดีจำนวน ไแ คน คิดป็น
อัตรารຌอยละ โแ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็ๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใ่.เเ ระดับนຌอยจำนวน แ้ คน คิดป็น
อัตรารຌอยละ แเ.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอลนกระดานตຌคลืไนระดับดมีากจำนวน แเๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5ใ.เเ ระดับดีจำนวน ใใ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ แ็.เเ ระดับปานกลางจำนวน ใๆ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แ่.เเ ระดับนຌอยจำนวน โแ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ แแ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน ไ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอลนบานานาบຍทระดับดีมากจำนวน ็แ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใๆ.เเ ระดับดีจำนวน ๆใ คน 
คิดป็นอัตรารຌอยละ ใโ.เเ ระดับปานกลางจำนวน ็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ไ.เเ ระดับนຌอยจำนวน โไ คน            
คิดป็นอัตรารຌอยละ แโ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน ใ5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แ5.เเ ตามลำดับ 

หัวขຌอการพักผอนหยน฿จหลีกหนึความจำจระดับดีมากจำนวน ๆเ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ ใเ.เเ 
ระดับดีจำนวน 5็ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ้.เเ ระดับปานกลางจำนวน ไ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ โ5.เเ 
ระดับนຌอยจำนวน โ5 คน คิดป็นอัตรารຌอยละ แใ.เเ ระดับนຌอยมากจำนวน ้ คน คิดป็นอัตรารຌอยละ 5.เเ 
ตามลำดับ 
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อภิปรายผล 
แ. จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอ฿จละพฤติกรรมการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿น กาะสมุย 

จังหวัดสุราษฎร์ธานีผูຌตอบบบสอบถามมีความคดิหใน ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ทัๅงนีๅ ป็นพราะปัจจุบันนัๅนลก
สังคมออนเลน์ สถานทีไทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ มีการปรับปรุง ชนจัด฿หຌมีหนวยรักษาพยาบาลสามารถรักษาเดຌ
ทันทวงทีหากกิดกรณีฉุกฉิน การพัฒนาอุปกรณ์การลนกีฬา ทางนๅำ฿หຌทันสมัยครบถຌวนตามมารถฐานสากลทีไควรมี 
การบริการปลีไยนครืไองลนเดຌหากผูຌลนคิดวาเมมีความปลอดภัย ป็นตຌน ฿นดຌานชายหาด ทีไพัก รຌานอาหาร
ครืไองดืไม การจัดปรมชัไน ฿นทุก โ ดຌาน มีการปรับปรุง พืไอสอดคลຌองกับความตຌองการของนักทองทีไยว จึงทำ฿หຌ
ความพึงพอ฿จ฿นภาพรวมนัๅน อยู฿นระดับมากทีไสุด สอดคลຌองกับงานวิจัยของ มาตุรา สวนศ รี ิโ55้ี ความพึง
พอ฿จ ของนักทองทีไยวทีไมีตอหลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ฿นจังหวัดปทุมธานี ซึไงมีระดับความพึงพอ฿จ฿น ระดับ
มาก ละ฿นทุก โดຌานมีระดับความพึงพอ฿จมากชนกัน อภิปรายผลป็นรายดຌานดังนีๅ ดຌานความพึงพอ฿จ พบวา 
ผูຌตอบบบสอบถามมีความคิดหในตอความพึงพอ฿จละพฤติกรรม การทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุด ทัๅงนีๅป็น พราะการทองทีไยวป็นนยบายหลักของชาติทีไ฿หຌการ
สงสริมการทองทีไยวชิงกีฬากาะสมุย ป็นสถานทีไทองทีไยวขึๅนชืไอระดับตຌนโ ทีไทัๅงนักทองทีไยวตางประทศหรือ
มຌนตนักทองทีไยว ภาย฿นประทศลือกทีไจะมาทองทีไยว จึงทำ฿หຌภาครัฐตืไนตวั ภาคอกชนตืไนตัว ปรับปรุงบริการ
฿นดຌาน ตาง โ หาดทราย ทีไพัก รຌานคຌา รຌานอาหารครืไองดืไม สถานทีไลนกีฬาทางนๅำ พืไอ฿หຌรองรับ นักทองทีไยว            
ทีไดินทางมาทองทีไยว฿หຌกิดความประทับ฿จ ละบอกตอ สงผล฿หຌมีการดินทางมา ทองทีไยวซๅำ สอดคลຌองกับ 
งานวิจัยของ มาตุรา สวนศรี ิโ55้ี ความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวทีไมีตอหลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ฿นจังหวัด
ปทุมธานี การวิจัยครัๅงนีๅมีความมุงหมายพืไอศึกษาละ ปรียบทียบความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวทีไมีตอหลง
ทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ฿นจังหวัดปทุมธานี ตามตัวปร ซึไงมีความหในวานักทองทีไยว฿หຌความพึงพอ฿จ฿นทุกดຌาน
คือดຌานองค์ความรูຌดຌานการจัดการละดำนินงานดຌานบุคลากรละดຌานสถานทีไละสิไงอຌานวยความสะดวก           
ดຌานพฤติกรรมการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำพบวาผูຌตอบบบสอบถามมีความคิดหใน ตอความพึงพอ฿จละ
พฤติกรรมการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานีดยรวมอยู฿นระดับมากทีไสุดทัๅงนีๅป็นพราะ
นักทองทีไยวสวนมากป็นคนรุน฿หมทีไชอบทะล ชอบความตืไนตຌนทຌาทายชอบความปลก฿หมรัก฿นสุขภาพจึงทำ฿หຌ
นักทองทีไยวกิดความพึงพอ฿จ฿นรืไองกีฬาทางนๅำ ป็นอยางมาก ขัดยຌงกับงานวิจัยของ วัชระ ชียงกูล ิโ55้ี 
ศึกษารืไองการประมินประสิทธิผลการดำนินงานของปัจจัยทีไควรพิจารณาดຌานการตลาดการทองทีไยวชิงกีฬา
จังหวัดบุรีรัมย์ผลการศึกษา พบวาจุดออนสำคัญดຌานการทองทีไยวจังหวัดบุรีรัมย์ทีไตຌอง฿หຌความสำคัญ ละหาวิธี฿น
การกຌเขปรับปรุงดยรงดวนคือดຌานผลิตภัณฑ์ดຌานพันธมิตรทางธุรกิจละดຌานความคิดหในสาธารณะ ทางการ
ทองทีไยวนอกหนือจากนัๅนยังมีป็นประดในทีไควร฿หຌความสำคัญรองลงมาซึไงการทองทีไยวจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถ
พัฒนา฿หຌดียิไงขึๅนเดຌคือดຌานราคาดຌานสงสริมการละดຌานการขายรวม  

โ. ผลการศึกษาปรียบทียบความพึงพอ฿จการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
จำนกตามปัจจัยสวนบุคคลดຌานพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายเดຌ ฉลีไยตอดือน มืไอ
พิจารณาดยรวมรายดຌาน พบวา ปัจจัยสวนบุคคลทีไตกตางมีผลตอ ความพึงพอ฿จการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ฿น
กาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทีไเมตกตางกันขัดยຌงกับงานวิจัยของ อรุณี ลอมศรษฐี ทำการวิจัยรืไองปัจจัยทีไมี
ผลตอการตัดสิน฿จของนักทองทีไยว ชาวตางชาติ฿นการลือก฿ชຌบริการทีไพัก฿นขตกรุงทพมหานคร ผลสรุป ปัจจัย
สวนบุคคล ประสบการณ์พักรงรม ละสวนประสมการตลาดมีผลตอการตัดสิน฿จลื อก฿ชຌบริการทีไพักของ 
นักทองทีไยวชาวตางชาติ 
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ขຌอสนอนะ 
1. ผลจากการศึกษาความพึงพอ฿จละพฤติกรรมการทองทีไยวชิงกีฬาทางนๅำ ฿นกาะสมุย จังหวัดสุ

ราษฎร์ธานี สามารถนำมา฿ชຌป็นนวทาง฿นการพัฒนาธุรกิจทีไกีไยวขຌอง ละปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาด฿หຌมี
ประสิทธิภาพดยมีขຌอสนอนะดังนีๅ  

2. การวิจัย฿นอนาคตนัๅน ควรมีการศึกษาระดับความหวังของนักทองทีไยวทีไมีตอการบริการดຌานการ
ทองทีไยว ฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

3. ควรทำการวิจัยชิงคุณภาพ ฿นรืไองปัจจัยทีไสงผลตอการตัดสิน฿จดินทางมาทองทีไยว ชิงกีฬาทางนๅำ
฿นกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

4. บบสอบถามป็นครืไองมือทีไสำคัญ฿นการทำการวิจัย ดังนัๅน฿นการทำการวิจัยครัๅงตอเปควรตัๅงคำถาม
฿หຌคลอบคลุมละตรงประดในกระชับอานลຌวขຌา฿จงาย พืไอ฿หຌเดຌขຌอมูลทีไชัดจน ซึไงจะมีผลตอผลการวิจัย 

 

