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 ห้องน าเสนอ 1  การบัญชี 1/2 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

และมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100  

3. ผลกระทบของงบการเงินที่มีต่อผลตอบแทนจากการลงทุน 
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

4. อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ 
ก ากับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการเปิดเผย 
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย: กรณีอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงาน 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET100) 

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและ 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

7. คุณลักษณะของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

หน้า 

8. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและ 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

10. การเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
ของบริษัทจดทะเบียน SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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 ห้องน าเสนอ 2  การบัญชี 2/2 
11. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม  

การใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการด าเนินงาน 
ขององค์กร: กรณีศึกษา โรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 

12. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของกิจการ 
และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

13. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาโรงแรมในภาคใต้ 

14. การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้ 
สื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี  
กรณีศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3  
แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 

15. อิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ:  
กรณีธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล 

16. จ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท 

17. อิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการ  

18. อิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงาน 
เชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาหอพักในจังหวัดสงขลา 

19. ผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจต่อผลการด าเนินงาน 
ทางการเงินของธุรกิจร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ 
ในจังหวัดภูเก็ต 
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 หน้า 

20.  การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ห้องน าเสนอ 3  การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ 
21. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 

ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
22. ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้า 

ของผู้บริโภคชาวไทย 
23. การเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจ 

แบ่งปันของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศ  
24. อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬา 
25. The Effectiveness of Augmented Reality in Out-of-home 

Advertising to Generation Z Consumers’ Purchase Interest 
26. การเพ่ิมผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร 
27. การปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักร 

โรงกลั่นน้ ามันด้วยเทคนิคเมทริกซ์ ABC-VED Analysis: กรณีศึกษา 
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   ห้องน าเสนอ 4  ระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ 

28. ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศในด้านพฤติกรรม 
การเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

29. Assessing Customers Satisfaction Towards Online Food  
Delivery Service in Southern of Thailand: A Case Study  
in Yala Province 

30. เหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย 
กรณีศึกษา: ช่างตัดผมมืออาชีพ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

31. การหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 

32. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่ของพยาบาล 
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

33. Elderly Volunteers: Exploring Intrinsic Motivations in  
Participating Volunteering Activities 
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ห้องน าเสนอ 5  การจัดการการท่องเที่ยว/MICE 
34. การศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการของนักเดินทาง 

เพ่ือเป็นรางวัลในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
35. ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต าบลธารน้ าทิพย์ อ าเภอเบตง  
จังหวัดยะลา 

36. การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา:  
นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน 

37. แนวคิดในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 
อย่างยั่งยืน 

38. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
สู่การศึกษาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม  

39. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
40. การวิเคราะห์สภาพการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน และทุนทางสังคม 

ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

41. Exploratory Study Towards Event Technologies in Five Selected 
Thailand MICE Venues 

42. แนวทางการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพโดยชุมชน 
จังหวัดปัตตานี 

43. การศึกษาองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม 
ของจังหวัดปัตตานี 

44. แนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
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 ห้องน าเสนอ 6  รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 
45. อิทธิพลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่ส่งผล 

ต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 

46. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา 

47. อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจในงาน 
และความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน  
ในจังหวัดสงขลา 

596 
597 

 
 

607 
 

618 
 

 



 
 

สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

48. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคม 
ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา 

49. การจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบง: การวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุน 
และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 

50. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
ของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 

51. การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลาย 
ของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จังหวัดนราธิวาส 

52. อิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งผล 
ต่อความผูกพันในงานและบทบาทของความสอดคล้องระหว่างบุคคล 
กับองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง: กรณีศึกษาข้าราชการในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา 

53. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

54. การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
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 ห้องน าเสนอ 7  การจัดการทั่วไป 
55. การศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ 

ของพนักงานธนาคารในภาคใต้ 
56. การประเมินความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการน าระบบซอฟต์แวร์ 

อัตโนมัติมาใช้ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์: กรณีศึกษา ธนาคารเอบีซี  
สายงานปฏิบัติการ 

57. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงาน 
ของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

58. การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ อ าเภอบาเจาะ  
จังหวัดนราธิวาส 

59. แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ 
ไชยนารายณ์ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

60. ช่องว่างของแนวคิดคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม 
61. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ที่มีต่อ 

อุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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สารบัญ (ต่อ) 

 หน้า 

62. คุณลักษณะผู้ประกอบการและความสามารถทางการตลาดที่มีอิทธิพล 
ต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมในประเทศไทย 

63. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลตรัง 
รวมแพทย์ 

64. ความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเทศไทย: การศึกษา 
ปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ 
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ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*************************** 

หลักการและเหตุผล  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 โดยมุ่งเน้น
การขับเคลื่อนผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านบริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ และบุคลากรวิชาชีพ (บัญชี) 
ที่มีคุณภาพโดยยึดถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งภายใต้หลักสูตรที่ทันสมัยมุ่งสู่ความเป็น
สากล ด้วยบุคลากรที่หลากหลายสาขาวิชาที่มีศักยภาพ พร้อมทรัพยากรที่เกื้อหนุน ส่งเสริม  และ
สนับสนุนความร่วมมือ การสร้างเครือข่ายองค์กรวิชาชีพ และการแก้ปัญหาของสังคมและชุมชน 
ด้วยท าเลที่ตั้งในศูนย์กลางเศรษฐกิจภาคใต้ โดยมีวิสัยทัศน์ คือ สถาบันการศึกษาชั้นน าระดับประเทศ 
ด้านการจัดการ พร้อมกับพันธกิจด้านการวิจัยที่มุ่งใช้ปัญหาพ้ืนที่ภาคใต้เป็นโจทย์วิจัย สร้างองค์ความรู้
ใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ภาคใต้เป็นรูปธรรม   

ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าว คณะวิทยาการจัดการจึงได้ส่งเสริมให้
อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาสร้างงานวิจัยที่สามารถน าไปพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการบริหารจัดการใหม่ ๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารธุรกิจและการจัดการอย่างต่อเนื่อง ทั้งใน
ระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ การจัดงานประชุมวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการจึงนับ
ได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้เป็น
ช่องทางในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานวิจัยและเผยแพร่องค์ความรู้ รวมทั้งยังเป็นเวทีส าหรับการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายหรือความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาที่มาจาก
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคธุรกิจจากทั่วประเทศ ที่ผ่านมาคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ 
(National Conference on Administration and Management: NCAM) มาแล้ว 11 ครั้ง ส าหรับใน
ปี พ.ศ. 2563 นี้ ถือเป็นการจัดประชุมฯ ครั้งที่ 12 ซึ่งในงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหาร
จัดการ ครั้งที่ 12 นี้ จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ (Theme) การบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ 
Sustainable Development Goals (SDGs) for Management ทั้งนี้  เ พ่ือให้นักวิจัยด้านการ
บริหารจัดการได้ตระหนักถึงการบริหารจัดการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ยึดมั่นในการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
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วัตถุประสงค์ 
การจัดงานประชุมวิชาการด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563 มีวัตถุประสงค์ใน

การจัดงาน ดังนี้ 
1) เพ่ือเป็นเวทีให้กับนักวิจัยในการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารธุรกิจและ

การจัดการในระดับประเทศ 
2) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการ 

และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารธุรกิจ การจัดการ
องค์กร และช่วยพัฒนาสังคมโดยรวมให้ดียิ่งข้ึน 

3) เพ่ือเป็นช่องทางให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะช่วย
ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือหรือเครือข่ายวิจัย วิชาการ หรือวิชาชีพในอนาคตได้อีกทาง
หนึ่งด้วย 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้เข้าร่วมได้น าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการ 
2) สามารถเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านการบริหารจัดการระหว่าง

นักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคคลผู้สนใจทั่วไป 
3) สามารถพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและหัวข้องานวิจัยด้านการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับ

ความต้องการและบริบทของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม
ทางการบริหารในปัจจุบัน 

4) ได้พัฒนาเครือข่ายกับนักวิจัยจากสถาบันต่าง ๆ ส าหรับการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย
ร่วมกันในอนาคต 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
  
วัน เวลา และสถานที่จัดการประชุม 
 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563 จะจัดขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563  ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
สถานที่ติดต่อ 

งานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 90112   โทร 0 7428 7840   แฟกซ์  0 7428 7890  Email: wutthipong.w@psu.ac.th  
Website: http://ncam.fms.psu.ac.th   
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ก าหนดการ 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจ าปี 2563 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
 ณ อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

*************************** 
 

08.00-08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30-08.35 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวฒัน์ หังสพฤกษ์ 
     คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
08.35-08.40 น รายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุมฯ 
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุวดี ลิ่มอุสันโน  
     ประธานจัดการประชุมฯ 
08.40-08.45 น. กล่าวเปิดการจัดประชุมฯ  
 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
08.45-09.00 น. การประกาศรางวัล Best Paper  

 09.00-10.30 น.       การบรรยายพิเศษ (Keynote Speech)  
 โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช ์ 

      สมาชิกวุฒิสภา   
     คณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ า   
     คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 10.30-11.00 น.  ผู้น าเสนอเตรียมความพร้อมส าหรับการน าเสนอบทความประจ าห้องของตนเอง 
 11.00-12.00 น.  การน าเสนอผลงานวิจัย ช่วงที่ 1   
 12.00-13.00 น.       พักกลางวัน 
 13.00-16.30 น.       การน าเสนอผลงานวิจัย ช่วงที่ 2   
 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล สุขบท 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวด ีลิ่มอุสันโน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามณี ตระกูลมุทุตา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตติยาพร จารุมณีรัตน์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริาภรณ์ จันทร์โพธนุกุล 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ บางโชคดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร คุณวิชิต 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
13. ดร.กุลกานต์ เมเวส 
14. ดร.ฆายนีย์ ช. บุญพันธ์ 
15. ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 
16. ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
17. ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์ 
18. ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ 
19. ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 
20. ดร.ดรณีกร สุปันตี 
21. ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 
22. ดร.ธัญรดี ทวีกาญจน์ 
23. ดร.นนทิภัค เพียรโรจน์ 
24. ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง 
25. ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ 
26. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 
27. ดร.วันอามีนา บอสตันอลี 
28. ดร.ศรัณยู กาญจนสุวรรณ 
29. ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ 
30. ดร.สิริวิท อิสโร 
31. ดร.เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ์ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาบทความ (ต่อ) 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 
2. รองศาสตราจารย์พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์ 
3. รองศาสตราจารย์ภาณุ ธรรมสุวรรณ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กอแก้ว จันทร์กิ่งทอง 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎา หนูสาย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ยุคันตวนิชชัย 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพร ทองขะโชค 
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูฆอรี ยีหมะ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ธนะ บุญชู 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ บัวชุม 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ ศุทธชัย 
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรวชิญ์ เยาวสุวรรณไชย 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิน ีฤกษ์ข า 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต สงสม 
19. ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน 
20. ดร.ชนาธิป หวังวรวงศ์ 
21. ดร.ปะการัง ชื่นจิตร 
22. ดร.ปาริชาติ จันทร์ศรีบุตร 
23. ดร.ภูริทัต อินยา 
24. ดร.วินัย นาด ี
25. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 
26. ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ 
27. ดร.สุวิมล บัวทอง 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอบทความ 
 

ห้องน าเสนอ 1 การบัญชี 1/2 
ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

  
ห้องน าเสนอ 2 การบัญชี 2/2 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอ้ือจิระพงษ์พันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย 

  
ห้องน าเสนอ 3 การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชริาภรณ์ จันทร์โพธนุกุล 
ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ 

  
ห้องน าเสนอ 4 ระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรธุรกิจ 

ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์  
ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ 

  
ห้องน าเสนอ 5 การจัดการการท่องเที่ยว/MICE 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์ 
ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง 

  
ห้องน าเสนอ 6 รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 

ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์ 
ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 

  
ห้องน าเสนอ 7 การจัดการทั่วไป 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์ 
ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 1 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 1 การบัญชี 1/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
2. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
และมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
ประภัสสร์ คงเนียม  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ 
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา 
กับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100  
นาถลดา สระศรี  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์   
 

3. ผลกระทบของงบการเงินที่มีต่อผลตอบแทนจากการลงทุน 
ในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
อาทิตย ์ดาบลาอ า  และเบญจพร โมกขะเวส 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 1 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 1 การบัญชี 1/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
2. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 4. อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการ
ก ากับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการเปิดเผย
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย: กรณีอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
ประภาพร บุบผา  และจิตติมา วิเชียรรักษ์ 
 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย (SET100) 
กฤติกา โพธิ์แก้ว  และกุลวดี ลิ่มอุสันโน 
  

6. ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
และผลการด าเนินงานทางการเงิน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
อิศรา มาลาวัยจันทร์  และกุลวดี ลิ่มอุสันโน 
 

 7. คุณลักษณะของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปนัดฐา พิมพ์กาญจน์  และกุลวดี ลิ่มอุสันโน 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 1 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 1 การบัญชี 1/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.จิตติมา วิเชียรรักษ์ 
2. ดร.ศิรดา นวลประดิษฐ์ 

 8. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จริญญา เหย็บแม  และจิตติมา วิเชียรรักษ์ 
 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและ 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ภาวดี มนตรี  และปาริชาติ มณีมัย      
  

10. การเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัทจดทะเบียน SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จันทมณี หนูใหม่  และบุญฑริกา ใจกระจ่าง 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 2 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 2 การบัญชี 2/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย 

 1. ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม 
การใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการด าเนินงาน
ขององค์กร: กรณีศึกษา โรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 
ทิฆัมพร พลูหนัง  และศิริลักษณ์ บางโชคดี  
 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของกิจการ 
และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
อารยา วรวัฒน์นฤนาท  และจิตติมา วิเชียรรักษ์  
 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและ 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาโรงแรมในภาคใต้ 
อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์    
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 2 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 2 การบัญชี 2/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย 