อกสารอຌางอิง 
ปวีณา ทวีวงศ์อฬาร ิโ55่ : แเๆี ทำการศึกษารืไองความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวชาวเทย฿นการทองทีไยว฿น 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
วัชระ ชียงกุล ิ โ55่ : ไ5ี ทำการศึกษารืไองการประมินประสิทธิผลการดำนินงานของปัจจัยทีไควร พิจารณาดຌาน

การตลาดการทองทีไยวชิงกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ 
สำนักวิจัยศรษฐกิจละประมินผล บริษัท อใกซลลนท์บิสนส มนจมຌนท์ จำกัด ิโ55่ : ไไี ทำการวิจัยรืไอง

ครงการสำรวจทัศนคติ ละความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวชาวตางชาติทีไดินทางทองทีไยว฿นประทศ เทย  
มาตุรา สวนศรี ิโ55้ : 5้-่เี ความพึงพอ฿จของนักทองทีไยวทีไมีตอหลงทองทีไยวพืไอการรียนรูຌ ฿นจังหวัด

ปทุมธานี  
วันทิกา หิรัญทศ ิโ5ๆเ : ๆ้-็โี ปัจจัยทางการตลาดกับการตัดสิน฿จของนักทองทีไยวชาวเทยกรณีศึกษาตลาดนๅำ

เทรนຌอย อ.เทรนຌอย จ.นนทบุรี  
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การจัดการสำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัลไทยแลนด 4.0 
 
MANAGEMENT OF QUALITY ACCOUNTING OFFICES IN THE DIGITAL 
THAILAND 4.0 era 
 
ผูวิจัย   อุดม  สมบูรณผล  

วนัส  เพ็ชรร่ืน 
นวพร  เหมือนปว 
กำไร  ศรีบุญเพ็ง 
สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
ณัฎฐณิชา  รักษาวงศ 
นักวิชาการอิสระ 
 

บทคัดยอ 
  บทความวิชาการน้ีเสนอการจัดการสำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัลไทยแลนด 4.0 โดยวิเคราะหเน้ือหา
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของเพื่อนำมาสรุปประเด็นและนำไปใชสรางตัวแปรกรอบแนวคิดตอไป จากการวิเคราะห
เนื้อหา พบวา การจัดการสำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัลไทยแลนด 4.0 มีความสำคัญของขอมูลเกี่ยวกับ
สำนักงานบัญชี เชน รูปแบบธุรกิจ ขนาดธุรกิจ ระยะเวลาในการดำเนินงาน จำนวนพนักงานบัญชีท่ีขึ้นทะเบียนเปน
ผูทำบัญชี จำนวนสถานประกอบการที่ใหบริการ ซึ่งจะเปนที่มาความพรอมดานคุณสมบัติของสำนักงานบัญชีตาม
เกณฑการขอรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย นอกจากน้ี การจัดการ
สำนักงานบัญชีคุณภาพในยุคดิจิทัลไทยแลนด 4.0 ไดแก ดานความรับผิดชอบของผู บริหารสำนักงานบัญชี              
ดานจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการบริการใหกับลูกคาของสำนักงานบัญชี ดานทรัพยากรในสำนักงานบัญชี              
ดานการปฏิบัติงานของสำนักงานบัญชีตามกฎหมายกำหนด ดานการติดตาม ตรวจสอบของสำนักงานบัญชี และ
ดานการจัดเอกสารของสำนักงานบัญช ี
 

คำสำคัญ : การจัดการ, สำนักงานบัญชีคุณภาพ, ยุคดิจิทัลไทยแลนด 4.0 
 
Abstract 
 This academic paper presents the management of quality accounting offices in the 
digital Thailand 4.0 era. By analyzing conceptual content related. The management of quality 
accounting firms in the digital Thailand 4.0 era has important information about accounting 
firms such as theories to summarize the issues and then use them to create conceptual 
variables from the content analysis, it was found that business model, business size, operating 
duration. The number of accountants registered as bookeepers number of service 
establishments. Which will be the source of the accounting firm according to the criteria for 
requesting to certify the accounting firm of the Department of Business Development 
Ministry of Commerce in addition, the management of quality accounting offices in the 
digital Thailand 4.0 era is the responsibility of the accounting office executives. Ethics related 
to services provided by accounting firm's customers resources in the accounting firm. The 
operation of the accounting firm according to the law Tracking Accounting Office Audit and 
document organization of the accounting firm. 
 
Keyword : Management, Quality accounting offices, The Digital Thailand 4.0 age 
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บทน า 
   ส ำนักงำนบัญชีป็นอำชีพท่ีมีบทบำทละควำมส ำคัญ฿นระบบศรษฐกิจของประทศ ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรบัญชีพุทธศักรำช 2543 (สภำวิชำชีพบัญชี ฿นพระบรมรำชูปถัมภ์ุโ5ๆโี ซึ่งป็นกฎหมำยวำดຌวยกำรบัญชีเดຌ
ก ำหนด฿หຌ ผูຌประกอบกำรป็นผูຌมีหนຌำท่ีจัดท ำบัญชี ตຌองจัด฿หຌมีผูຌท ำบัญชีละจัดท ำบัญชี฿หຌตรงตอควำมป็นจริงละ
ถูกตຌองตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชีละผูຌท ำบัญชีตຌองจัดท ำบัญชีพื่อ฿หຌมีกำรสดงผลกำรด ำนินงำน ฐำนะกำรงิน
ละกำรปลี่ยนปลงฐำนะกำรงินของผูຌมีหนຌำท่ีจัดท ำบัญชี ผูຌประกอบกำร฿ดท่ีเมมีผูຌท ำบัญชี จึงตຌอง฿ชຌบริกำรของ
ส ำนักงำนบัญชีป็นผูຌจัดท ำบัญชี฿หຌกับผูຌประกอบธุรกิจ ส ำนักงำนบัญชีจึงตຌองปฏิบัติงำนตำมหลักกณฑ์ละง่ือนเข
พระรำชบัญญัติกำรบัญชีพุทธศักรำช โ5ไใ วำดຌวยรื่องของมรรยำทของผูຌสอบบัญชีละมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งเดຌ
วำงกรอบ฿หຌงำนตรวจสอบบัญชีป็นวิชำชีพท่ีตัๅงอยูบนควำมถูกตຌอง ควำมซื่อสัตย์สุจริต ละศีลธรรมจรรยำบรรณ
อันดี฿นกำรประกอบวิชำชีพิพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี พ.ศ.2543) จึงตຌองจัดท ำบัญชีสดงผลกำรด ำนินงำน 
สดงฐำนะกำรงินละกำรปลี่ยนปลงฐำนะกำรงินของผูຌประกอบกำรท่ีมำ฿ชຌบริกำร ดยมีอกสำรท่ีตຌอง฿ชຌ
ประกอบกำรลงบัญชีท่ีถูกตຌองครบถຌวน พื่อ฿หຌผูຌประกอบกำรส ำนักงำนบัญชีสำมำรถตอบสนองควำมตຌองกำรละ
สรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌกับผูຌประกอบกำรท่ีมำ฿ชຌบริกำรเดຌรับควำมพึงพอ฿จสูงสุด ขຌอควำมขຌำงตຌนจะหในวำกำร
฿หຌบริกำรของส ำนักงำนบัญชีป็นกลเกส ำคัญตอระบบศรษฐกิจ฿นกำรจัดท ำละน ำสนอตัวลขทำงธุรกิจ฿นรูปของ
รำยงำนทำงกำรงิน฿หຌกธุรกิจ ส ำนักงำนบัญชีมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรสนับสนุน฿หຌธุรกิจจัดท ำบัญชีละงบกำรงิน฿หຌ
ถูกตຌองตำมกฎหมำย กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ เดຌหในควำมส ำคัญ฿นบทบำทละหนຌำท่ีอันส ำคัญ
ยิ่งนีๅ ิกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ุ 2562) กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ รงสรຌำงส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ 
พรຌอมน ำทคนลยีละนวัตกรรมมำ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำระบบบัญชี ตรียมพลิกฉมส ำนักงำนบัญชีบบดัๅงดิม฿หຌป็น
ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล ิDigital Accounting Firm) สรຌำงควำมช่ือมั่นขຌอมูลทำงบัญชีละกำรงิน พื่อพิ่มบทบำท
นักบัญชีป็นนักคิดท่ีอยูคียงคูผูຌบริหำร พรຌอมกຌำวทันกระสยุคศรษฐกิจดิจิทัล ิDigital Economy) กำรปลี่ยนปลง 
ของระบบศรษฐกิจดังกลำวท ำ฿หຌบทบำทของนักบัญชีละผูຌประกอบกำรปลี่ยนเป ผูຌบริหำร฿นยุคปัจจุบันจึง
คำดหวัง฿หຌนักบัญชีขยำยบทบำทออกเปจำกควำมรับผิดชอบกำรจัดท ำบัญชีละกำรจัดท ำรำยงำนตำงโ เปสู
บทบำทท่ีชวยพิ่มคุณคำ฿หຌกับองค์กรมำกขึๅน รวมถึงปรับปลี่ยนรูปบบส ำนักงำนบัญชีบบดัๅงดิม฿หຌกลำยป็น 
ส ำนักงำนบัญชีดิจิทัลหรือท่ีรียกวำ Digital Accounting Firm ซึ่งป็นกำร฿หຌบริกำรดຌำนกำรท ำบัญชีกลูกคຌำดย
กำร฿ชຌทคนลยีสำรสนทศ ิInformation Technology) ฿นกำรรวบรวม จัดกใบ วิครำะห์ละประมวลผลขຌอมูล
อยำงมีระบบละรวดรใว ฿นรูปบบท่ีหมำะสมตอกำร฿ชຌประยชน์ จึงท ำ฿หຌนักบัญชียุค฿หมมีบทบำทพิ่มขึๅน ทัๅง฿น
ดຌำนกำรมีสวนรวม฿นกำรวำงผนกลยุทธ์ ละBusiness Model ขององค์กร กำรน ำทคนลยีตำงโ มำประยุกต์฿ชຌ
กับงำนบัญชี รวมถึงกำรวิครำะห์ละน ำสนอขຌอมูลท่ีมีสวนอืๅอตอกำรตัดสิน฿จของผูຌบริหำรเดຌ  กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคຌำ฿นฐำนะหนวยงำนท่ีมีหนຌำท่ีก ำกับดูลละสงสริมกำรประกอบธุรกิจ รวมถึงกำรก ำกับดูลละสงสริม฿หຌ
ธุรกิจมีกำรจัดท ำบัญชีอยำงถูกตຌองตำมกฎหมำย ลใงหในควำมส ำคัญของกำรยกระดับส ำนักงำนบัญชีเทย฿หຌกຌำวทัน
กำรปลี่ยนปลงท่ีกิดขึๅน ิกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ุ 2560) นอกจำกนีๅ กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 
ยังหในควำมส ำคัญของกำรน ำทคนลยีละนวัตกรรมมำชวยบริหำรจัดกำรระบบบัญชี ฿นกำรพิ่มประสิทธิภำพ
กำรบริหำรธุรกิจ ิBusiness Efficiency) ฿หຌสำมำรถจัดท ำบัญชีเดຌอยำงรวดรใว ทันวลำ ลดกำร฿ชຌกระดำษ พิ่มขีด
ควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน ละสริมสรຌำงธรรมำภิบำล฿หຌกธุรกิจส ำนักงำนบัญชี ทัๅงนีๅ กำรด ำนินงำนดังกลำวถือ
ป็นกำรปลี่ยนปลง ละพัฒนำส ำนักงำนบัญชีบบดัๅงดิมสูกำรป็น "Digital Accounting Firm" จึงเดຌมีกำร
ยกระดับกำรบริกำรของส ำนักงำนบัญชี฿หຌมีมำตรฐำนมำกขึๅน ดยประกำศหลักกณฑ์ละงื่อนเข฿นกำรรับรอง
คุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.โ55เ ละมีกำรปรับปรุงกຌเข฿นปี พ.ศ.โ555 กำรเดຌรับกำรรับรองวำป็นส ำนักงำน
บัญชีคุณภำพจะป็นกำรสงสริมละพัฒนำส ำนักงำนบัญชี฿หຌมีกำรจัดท ำบัญชี฿หຌกผูຌประกอบธุรกิจมีคุณภำพยิ่งขึๅน 
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ถือป็นกำรยกระดับคุณภำพส ำนักงำนบัญชีเทยสูมำตรฐำนสำกล สรຌำงทำงลือก฿หຌผูຌประกอบธุรกิจเดຌมีอกำส฿ชຌ
บริกำรของส ำนักงำนบัญชีท่ีมีมำตรฐำนกำร฿หຌบริกำร ิกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ุ 2562)  

จำกยุทธศำสตร์ส ำคัญของรัฐบำล฿นกำรพัฒนำประทศผำนกำรสรຌำงควำมขຌมขใงจำกภำย฿นละกำร
ตรียมพรຌอมท่ีจะขับคลื่อนประทศขຌำสูยุคประทศเทย ไ.เ ป็นกำรปลี่ยนปลงทำงดຌำนทคนลยีนวัตกรรมดຌำน
กำรงินละกำรบัญชีละกำรจัดท ำธุรกรรมทำงกำรงินภำย฿ตຌผน National e-Payment ของกระทรวงกำรคลัง 
ิธนำคำรหงประทศเทยุ โ5ๆใี สงผลกระทบตอวิชำชีพบัญชี เมวำจะป็น ผูຌท ำบัญชี ละส ำนักงำนบัญชี              
ตຌองจัดท ำละกำรน ำสนอขຌอมูลดຌำนบัญชีผำนระบบอิลใกทรอนิกส์ ดຌวยอิทธิพลทคนลยียุคดิจิทัล ขຌำมำมีผลตอ
กำรด ำนินธุรกิจละกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรงิน สงผล฿หຌกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรงินปลี่ยนปลง เปตำม
สภำพวดลຌอม ทคนลยีละครื่องมือวิครำะห์ขຌอมูล ถูกน ำมำ฿ชຌพิ่มประสิทธิภำพกำรรำยงำนทำงกำรงิน              
นักบัญชีจะมีบทบำทละท ำหนຌำท่ีพิ่มขึๅน ทัๅงกำรบันทึกขຌอมูลดຌำนกำรบัญชี฿หຌถูกตຌองตำมหลักกำรบัญชีท่ีรับรอง
ดยท่ัวเป บทบำทหนຌำท่ีนักวิครำะห์ขຌอมูลกำรงินละขຌอมูลธุรกิจ฿หຌกับผูຌ฿ชຌบริกำร ผูຌประกอบวิชำชีพบัญชี            
จึงจ ำป็นตຌองตรียมพรຌอม ปรับตัว ละฝຄกทักษะทำงวิชำชีพท่ีกี่ยวขຌอง รวมทัๅงตຌองมีกำรศึกษำกี่ยวกับนวัตกรรม
พื่อตรียมพรຌอมรับกับขຌอมูลทำงดຌำนกำรบัญชีท่ีมีป็นจ ำนวนมำก ละมีควำมซับซຌอน มีควำมตกตำงจำกอดีตทัๅง
฿นร่ืองของขนำด ควำมหลำกหลำยของขຌอมูล ละกำรปลี่ยนปลงอยำงรวดรใวของขຌอมูล ตำมนยบำยของกรม
พัฒนำธุรกิจกำรคຌำท่ีตຌองรงสรຌำงส ำนักนักงำนบัญชีคุณภำพ พรຌอมน ำทคนลยีละนวัตกรรมมำ฿ชຌ฿นกำรจัดท ำ
ระบบบัญชี฿หຌป็นส ำนักงำนบัญชีดิจิทัล ละสรຌำงควำมช่ือมั่นขຌอมูลทำงบัญชีละกำรงินพื่อพิ่มบทบำทนักบัญชี
ป็นนักคิดพรຌอมกຌำวทันกระสยุคศรษฐกิจดิจิทัล ิMGR Online, 2563) 

จำกควำมส ำคัญผูຌวิจัยมีควำมสน฿จท่ีจะศึกษำ กำรจัดกำรส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ 
ของผูຌประกอบวิชำชีพบัญชีละส ำนักงำนบัญชี เดຌมีกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริกำรของส ำนักงำนบัญชี ละตระหนัก
ละตรียมตัๅงรับกับกำรพัฒนำทคนลยีทำงดຌำนบัญชีท่ีมีกำรปลี่ยนปลงเปอยำงรวดรใว ตลอดจนวำงผน฿นกำร
ปรับตัว฿หຌกຌำวทันลกดิจิทัล ดังนัๅน จึงลใงหในวำส ำนักงำนบัญชี กำรกຌำวเปสูส ำนักงำนบัญชีมีคุณภำพ ควำมรูຌ 
ควำมสำมำรถ ทักษะ ของผูຌประกอบวิชำชีพบัญชีท่ีปฏิบัติงำน฿นส ำนักงำนบัญชี ทัๅงทำงดຌำนบัญชี ดຌำนระบียบ
พระรำชบัญญัติท่ีกี่ยวขຌองกับกำรบัญชี ดຌำนกำรวิครำะห์ขຌอมูลทำงกำรงินละดຌำนทคนลยี จึงมีควำมส ำคัญป็น
อยำงมำก เมพียงทำนีๅ ส ำนักงำนบัญชียังตຌองจัดหำครื่องมืออุปกรณ์ ท่ีมีทคนลยีท่ีทันสมัยละตຌองตรียมควำม
พรຌอมของพนักงำน฿นส ำนักงำน ขຌำสูยุคดิจิทัลท่ีจะยกระดับส ำนักงำนบัญชีกຌำวเปสูส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ฿นยุค
ดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ ดย฿ชຌกณฑ์รับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี นยบำยกี่ยวกับประทศเทย ไ.เ กำรปลี่ยนปลง 
ทำงดຌำนทคนลยีนวัตกรรมดຌำนกำรงินละกำรบัญชีละกำรจัดท ำธุรกรรมทำงกำรงินภำย฿ตຌ ผน National           
e-Payment ของกระทรวงกำรคลัง ป็นกณฑ์฿นกำรวัดควำมพรຌอมของส ำนักงำนบัญชี จึงเดຌสน฿จท่ีจะศึกษำพื่อ
ตอยอก฿นกำรท ำงำนวิจัยตอเป 