 4. การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับ 
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
กับการบัญชี กรณีศึกษา นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
ณัฐชนน น้านิรัติศัย  และกุลวดี ลิ่มอุสันโน  
 

5. อิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงาน 
เชิงดุลยภาพ: กรณีธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล 
เข็มเพชร โชติวรรณ  และจิตติมา วิเชียรรักษ์ 
  

6. จ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ 
ผลการด าเนินงานของบริษัท 
อิศรา ตรงต่อกิจ  และสัมพันธ์ เนตยานันท์  
 

 7. อิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการ  
ปาณิศา จ ารัสลาภ  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์   
 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 2 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 2 การบัญชี 2/2 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย 

 8. อิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงาน 
เชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษาหอพักในจังหวัดสงขลา 
รุจิราภรณ์ ปัญญายิ่ง  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์ 
 

9. ผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจต่อผลการด าเนินงาน 
ทางการเงินของธุรกิจร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ 
ในจังหวัดภูเก็ต 
สุคนธา ยุคุณธร  และมัทนชัย สุทธิพันธุ์   
 

10. การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
กนกวรรณ  บิลอาหวัง  และกุลวดี  ลิ่มอุสันโน  

  

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 3 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 3  การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล 
2. ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ 

 1. ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพล 
ของตราสินค้าท่ีมีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
เอกพันธุ์ ศรีเจริญ  และศศิวิมล สุขบท 

 
2. ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติ 

ต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย 
พัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง  และศศิวิมล สุขบท   
 

3. การเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพัก 
ในแบบเศรษฐกิจแบ่งปันของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทาง 
ไปยังต่างประเทศ  
ชาญวิทย์ ชินกิจการ  และวรางคณา ตันฑสันติสกุล  

   
 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 3 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 3  การตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิราภรณ์ จันทร์โพธนุกุล 
2. ดร.สุมนา ลาภาโรจน์กิจ 

 4. อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้า
กีฬา 
นันทสารี สุขโต, สิทธิ์ ธีรสรณ์  และพีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์  
  

5. The Effectiveness of Augmented Reality in Out-of-home 
Advertising to Generation Z Consumers’ Purchase 
Interest 
Pakatip Kitirattrakarn, Chokchai Wanapu  
and Mullika Sungsanit  
 

 6. การเพ่ิมผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร 
จริยา สุขงาม, พิมพร เทศแก้ว  และสิทธิชัย แก้วเกื้อกูล  
 

7. การปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักร 
โรงกลั่นน้้ามันด้วยเทคนิคเมทริกซ์ ABC-VED Analysis: กรณีศึกษา 
ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 4 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 4  ระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ในองค์กรธุรกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์ 
2. ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ  

 1. ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศ 
ในด้านพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ 
เกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ 

 
2. Assessing Customers Satisfaction Towards Online  

Food Delivery Service in Southern of Thailand:  
A Case Study in Yala Province 
Hadear Hayeebanung and Wanamina Bostonali 
 

3. เหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพของกลุ่มคน 
เจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: ช่างตัดผมมืออาชีพ  
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ตัสนีมซ์ ศรีรัตน์  และกุลกานต์ เมเวส  
    

 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 4 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 4  ระบบสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

 ในองค์กรธุรกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.ณติกา ไชยานุพงศ์ 
2. ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ  

 4. การหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
วราภรณ์ โสนเส็น  และพัฒนิจ โกญจนาท  
  

5. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่ 
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา 
ชญานี จุลบล  และดรณีกร สุปันตี 
 

 6. Elderly Volunteers: Exploring Intrinsic Motivations in 
Participating Volunteering Activities 
Chula Wongsathaporn and Daraneekorn Supanti 

  
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 5 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 5  การจัดการประชุมท่องเที่ยว/MICE 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์  
2. ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง 

 1. การศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการ 
ของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพ 
ในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
เกิดศิริ เจริญวิศาล, ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธ์  และศตายุ ร่มเย็น 

 
2. ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่น

ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต าบล 
ธารน  าทิพย์ อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
สุกฤษตา พุ่มแก้ว, เจนตา แก้วไฝ, มานพ ทองไทย,  
มีนา ระเด่นอาหมัด, อรวรรณ กมล, พยอม ตอบประโคน,  
สันติ อารักษ์คุณากร, อุมาพร เชิงเชาว์  และราเชษฐ์ หีมสุหรี  
 

3. การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา: 
นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน 
พลกฤต รักจุล, ภัทรสุดา กันใจแก้ว  และณัฐณิชชา อินผ่อง  
     

 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 5 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 5  การจัดการประชุมท่องเที่ยว/MICE 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์  
2. ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง 

 4. แนวคิดในการพัฒนาอาหารพื นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยว 
เชิงอาหารอย่างยั่งยืน 
ณนนท์ แดงสังวาลย์  และเกิดศิริ เจริญวิศาล      
  

5. การวิเคราะห์ความหลากหลายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
สู่การศึกษาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรม  
ประกาศ ปาวา ทองสว่าง  และเกิดศิริ เจริญวิศาล 
 

 6. แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา 
วัลลภ วรรณโอสถ  และเกิดศิริ เจริญวิศาล 
 

7. การวิเคราะห์สภาพการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน และทุนทาง
สังคมของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา บ้านบางสะแก 
ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
อัจฉรีย ์มานะกิจ  และเกิดศิริ เจริญวิศาล       

 
 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 5 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 5  การจัดการประชุมท่องเที่ยว/MICE 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวารี นามวงศ์  
2. ดร.พัชราภรณ์ บุญเลื่อง 

 8. Exploratory Study Towards Event Technologies in Five 
Selected Thailand MICE Venues 
Patompop On-oun and Wanamina Bostan Ali 
 

9. แนวทางการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ
โดยชุมชน จังหวัดปัตตานี 
เกิดศิริ เจริญวิศาล  และญาณวิธ นราแย้ม 
 

10. การศึกษาองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื นฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี 
ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์  และเกิดศิริ เจริญวิศาล  

 
11. แนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี  

ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์ 
 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 6 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 6  รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์  
2. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 

 1. อิทธิพลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
กวินทิพย์ ภูนิล  และคณน ไตรจันทร์  

 
2. ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน

เทศบาลเมือง  และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา 
กิตติคุณ ธานีรัตน์  และคณน ไตรจันทร ์  
 

3. อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจ 
ในงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร: กรณีศึกษา  
ธนาคารออมสิน ในจังหวัดสงขลา 
พลอยไพลิน สามวัง  และจุฑามณี ตระกูลมุทุตา  
     

 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 6 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 6  รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์  
2. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 

 4. ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการ 
สังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาพื้นที่
เทศบาลนครสงขลา 
ฉัตรวารี แท่นสุวรรณ  และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 
  

5. การจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบง: การวิเคราะห์ปัจจัย
เกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ศิวะ ยงประเดิม  และสมพร คุณวิชิต   
 

 6. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
ปาริฉัตร อยู่พิทักษ์, จุฑามณี ตระกูลมุทุตา และฤๅชุตา เทพยากุล  
 

7. การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหาร 
ความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันในโรงเรียน 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส 
พรปวีณ์ เพ็ชรคง, จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  และฤๅชุตา เทพยากุล 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 6 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 6  รัฐประศาสนศาสตร์/บริหารรัฐกิจ 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ดร.ดนุวัศ สุวรรณวงศ์  
2. ดร.ฤๅชุตา เทพยากุล 

 8. อิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานและบทบาทของความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง: กรณีศึกษา
ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา 
ศุภชัย รอดรักษา  และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์  
 

9. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
พัชรพร อ๋อง  และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์  
 

10. การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
วัตรพล ยอดราช  และวิวัฒน์ ฤทธิมา   

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 7 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
11.00 - 12.00 น. ห้องน าเสนอ 7  การจัดการทั่วไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์  
2. ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ 

 1. การศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในอาชีพของพนักงานธนาคารในภาคใต้ 
กุลธิรา แซ่โซว, คมสัน หลงละเลิง, นพดล ชูเศษ,  
วรกร ภูมิวิเศษ  และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ 

 
2. การประเมินความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการน าระบบ

ซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์: กรณีศึกษา 
ธนาคารเอบีซี สายงานปฏิบัติการ 
ชนันธร ศรนุรักษ์  และศิรินชุ ลอยกุลนันท์ 
 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจ 
ในงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ชาญชัย พรมมิ  
     

 

 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 7 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 7  การจัดการทั่วไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์  
2. ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ 

 4. การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ต าบลบาเจาะ  
อ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
สุมาลี กรดกางกั้น, บงกช กมลเปรม  และรอยฮาน สะอารี       
  

5. แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่
ไชยนารายณ์ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์  
 

 6. ช่องว่างของแนวคิดคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม 
สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน  และเกิดศิริ เจริญวิศาล        
 

7. ผลกระทบของเหตุการณ์ความไม่สงบในชายแดนภาคใต้ 
ที่มีต่ออุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
เปรมภาว์ ด้วงทอง  และฟาตอนะห์ โตะนาฮุง 
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การน าเสนอบทความทางวิชาการในห้องประชุมย่อย                 ห้องน าเสนอ 7 
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

เวลา ก าหนดการ 
13.00 น. เป็นต้นไป ห้องน าเสนอ 7  การจัดการทั่วไป 

ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์การน าเสนอ  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษราภรณ์ สุตตาพงค์  
2. ดร.ศิรินุช ลอยกุลนันท์ 

 8. คุณลักษณะผู้ประกอบการและความสามารถทางการตลาด 
ที่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของผู้ประกอบการสินค้า 
นวัตกรรมในประเทศไทย 
อนัญญา เชื้อทอง  และพัฒนิจ โกญจนาถ 
 

9. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาล 
ตรังรวมแพทย์ 
เพ็ญนภา อ่อนเกลี้ยง, โศภิน รัตนสุภา, จ ารัส ชูวงศ์ 
ดุษฎี วรรณาหาร  และฮูใสฝ๊ะ หัดคง  
 

10. ความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเทศไทย: การศึกษา
ปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ 
สาครินทร์ น้อยผา, คณน ไตรจันทร์  และวิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์  

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบและมูลค่ากิจการของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship between KAM Reporting and Firm Value of Companies 
Listed from the Stock Exchange of Thailand 
 
ประภัสสร์ คงเนียม  Prapat Kongneam1 
มัทนชัย สุทธิพันธุ์  Muttanachai Suttipun2  
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและระดับการรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
(KAM) และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM และมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2561 จ านวน 1,086 กลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณเพ่ือวิ เคราะห์
ข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าลักษณะของการรายงาน KAM มีความผันแปรไม่แตกต่างกันที่ระดับการ
รายงานเฉลี่ย 791.80 ค า จ านวนเฉลี่ยที่ 2.42 เรื่อง ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่าง
จ านวนเรื่องในการรายงาน KAM และมูลค่ากิจการ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์เชิง
บวกระหว่างจ านวนค าของการรายงาน KAM และมูลค่ากิจการ ค่าสอบบัญชีและชนิดผู้สอบบัญชีมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ  

ค าส าคัญ: การรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ มูลค่ากิจการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

Abstract 
This study aimed to investigate the extent and level of key audit matters (KAM) 

reporting of listed companies from the Stock Exchange of Thailand (SET), and to test the 
relationship between KAM reporting and firm value. Using 1,086 samples, annual reports 
during 2016 to 2018 were used to collect data. Descriptive analysis, correlation matrix, and 
multiple regression were used to analysis in this study. As the results, the study found that 
the average level of KAM reporting was 791.80 words, while the average issues of KAM 
reporting was 2.42 issues. The study found a negative relationship between the number of 
Issue of KAM reporting and firm value, while there was a positive relationship between the 
level of KAM reporting and firm value. Moreover, audit fee and audit type correlated with 
firm value. 

Keywords: KAM Reporting, Firm Value, The Stock Exchange of Thailand 
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บทน า 
ปัจจุบัน ได้มีการน ารายงานของผู้ สอบบัญชีรูปแบ บใหม่ที่ ได้มีการน าเสนอเกี่ ยวกับ 

เรื่องส าคัญที่พิจารณาเพ่ือเปิดเผยไว้ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีภายใต้หัวข้อ “เรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ”ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีและรับรองมาตรฐานสากลมีการก าหนดให้
ผู้สอบบัญชีใช้ดุลยพินิจ ในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เพื่อน าเสนอผ่านวรรค KAM และได้มีการก าหนดค า
นิยามของเรื่องส าคัญในการตรวจสอบหมายถึง เรื่องที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจแล้วเห็นว่า
เป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุดจากการสื่อสารกับผู้มีหน้าที่ก ากับดูแลกิจการของลูกค้าสอบบัญชี ประกอบด้วย
เรื่องท่ีมีความเสี่ยงอันมีนัยส าคัญหรือเกี่ยวกับดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้สอบบัญชี  เรื่องหรือประเด็นปัญหา
ที่ส าคัญที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบในระหว่างการตรวจสอบบัญชี ท าให้ผู้สอบบัญชีต้องมีการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคัญเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์การตรวจสอบบัญชี ตลอดจนผลที่เกิดจากการระบุจุด บกพร่องที่ส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายใน (นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ,  2560) “KAM”ที่ใช้ราคาหุ้นในการวัดการ
ตอบสนองของนักลงทุน ซึ่งใช้ราคาหุ้นถัวเฉลี่ยจากราคา 3 ระยะเวลา คือ ก่อนวันที่รายงาน 7 วัน วันที่
รายงาน และหลังวันที่รายงาน 7 วัน พบว่าอัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับราคาหุ้น 
และการเปิดเผย “เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ”เกี่ยวกับการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับราคาหุ้น (Boonyanet and Promsen ,2018) นอกจากนี้การศึกษาการรายงาน “เรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบ” KAM ในประเทศไทยยังมีการศึกษาที่จ ากัดมาก (ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์,2558)  

ทั้งนี้งานวิจัยยังเป็นการเพ่ิมมุมมองของทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling) ในการส่งสัญญาณ
ถึงผู้ถือหุ้นผ่านผู้สอบบัญชี เพราะถือได้ว่า ผู้สอบบัญชี คือบุคคลที่ผู้ถือหุ้นให้ความใส่ใจเนื่องจากเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และเพ่ิมความน่าเชื่อถือในการติดตาม
ผลการด าเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมไปถึงการตรวจจับการทุจริต และป้องกันการตกแต่งตัวเลข  ใน
งบการเงินของบริษัทอีกด้วย (พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลางและ ชุติมา นาคประสิทธิ์,2559)ดังนั้นจากการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการรายงานการสอบบัญชีเป็นรูปแบบใหม่ จึงน ามาซึ่งปัญหาวิจัย  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับคือ ผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยสามารถใช้เป็นแนวทางในการอธิบาย
ทฤษฎีที่น ามาใช้ สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ที่สนใจได้  ใช้เป็นข้อมูลให้แก่สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ น าไปปรับปรุงรูปแบบรายงานการสอบบัญชีในอนาคตเพ่ือให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และผู้วิจัยในอนาคตสามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงหรือเป็นแนวทางในการศึกษาใน
แง่มุมต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะและระดับการรายงาน KAM ในรายงานผู้สอบบัญชี  
2. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและ

ราคาหุ้น 
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ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน  
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
ทฤษฎีส่งสัญญาณ Signaling ที่ส่งสัญญาณที่ดีที่สุดของราคาหุ้น คือ การที่บริษัทมีกระแสเงิน

สดจากการด าเนินงาน (Cashflow from operations) หลังลบด้วยกระแสเงินสดจากการลงทุน 
(Cashflow from investment) หรือเราเรียกตามภาษาของนักการเงินว่า "Free cash flow" เป็นบวก 
และถ้าเป็นบวกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ราคาหุ้นก็จะปรับตัวเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากว่ากระแสเงินสดส่วนที่เกิด
จากเงินลงทุนจะน าไปคืนเงินกู้หรือจ่ายเงินปันผลเพ่ิม ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้น
นั่นเอง หรือ Signaling ที่มีผลต่อราคาหุ้นอีกอย่างหนึ่ง คือ การเริ่มจ่ายเงินปันผลของบริษัท หลังจาก
ไม่ได้จ่ายเป็นเวลานาน การเริ่มจ่ายเงินปันผลนี้เองเราเรียกว่า "Dividend signaling ซึ่งเกิดจากความไม่
เท่าเทียมกันของข้อมูล (Asymmetry Information) ท าให้การได้รับข้อมูลของนักลงทุนที่แตกต่างกัน
เพ่ือส่งสัญญาณ (Signal) ให้แก่นักลงทุน เป็นทฤษฎีที่อธิบายพฤติกรรมของคนสองฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายของผู้
ที่ส่งสัญญาณกับฝ่ายของผู้ที่รับสัญญาณ ซึ่งเกิดขึ้นในปี 1973 โดย Michael Spence เป็นทฤษฎีที่นัก
ลงทุนควรศึกษาพฤติกรรมที่ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ส่งสัญญาณไปยังผู้ถือหุ้นรายย่อย Connelly 
(2011)  

การใช้ทฤษฎีการส่งสัญญาณในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัท
ผ่านรายงานต่าง ๆ ของกิจการ เช่น รายงานประจ าปี (56-2) รายงาน 56-1 และการเปิดเผยเรื่องต่าง ๆ 
ที่เห็นว่าเป็นความเสี่ยงหรือเรื่องส าคัญในการตรวจสอบผ่านทางหน้ารายงานผู้สอบบัญชี ดังนั้นทฤษฎี
การส่งสัญญาณ จึงถูกน ามาใช้ในงานวิจัยนี้เพ่ือเป็นการอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน 
“เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ”(KAM) กับมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย(SET) โดยอาศัยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จะแสดงในงบการเงิน และเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือในการติดตามผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงิน รวมไปถึงการตรวจจับการทุจริต
และป้องกันการตกแต่งงบการเงินของบริษัท ท าให้มีความโปร่งใสและน่าเชื่อถือ ส่งผลให้มูลค่ากิจการ
เพ่ิมข้ึนได้ (พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง และชุติมา นาคประสิทธิ์, 2559) 

การพัฒนาสมมติฐาน 
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยเกี่ยวข้อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผย  KAM ใน

รายงานผู้สอบบัญชีต่อการตัดสินใจของนักลงทุนและราคาหุ้นซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีการใช้งบการเงิน
มากที่สุดคือนักลงทุน (Toommanon,2000) กล่าวว่านักลงทุนโดยส่วนใหญ่พิจารณาข้อมูลตัวเลขจาก
งบการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบก าไรขาดทุน ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าถ้าบริษัทมีผลก าไรดีก็เท่ากับว่าบริษัทมี
ผลประกอบการที่ดีด้วยเช่นกัน ก าไรสุทธิจึงเป็นอิทธิพลในการตัดสินใจของนักลงทุน หากมีการตกแต่ง
ตัวเลขก าไรก็จะท าให้นักลงทุนนั้นประเมินสถานะการผิดพลาดได้ (Mulford & Comiskey,1996) มีการ
สรุปรูปแบบของการตกแต่งก าไรที่เป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนประมาณการทางบัญชีเพ่ือจัดการก าไร
ผ่านรายการต่าง ๆ การก าหนดงวดบัญชีที่ เริ่มน ามาตรฐานการบัญชีใหม่มาประกาศใช้ หรือการ
เปลี่ยนแปลงหลักการบางอย่างที่ใช้อยู่เป็นประจ า (White et al., 1997) ด้านเทคนิค วิธีการตกแต่ง
ก าไร พบว่า ผู้บริหารจะตกแต่งก าไรโดยใช้ดุลยพินิจสร้างรายการทางธุรกิจเพื่อหลีกเลี่ยงผลขาดทุน และ
เพ่ิมปริมาณการผลิตเพ่ือให้ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยลดลง ต้นทุนขายลดลงและมีก าไรเพ่ิมมากขึ้น (สมพงษ์ 
พรอุปถัมภ์และ ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์, 2557) เพ่ือให้ข้อมูลมีความโปร่งใสและทันเวลาในการส่ง
สัญญาณเตือนภัยให้กับผู้ใช้รายงานสามารถรับมือ กับวิกฤตการณ์ทางการเงินของธุรกิจได้ทันท่วงที ทั้งนี้
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ผู้ใช้รายงานการสอบบัญชีควรต้องมีความเข้าใจในข้อมูลที่ผู้สอบบัญชีได้น าเสนอไว้ในหัวข้อ KAM ด้วย 
(ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์,2558)  

เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้ยังมีน้อยมากถึงแม้จะมีแนวโน้มค่อนข้างดีก็ตาม แต่ก็ได้รับผลตอบรับ
เป็นอย่างดีจากผู้ใช้งบการเงินที่น าเสนอ KAM ตามข้อเสนอของ PCAOB การวิจัยผลกระทบและ
ประโยชน์ของ KAM ยังขาดอีกหลายแง่มุม เช่น ผลกระทบของการน าเสนอ KAM ต่อราคาหุ้น ความ
เสี่ยงของผู้สอบบัญชีจากการถูกฟ้องร้อง หรือจริยธรรมของผู้สอบบัญชี ซึ่งการเข้าใจถึงแง่มุมต่า ง ๆ มี
ความจ าเป็นต่อการพัฒนารายงานของผู้สอบบัญชีให้สามารถน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งบ
การเงินมากขึ้นในอนาคต (ภัชรพรรณ์ กรรโณและ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล , 2561) การน าเสนอ KAM ใน
หน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจะต้องใช้หลายปัจจัยประกอบกัน ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับความ สัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM และมูลค่า
กิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รวมทั้งหมด 2 ข้อ ดังต่อไปนี้ 

H1: ปริมาณการเปิดเผย KAM ส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ 
H2: จ านวนเรื่องของ KAM ที่เปิดเผยส่งผลเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET  
ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ กลุ่มเกษตรและอาหาร กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
กลุ่มบริการ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี รวมทั้งสิ้น 
1,086 ตัวอย่าง ( ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2562 ) โดยเก็บข้อมูลจากรายงานประจ าปีระหว่าง 
พ.ศ. 2559 ถึงปี พ.ศ. 2561 ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม บริษัทที่ใช้ท าการศึกษาต้องมีรอบระยะเวลาบัญชีที่
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม เนื่องจากจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจในช่วงเวลาเดียวกัน
ได้ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลงบการเงินในช่วงเวลาเดียวกัน และเก็บข้อมูลราคาปิดของหุ้น ณ วัน
สิ้นรอบบัญชี โดยราคาหุ้นสิ้นปีเป็นตัวสะท้อนผลการด าเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทตลอดทั้งปี
นั้น และมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานประจ าปี (56-2) ครบถ้วนแล้วทั้ง 3 ปี คือตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ.
2561 และน าส่งรายงานประจ าปีตามรอบเวลาที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย ์

การเก็บข้อมูลการศึกษาใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากรายงานประจ าปี (56-2) ของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 
2559 – 2561 โดยใช้แบบเก็บข้อมูลในส่วนของปริมาณการเปิดเผยข้อมูลเรื่องส าคัญที่พิจารณา (word) 
จ านวนเรื่องส าคัญท่ีเปิดเผย (Issues) ราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นรอบบัญชี (สิ้นปีปฏิทิน)  

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาใช้การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร โดยหาค่าต่ าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และใช้ในการวิเคราะห์ถดถอย
พหุ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบ Panel โดยเลือกวิธี Enter ซึ่ง
เป็นรูปแบบการถดถอยที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบัน (Wiratchai, 2010) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงานเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KAM) กับมูลค่ากิจการ ซึ่งถือ
เป็นวัตถุประสงค์ในการวิจัยในครั้งนี้โดย ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Model) ซึ่งมี สมการดังนี้  
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PRICE = β0 +β1 WORD +β2 ISSUE +β3 DAYS +β4 FEE +β5 BIGN + ϵ 
 
โดย PRICE  คือ  ราคาปิดของหุ้น ณ วันสิ้นปี  
 WORD  คือ ปริมาณการรายงาน KAM 
 ISSUE   คือ จ านวนเรื่องการรายงาน KAM 
 DAYS  คือ จ านวนวันที่เปิดเผย: วันที่น าส่งรายงานประจ า  
    (นับจากวันที่สิ้นรอบปีบัญชีถึงวันที่น าส่งรายงานประจ าปีแก่ กลต.) 
 FEE  คือ ค่าสอบบัญชี 
 BIGN   คือ ชนิดของผู้สอบบัญชี (Big4 /Non Big4)  
 ϵ  คือ ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
ผลการวิจัย 

จากการที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง  
ปี 2561 จ านวน 362 บริษัท 1,086 ตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จะแสดง
ข้อมูลในรูปแบบความถ่ีร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 
แสดงปริมาณการเปิดเผย KAM และจ านวน KAM ที่เปิดเผย 

ตัวแปร 
Variable 

ค่าต่ าสุด 
Min 

ค่าสูงสุด 
Max 

ค่าเฉลี่ย 
Avg 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตฐาน SD 

ปริมาณการเปิดเผย 
ข้อมูลเรื่องส าคัญที่พิจารณา (ค า) 0 2,951 791.80 389.93 
จ านวนเรื่องส าคัญท่ีเปิดเผย (เรื่อง) 0 9 2.42 1.33 
จ านวนวันที่เปิดเผย (วัน) 52 192 96.10 16.20 
ค่าสอบบัญชี (ล้านบาท) 0.61 153.33 5.72 13.00 
ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete Variable) 
ตัวแปร N Dummy=1 Dummy=0 % 
ชนิดของผู้สอบบัญชี (บริษัท) 362 251 111 69.34% 
  

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM ต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและราคาหุ้น ผู้วิจัย
ใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2  
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียวร์สัน(Pearson’s correlation coefficient) 

ตัวแปร PRICE WORD ISSUE FEE BIGN VIF 
PRICE 1      
WORD 0.151** 1    1.821 
ISSUE 0.019 0.627** 1   1.658 
DAYS -0.101** -0.025 0.027 1  1.015 
FEE 0.305** 0.333** 0.185** -0.074* 1 1.131 
BIGN 0.104** 0.201** 0.155** -0.082** 0.079** 1.050 
** ระดับความส าคัญท่ี 0.01 , * ระดับความส าคัญท่ี 0.05 

จากตารางที่ 2 ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM และมูลค่ากิจการ พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM ที่มีการเปิดเผยที่ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลเรื่องส าคัญ 
ที่พิจารณามีความสัมพันธ์กับราคาหุ้น โดยที่ปริมาณการเปิดเผย KAM ที่พิจารณามีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อราคาหุ้นที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ส่วนจ านวน KAM ที่เปิดเผยไม่มีความสัมพันธ์ต่อราคาหุ้น 
นอกจากนี้การตรวจสอบ Multicollinearity ด้วยค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า VIF  
มีค่าอยู่ระหว่าง 1.015 ถึง 1.821 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
อิสระด้วยกันเองจึงไม่ก่อให้ เกิดปัญหา Multicollinearity (อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และฉัตรสิริ  
ปิยะพิมลสิทธิ์, 2547) 

ตารางที่ 3 
การวิเคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Model) 