 

นวคิดกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ 
 กำรจัดกำรธุรกิจป็นกระบวนกำรวำงผนกำรจัดองค์กำร กำรบริหำรงำนดຌำนตำง โ ของธุรกิจท่ีด ำนินกำร 
ซึ่งประกอบดຌวยกำรน ำวัตถุดิบขຌำมำ ผำนขบวนกำรผลิตหรือขัๅนตอนกำรบริกำรตำง โ ออกมำป็นสินคຌำท่ีมีคุณภำพ
เดຌมำตรฐำน ป็นท่ีถูก฿จละประทับ฿จลูกคຌำ จะหในเดຌวำ กำรจัดกำรธุรกิจขนำดยอมมีองค์ประกอบท่ีส ำคัญ เดຌก  
แี วัตถุประสงค์ละป้ำหมำยธุรกิจเมวำจะป็นกำรผลิตสินคຌำหรือบริกำรจะตຌองมีกำรตัๅงวัตถุประสงค์ ละป้ำหมำย
฿นกำรด ำนินกิจกำรเวຌสมอ อำจจะป็นก ำเร ควำมประทับ฿จของลูกคຌำ ป็นตຌน โี ทรัพยำกร฿นกำรด ำนินธุรกิจ 
เดຌกคน ครื่องจักร งินทุน ละวัตถุดิบ ใี กระบวนกำรจัดกำรธุรกิจ ประกอบดຌวย กำรวำงผน กำรจัดองค์กำร 
กำรน ำ ละกำรควบคุม ซึ่ง฿นปัจจุบันกำรด ำนินธุรกิจจ ำป็นตຌองมีควำมรับผิดชอบตอสังคม ละนຌนกำรสรຌำง
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มูลคำพิ่มจำกผลตอบทน ละท่ีส ำคัญ คือ ควำมตຌองกำรของลูกคຌำ ละผูຌ มีสวนเดຌสีย ซึ่งสำมำรถมีอิทธิพลกับ
กิจกำรธุรกิจ ิPorter, 2011ี ดยฉพำะกำรจัดกำรธุรกิจอยำงยั่งยืนป็นนวทำงทำงธุรกิจท่ีจะสรຌำงมูลคำพิ่ม฿น
ระยะยำว฿หຌกจຌำของหรือผูຌถือหุຌน ดຌวยกำรบริหำรอกำสจัดกำรควำมสี่ยง฿นมิติดຌำนศรษฐกิจสังคม ละ
สิ่งวดลຌอม ิLo and Shev, 2007: 345 อຌำงถึง฿น Dalbol and Dalbod, 2011ี จัดเดຌวำป็นนวนຌมหลักท่ีส ำคัญ
ของกำรด ำนินธุรกิจ฿นยุคปัจจุบันตอน่ืองเป฿นอนำคต ดยธุรกิจจ ำป็นตຌองรักษำป้ำหมำยกำรติบต฿นระยะยำว              
ทัๅงดຌำนศรษฐกิจ สังคมละสิ่งวดลຌอม พื่อตอบสนองควำมตຌองกำรของผูຌมีสวนเดຌสียท่ีกี่ยวขຌองกับกิจกำรทัๅงทำงตรง
ละทำงอຌอม ดยพบวำ มุมทำงดຌำนศรษฐกิจ ธุรกิจท่ีติบตอยำงยั่งยืนจะตຌอง฿หຌควำมมั่น฿จกผูຌถือหุຌน ฿นมุมทำงดຌำน
สังคม กำรด ำนินธุรกิจจะตຌองพิ่มมูลคำ฿หຌกับชุมชน ทัๅง฿นงทุนมนุษย์สวนบุคคลละทุนทำงสังคมของชุมชน                  
พื่อสรຌำงควำมขຌำ฿จละรงจูง฿จท่ี฿หຌกิดกำรยอมรับ฿หຌธุรกิจป็นสวนหน่ึงของสังคม฿นมุมทำงดຌำนสิ่งวดลຌอม        
ธุรกิจจะตຌอง฿ชຌทรัพยำกรธรรมชำติ฿หຌกิดประยชน์ละรักษำสิ่งวดลຌอม ิกิติกร ดำวพิศษละคณะ, โ55ไี 
 กำรจัดกำรธุรกิจนอกจำก฿หຌควำมส ำคัญดຌำนกำรติบตละสรຌำงผลก ำเรลຌวธุรกิจยังคงตຌองพยำยำม
ตอบสนองตอป้ำหมำยทำงสังคมละสิ่งวดลຌอม ทัๅงนีๅรูปบบกำรขงขันทำงธุรกิจจะตຌองปลี่ยนจำกกำรมีตຌนทุน
ต่ ำเปสูกำรสรຌำงผลผลิตดย฿ชຌควำมรูຌควำมสำมำรถของพนักงำนควำมป็นหุຌนสวน฿กลຌชิดกับลูกคຌำ ละองค์กำร ดย
ตຌองมีควำมขຌำ฿จละปฏิบัติตำมกฎหมำย ระบียบขຌอบังคับท่ีซับซຌอนเดຌอยำงป็นอยำงดี สำมำรถออกผลิตภัณฑ์
฿หมเดຌทันตอกำรขงขัน ทัๅง฿นตลำดหลักละตลำดตำงประทศ ิPorter and Kramer, 2002ี ดยริ่มตัๅงตกำร
ด ำนินธุรกิจอยำงถูกตຌองตำมกฎหมำย กำรมีจรรยำบรรณ฿นกำรด ำนินธุรกิจ กำรด ำนินกิจกรรมควำมรับผิดชอบ
ตอสังคมพื่อสรຌำงช่ือสียง฿หຌกับธุรกิจ ละกำรผสมผสำนระหวำงควำมสี่ยงกับสวงหำอกำสพื่อสรຌำงมูลคำพิ่ม
ของธุรกิจ ิAccenture and CECP, 2011ี กำรจัดกำรธุรกิจอยำงยั่งยืนจึงป็นกำรผสมผสำนกันระหวำงหลำยโ 
นวคิด ละทฤษฎีกำรจัดกำรสมัย฿หมขຌำเวຌดຌวยกัน ดยนຌนกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน฿หมท่ีลดกำร฿ชຌ
ทรัพยำกร ละกำรปลอยมลพิษ กำรออกบบผลิตภัณฑ์฿หมท่ีป็นมิตรตอสิ่งวดลຌอม กำรตอบสนองควำมตຌองกำร
ของลูกคຌำดຌวยวิธีกำร฿หม ซึ่งจะกอ฿หຌกิดควำมสี่ยลดลง ตຌนทุนกำรผลิตลดลง รวมทัๅงสรຌำงมูลคำพิ่ม฿หຌกับวัตถุดิบ 
กำรพิ่มยอดขำย ควำมเดຌปรียบ฿นกำรขงขัน ละสรຌำงควำมพึงพอ฿จ฿หຌกับพนักงำนละลูกคຌำ  นอกจำกนีๅยัง
พบวำ นวคิดกำรพัฒนำอยำงยั่งยื่นป็นนวคิดท่ีมีพลวัต ละป็นนวคิดชิงกวຌำงดยพบวำ พิพัฒน์ นนทนำธรณ์ 
ิ2553ี เดຌอຌำงถึง Epstein ิ2008ี พัฒนำตัวชีๅวัดควำมส ำรใจของกำรน ำกลยุทธ์กำรพัฒนำอยำงยั่งยืนมำ฿ชຌกับ
กิจกำร ดย฿ชຌทฤษฎีชิงระบบป็นตัวก ำหนดประภทของตัวบงชีๅเดຌจ ำนวน  11 ตัว ประกอบดຌวย บริบทภำยนอก 
บริบทภำย฿น บริบทธุรกิจ ทรัพยำกรมนุษย์ ละกำรงิน ภำวะผูຌน ำ กำรก ำหนดกลยุทธ์ ครงสรຌำงละระบบ             
กำรปฏิบัติงำน ปฏิกิริยำของผูຌมีสวนเดຌสีย ผลผลิต ผลลัพธ์ทำงกำรงิน ละผลลัพธ์ดຌำนควำมยั่งยืน ซึ่งสำมำรถ
พัฒนำตอป็นตัวชีๅวัดเดຌ ิMarc J. Epsten, 2008ี นอกจำกนีๅธุรกิจยังป็นสวนหน่ึงของสังคมละตຌองปฏิบัติตำม
กฎหมำย ซึ่งธุรกิจจะมีควำมสี่ยงหำกเมสำมำรถปรับตัวเดຌทันตำมนยบำยละกฎหมำย ดังนัๅนธุรกิจมีควำมจ ำป็น
ท่ีตຌองเดຌรับขຌอมูลขำวสำรท่ีป็นประยชน์ตอกำรตัดสิน฿จ฿หຌผูຌบริหำร ขณะดียวกันผูຌบริหำรองค์กรจะตຌอง฿หຌ
ควำมส ำคัญ฿นกำรน ำทรัพยำกรท่ีจ ำป็นพื่อบริหำรจัดกำรคนละงำนตอเป ิDaft, 2007ี 
 นอกจำกนีๅ ปຂยธิดำ สำยสุทธิ์ ิ2554ี เดຌกลำวถึงตัวชีวัดส ำคัญของธุรกิจท่ีมีศักยภำพ 7 ดຌำนเดຌก              
(1ี ศักยภำพดຌำนกำรรียนรูຌ ิLearning Capabilityี หมำยถึง กำรมีควำมสำมำรถ฿นกำรสวงหำพื่อ฿หຌเดຌมำซึ่ง
ควำมรูຌ฿หม โ มีควำมสำมำรถ฿นกำรปรับนวัตกรรม฿หมพื่อ฿หຌ สอดคลຌองกับสภำพวดลຌอมของธุรกิจ มีควำมสำมำรถ 
฿นกำรรียนรูຌจำกประสบกำรณ์ มีกำรประยุกต์฿ชຌ ควำมรูຌจำกภำย฿นละภำยนอกกิจกำรมำป็นนวทำง฿นกำรวิจัย 
ละพัฒนำ มีกำรสรຌำงจิตส ำนึก฿นกำรรียนรูຌ กำรทุมท฿หຌกับกำรรียนรูຌ ละ฿หຌควำมส ำคัญกับกำรสะสมควำมรูຌ
อยำงตอน่ืองยำวนำน ิ2ี ศักยภำพดຌำนกำรวิจัย ละพัฒนำ ิResearch and Development Capabilityี หมำยถึง 
กำรคัดลือกบุคลำกรหรือกำรสรຌำงองค์กำรท่ีหลำกหลำย พื่อน ำเปนวเปป็นนวคิด฿นกำรสรຌำงนวัตกรรม มีกำร
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ตัๅงป้ำหมำย กำรก ำหนดขัๅนตอนละควบคุมกำรด ำนินงำน มีวิธีกำรออกบบท่ีมีควำมกຌำวหนຌำ มีกำรลำด
ผสมผสำนระหวำงนวัตกรรมของกระบวนกำรตำมภำวะตลำด ิใี ศักยภำพดຌำนกำร฿ชຌทรัพยำกร฿หຌกิดประยชน์ 
ิResources Exploiting Capabilityี หมำยถึง กำร฿หຌควำมส ำคัญกับทรัพยำกรมนุษย์ มีกำรวำงผนกำร฿ชຌ
ทรัพยำกรมนุษย์ป็นระยะโ มีกำรคัดลือกกำร฿ชຌบุคลำกรส ำคัญ฿นตละสวนงำน มีกำรสงสริมกำรลงทุนดຌำนกำร
ผลิตนวัตกรรมอยำงสม่ ำสมอ มีกำรรวมมือกับธุรกิจรำยอื่นพื่อลดตຌนทุนดຌำนนวัตกรรมมีกำร฿ชຌทคนลยีจำก
ภำยนอกองค์กำรอยำงคุຌมคำมีควำมขຌำ฿จสมรรถนะทำงทคนลยีหลัก โ ของคูขงขัน ละมีกำรพยำกรณ์
นวนຌมทำงทคนลยี฿หม โ ิ4ี ศักยภำพดຌำนกำรผลิต ิManufacturing Capabilityี หมำยถึง มีกำรปรับ
กระบวนกำรผลิตตำมควำมตຌองกำรของกำรออกบบกระบวนกำรวิจัยละพัฒนำ มีกำรยกระดับทคนลยี฿นกำร
ผลิตท่ีทันสมัย มีบุคลำกรท่ีมีทักษะ฿นกำร฿ชຌอุปกรณ์฿นกำรปฏิบัติงำน มีกำรด ำนินกำรอยำงสม่ ำสมอป็นระบบมี
กำรบริหำรจัดกำรท่ีมีคุณภำพสูงสุด ละมีกำรลดตຌนทุน ิ5ี ศักยภำพดຌำนกำรตลำด ิMarketing Capabilityี 
หมำยถึง กำรสรຌำงสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกคຌำ฿นระยะยำว พื่อท่ีจะเดຌขຌำ฿จควำมตຌองกำรของลูกคຌำท่ีตกตำง มีควำมขຌำ
฿จควำม ตຌองกำรของลูกคຌำท่ีป็นกลุมยอย มีกำรสังกตกำรณ์ทำงกำรตลำด มีกำรคัดลือกละทดสอบนวคิด฿หม 
นวคิดดຌำนกำรบริกำร ควำมชอบของลูกคຌำ พื่อป็นเปตำมควำมตຌองกำรของลูกคຌำละตำมป้ำหมำยทำงกำร
ขงขันท่ีตัๅงเวຌ ดยมีกำรควบคุมละจัดกำรครือขำย รวมถึงกำรกระจำยสินคຌำ กำร฿หຌบริกำรพื่อชวยหลือลูกคຌำ              
มีกำร฿หຌควำมส ำคัญ฿นกำรบริกำร ิๆี ศักยภำพดຌำนองค์กำร ิOrganizational Capabilityี หมำยถึง กำรปรับ
ครงสรຌำง ขององค์กร฿หຌสำมำรถยืดหยุนป็นเปตำมผนของกำรสรຌำงนวัตกรรม฿หม โ กำรมีศูนย์ทรัพยำกร
กี่ยวกับกำรสรຌำงนวัตกรรมดยมีหนຌำท่ีสอดคลຌองกันระหวำงกำรวิจัยละพัฒนำ  ละระบบสงสริม รวมถึง
มำตรกำรลงทษ พนักงำน มีกำร฿หຌอิสระ฿นกำรท ำงำนกผูຌบริหำรระดับลำง มีกำรปรับละตอบสนองตอ
สิ่งวดลຌอม ภำยนอกมีกำรลกปลี่ยนขຌอมูลละกำรติดตอสื่อสำรกันระหวำงองค์กรท่ีท ำงำนตกตำงกัน มีกำร
สื่อสำรกับ ลูกคຌำ฿หຌควำมส ำคัญกับกฎของกำรรักษำระบบ มีกำรสรຌำงระบบตัวชีๅวัดขององค์กำร ิ็ี ศักยภำพดຌำน
กลยุทธ์ ิStrategic Capabilityี หมำยถึง กำรเดຌรับกำรสนับสนุนจำก ผูຌบริหำรระดับสูง  มีควำมขຌำ฿จป้ำหมำย
หลักทำงทคนลยีละควำมสำมำรถหลักของผูຌบริหำรระดับสูงมีกำรช่ือมยงระหวำงกลยุทธ์ดຌำนทคนลยี ละ
ควำมสำมำรถหลักของผูຌบริหำรระดับสูงมีกำรช่ือมยงกันระหวำงกลยุทธ์ดຌำนทคนลยีกับกลยุทธ์ดຌำนกำรประกอบ
ธุรกิจ ซึ่งจ ำป็นตຌองมีระบบกำรตัดสิน฿จท่ีกຌำวหนຌำรวมถึงกำรสรຌำงจิตส ำนึก กำรป็นผูຌประกอบกำร ละกำรสรຌำง
นวตักรรมท่ีค ำนึงถึงสิ่งวดลຌอมอยำงจริงจัง ละตຌองยอมรับควำมสี่ยงรวมถึงปัญหำท่ีอำจกิดขึๅนเดຌ ซึ่งควำมขຌำ฿จ฿น
กำรขงขันอยำงถองทຌนัๅน ตຌองมีควำมขຌำ฿จนวนຌมกำรพัฒนำทคนลยีอุตสำหกรรม ละควรตระหนักถึงคู
ขงขันจำกตำงประทศ ดยกำรปรับกลยุทธ์ดຌำนนวัตกรรม฿หຌมีควำมสอดคลຌองละยังตຌองมีควำมขຌำ฿จ฿นผลกระทบ
ดຌำนตำง โ ของปัจจัยภำยนอกองค์กรรวมถึง฿หຌควำมส ำคัญกับคุณคำของกำรรียนรูຌ ิกัญญำมน อินหวำงุ 2556ี  
 