ตัวแปร B t (sig) 
(Constant) 31.230 3.031** 
WORD 0.016 2.953** 
ISSUE -4.642 -3.069** 
DAYS -0.231 -2.379* 
FEE 1.149 9.095** 
BIGN 8.391 2.420** 
R Square .114 
Adj. R Square .110 
F-value (sig) 27.759** 
N 1,086 
** ระดับความส าคัญที่ 0.01, * ระดับความส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 3 ผู้วิจัยพบว่าการเปิดเผยปริมาณ KAM มีผลเชิงบวกต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และการเปิดเผยจ านวน KAM มีผลเชิงลบต่อมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 เมื่อระดับการเปิดเผยปริมาณ KAM มากส่งผลให้ราคาหุ้นเพ่ิมขึ้น และเมื่อมีการเปิดเผยจ านวน 
KAM มากส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง ทั้งนี้อาจเกิดจากผู้ลงทุนมีความเชื่อมันต่อข้อมูลในรายงานประจ าปีที่
ยิ่งมีการเปิดเผยปริมาณ KAM มากท าให้ผู้ลงทุนได้ทราบค าตอบในเรื่องต่างๆเพ่ือใช้ประกอบการ
ตัดสินใจได้มากยิ่งขึ้นท าให้ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจมีความน่าเชื่อมั่นมากขึ้นด้วย และเมื่อมีการ
เปิดเผยจ านวน KAM ด้วยจ านวนที่มากเกินไปอาจจะท าให้ผู้ลงทุนมีความกังวนเพ่ิมขึ้นในข้อมูลที่จะ
ไว้วางใจในผลการด าเนินงานในอนาคตของกิจการ ซึ่งอาจท าให้ขาดความม่ันใจที่จะลงทุนเพ่ิม 
 
สรุปและอภิปรายผล  

บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผลการศึกษา
กับงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษาลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูล KAM ในรายงานผู้สอบบัญชี 
พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีรายชื่อหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 
ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งใช้เป็นตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ ดังแสดงตามตารางที่ 4 และเรื่องส าคัญ
ที่เปิดเผยโดยส่วนใหญ่ 10 อันดับ ซึ่งได้แสดงดังตารางที่ 5 และ 6 

 
ตารางที่ 4 
กลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวนบริษัท 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 
1.กลุ่มเกษตรและอาหาร 38 38 38 114 
2.กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 15 15 15 45 
3.กลุ่มธุรกิจการเงิน 44 44 44 132 
4.กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 54 54 54 162 
5.กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 79 79 79 237 
6.กลุ่มทรัพยากร 30 30 30 90 
7.กลุ่มบริการ 69 69 69 207 
8.กลุ่มเทคโนโลยี 33 33 33 99 

รวมทั้งสิ้น 362 362 362 1,086 
 
ตารางที่ 5 
แสดงข้อมูลปริมาณการเปิดเผย“เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ”(KAM) ในรายงานผู้สอบบัญชี 

KAM MIN MAX MEAN SD 
ปริมาณการเปิดเผย KAM ที่พิจารณา (ค า) 0 2,951 791.80 389.93 
จ านวนเรื่อง KAM ที่เปิดเผย (เรื่อง) 0 9 2.42 1.33 
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ตารางที่ 6 
แสดงจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบที่เปิดเผย 

ประเภทเรื่องส าคัญ 
2559 2560 2561 เฉลี่ย 

No. % No. % No. % No. % 
1 การรับรู้รายได้ 195 27.20 201 26.66 206 27.99 200 27.36 
2 การด้อยค่า 111 15.48 113 14.99 108 14.67 110 15.05 
3 สินค้าคงเหลือ 89 12.41 98 13.00 94 12.77 93 12.72 
4 ลูกหนี้และค่าเผื่อ 78 10.88 76 10.08 75 10.19 76 10.40 
5 เงินลงทุน 35 4.88 32 4.24 29 3.94 32 4.38 
6 ภาษีเงินได้,ภาษีรอตัด 31 4.32 28 3.71 24 3.26 27 3.69 
7 การซื้อและการรวมธุรกิจ 0 0 28 3.71 31 4.21 19 2.60 
8 ค่าความนิยม 17 2.37 18 2.39 17 2.31 17 2.33 
9 ข้อพิพาทและคดีความ 10 1.39 12 1.59 10 1.36 10 1.37 
10 เรื่องอ่ืน ๆ 151 21.06 148 19.63 142 19.29 147 20.11 

รวม 717 100 754 100 736 100 731 100 
 
2. สรุปผลการศึกษาเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการรายงาน KAM ต่อการตัดสินใจของ

ผู้ลงทุนและมูลค่าหุ้นของกลุ่มประชากร ผลการศึกษา สมมติฐานที่ 1 พบว่า เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบในปริมาณมากก็จะส่งผลให้มูลค่ากิจการเพ่ิมข้ึน 0.016 (ระดับนัยส าคัญ 0.01) ซึ่ง
อาจเกิดจากการที่ผู้ลงทุนสามารถมองเห็นถึงความเสี่ยงที่ถูกเปิดเผยผ่านรายงานของผู้สอบบัญชีที่ได้อธิบาย
เนื้อหาของเรื่องที่ตรวจพบไว้อย่างละเอียดชัดเจนจนสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นตาม
สมมติฐานที่วางไว้ ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยในอดีตของ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, และ
อนุวัฒน์ ภักดี, (2562) ที่พบว่าเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับผลการด าเนินงาน
โดยมีผลการด าเนินงานลดลงร้อยละ 0.6 (ระดับนัยส าคัญ 0.10) สมมติฐานที่ 2 พบว่าเมื่อมีการเปิดเผย
จ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมากจะส่งผลให้มูลค่ากิจการลดลง 4.642 (ระดับนัยส าคัญ 0.01) ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นต่อข้อมูลการตัดสินใจต่อการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบผ่าน
รายงานของผู้สอบบัญชีที่เปิดเผยจ านวนความเสี่ยงในหลาย ๆ เรื่องจนท าให้มองเห็นความเสี่ยงที่มาก
เกินไปท าให้ผู้ลงทุนตัดสินในเลิกที่จะไม่ลงทุนจึงส่งผลให้ราคาลดนั้นลดลงตามไปด้วย ซึ่งแย้งกับสมมติฐาน
ที่วางไว้ อธิบายได้ว่าจ านวนเรื่องส าคัญที่เปิดเผยในปริมาณมากจะท าให้ผู้ลงทุนขาดความเชื่อมั่นและเลือก
ที่จะลดปริมาณการลงทุนหรืออาจจะไม่ลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, 
ศิลปพร ศรีจั่นเพชร,และอนุวัฒน์ ภักดี, (2562) ที่พบว่าจ านวนเรื่องส าคัญมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับผล
การด าเนินงาน แต่งานวิจัยในอดีตของ วชิระ บุญเนตร, และแววดาว พรหมเสน, (2561) พบว่าเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ อัตราส่วนทางการเงินมีความสัมพันธ์เชิง
บวกต่อราคาหุ้นโดยเฉพาะก าไรต่อหุ้น รวมไปถึงการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อราคาหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ ส่วนผลการศึกษาจากงานวิจัยในอดีตของ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) ไม่
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พบว่าเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีความสัมพันธ์กับมูลค่าหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ โดยผู้วิจัยได้อภิปรายผล
แยกตามสมมติฐาน สรุปได้ดังตารางที่ 7  

ตารางที่ 7 
สรุปผลการศึกษาแยกตามสมมติฐาน 

 สมมติฐาน ผลลัพธ์ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
H1 ปริมาณการเปิดเผย KAM ส่งผล

เชิงบวกต่อราคาหุ้น 
ยอมรับ ไมส่อดคล้องกับงานวิจัยของ เกรียงไกร บุญ

เลิ ศ อุทิ ศ , ศิ ลปพร ศรี จั่ น เพ ชร , และ
อนุวัฒน์ ภักดี, (2562)  

H2 จ านวน KAM ที่เปิดเผยส่งผลเชิง
บวกต่อราคาหุ้น 

ปฏิเสธ สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตของ เกรียง
ไกร บุญเลิศอุทิศ , ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 
และอนุวัฒน์ ภักดี, (2562)  

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

1. การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าปริมาณการเปิดเผย KAM มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ราคาหุ้น แต่เนื่องจาก KAM เพ่ิงเริ่มมีผลบังคับใช้เพียงแค่ 3 ปี ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรเพ่ิม
ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาปริมาณการเปิดเผย KAM ที่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี เพื่อจะท าให้ทราบแน่ชัดยิ่งขึ้น
ว่า KAM นั้นให้ประโยชน์กับนักลงทุนมากน้อยเพียงใด 

2. ส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไปอาจจะมีการเพ่ิมตัวแปรในส่วนของประเภทของเรื่อง
ส าคัญ และการเปลี่ยนแปลงประเภทของ KAM ที่เปิดเผยในแต่ละปี เพ่ือศึกษาเพ่ิมเติมว่าหากมีการระบุ
ประเภทของ KAM และการเปลี่ยนแปลงประเภทของ KAM จะท าให้มีการตอบสนองอย่างไรต่อราคาหุ้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร, และอนุวัฒน์ ภักดี. (2562). เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 บอกอะไร. วารสารวิชาชีพบัญชี, 15(45), 5-25. 
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558). ประเด็นส าคัญและการประยุกต์แนวคิด เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ.  
 วารสารวิชาชีพบัญชี, 11(32), 110-127. 
ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์. (2558). คุณค่าของรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่.วารสารวิชาชีพบัญชี,11(31), 
 26-44. 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.(2562) www.set.or.th 
พิชญ์ณัฏฐ์ เสงี่ยมกลาง, และชุติมา นาคประสิทธิ์. (2559). ความสัมพันธ์ระหว่างการก ากับดูแลกิจการ 
 กับการเลือกผู้สอบบัญชี : กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.  
 วารสารชุมชนวิจัย, 10(3), 73-85. 
ภัชรพรรณ์ กรรโณ, และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล. (2561). ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการเปิดเผยการ 
 สื่อสารเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย.  
 วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 5(3), 926-942. 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 37 -



สมพงษ์ พรอุปถัมภ์, ธัญลักษณ์ วิจิตรสาระวงศ์. (2557). ร่างรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ :ความ 
 ท้าทายของผู้สอบบัญชีและผู้ใช้รายงาน. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 36(141), 36-54. 
อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และฉัตรสิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. (2547). Collinearity. วารสารปาริชาต, 17(1),55-6 
Boonyanet, W., and Promsen, W. (2018). Key Audit Matters : Just Little Information  
 Value to Investors in Emerging Markets?. Chulalongkorn business review,41(159), 
 153-183.  
Mulford, C. W. & Comiskey, E. E. (1996). The financial numbers game: detecting creative  
 accounting practices. John Wiley & Sons.  
Toommanon, V. (2000). Do you know Creative Accounting and Earnings Quality?.  
 Bangkok: Ionic Inter trade Resources. (in Thai) 
White, G.I., Sondhi, A.C., & Fried, D. (1997). The analysis and use of financial 

statements. 2 Edition. New York: John Wiley.  
Wiratchai, N. (2553). 21701 Curriculum and Instructional Research and Quantitative  
 Analysis Statistics. Sukhothai Thammathirat Open University, Bangkok.(in Thai). 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 38 -



ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100  
The Relationship Between Disclosure of Intellectual Capital and 
Corporate Performance of Company Listed in the Stock Exchange of 
Thailand in SET 100 group 
 
นาถลดา สระศรี    Nadlada Srasri1 

มัทนชัย สุทธิพันธุ์    Muttanachai Suttipun2 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอบเขตระดับและแนวโน้มของการเปิดเผยทุน  
ทางปัญญาและผลการด าเนินงานขององค์กรและเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยทุน  
ทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET 100) 
ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปี ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวนทั้งสิ้น 81 บริษัท รวม 243 กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการนับค าด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา   
ผลการศึกษาพบว่าบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้านทุนมนุษย์มากที่สุด รองลงมาคือ  
ทุนเชิงสัมพันธ์ ส่วนทุนโครงสร้างน้อยที่สุด อีกทั้งยังพบว่าปี พ.ศ.2559 -2561 การเปิดเผยทุนทาง
ปัญญาด้านทุนมนุษย์และด้านทุนเชิงสัมพันธ์มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ส่วนด้านทุนโครงสร้างมีแนวโน้มลดลง
ในปี พ.ศ.2560 บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญามาก
ที่สุด นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ด้านทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท  และ
ทุนเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
ค าส าคัญ: ทุนทางปัญญา ผลการด าเนินงาน การเปิดเผยข้อมูล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
SET100 

 
Abstract 
 This research aimed to investigate extent and pattern of intellectual capital 
disclosure and corporate performance, and to examine the relationship between 
intellectual capital disclosure and performance of listed companies from the Stock 
Exchange of Thailand (SET100). Using annual reports during 2016-2018, 81 firms were 
used as 243 examples. Content analysis by word counting was used to quantity the 
extent and pattern of intellectual capital disclosure. As the results, the study firms that 
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human capital disclosure was the most common disclosure of intellectual capital, 
while structural capital was less common disclosure. The pattern of human and 
relation capital disclosure increase in year 2016 to 2018. Moreover, there was a 
negative relationship between human capital disclosure and corporate performance. 
and there was a positive relationship between relational capital disclosure and 
corporate performance. 

 
Keywords: Intellectual Capital, Corporate Performance, Disclosure, and the Stock 
Exchange of Thailand in SET 100 group 
 
บทน า 
 กระแสแนวคิดทุนทางปัญญา เริ่มจากแนวคิดทั่วไปในการบริหารจัดการกับสินทรัพย์ที่จับต้อง
ไม่ได้ (Intangible Assets) เพ่ือการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กร ( Stewart,  1991 ) 
ทุนทางปัญญา ได้รับการนิยามจาก Klein and  Prusak (1994) ว่าเป็น "บรรจุภัณฑ์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
"ซึ่งประกอบด้วย 3 ทุน คือ ทุนมนุษย์ (Human Capital)  ทุนโครงสร้าง (Structural capital ) และ 
ทุนเชิงสัมพันธ์ (Relational capital ) สังคมในปัจจุบันก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมที่ต้องอาศัยความรู้เป็นตัว
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันทางด้านธุรกิจที่ซับซ้อน และรุนแรง 
ส่งผลให้หลายธุรกิจมีความจ าเป็นต้องปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถ แข่งขันทางธุรกิจได้ 
ดังนั้น องค์ประกอบที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการด าเนินงานของภาคธุรกิจ ให้เป็นไปอย่าง
เสถียร  นั่นก็คือ ทุนทางปัญญา ซึ่งการด าเนินงานขององค์กรจะมีประสิทธิภาพได้นั้น ต้องอาศัยบุคคลที่มี
ศักยภาพในการท างาน มีระบบการบริหารจัดการองค์กรที่ดี และมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทุนทางปัญญาในด้านทุนมนุษย์  โดยทุกองค์กรต้องทุ่มเทความสามารถในการสรรหาคนเก่ง คนดี 
รักษาไว้ให้คงอยู่ในองค์กร  ทุนทางปัญญาจะช่วยให้องค์กรสามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และให้เกิดการเพ่ิมพูนคุณค่าให้กับองค์กรของตนได้มากที่สุด ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรและเกิดความได้เปรียบในแข่งขัน  
 

ส าหรับตัวชี้วัดของผลการด าเนินงานที่ใช้ในการวิจัยส่วนใหญ่ก็คือ อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์  (Return On Asset: ROA) ซึ่งมีการใช้ในการวิจัยในอดีต เช่น งานวิจัยของ Haniffa and 
Hudaib (2006), Firer and Williams (2003) เป็นต้น เป็นอัตราส่วนที่ชี้ถึงประสิทธิภาพของบริษัทใน
การน าสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิดผลตอบแทน เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สามารถสะท้อนมูลค่าทางบัญชี 
โดยเป็นค่าที่แสดงถึงผลก าไรที่บริษัทหาได้จากสินทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทใช้ด าเนินการ ซึ่งสามารถลด
ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตกแต่งงบทางบัญชีได้ (นฤมล ล้อพงศ์ไพบูลย์, 2554) การที่กิจการมีการ
เปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้วยความสมัครใจเพ่ือท าให้ผู้ถือหุ้นรู้สึกมั่นใจและน่าเชื่อถือในการบริหาร
สามารถลดความขัดแย้ง และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการประกอบธุรกิจได้ สอดคล้อง
กับทฤษฎีการส่งสัญญาณ ( Signaling Theory ) เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาเป็นการส่ง
สัญญาณหรือการสื่อสารของผู้บริหารกับผู้มีส่วนได้เสีย  เพ่ือให้ข้อมูล ต่าง ๆ ทั้งด้านทุนมนุษย์   
ทุนโครงสร้าง และทุนเชิงสัมพันธ์ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ เนื่องจากองค์กรมีปัจจัยตัวชี้วัดที่หลากหลาย 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 40 -



เช่น รายได้ ค่าใช้จ่าย บุคลากร ทรัพยากร เป็นต้น ซึ่งเป็นปัจจัยภายใน และได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก เช่น เศรษฐกิจ กฎหมาย สภาพแวดล้อม และคู่แข่งขัน เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาหากบริษัทมีการเปิดเผยในปริมาณที่น้อย  
ย่อมท าให้เกิดความไม่เท่าเทียมของข้อมูลหรือท าให้ผู้มีส่วนเสียได้รับข้อมูลที่ใช้ในการประกอบการ
ตัดสินใจน้อย แต่หากบริษัทที่ต้องการหรือแรงจูงใจในการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาก็จะท าให้ได้รั บ
ความน่าเชื่อถือหรือไว้ใจจากภายนอกและเป็นการลดความไม่เท่าเทียมกันของข้อมูล (Abeysekera, 
2011)  อีกท้ังยังส่งผลให้งบการเงินที่จัดท าขึ้น  มีความน่าเชื่อถือซึ่งจะมีการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วน
ได้เสียน าข้อมูลไปใช้ในการประเมินกิจการ และท าการตัดสินใจที่ท าให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทต่อไป 
และเนื่องจากในประเทศไทยมีการศึกษาในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาต่อผลการด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นจ านวนน้อย  จึงท าให้มีความสนใจศึกษาในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาว่า  
มีความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 หรือไม่ อีกทั้งงานวิจัยอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกัน มีผล
วิจัยที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยครั้งนี้ ซึ่งท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจและต้องการหาข้อสรุป
เพ่ือเป็นเหตุผลประกอบและสร้างมุมมองที่แตกต่างกับงานวิจัยในอดีต 

 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาขอบเขตระดับและแนวโน้มของการเปิดเผยทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของ
บริษัทและ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 สามารถน าความรู้จริงที่ได้ศึกษาไปใช้อ้างอิงทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานขององค์กร
และการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา และผู้มีส่วนได้เสียตระหนักถึงบทบาทของการเปิดเผยทุนทาง
ปัญญา เมื่อผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงความสัมพันธ์และทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล
ทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานขององค์กร ก็สามารถใช้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนทางปัญญาไปประเมินผล
การด าเนินงานของกิจการ ซึ่งสามารถช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 ทฤษฎีการส่งสัญญาณ 
 เป็นทฤษฎีที่กล่าวว่า ผู้บริหารและนักลงทุนมีข้อมูลข่าวสารของบริษัทไม่เท่าเทียมกัน 
(Miller&Modigllani, 1961) โดยทฤษฎีการส่งสัญญาณบ่งชี้ว่าองค์กรจะพยายามส่งสัญญาณข้อมูลเชิง
บวกให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงานประจ าปี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาสามารถช่วยให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในการประเมินความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในอนาคตขององค์กร และช่วยใน
การประเมินมูลค่าขององค์กร (Whiting and Miller, 2008) นอกจากนี้การศึกษาของ Anam et al. 
(2011) ระบุว่าทฤษฎีการส่งสัญญาณยังสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของการบริหารจัดการของบริษัทที่
มีมูลค่าที่ดี อันเป็นผลมาจากกระบวนการสร้างมูลค่าของทุนและทรัพยากรซึ่งรวมถึงทุนทางปัญญา  
โดยจะพยายามส่งสัญญาณโดยเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาในรายงานประจ าปีให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
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ดังนั้นข้อมูลนี้อาจปรากฏในผลการด าเนินงานขององค์กร  นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทุนทาง
ปัญญา อาจจะช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลสามารถก าหนดอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทพัฒนาได้อย่างยั่งยืน 
 ทุนทางปัญญา 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทุนทางปัญญา เนื่องจากแนวคิดทางด้านทุนทางปัญญายัง
ไม่มีการก าหนดไว้ชัดเจน โดยนักวิจัยหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับทุนทางปัญญาไว้หลากหลาย
แตกต่างกันไปดังนี ้
 ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ (2549) ได้กล่าวไว้ว่า ทุนทางปัญญา หมายถึง ความสามารถในการคิด
เป็น  วิเคราะห์เป็น  และน าไปสร้างมูลค่า บุคคลที่จบปริญญา มีทุนมนุษย์ใช่ว่าจะมีทุนปัญญาเสมอไป 
คนที่มีการศึกษาไม่สูง แต่สามารถมีทุนทางปัญญาได้ ถ้ารู้จักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ
สามารถที่จ าน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาสร้างมูลค่าเพ่ิมได้  
 April.et al (2003) ทุนทางปัญญา คือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับองค์กร จากความรู้และความสามารถที่อยู่ในตัวบุคคลความสามารถทาง
นวัตกรรม กระบวนการปฏิบัติงานและระบบการบริหารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร 
 Edvinsson (1997) ทุนทางปัญญา หมายถึง เนื้อหาทางปัญญาและความคิด คือ ความรู้ 
ข่าวสาร ทรัพย์สินทางปัญญาและประสบการณ์ อันเป็นอ านาจที่คิดอ่านออกมาจากสมอง 
 Steenkamp (2008) ระบุว่าทุนทางปัญญาคือ การลงทุนที่มองไม่เห็นและการใช้ประโยชน์จาก
ภูมิปัญญาของบริษัทในปัจจุบันและในอนาคต ทรัพยากรและขีดความสามารถที่แสดงถึงทรัพยากร
ความรู้เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับบริษัท ความสามารถในการสร้างสรรค์นวัตกรรม กระบวนการและ
ประสิทธิภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างมูลค่า 
 ดังนั้น ความหมายของทุนทางปัญญา (Intellectual  Capital) ที่ได้กล่าวมาข้างต้นของนักวิจัย
หลายท่าน  สามารถสรุปแนวคิดทางด้านทุนทางปัญญาในงานวิจัยครั้งนี้ได้ว่า ทุนทางปัญญา คือ 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับองค์กร จากความรู้และ
ความสามารถที่อยู่ในตัวบุคคลความสามารถทางนวัตกรรม กระบวนการปฏิบัติงานและระบบการ
บริหารเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร 

ทั้งนี้ทุนทางปัญญาสามารถแบ่งองค์ประกอบของทุนทางปัญญาออกเป็น 3 ด้าน คือ ทุนมนุษย์  
ทุนโครงสร้าง และทุนเชิงสัมพันธ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ทุนมนุษย์ (Human  Capital) คือ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรมของพนักงานในองค์กร ซึ่งทุนมนุษย์สามารถแสดงรายละเอียดในรายการ
คุณลักษณะพนักงาน การฝึกอบรม ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับงาน ประเด็นความไม่ เท่าเทียมกัน 
ความสัมพันธ์ของพนักงาน สวัสดิการและจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบการ  April et al.(2003), 
Bozzolan el al. (2003), Brennan. (2001), Guthrie and Petty. (2000), Steenkamp. (2007) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ระดับและขอบเขตของทุนทางปัญญา
ด้านทุนมนุษย์มีการเปิดเผยข้อมูลมากท่ีสุด สอดคล้องกับงานวิจัยของปิติพร ธรรมประศาสน์ และไพบูลย์ 
ผจงวงศ์ (2561) และยังพบความสัมพันธ์ด้านทุนมนุษย์ต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ งานวิจัย
ของวรีวรรณ เจริญรูป และคณะ (2560) พบว่า อัตราส่วนต้นทุนค่าแรงงานต่อจ านวนพนักงาน ก าไรสุทธิ
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ต่อจ านวนพนักงาน และจ านวนพนักงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ งานวิจัยของกัลย์ ปิ่นเกสร และคณะ (2560) พบว่าการเลือกใช้ตัวชี้วัดทุนมนุษย์ให้เหมาะสมกับ
องค์กร จะช่วยให้สามารถวัดผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุนมนุษย์ความส าคัญ
ต่ อ ก า ร ด า เนิ น ง า น ข อ ง บ ริ ษั ท ใน ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์  แ ล ะ  (Rehman et al.,2 0 1 1 )  
ได้พบว่า ประสิทธิภาพของทุนมนุษย์ ซึ่งหมายถึงการลงทุนที่ เพ่ิมขึ้นและพนักงานมีประสิทธิภาพ  
มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญกับผลการด าเนินงานทางการเงิน จากการศึกษาดังกล่าวจึงตั้งสมมติฐานว่า 

 H.1 การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้านทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกั บผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
 2. ทุนโครงสร้าง (Structural capital) คือ โครงสร้างองค์กร ระบบ กระบวนการ และ
วัฒนธรรมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนการท างานให้กับบุคลกรในองค์กร ซึ่งทุนโครงสร้างสามารถแสดง
รายละเอียดในรายการ ทรัพย์สินทางปัญญา ปรัชญาในการบริหาร วัฒนธรรมองค์กร กระบวนการ
บริหารและกระบวนการเกี่ยวกับเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Bozzolan 
et al. (2003), April et al. (2003) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของวรชาติ ดุลยเสถียร (2559) พบว่ากล
ยุทธ์นวัตกรรมบริการในด้านทุนโครงสร้างมีอิทธิพลโดยตรงเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานของโรงแรม 
สอดคล้องกับแนวคิดของปิติพร ธรรมประศาสน์ และไพบูลย์  ผจงวงศ์ (2561) ที่พบว่าทุนโครงสร้าง มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับผลการด าเนินงานของบริษัท และในงานของวรชาติ 
ดุลยเสถียร (2559) ยังกล่าวว่าทุนโครงสร้างมีน้ าหนักมากที่สุดเมื่อเทียบกับองค์ประกอบด้านอ่ืน ๆ นั้น
หมายความว่าหากมีการพิจารณาการลงทุนเพ่ิม ควรพิจารณาที่ทุนโครงสร้างเป็นส าคัญ นั้นคือการลงทุน
ภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วยระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย กระบวนการกรรมวิธีและฐานข้อมูล
ของระบบ  รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถให้กับเครื่องมือต่าง ๆ เป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างานมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Natale and Ricci (2006) พบว่าความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ภายใต้การท างานเป็นทีมจะช่วยเพ่ิมศักยภาพในการด าเนินงานของ
องค์กร จากการศึกษาดังกล่าวจึงตั้งสมมติฐานว่า 
 H.2 การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้านทุนโครงสร้างมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 
 3. ทุนเชิงสัมพันธ์ (Relational capital) หมายถึง ความสัมพันธ์ภายนอกของบริษัทกับลูกค้า 
ความสัมพันธ์ของบริษัทกับผู้ถือหุ้น และรวมถึงความสัมพันธ์กับคู่แข่ง ทั้งนี้สามารถรับรู้ทุนเชิงสัมพันธ์
ขององค์กรได้จากการแสดงรายละเอียดรายการ ความสัมพันธ์ทางการเงิน เครื่องหมายผลิตภัณฑ์ 
ลูกค้า/ความพึงพอใจของลูกค้า การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ช่องทางการจัดจ าหน่าย ความร่วมมือทาง
ธุรกิจข้อตกลงร่วมกันและการค้าเฟรนส์ไซส์ April et al. (2003); Bozzolan et al. (2003)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ Obeidat et al. (2017) พบว่า ทุนทาง
ปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้และประสิทธิภาพขององค์กร ทุนเชิงสัมพันธ์
น าไปสู่การแบ่งปันความรู้ในระดับที่สูงขึ้น บริษัทกว้าง ความรู้ที่สร้างและสะสมจากกลยุทธ์ งานวิจัยของ 
Abdullah and Sofian (2012) พบว่าส่วนประกอบต่าง ๆ ของทุนทางปัญญามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับผลการด าเนินงานของบริษัทในประเทศมาเลเซีย และเงินทุนเชิงสัมพันธ์ กลายเป็นองค์ประกอบที่มี
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ความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดกับผลการด าเนินงานขององค์กร และงานวิจัยของ Ting and Lean 
(2009) พบว่าทุนลูกค้ามีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ ROA จากการศึกษาดังกล่าวจึงตั้งสมมติฐานว่า  