นวคิดกี่ยวกับส านักงานบัญชีคุณภาพ 
 ส ำนักงำนบัญชีคุณภำพท่ีผำนกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีตำมขຌอก ำหนดกำรรับรองคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี พื่อสงสริม฿หຌผูຌประกอบธุรกิจส ำนักงำนบัญชีมีกำรปฏิบัติงำนท่ีมีคุณภำพละป็นท่ีนำช่ือถือ              
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำจึงเดຌก ำหนด฿หຌมีกำรออกหนังสือรับรองคุณภำพ ฿หຌกส ำนักงำนบัญชีท่ีผำนกำรตรวจ
ประมินกำรปฏิบัติตำมขຌอก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ                
รื่อง หลักกณฑ์ละงื่อนเข฿นกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี พ.ศ.โ55่ จำกกำรตรวจประมินคุณภำพ
ส ำนักงำนบัญชี ปรำกฏวำมีส ำนักงำนบัญชีท่ีผำนกำรตรวจประมินตำมขຌอก ำหนดกำรรับรองคุณภำพส ำนักงำน
บัญชี ตำมประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำขຌำงตຌน ละเดຌรับหนังสือรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชี ซึ่งก ำหนดอำยุ ใ ปี 
นับตวันท่ีออกหนังสือรຌอง ระบบคุณภำพของส ำนักงำนบัญชีประกอบดຌวย โ ประกำร เดຌก แี นยบำยละ
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กระบวนกำรของตละปัจจัยส ำคัญ โี นยบำยคุณภำพละกระบวนกำรตຌองจัดท ำป็นลำยลักษณ์อักษรละ฿หຌ
หมำะสมกับส ำนักงำนบัญชี ละสื่อสำร฿หຌกจຌำหนຌำท่ีภำย฿นส ำนักงำนบัญชีอยำงท่ัวถึง ซึ่งประกอบดຌวย            
ิกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำุโ55่ี 

1. ควำมรับผิดชอบของผูຌบริหำรของส ำนักงำนบัญชี : 1.1 ควำมมุงมันของผูຌบริหำร : ผูຌบริหำรระดับสูง
สดงหลักฐำนควำมมุงมั่น ฿นกำรพัฒนำละกำรน ำระบบคุณภำพส ำนักงำนบัญชีเปปฏิบัติรวมทัๅงกำรปรับปรุง
ประสิทธิผลอยำงตอน่ือง ดย แี สื่อสำรภำย฿นส ำนักงำนบัญชีถึงควำมส ำคัญ฿นกำรด ำนินกำรตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี฿นดຌำนกำรจัดท ำบัญชี ละจรรยำบรรณ ควำมตຌองกำรของลูกคຌำ กฎระบียบ ละกฎหมำยท่ีกี่ยวขຌองกับ
วิชำชีพ โี ก ำหนดนยบำยคุณภำพ ใี จัดท ำผนธุรกิจ ไี ติดตำม ตรวจสอบ 5ี  จัดสรรทรัพยำกร฿หຌพียงพอ           
แ.โ กำร฿หຌควำมส ำคัญกลูกคຌำ : ผูຌบริหำรระดับสูงตຌองท ำ฿หຌมั่น฿จวำควำมตຌองกำรของลูกคຌำเดຌถูกน ำมำพิจำรณำ 
ละกระท ำ฿หຌบรรลุดยมุงหวัง฿นอันท่ีจะสงสริมควำมพึงพอ฿จของลูกคຌำละตຌองป็นเปตำมขຌอก ำหนดของกฎหมำย
ท่ีกี่ยวขຌองกับวิชำชีพบัญชี มำตรฐำนกำรบัญชี ละจรรยำบรรณ แ.ใ นยบำยคุณภำพ : ผูຌบริหำรระดับสูงตຌองท ำ฿หຌ
มั่น฿จวำนยบำยคุณภำพ ดย แี หมำะสมกับจุดประสงค์ของส ำนักงำนบัญชี โี มีควำมมุงมั่นท่ีจะด ำนินกำร฿หຌ
ป็นเปตำมขຌอก ำหนดของกฎหมำย มำตรฐำนกำรบัญชีละจรรยำบรรณ ละปรับปรุงประสิทธิผลของระบบคุณภำพ
อยำงตอน่ือง ใี ป็นกรอบ฿นกำรจัดท ำผนธุรกิจ ไี เดຌมีกำรสื่อสำรละป็นท่ีขຌำ฿จภำย฿นส ำนักงำนบัญชี 5ี เดຌมี
กำรทบทวน฿หຌหมำะสมตลอดวลำ แ.ไ กำรวำงผนธุรกิจ : ส ำนักงำนบัญชีตຌองก ำหนดละจัดท ำผนธุรกิจ ละ
ผนกำรงินประจ ำปีป็นลำยลักษณ์อักษร แ.5 ควำมรับผิดชอบ อ ำนำจหนຌำท่ี ละกำรสื่อสำร : 1) ควำมรับผิดชอบ
ละอ ำนำจหนຌำท่ี ผูຌบริหำรระดับสูงตຌองท ำ฿หຌมั่น฿จวำเดຌมีกำรก ำหนดหนຌำท่ีละควำมรับผิดชอบของจຌำหนຌำท่ีป็น
ลำยลักษณ์อักษรละเดຌสื่อสำร฿หຌทรำบดยท่ัวถึงทัๅงส ำนักงำนบัญชี โี กำรสื่อสำรภำย฿น ผูຌบริหำรระดับสูงตຌองท ำ฿หຌ
มั่น฿จวำมีกำรสื่อสำร฿นส ำนักงำนบัญชีดຌวยวิธีกำรท่ีหมำะสม ละค ำถึงถึงประสิทธิผลของระบบคุณภำพส ำนักงำน
บัญชี ใี กำรทบทวนกำรบริหำร ผูຌบริหำรระดับสูงตຌองมีกำรทบทวนกำรบริหำรของส ำนักงำนบัญชีอยำงสม่ ำสมอ 
ละตຌองมีกำรกใบบันทึกผลกำรทบทวน ละ แ.ๆ กำร฿หຌควำมรวมมือกับภำครัฐ : ส ำนักงำนบัญชีตຌองรวมมือกับ
ภำครัฐ฿นดຌำนกำรก ำกับดูลละกำรผยพรขຌอมูลขำวสำรท่ีป็นประยชน์จำกภำครัฐสูลูกคຌำ 

2. ขຌอก ำหนดทำงดຌำนจรรยำบรรณของส ำนักงำนบัญชี : หัวหนຌำส ำนักงำน หรือผูຌป็นหุຌนสวน หรือ
กรรมกำร ลຌวตกรณีตຌองก ำกับดูล฿หຌบุคลำกร฿นส ำนักงำนบัญชี ปฏิบัติตำมขຌอบังคับสภำวิชำชีพบัญชี ิฉบับท่ี แ้ี 
รื่อง จรรยำบรรณของผูຌประกอบวิชำชีพบัญชี พ.ศ.โ55ใ ซึ่งประกอบดຌวย แี ควำมปรง฿ส ควำมป็นอิสระ ควำมท่ียงธรรม 
ละควำมซื่อสัตย์สุจริต โี ควำมรูຌ ควำมสำมำรถ ละมำตรฐำน฿นกำรปฏิบัติงำน ใี กำรรักษำควำมลับ ไี ควำม
รับผิดชอบตอผูຌรับบริกำร 5ี ควำมรับผิดชอบตอผูຌถือหุຌน ผูຌป็นหุຌนสวน บุคคลหรือนิติบุคคล ท่ีผูຌประกอบวิชำชีพบัญชี
ปฏิบัติหนຌำท่ี฿หຌ ๆี ควำมรับผิดชอบตอพื่อนรวมวิชำชีพ ละจรรยำบรรณท่ัวเป รวมทัๅง ตຌองปฏิบัติตำมขຌอบังคับละ
ขຌอก ำหนดหงจรรยำบรรณของผูຌประกอบวิชำชีพบัญชี ท่ีสภำวิชำชีพบัญชีก ำหนดพิ่มติม฿นภำยหลังดຌวย 