H.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้านทุนเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่อยู่ในกลุ่ม SET 100 โดยท าการศึกษาจากข้อมูลจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -
1) และรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 รวม ระยะเวลา 3 ปี ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างออกมาปีละ 81 บริษัท รวม 243 
กลุ่มตัวอย่าง  
 วิธีการเก็บรวมรวบข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ คือ การ
เปิดเผยทุนทางปัญญา ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนทาง
สัมพันธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาโดยใช้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงาน
ประจ าปีของแต่ละบริษัท โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ในการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาโดยการนับ
จ านวนค า ตัวแปรตาม คือ ผลการด าเนินงานของบริษัท วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์  ซึ่ง
ค านวณจากก าไรสุทธิหารสินทรัพย์รวม และตัวแปรควบคุม คือ อายุของกิจการ วัดจากระยะเวลา
จ านวนปีนับตั้งแต่จดทะเบียนเป็นบริษัทจนถึงปี พ.ศ.2561 โดยรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 
โดยเก็บข้อมูลจากการรายงานประจ าปี ซึ่งข้อมูลจะอยู่ในเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบเก็บข้อมูล ในอธิบายขอบเขตและแนวโน้มของการเปิดเผย
ข้อมูลทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของบริษัท  ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ซึ่งแสดงด้วย ค่าร้อยละ ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในภาพรวมของทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม 
ส่วนการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม SET 100 โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ ( Multiple Regression ) แบบ Panel ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ได้
ชัดเจน โดยมีสมการเชิงเส้น ดังนี้ 
 

𝑌 = 𝑎 + β
1
𝑋1 + β

2
𝑋2 + β

3
𝑋3 + β

4
𝑋4+∈ 

 
โดย        Y      คือ  ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 
             X1    คือ ทุนมนุษย์ (Human capital) 
             X2    คือ ทุนทางโครงสร้าง (Structural capital) 
             X3    คือ ทุนเชิงสัมพันธ์ (Relational capital) 
             X4    คือ อายุกิจการ 
             ∈     คือ ความคลาดเคลื่อน 
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ผลการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2559-2561 จ านวน 81 บริษัท รวม 243 กลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา จะแสดง
ในรูปแบบของความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1  
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของ
บริษัท 

การเปิดเผย 
ข้อมูลทุนทาง 

ปัญญา 

ปริมาณการเปิดเผยขอมูลทุนทางปัญญา 

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 ค่ารวม 
MEAN SD MEAN SD MEAN SD MEAN SD 

1.ทุนมนุษย์ 2,724.80 1,202.50 2,791.52 1,253.41 2,892.33 1,363.64 2,802.88 1,247.39 
2.ทุนโครงสร้าง 334.42 212.99 329.33 213.34 341.05 225.12 334.93 201.55 
3.ทุนเชิงสัมพันธ์ 576.99 406.58 643.91 496.08 676.35 514.46 632.42 452.79 
รวม 3,636.21 1,822.0 3,764.76 1,962.85 3,909.73 2,103.22 3,770.23 1,901.74 
4.ผลการด าเนินงาน 10.052 8.325 10.247 9.149 9.264 7.708 9.854 7.91 

 
จากตารางที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์  

ทุนโครงสร้าง และทุนเชิงสัมพันธ์ โดยการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญามีจ านวนค าเฉลี่ย 3,770.23 ค า 
ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลด้านทุนมนุษย์มีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าด้าน อ่ืน ๆ (จ านวน 2,802.88 ค า) 
รองลงมา คือ การเปิดเผยข้อมูลทุนเชิงสัมพันธ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นซึ่งมากกว่าทุนโครงสร้าง (จ านวนค า
เฉลี่ย 632.42 ค า) ส่วนการเปิดเผยข้อมูลทุนโครงสร้างมีการเปิดเผยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับด้าน อ่ืน ๆ
(จ านวนค าเฉลี่ย 334.93 ค า) เมื่อดูภาพรวมทุนทางปัญญาตั้งแต่ปีพ.ศ.2559-2561 พบว่าการเปิดเผย
ข้อมูลทุนทางปัญญามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตามการเปิดเผยข้อมูลทุนทาง
ปัญญาตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีปริมาณการเปิดเผย
ข้อมูลทุนทางปัญญามากท่ีสุด  
          ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา เพ่ือทดสอบว่าตัวแปรแต่ ละตัวที่
น ามาวิเคราะห์ในการวิจัยเป็นตัวแปรเดียวกันหรือไม่ และเป็นอิสระต่อกันหรือไม่ โดยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correration Analysis) ได้น าเสนอดังตารางที่ 2   
ตารางที่ 2 
การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียวร์สัน (Pearson’s Correlation) 

ตัวแปร 
(Variables) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง ทุนเชิงสัมพันธ์ อายุ 
ของกิจการ 

ROA 1 -.318** -.028 .081 -.247** 

ทุนมนุษย์  1 .161* .227** .300** 

ทุนโครงสร้าง   1 .090 .099 
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ตารางที่ 2 
การทดสอบหาค่าสหสัมพันธ์ของเพียวร์สัน (Pearson’s Correlation) (ต่อ) 

ตัวแปร 
(Variables) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง ทุนเชิง
สัมพันธ์ 

อายุ 
ของกิจการ 

ทุนเชิงสัมพันธ์    1 .071 

อายุของกิจการ     1 

VIF  1.078 1.036 1.066 1.017 

**ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
  
 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยแบบพหุ ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ คือ การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาซึ่งมี 3 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์  ด้านทุนโครงสร้าง 
และด้านทุนเชิงสัมพันธ์ กับตัวแปรตามคือผลการด าเนินงานของบริษัท ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ รวมถึงตัวแปรควบคุม ได้แก่ อายุกิจการ แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ ดังตารางที่ 3 
ตารางที่ 3  
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาและผลการ
ด าเนินงานของบริษัท 

Model B Beta t Sig. 
(Constant) 17.048  11.190 .000** 
ทุนมนุษย ์ -.002 -.351 -5.763 .000** 
ทุนโครงสร้าง .001 .033 .547        .585 
ทุนเชิงสัมพันธ์ .003 .182 3.011 .003** 
อายุกิจการ -.174 -.241 -4.074 .000** 
R Square .183 
Adjusted R Square .169 
F-Value(Sig) 13.325** 
หมายเหตุ **ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 2 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์โดยมีตัวแปรอิสระ คือ การเปิดเผยข้อมูลทุนทาง
ปัญญา ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ทุนมนุษย์ ทุนโครงสร้าง และทุนเชิงสัมพันธ์ ตัวแปรตาม คือ ผลการ
ด าเนินงานของบริษัท และตัวแปรควบคุม คือ อายุกิจการ ผู้วิจัยพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างทุน
มนุษย์กับผลการด าเนินงานของบริษัท ที่ระดับนัยส าคัญ .000 พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างทุน เชิง
สัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท ที่ระดับนัยส าคัญ .003 และพบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างอายุ
กิจการกับผลการด าเนินงานของบริษัท ที่ระดับนัยส าคัญ 0.000 ค่า F-Value เท่ากับ 13.325 และ ค่า 
R Square เท่ากับ 0.183 แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างทุนโครงสร้างกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 46 -



สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอบเขตระดับและ
แนวโน้มของการเปิดเผยทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของบริษัท และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดเผยทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่ม SET100 สามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1. การศึกษาขอบเขตระดับและแนวโน้มของการเปิดเผยทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงาน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลด้าน
ทุนมนุษย์มีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิติพร  ธรรมประศาสน์ 
และ ไพบูลย์ ผจงวงศ์ (2561) เนื่องจากแต่ละบริษัทเห็นว่าทุนมนุษย์เป็นสินทรัพย์ส่วนบุคคลที่มี
ความส าคัญเพราะสามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่บริษัท โดยการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้ งความรู้
ความสามารถ ทักษะประสบการณ์ และความคิดสร้างสร้างนวัตกรรมของพนักงานในองค์กร การพัฒนา
ทุนมนุษย์จึงมีบทบาทส าคัญต่อการเพ่ิมผลการด าเนินงานให้กับบริษัท รองลงมา คือ การเปิดเผยข้อมูล
ทุนเชิงสัมพันธ์  เนื่องจากบริษัทส่วนใหญ่มีการเปิดเผยเกี่ยวกับ การสร้างภาพลักษณ์องค์กร  ตราสินค้า 
จากการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นทรัพย์สินที่ล้ าค่าในการส่งเสริมมูลค่าขององค์กร และยังเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่วนการเปิดเผยข้อมูล
ทุนโครงสร้างมีการเปิดเผยน้อยที่สุด เนื่องจากบริษัทไม่ค่อยมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญา การลงทุนในระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงเทคโนโลยี เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต 
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ เมื่อดูภาพรวมทุนทางปัญญาตั้งแต่ปีพ.ศ.2559-2561 พบว่าการเปิดเผยข้อมูล
ทุนทางปัญญามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยตามการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา
ตามประเภทอุตสาหกรรม พบว่า กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีปริมาณการเปิดเผยข้อมูลทุน
ทางปัญญามากท่ีสุด  
 2. การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญากับผลการด าเนินงานของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET100 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลทุนทาง
ปัญญาด้านทุนมนุษย์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ของปิติพร ธรรมประศาสน์ และไพบูลย์ ผจงวงศ์ (2561) เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสร้างทุน
มนุษย์ให้มีคุณภาพ อาทิเช่น การจัดให้มีความอบรมให้กับพนักงาน การเพ่ิมสวัสดิการและค่าตอบแทน
ต่างๆให้พนักงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายในจ านวนที่สูง ดังนั้นยิ่งบริษัทใช้จ่ายไปกับสิ่งเหล่านั้นสูง
กลับยิ่งท าให้ก าไรทางบัญชีและมูลค่าทางการตลาดของบริษัทลดน้อยลง ส่งผลให้ผลการด าเนินงานของ
บริษัทลดน้อยลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม การสรุปการศึกษาเช่นนี้อาจไม่ถูกต้องที่สุด เพราะทุนมนุษย์
เป็นทุนที่ต้องอาศัยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การลงทุนเพ่ือหวังผลตอบแทนแก่กิจการจึงต้องใช้เวลา 
ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจึงอาจไม่ปรากฏภายในงวดบัญชีเดียวกัน  ดังนั้นทุนมนุษย์จึงไม่สามารถสร้างผล
การด าเนินงานที่ดีแก่กิจการได้เมื่อพิจารณาในระยะสั้น และยังพบว่า การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา
ด้านทุนเชิงสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัย  
Abdullah and Sofian (2012) เนื่องจากการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร ถือเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยในการ
ส่งเสริมมูลค่าขององค์กร และยังเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ในการเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
โดยการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม ดังนั้นการสร้างภาพลักษณ์องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ 
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จะท าให้บริษัทได้รับการยอมรับมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้ เสีย
ภายนอก สอดคล้องกับทฤษฎีการส่งสัญญาณ ซึ่งเป็นการส่งสัญญาณว่าบริษัทจะพยายามส่งสัญญาณ
ข้อมูลเชิงบวกให้กับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกผ่านรายงานประจ าปี แต่เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลผ่าน
รายงานประจ าปีนั้นจะส่งผลชัดเจนและสามารถวัดผลการด าเนินงานได้อย่างสมเหตุสมผลในภายหลัง 
เช่น ปริมาณข้อมูลที่เปิดเผยกระทบต่อราคาหุ้น มูลค่าการลงทุน หรือกระทบต่อการตัดสินใจของนัก
ลงทุน เป็นต้น ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญา สามารถช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียในการประเมิน
ความสามารถในการสร้างความได้เปรียบในอนาคตขององค์กร นอกจากนี้การเน้นการการเปิดเผยและ
ให้ความส าคัญเรื่องเครื่องหมายผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า ช่องทางการจัดจ าหน่ายที่เข้าถึงลูกค้า มีการจัด
รายการส่งเสริมการขายเพ่ือดึงดูดลูกค้า ย่อมได้รับความสนใจจากลูกค้า สร้างความจงรักภักดีและ
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า และเมื่อได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าก็ย่อมส่งผลที่ดีต่อ
ความสัมพันธ์กับสถาบันการเงินเช่นกัน ท าให้สรุปได้ว่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนยังคงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ผลักดันผลประกอบการให้เพ่ิมสูงขึ้น แต่การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาด้านทุนโครงสร้างไม่พบ
ความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยกับงานวิจัยของ (Mehralian et 
al., 2012) เนื่องจากทุนโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นข้อกฎหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือจุดประสงค์ของบริษัท
ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจของลูกค้า เพราะส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับราคาสินค้าและความพึงพอใจใน
สินค้าและบริการเป็นหลัก และการเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาในประเทศไทยอยู่ในระดับน้อย 
เนื่องจากยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูล ขาดการเข้มงวดของกฎหมาย ที่ท าให้บริษัทไม่ให้
ความส าคัญเท่าที่ควร จึงเป็นช่องว่างในการเปิดเผยข้อมูลที่น้อยลง อาจเป็นสาเหตุไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลทุนเชิงโครงสร้างกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งการใช้ปริมาณการเปิดเผย
ข้อมูลเป็นตัวแทนของทุนทางปัญญาสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้เช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันมีการ
เปิดเผยข้อมูลด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น ด้านทุนมนุษย์ เนื่องจากกิจการมองเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เป็นการแสดงถึงศักยภาพของกิจการในการบริหารต้นทุนด้านบุคคลากร การเปิดเผยข้อมูลในปริมาณที่
มากพอกย็่อมส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่มีนัยส าคัญได้เช่นกัน 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษามีข้อจ ากัด คือ ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาครั้ง
นี้ใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพียง 3 ปี คือปีพ.ศ.2559-2561 ซึ่งถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ไม่มาก
นักและไม่มาพอในการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาวและจ านวนตัวแปรควบคุมของการวิจัยครั้งนี้มีเพียง
ตัวแปรเดียว คือ อายุของกิจการ เนื่องจากเป็นตัวแปรที่แสดงความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน แต่ด้วย
จ านวนของตัวแปรที่น้อยเกินไป ส่งผลท าให้ค่า R square ต่ าไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 
 1. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี ผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการวิจัยครั้ง
ต่อไป เนื่องจากทฤษฎีที่ใช้อ้างอิงและวิธีการในการหาความสัมพันธ์รวมถึงผลสรุปงานวิจัย มีบาง
ประเด็นที่แตกต่างไปจากการวิจัยในอดีตแม้ว่าจะใช้ทฤษฎีเดียวก็ตาม นั่นหมายความว่า ระยะเวลา หรือ
อายุของกิจการมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และผลการด าเนินงาน ซ่ึงสามารถน าผลวิจัยในครั้ง
นี้อ้างอิงเป็นทฤษฎีในการวิจัยครั้งต่อ ๆ ไป 
 2. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ  การเปิดเผยข้อมูลทุนทางปัญญาและผลการด าเนินงานของบริษัท 
ซึ่งการสื่อสารข้อมูลทุนทางปัญญาสามารถช่วยในการสร้างความมั่งคั่งในอนาคตของบริษัท และช่วยใน
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การประเมินมูลค่าของบริษัท ซึ่งท าให้กิจการสามารถพยากรณ์แนวโน้มของบริษัทได้แม่นย ายิ่งขึ้น และ  
มีการวางกลยุทธ์ในการด าเนินงานได้สอดคล้องกับสถานการณ์มากท่ีสุด และการรายงานทุนทางปัญญา
เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นตัวเงิน  ซึ่งไม่มีกฎหมาย ข้อบังคับให้มีการเปิดเผย การศึกษาครั้งนี้ช่วยเป็นแนวทาง
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสภาวิชาชีพการ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ตระหนักถึงความส าคัญของทุนทางปัญญาและพัฒนากฎหมาย  ข้อบังคับ
หรือมาตรฐานการบัญชีในการเปิดเผยทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศ 
 