3. กระบวนกำรท่ีกี่ยวขຌองกับลูกคຌำของส ำนักงำนบัญชี : แี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรก ำหนดหลักกณฑ์
฿นกำรคิดคำธรรมนียม โี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรจัดท ำสัญญำท่ีชัดจนละเดຌรับกำรยอมรับจำกลูกคຌำ                
ใี ส ำนักงำนบัญชีตຌองก ำหนดระยะวลำจัดกใบคำธรรมนียมท่ีชัดจน ไี ส ำนักงำนบัญชีตຌองออกหลักฐำนกำรรับ
งิน฿หຌกับลูกคຌำทุกครัๅง 5ี ฿นกรณีท่ีลูกคຌำมอบหมำย฿หຌส ำนักงำนบัญชีป็นผูຌกระท ำกำร฿ด โ ทน ชน กำรน ำสง
ภำษีของลูกคຌำ กำรน ำสงงินสบทบกองทุนประกันสังคม ป็นตຌน ส ำนักงำนบัญชีตຌองน ำสงละด ำนินกำร฿หຌ
ครบถຌวนตำมท่ีลูกคຌำมอบหมำย ๆี กำรดูลทรัพย์สินของลูกคຌำ ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรจัดท ำหลักฐำนกำรงมอบ
ละรับมอบทรัพย์สินรวมถึงกำรดูลรักษำ กำรจัดกใบทรัพย์สินของลูกคຌำ ทัๅงนีๅ ตຌองเมน ำทรัพย์สินของลูกคຌำมำ
ตอรองพื่อผลประยชน์ของส ำนักงำนบัญชี ชน กำรยึดบัญชีละอกสำรของลูกคຌำเวຌดยเมสงคืน 
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4. กำรจัดกำรทรัพยำกรของส ำนักงำนบัญชี : 1) อุปกรณ์ ส ำนักงำนบัญชีตຌองจัดหำ ละบ ำรุงรักษำ
ครื่องมืออุปกรณ์ท่ีจ ำป็น฿นกำรท ำบัญชีพื่อ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌอยำงมีประสิทธิภำพ ละมีกำรจัดระบียบ฿น
สถำนท่ีท ำงำน พื่อกอ฿หຌกิดสภำพกำรท ำงำนท่ีดี ปลอดภัย มีระบียบรียบรຌอย อันจะน ำเปสูกำรพิ่มผลผลิตท่ี
สูงขึๅน ชน กำรท ำ 5 ส ป็นตຌน 2) ทรัพยำกรบุคคล ดย โ.แี บุคลำกร฿นส ำนักงำนบัญชีตຌองมีควำมรูຌ ควำมสำมำรถ
ตำมต ำหนงหนຌำท่ีงำน ทัๅงนีๅ รวมถึงบุคลำกรจำกภำยนอกส ำนักงำนบัญชีท่ีขຌำมำปฏิบัติงำนกับส ำนักงำนบัญชีดຌวย 
โ.โี ผูຌท ำบัญชีตຌองมีคุณสมบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. โ55ใ ละพระรำชบัญญัติวิชำชีพบัญชี             
พ.ศ. โ5ไ็ โ.ใี บุคลำกรท่ีบรรจุ฿หมหรือยกยຌำยต ำหนงงำนตຌองเดຌรับกำรชีๅจงหรืออบรมกำรปฏิบัติงำนของ
ต ำหนงนัๅน โ กอนริ่มปฏิบัติงำน รวมทัๅงส ำนักงำนบัญชีตຌองจัด฿หຌมีกำรดูลกำรปฏิบัติงำนอยำง฿กลຌชิด พอ
ติดตำมกำรท ำงำนของบุคลำกร฿นควำมรับผิดชอบ฿หຌมีควำมขຌำ฿จ฿นงำนท่ีปฏิบัติ  โ.ไี บุคลำกร฿นส ำนักงำนบัญชี
ตຌองเดຌรับกำรฝຄกอบรมพิ่มติมตำสมควรละป็นเปตำมขຌอก ำหนดของกฎหมำย โ.5ี บุคลำกร฿นส ำนักงำนบัญชี
ตຌองเดຌรับกำรสื่อสำร ละสริมสรຌำงจิตส ำนึกที่ดีจำกส ำนักงำนบัญชี฿นสวนท่ีกี่ยวขຌองกับควำมตຌองกำรของลูกคຌำ / 
กฎหมำย ละกฎระบียบท่ีกี่ยวขຌอง โ.ๆี ฿นกรณีท่ี฿ชຌผูຌท ำบัญชีภำยนอกส ำนักงำนบัญชี ส ำนักงำนบัญชีตองมี
มำตรกำร฿นกำรควบคุมผูຌท ำบัญชีนัๅน฿หຌปฏิบัติตำมขຌอก ำหนดของกฎหมำยท่ีกี่ยวขຌองกับวิชำชีพบัญชี มำตรฐำนกำร
บัญชีละจรรยำบรรณ 

5. กำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชี ดย 1ี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรจัดท ำบัญชี฿หຌถูกตຌองละป็นเป
ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด โี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีคูมือกำรปฏิบัติงำนของผูຌท ำบัญชีละปฏิบัติตำมคูมือนัๅน              
3ี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรชีๅจงบุคลำกร฿หຌขຌำ฿จชัดจนถึงวัตถุประสงค์ของงำน ละมีกำรฝຄกอบรมพิ่มติมตำม
ควำมจ ำป็น พื่อ฿หຌสำมำรถปฏิบัติงำนเดຌตำมวัตถุประสงค์ 4ี ส ำนักงำนบัญชีตຌองจัด฿หຌมีกำรก ำกับดูลควำม
คืบหนຌำของงำน ละคอยกຌเขปัญหำตำง โ ท่ีกิดขึๅนกับงำนนัๅน 5ี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกำรตงตัๅงละมอบหมำย
฿หຌมีผูຌท ำกำรทบทวนผลงำนรวมทัๅงน ำเปปรับปรุงกຌเข กอนสงมอบ฿หຌกับลูกคຌำ 

6. กำรติดตำม ตรวจสอบ ของส ำนักงำนบัญชี ดย 1ี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกระวนกำร฿นกำรตรวจสอบ
กำรปฏิบัติของตนองตำมชวงวลำท่ีหมำะสม พื่อ฿หຌทรำบถึงผลกำรปฏิบัติงำนวำป็นเปตำมผนธุรกิจละ
ขຌอก ำหนดของกฎหมำย ดยกำรตรวจสอบนีๅจะกระท ำดยตนองหรือบุคคลภำยนอกกใเดຌ 2ี หำกพบปัญหำจำกกำร
ติดตำม ตรวจสอบ ส ำนักงำนบัญชีตຌองด ำนินกำรวิครำะห์หำสำหตุละก ำหนดนวทำงกຌเข พื่อ฿หຌมั่น฿จวำ
ปัญหำดังกลำวจะเมกิดซๅ ำ ใี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีกระบวนกำรรับรื่องรຌองรียนของลูกคຌำ ซึ่งรวมถึงกำรวิครำะห์
หำสำหตุกำรปฏิบัติกำรกຌเขละจຌงกลับเปยังลูกคຌำ ไี ส ำนักงำนบัญชีตຌองบันทึกผลกำรด ำนินกำรตำมขຌอ แู ใ 
ละตຌองกใบรักษำเวຌตำมระยะวลำท่ีหมำะสม 

7. กำรจัดกำรอกสำรของส ำนักงำนบัญชี ดย แี ส ำนักงำนบัญชีตຌองมีวิธีกำร฿นกำรติดตำมกฎหมำยท่ี
กี่ยวขຌองกับวิชำชีพบัญชี฿หຌป็นปัจจุบัน โี ส ำนักงำนบัญชีตຌองจัดกใบขຌอมูลของลูกคຌำละของตนอง฿นลักษณะท่ี
ป้องกันควำมสียหำย สูญหำย หรือ สื่อมสภำพ ละก ำหนดระยะวลำจัดกใบตำมกฎหมำยท่ีกี่ยวขຌอง ใี ฿นกรณีท่ี
มีกำรกใบขຌอมูล฿นรูปของสื่ออิลใกทรอนิกส์ ตຌองมีกำรส ำรองขຌอมูลตำมรอบระยะวลำละสถำนท่ีท่ีหมำะสม 
 

นยบายกี่ยวกับประทศเทย ไ.เ  
กำรปลี่ยนปลงทำงดຌำนทคนลยีนวัตกรรมดຌำนกำรงินละกำรบัญชีละกำรจัดท ำธุรกรรมทำงกำรงิน

ภำย฿ตຌผน National e-Payment ของกระทรวงกำรคลังป็นนยบำยกำรบูรณำกำรฐำนขຌอมูลสวัสดิกำรสังคม 
ละพัฒนำ ระบบกำรรับจำยงินภำครัฐทำงอิลใกทรอนิกส์ ดยสงสริมกำรรับจำยงินของหนวยงำนภำครัฐผำนทำง
อิลใกทรอนิกส์ สงสริม฿หຌมีฐำนขຌอมูลกลำงกี่ยวกับสวัสดิกำรของภำครัฐ ควบคูกับกำรจำยงิน฿หຌกประชำชน
ดยตรงผำนระบบอิลใกทรอนิกส์ ซึ่งจะชวย฿หຌสำมำรถจำยงินชวยหลือละงินสวัสดิกำร฿หຌกประชำชนเดຌตรง
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กลุมป้ำหมำย ลดควำมผิดพลำด ควำมซๅ ำซຌอน ละอกำสกำรทุจริตจำกกำรจำยดຌวยงินสดหรือชใคครงกำร 
National e-Payment ริ่มป็นรูปป็นรำงขึๅนอยำงชัดจนมื่อวันท่ี 22 ธันวำคม 2558 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
หในชอบ฿นหลักกำรผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำครงสรຌำงพืๅนฐำนระบบกำรช ำระงินบบอิลใกทรอนิกส์หงชำติ 
ละมอบหมำยหนวยงำนท่ีกี่ยวขຌองรงด ำนินกำรตำมผนยุทธศำสตร์ฯ นีๅ ซึ่งก ำหนด฿หຌมีกำรด ำนินกำรครงกำร
ส ำคัญคูขนำนกันเป฿นหຌวงวลำดียวกัน เดຌก 1) กำรช ำระงินบบ Any ID ป็นควำมพยำยำมปลี่ยนปลง
พฤติกรรมกำรอนงินหรือช ำระงิน จำกกำรอนงินหรือช ำระงินปกติ฿นปัจจุบันจะตຌอง฿ชຌหมำยลขบัญชีธนำคำร 
ซึ่งมีตัวลขหลำยหลัก ท ำ฿หຌยำกตอกำรจดจ ำละกำรสื่อสำร ป็นกำรช ำระงินหรืออนงิน฿นระบบ Any ID ซึ่งจะ
สำมำรถท ำเดຌดย฿ชຌหมำยลขอื่นท่ีผูຌรับอนเดຌลงทะบียนเวຌกับสถำบันกำรงิน ดย฿นระยะรกจะริ่มตຌนจำก
หมำยลขทรศัพท์คลื่อนท่ี ละหมำยลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ซึ่งจะท ำ฿หຌกำรอนงินระหวำงประชำชน
ดຌวยกันหรือระหวำงประชำชนกับภำคธุรกิจสะดวกปลอดภัยมำกขึๅน ฿นขณะท่ี ท ำ฿หຌกำรจำยงินระหวำงภำครัฐละ
ประชำชนตรงกับป้ำหมำยงำยขึๅน โ. กำรขยำยกำร฿ชຌบัตรอิลใกทรอนิกส์ ป็นกำรปຂดอกำส฿หຌประชำชนสำมำรถ
ขຌำถึงกำร฿ชຌบัตรอิลใกทรอนิกส์เดຌป็นวงกวຌำงขึๅน สงสริมกำร฿ชຌบัตรอิลใกทรอนิกส์ ดยฉพำะบัตรดบิตท่ีมี
คำธรรมนียมทนกำร฿ชຌงินสด ฿นขณะท่ีตຌองพิ่มกำรกระจำยอุปกรณ์รับช ำระงินทำงอิลใกทรอนิกส์฿หຌพรหลำย
มำกขึๅนดຌวย ควบคูกันเปตำมควำมหมำะสมของผูຌรับช ำระงินท่ีป็นรຌำนคຌำ฿นตละพืๅนท่ี รวมทัๅงหนวยรำชกำรท่ี
กี่ยวขຌองกับกำรจำยงิน฿หຌประชำชนเปพรຌอม โ กัน ดยกำรขยำยกำร฿ชຌบัตร฿นลักษณะชนนีๅ จะป็นกำรพิ่ม
ทำงลือก฿นกำรช ำระงินท่ีสะดวกปลอดภัยมำกขึๅน฿หຌกับประชำชน ใ. ระบบภำษีละอกสำรธุรกรรม
อิลใกทรอนิกส์ ป็นกำรพัฒนำกำรจัดท ำละน ำสงขຌอมูล฿บก ำกับภำษีอิลใกทรอนิกส์ ิe-Tax Invoice) ละ฿บรับ
อิลใกทรอนิกส์ ิe-Receipt) พื่ออ ำนวยควำมสะดวกละลดขัๅนตอน฿นกำรจัดท ำ รวมทัๅงกำรน ำสงรำยงำนกำรท ำ
ธุรกรรมทำงกำรงินละกำรน ำสงภำษีมื่อมีกำรช ำระงินผำนระบบ e-Payment ซึ่งจะป็นกำรชวยลดตຌนทุน 
ระยะวลำ ละขัๅนตอนของภำคอกชน฿นกำรจัดท ำอกสำรละกำรช ำระภำษี ส ำหรับครงกำรนีๅคำดวำ จะริ่ม฿หຌ
สำมำรถจัดสง฿บก ำกับภำษี ผำนระบบ Centrally Signed E-mail เดຌ฿นดือนตุลำคม โ55้ ละระบบ e-Tax 
Invoice ละ e-Receipt จะพรຌอม฿ชຌ฿นดือนมกรำคม โ5ๆเ ไ. ครงกำร e-Payment ภำครัฐ ป็นกำรบูรณำกำร
ฐำนขຌอมูลสวัสดิกำรสังคม ละพัฒนำ ระบบกำรรับจำยงินภำครัฐทำงอิลใกทรอนิกส์ ดยสงสริมกำรรับจำยงิน
ของหนวยงำนภำครัฐผำนทำงอิลใกทรอนิกส์ สงสริม฿หຌมีฐำนขຌอมูลกลำงกี่ยวกับสวัสดิกำรของภำครัฐ ควบคูกับ
กำรจำยงิน฿หຌกประชำชนดยตรงผำนระบบอิลใกทรอนิกส์ ซึ่งจะชวย฿หຌสำมำรถจำยงินชวยหลือละงิน
สวัสดิกำร฿หຌกประชำชนเดຌตรงกลุมป้ำหมำย ลดควำมผิดพลำด ควำมซๅ ำซຌอน ละอกำสกำรทุจริตจำกกำรจำย
ดຌวยงินสดหรือชใค (วำรสำรเทยคูฟ้ำุ โ5ๆเี 

 

บทสรุป 
 บทควำมวิชำกำรนีๅสนอลักษณะกำรจัดกำรส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ ดยวิครำะห์ 
นืๅอหำนวคิด ทฤษฎีท่ีกี่ยวขຌองพื่อน ำมำสรุปประดในละสรຌำงตัวปรท่ีจะสำมำรถน ำเป฿ชຌศึกษำทฤษฎีท่ีกี่ยวขຌอง 
พื่อน ำมำสรุปประดในละน ำเป฿ชຌสรຌำงตัวปรกรอบนวคิด จำกกำรวิครำะห์นืๅอหำ กำรจัดกำรส ำนักงำนบัญชี
คุณภำพ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ มีควำมส ำคัญของขຌอมูลกี่ยวกับส ำนักงำนบัญชี ชน รูปบบธุรกิจ ขนำดธุรกิจ 
ระยะวลำ฿นกำรด ำนินงำน จ ำนวนพนักงำนบัญชีท่ีขึๅนทะบียนป็นผูຌท ำบัญชี จ ำนวนสถำนประกอบกำรท่ี฿หຌบริกำร 
ซึ่งจะป็นท่ีมำควำมพรຌอมดຌำนคุณสมบัติของส ำนักงำนบัญชีตำมกณฑ์กำรขอรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีของ
กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ นอกจำกนีๅ กำรจัดกำรส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ 
เดຌก ดຌำนควำมรับผิดชอบของผูຌบริหำรส ำนักงำนบัญชี ดຌำนจรรยำบรรณท่ีกี่ยวขຌองกับกำรบริกำร฿หຌกับลูกคຌำของ
ส ำนักงำนบัญชี ดຌำนทรัพยำกร฿นส ำนักงำนบัญชี ดຌำนกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชีตำมกฎหมำยก ำหนด             
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ดຌำนกำรติดตำม ตรวจสอบของส ำนักงำนบัญชี ละดຌำนกำรจัดอกสำรของส ำนักงำนบัญชิ พื่อสูควำมพรຌอมดຌำน
คุณสมบัติของส ำนักงำนบัญชีตำมกณฑ์กำรขอรับรองคุณภำพส ำนักงำนบัญชีของกรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ กระทรวง
พำณิชย์พื่อยกระดับป็นส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ฿นยุคดิจิทัลเทยลนด์ 4.0 ซึ่งจะน ำเปงำนวิจัยตอเป ดังนีๅ 
 

กรอบนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ แ กรอบนวคดิ 
 
 

ขຌอมูลทั่วเป 
ก่ียวกับส านักงานบัญชี 

ู รูปบบธุรกิจ 
- ขนำดธุรกิจ 
- ระยะวลำ฿นกำรด ำนินงำน 
ู จ ำนวนพนักงำนบัญชีที่ขึๅน
ทะบียนป็นผูຌท ำบัญชี 
ู จ ำนวนสถำนประกอบกำรที่
฿หຌบริกำร 
 

ความพรຌอมของส านักงาน
บัญชี พือ่ยกระดับป็น

ส านักงานบัญชีคุณภาพในยุค
ดิจิทัลเทยลนด์ ไ.เ 

ู ควำมพรຌอมดຌำนควำม
รับผิดชอบของผูຌบริหำร
ส ำนักงำนบัญชี 
ู ควำมพรຌอมดຌำนจรรยำบรรณ
ของส ำนักงำนบัญชี 
ู ควำมพรຌอมดຌำนกระบวนกำร
ที่กี่ยวขຌองกับกำรบริกำร฿หຌกับ
ลูกคຌำของส ำนักงำนบัญชี 
ู ควำมพรຌอมของทรัพยำกร฿น
ส ำนักงำนบัญชี 
ู ควำมพรຌอมดຌำนกำร
ปฏิบัติงำนของส ำนักงำนบัญชี
ตำมกฎหมำยก ำหนด 
ู ควำมพรຌอมดຌำนกำรติดตำม 
ตรวจสอบของส ำนักงำนบัญชี 
ู ควำมพรຌอมดຌำนกำรจัด
อกสำรของส ำนักงำนบัญชี 

ควำมพรຌอมดຌำนคุณสมบัติของ
ส ำนักงำนบัญชีตำมกณฑ์กำร
ขอรับรองคุณภำพส ำนักงำน
บัญชีของกรมพัฒนำธุรกิจ
กำรคຌำ กระทรวงพำณิชย์ 

 
ควำมพรຌอมดຌำนคุณสมบัติ
ของส ำนักงำนบัญชีตำม

กณฑ์กำรขอรับรอง
คุณภำพส ำนักงำนบัญชีของ

กรมพัฒนำธุรกิจกำรคຌำ 
กระทรวงพำณิชย์ 
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