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต 
 ระยะเวลาในการศึกษาอาจจะใช้เวลาในการเก็บข้อมูลในรายงานเพ่ิมขึ้นเป็น 5-10 ปี เพ่ือให้
เป็นแนวโน้มการรายงานทุนทางปัญญากว้างขึ้นและการใช้ตัวแปรควบคุมมากกว่า 1 ตัวแปรและใช้ตัว
แปรควบคุมที่หลากหลายเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ เนื่องจากตัวแปรควบคุมแสดงความสัมพันธ์ และมี
ผลต่อความน่าเชื่อถือของงานวิจัย ซึ่งมีผลต่อการน าข้อมูลไปใช้และมีผลต่อการตัดสินใจในการศึกษาครั้ง
ต่อไป 
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ผลกระทบของงบการเงินที่มีต่อผลตอบแทนจากการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Effect of Financial Statement on Return on Investment in the Listed 
Companies on Stock Exchange 
 

อาทิตย ์ดาบลาอ า  Artit Dablaum1 
เบญจพร โมกขะเวส  Benjaporn Mokkhavesa2 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของข้อมูลในงบการเงินที่มีต่อเงินปันผลต่อหุ้น 
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน และราคาตลาดของหุ้น โดยศึกษาข้อมูลจากบริษัทจดทะเบียนใน 
ตลาดหลักทรัพย์จ านวน 48 บริษัท โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในการประมวลผลข้อมูล 
 ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีสาระส าคัญต่อเงินปันผลต่อหุ้น ได้แก่ 
ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น สินค้าคงเหลือต่อหุ้น ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น และ ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
ขณะเดียวกันตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีสาระส าคัญต่อเงินปันผลต่อหุ้น ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาว
ต่อหุ้น และรายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น ตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีสาระส าคัญต่ออัตราส่วน
เงินปันผลตอบแทน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น ขณะเดียวกันตัวแปร
ที่มีผลกระทบเชิงลบอย่างมีสาระส าคัญต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ได้แก่ สินค้าคงเหลือต่อหุ้น 
และตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกอย่างมีสาระส าคัญต่อราคาตลาดของหุ้น ได้แก่ ที่ดินอาคารและ
อุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น ก าไรสุทธิต่อหุ้น ขณะเดียวกันที่ตัว
แปรทีม่ีผลกระทบเชิงลบอย่างมีสาระส าคัญต่อราคาตลาดของหุ้น ได้แก่ สินค้าคงเหลือต่อหุ้น 
 
ค าส าคัญ: การวิเคราะห์งบการเงิน เงินปันผลต่อหุ้น อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ราคาหุ้น 
 
Abstract 
 The Objectives of this study are to study the effect of financial statements on 
dividends per share, dividend yield and stock market price. The data comprised of 48 
listed companies in the Stock Exchange, using multiple regression analysis for data 
processing. 
 The results from the study showed that the variables that significantly affect 
dividend per share positively were accounts receivable per share, inventories per share, 
property, plant and equipment per share and net Income per share. Meanwhile, the 
variables that significantly affecting dividend per share negatively were long-term 
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liabilities per share, and revenues per share. The variables that significantly affect 
dividend yield positively were long-term liabilities per share, revenues per share. 
Meanwhile, the variables that significantly affect dividend yield negatively were 
inventories per share. The variables that significantly affect stock market price positively 
were property, plant and equipment per share, accounts payable per share 
long-term liabilities per share and net Income per share. Meanwhile, the variables that 
significantly affect stock market price negatively were inventories per share. 
 
Keywords: Financial Analysis, Dividend per Share, Dividend Yield, Stock Price 
 
บทน า 
 ปัจจุบันมีผู้สนใจลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งผู้ลงทุนจ าเป็นต้องศึกษารูปแบบการประกอบธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยข้อมูลเหล่านี้จะแสดงในงบการเงินของบริษัท ซึ่งงบการเงินจะชี้ให้เห็น
ว่า บริษัทมีสินทรัพย์ หนี้สิน หรือมีความสามารถในการประกอบธุรกิจเป็นไปในทิศทางใด รวมถึงจะ
สะท้อนให้เห็น ความมั่งคั่งของบริษัทและผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับ โดยรายการสินทรัพย์ หนี้สิน 
และส่วนของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นส่วนของทุนและก าไรที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของบริษัทรวมอยู่ด้วย โดย
นักลงทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์สุทธิตามสัดส่วนของหุ้นที่ตนถือและช าระแล้ว และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนที่จะได้รับก็ย่อมได้รับตามจ านวนหุ้นที่ตนถือและช าระแล้วเช่นกัน  ซึ่งจากการศึกษาในอดีต เช่น 
การศึกษาของ Enebrand and Magnusson (2018) ชี้ให้เห็นว่า ราคาหุ้นของกิจการที่มีอัตราเงินปัน
ผลตอบแทน (Dividend yield) ทีสู่งจะมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพด้านการเงินของกิจการ หมายความ
ว่า ถ้าราคาหุ้นของบริษัทที่มีอัตราเงินปันผลตอบแทนสูงประสิทธิภาพด้านการเงินย่อมจะมีมากเช่นกัน 
ซึ่งประสิทธิภาพด้านการเงินจะสะท้อนออกมาในงบการเงินที่นักลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ และ 
Amad, Hasan, and Lahore (2017) ได้ศึกษา อัตราส่วนก าไรต่อสินทรัพย์ (ROA) และก าไรต่อหุ้น 
(EPS) กับเงินปันผลต่อหุ้น พบว่า อัตราส่วนดังกล่าวมีผลกระทบเชิงลบต่อการจ่ายเงินปันผล ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนที่เลือกจะเข้าไปลงทุน ส าหรับงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจะเน้นศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบของงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุน เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้กับนักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุนในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลกระทบของข้อมูลในงบการเงินที่มีต่อเงินปันผลต่อหุ้น  อัตราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน และราคาตลาดของหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ช่วยให้นักลงทุนทราบผลกระทบของงบการเงินว่าจะส่งผลต่อ เงินปันผลต่อหุ้น อัตราส่วน
เงินปันผลตอบแทน ราคาตลาดของหุ้น ว่าเป็นไปในทิศทางใด เพ่ือใช้ส าหรับวางแผนการลงทุนได้ดียิ่งข้ึน 
 2. สามารถน าผลการวิจัยไปช่วยในวิเคราะห์และคาดการณ์ผลตอบแทนที่นักลงทุนคาดว่าจะ
ได้รับจากการตัดสินใจลงทุนการลงทุน 
 3. ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ เช่น สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดท างานวิจัยและใช้เป็นแนวทาง
ในการวิเคราะห์และใช้เป็นกรณีศึกษาเพ่ือการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลในงบการเงินเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน  คือ ใช้เป็น
เครื่องมือส าหรับ พยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคต วินิจฉัยปัญหาการบริหาร และประเมินความสามารถ
ในการบริหารงานของฝ่ายบริหาร (เพชรี ขุมทรัพย์ , 2555) ซึ่งนักลงทุนจะมุ่งเน้นใช้งบการเงิน
ประกอบการตัดสินใจลงทุน และประเมินผลการด าเนินงานของบริษัท โดยจะพิจารณาทั้งด้านสินทรัพย์ 
หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น รวมถึงผลก าไรของบริษัท โดยหลักการแล้วนักลงทุนจะมีสิทธิในสินทรัพย์
สิทธิตามจ านวนหุ้นที่ตนถือและช าระแล้ว และผลตอบแทนที่นักลงทุนจะได้รับก็ย่อมได้รับตามสัดส่วน
หุ้นที่ตนถือด้วยเช่นกัน ดังนั้น งบการเงินช่วยในการคาดการณ์ผลก าไรในอนาคตและผลตอบแทนจาก
การลงทุนของนักลงทุนได้ค่อนข้างมาก ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจลงทุนได้ดียิ่งขึ้น 
 ทฤษฎีแบบจ าลองการประเมินราคาของหลักทรัพย์ ได้กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง 
และความเสี่ยงของตลาด ซึ่งสามารถน ามาใช้ส าหรับการก าหนดอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง เมื่อเทียบ
กับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุน การวิเคราะห์งบการเงินจะช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนใน
เบื้องต้นได้ ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถวางแผนเกี่ยวกับผลตอบแทนที่จะได้รับได้ดียิ่งขึ้น 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ เงินปันผลต่อหุ้น และ อัตราเงินปันผลตอบแทน พบว่า 
มีผลการศึกษาข้อมูลในงบการเงินต่อ เงินปันผลต่อหุ้น และ อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่หลายงานวิจัย
ด้วยกัน เช่น ผลการศึกษาของ Idewele and Murad (2019) ได้ศึกษานโยบายการจ่ายเงินปันผล และ
ประสิทธิภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นการวัดผลกระทบระหว่างอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อัตรา
การจ่ายเงินปันผล (Dividend payout ratio) และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (Dividend yield) 
จ านวนสินทรัพย์รวม และจ านวนหนี้สินรวม กับประสิทธิภาพทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรที่มี
ผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพทางการเงิน คือ อัตราการจ่ายเงินปันผล และตัวแปรที่มีผลกระทบใน
เชิงลบกับประสิทธิภาพทางการเงิน คือ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน และ Neupane (2017) ได้ศึกษา
นโยบายการจ่ายเงินปันผลกับผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น วัดโดยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้น (Earning per share) อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (dividend per share) อัตราเงินปันผลตอบแทน และ 
อัตราส่วนราคาต่อก าไร (Price Earning ratio) ซ่ึงพบว่า เมื่อกิจการมีรายได้ที่เพ่ิมสูงขึ้นจะส่งผลให้มีการ
จ่ายเงินปันผลเพ่ิมสูงขึ้น และนโยบายการจ่ายเงินปันปันผลมีผลกระทบเชิงลบต่อราคาตลาดของหุ้น  
และเงินปันผลต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียน 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 53 -



 ส าหรับการศึกษางานวิจัยในอดีตเกี่ยวกับ ราคาตลาดของหุ้น เช่น ผลการศึกษาของ Qaisi, 
Tahtamouni and AL-Qudah (2019) ซึ่งได้ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น 
โดยพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) พบว่า ตัวแปรที่ส่งผลต่อราคาหุ้น ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนหนี้สิน (Debt Ratio) ท านองเดียวกัน Hung, Viet Ha, and Thai Binh 
(2018) พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ขนาดของบริษัท อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า มีผลกระทบเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น  
 จากการทบทวนงานวิจัยในอดีต สรุปได้ว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อเงินปันผล ได้แก่ 
ยอดขาย ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนราคาต่อก าไร (P/E) ค่าใช้จ่าย หนี้สิน และตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม ผลก าไรในอนาคต อัตราส่วนปริมาณหนี้สิน อัตราส่วนก าไรต่อหุ้น 
(EPS) รายได้ นอกจากนี้ยังพบว่า ตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น ได้แก่  อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สิน ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และตัวแปรที่มีผลกระทบเชิงลบ
ต่อราคาตลาดของหุ้นได้แก่ อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้า อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 
(ROA) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดตัวแปรเพ่ือน ามาศึกษาผลกระทบของงบการเงินต่อผลตอบแทนจาก
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้วางกรอบแนวคิดการศึกษาวิจัย ไว้ดังนี้ 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 

1. ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น 
2. สินค้าคงเหลือต่อหุ้น 
3. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณต์่อหุ้น 
4. เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น 
5. เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น 
6. รายไดจ้ากการขายต่อหุ้น  
7.ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานต่อหุ้น 
8. ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อหุ้น 

1. เงินปันผลต่อหุ้น 
2. อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
3. ราคาตลาดของหุ้น 

ตัวแปรอิสระ  
(ข้อมลูในงบการเงิน) 

ตัวแปรตาม 
(ผลตอบแทน) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่ มตั วอย่ างที่ ใช้ ในการศึกษาวิจัย เป็ นการเลื อกกลุ่ มตั วอย่ างแบบเฉพาะเจาะจง  
กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร เนื่องจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมด้านพลังงานและสาธารณูปโภคท่ีส าคัญของ
ประเทศไทยและเป็นที่สนใจของนักลงทุนค่อนข้างมาก โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างปี  
พ.ศ. 2559 -  พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี จ านวน 48 บริษัท รวมทั้งสิ้น 144 ข้อมูล นอกจากนี้
ยังเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 4 ของ
หลักทรัพย์ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2561 โดยใช้การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบผลกระทบของงบการเงินที่
มีต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 
ผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะห์ค่า Variance Inflation Factor (VIF) ของลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) สินค้า
คงเหลือต่อหุ้น (ST) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) เงินกู้ยืมระยะ
ยาวต่อหุ้น (LL) รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) และ ค่าใช้จ่ายบริหารต่อหุ้น 
(AE) ก็พบว่ามีค่า VIF น้อยกว่า 10 นั่นคือ ไม่เกิด multicollinearity และตัวแปรอิสระอยู่ในการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ไม่มีอัตตะสัมพันธ์ในข้อมูล (autocorrelation) เนื่องจากค่า 
Durbin-Watson มีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 1.50 – 2.50 ดังนั้น จึงน าตัวแปรอิสระทั้งหมดเข้าสู่การ
วิเคราะห์ทางสถิติ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 
วิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น 
 Unstandardized Coefficients  Coefficients 
ตัวแปร B Std. Error Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 0.03 0.08 0.67   
AR 0.21 0.09 0.02 0.13 7.48 
ST 0.17 0.07 0.02 0.29 3.42 
FA 0.04 0.01 0.00 0.22 4.47 
AP 0.19 0.10 0.06 0.15 6.65 
LL -0.02 0.01 0.05 0.66 1.50 
RN -0.02 0.01 0.00 0.23 4.19 
NP 0.15 0.07 0.04 0.13 7.59 
AE -0.16 0.15 0.30 0.39 2.55 
R = 0.943 (94.30%) R2 = 0.889 (88.90%) ค่า Sig. = 0.00 Durbin-Watson = 1.84 
 
 จากตารางที่ .1 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น(AP) และค่าใช้จ่ายบริหารต่อหุ้น(AE) ซึ่งไม่
มีผลกระทบต่อเงินปันผลต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
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 ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.21 หมายความว่า ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น 
(AR) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV)  
 สินค้าคงเหลือต่อหุ้น (ST) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.17 หมายความว่า สินค้าคงเหลือต่อ
หุ้น (ST) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV)  
 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.04 หมายความว่า 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV)  
 เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.19 อย่างไรก็ตามเจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น 
ไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
 เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.02 หมายความว่า เงินกู้ยืมระยะ
ยาวต่อหุ้น (LL) มีผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV)  
 รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.02 หมายความว่า รายได้
จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มีผลกระทบในเชิงลบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV) ซึ่งอาจจะเกิดจาก
การที่รายได้บางบริษัทเพ่ิมสูงขึ้นแต่ต้นทุนก็สูงเช่นกัน แต่เมื่อพิจารณาผลก าไรอาจจะต่ าจึงส่งผลต่อการ
จ่ายเงินปันผลที่ลดลง ซึ่งการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะพิจารณาจากผลก าไรประกอบด้วย 
 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.15 หมายความว่า ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) 
มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV)  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อหุ้น (AE) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.16 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อหุ้น (AE) ไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 2 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน 
 Unstandardized Coefficients  Coefficients 
ตัวแปร B Std. Error Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 1.80 0.61 0.00   
AR -0.41 0.62 0.51 0.11 8.65 
ST -1.15 0.50 0.02 0.26 3.85 
FA -0.04 0.04 0.32 0.18 5.31 
AP 0.58 0.57 0.31 0.17 5.72 
LL 0.22 0.07 0.00 0.72 1.38 
RN 0.11 0.04 0.01 0.28 3.48 
NP 0.94 0.54 0.08 0.10 9.68 
AE -2.00 1.18 0.09 0.31 3.20 
R = 0.652 (65.20%) R2 = 0.425 (42.50%) Sig. = 0.00 Durbin-Watson = 1.65 
 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น สินค้าคงเหลือต่อหุ้น (ST) เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) รายได้
จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) ซึ่งทั้ง 3 ตัวแปรนี้มีผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
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 ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.41 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น 
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากการ
ลดลงของลูกหนี้เกิดจากการรับช าระค่าสินค้าซึ่งส่งผลดีต่อการจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุน 
 สินค้าคงเหลือต่อหุ้น (ST) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -1.15 หมายความว่า สินค้าคงเหลือต่อ
หุ้น (ST) มีผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY) อาจวิเคราะห์ได้ว่าหากสินค้า
คงเหลือมีจ านวนมากและอาจจะเกิดการสูญเสียขายไม่ได้ซึ่งจะส่งผลการจ่ายผลตอบแทนแก่นักลงทุน 
 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.04 อย่างไรก็ตาม 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  
 เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.58 อย่างไรก็ตาม เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น
ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.22 หมายความว่า เงินกู้ยืมระยะ
ยาวต่อหุ้น (LL) มีผลกระทบในเชิงบวกต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY)  
 รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.11 หมายความว่า รายได้
จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มีผลกระทบในเชิงบวกต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY)  ซึ่งอาจเกิด
ความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงที่ศึกษา แต่การจ่ายเงินปันผลยังคงเป็นอัตราเดิม ซึ่งจะส่งผลต่อการ
ค านวณอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนและมีผลกระทบกับทิศทางของรายได้ของบริษัทด้วย 
 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.94 อย่างไรก็ตาม ก าไรสุทธิต่อหุ้นไม่มี
ผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อหุ้น (AE) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -2.00 อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อหุ้นไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
ตารางที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่อราคาตลาดของหุ้น 
 Unstandardized Coefficients  Coefficients 
ตัวแปร B Std. Error Sig. Tolerance VIF 
ค่าคงท่ี 5.10 1.71 0.00   
AR -3.30 1.88 0.08 0.13 7.48 
ST -7.24 1.56 0.00 0.29 3.42 
FA 0.90 0.14 0.00 0.22 4.47 
AP 5.84 2.03 0.00 0.15 6.65 
LL 0.82 0.25 0.00 0.66 1.50 
RN -0.04 0.13 0.74 0.23 4.19 
NP 8.17 1.55 0.00 0.13 7.59 
AE -3.63 3.18 0.25 0.39 2.55 
R = 0.945 (94.50%) R2 = 0.893 (89.30%) Sig. = 0.00 Durbin-Watson = 2.48 
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 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้น ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) และค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อหุ้น (AE) ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
สามารถวิเคราะห์ ได้ดังนี้ 
 ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -3.30 อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น 
ไม่มีผลต่อราคาตลาดของหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 สินค้าคงเหลือต่อหุ้น (ST) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -7.24 หมายความว่า สินค้าคงเหลือต่อ
หุ้น (ST) มีผลกระทบในเชิงลบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price) 
 ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.90 หมายความว่า 
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น (Price)   
 เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 5.84 หมายความว่า เจ้าหนี้การค้าต่อ
หุ้น (AP) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น (Price)  
 เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 0.82 หมายความว่า เงินกู้ยืมระยะ
ยาวต่อหุ้น (LL) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น (Price)  
 รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -0.04 อย่างไรก็ตาม รายได้
จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ 8.17 หมายความว่า ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) 
มีผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น (Price)  
 ค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อหุ้น (AE) มีค่าสัมประสิทธิ์ (B) เท่ากับ -3.63 อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่าย
ในการบริหารต่อหุ้น (AE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น พบว่า ลูกหนี้การค้า
ต่อหุ้น (AR) สินค้าคงเหลือต่อหุ้น (ST) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) และ ก าไรสุทธิต่อหุ้น 
(NP) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV) แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีความสามารถใน
การสร้างสินทรัพย์เพ่ิมขึ้นซึ่งจะเปลี่ยนเป็นผลตอบแทนให้กับนักลงทุน สอดคล้องกับ Amad, Hasan, 
and Lahore (2017) พบว่า ผลก าไรของบริษัทมีผลกระทบเชิงลบต่อการจ่ายเงินปันผล ส าหรับเงินกู้ยืม
ระยะยาวต่อหุ้น (LL) และรายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) พบว่า มีผลกระทบในเชิงลบกับเงินปันผล
ต่อหุ้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีผลก าไรที่จะจ่ายช าระหนี้ สอดคล้องกับ ฐสิษฐ์ สวโรจน์กิจเตโช (2558) 
พบว่า อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมมีผลกระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผล และ จุฑามาศ พวง
สมบัติ (2558) พบว่า ยอดขายมีผลกระทบต่อเงินปันผลเช่นกัน จึงสรุปได้ว่า ข้อมูลข้างต้นในงบการเงิน
มีผลกระทบต่อเงินปันผลต่อหุ้น ดังนั้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ สามารถน าข้อมูลในงบการเงินมาใช้ใน
การประเมินความเสี่ยงและประกอบการตัดสินใจลงทุนแทนที่จะมองแค่ผลตอบแทนเท่านั้น ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการของทฤษฎีแบบจ าลองการประเมินราคาของหลักทรัพย์ 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) ไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทน
ต่อหุ้น เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเป็นส่วนหนึ่งของหนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานการเงิน ซึ่งจะใช้วัด
ความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่องของบริษัท ในท านองเดียวกัน วิไลวรรณ ภานุวิศิทธิ์แสง 
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และ ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น (2561) พบว่า ปริมาณหนี้สินไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนของหุ้น
สามัญ และค่าใช้จ่ายบริหารต่อหุ้น (AE) ไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น (DV) ในระดับ 
0.05 ซึ่งผลการศึกษาของ Sarhandi, Farooq, lqbal, Makhtar & Amir (2015) พบว่า ค่าใช้จ่ายมี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลแตผ่ลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ า 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน พบว่า สินค้า
คงเหลือต่อหุ้น (ST) มีผลกระทบในเชิงลบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY) ซึ่งอธิบายได้ว่า ถ้ามี
สินค้าคงเหลือมีมากอาจจะมีการเสื่อมสภาพล้าสมัยของสินค้าและอาจจะขายไม่ได้ซึ่งจะส่งผลให้อัตรา
เงินปันผลตอบแทนลดลง เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) และ รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น (RN) มี
ผลกระทบในเชิงบวกต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY) ผลการศึกษาของ Sarhandi, Farooq, 
lqbal, Makhtar & Amir (2015) พบว่า หนี้สินมีผลกระทบต่ออัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล นอกจากนี้ 
เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้นมีผลกระทบเชิงบวกกับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้น จากการศึกษาของ 
Enebrand and Magnusson (2018) พบว่า อัตราหนี้สินระยะยาว มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน ซึ่งอาจจะเกิดจากความคาดหวังของนักลงทุนต่อผลตอบแทนจากการกู้ยืมเงินเพ่ือไปลงทุน
ในโครงการต่างๆของบริษัท และรายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้นที่มีผลกระทบเชิงบวกกับอัตราส่วนเงิน
ปันผลตอบแทน ซึ่งอาจเกิดความผันผวนของราคาหุ้น ซึ่งจะพบว่ารายได้มีผลต่อราคาตลาดของหุ้นใน
เชิงลบ แต่การจ่ายเงินปันผลยังคงเป็นเช่นเดิมแม้ว่ารายได้ของบริษัทจะเพ่ิมขึ้นก็ตาม ซึ่งจะพบได้จาก
รายได้มีผลกระทบเชิงลบกับเงินปันผลต่อหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลส่วนใหญ่จะพิจารณาจากผลก าไรที่
เติบโตขึ้น ท านองเดียวกันนี้ จุฑามาศ พวงสมบัติ (2558) พบว่า ยอดขายมีผลกระทบเชิงบวกต่อการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียน เช่นกัน 
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) และที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อ
หุ้น (FA) ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน (DVY) ซึ่งการลดลงของลูกหนี้จะเกิดจากการ
รับช าระหนี้ซึ่งจะส่งผลดีต่อการจ่ายเงินปันผลตอบแทนแก่นักลงทุน จากการศึกษาของ ฐิภัทรา ดิต
ยานันทกูล (2559) ก็พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทน
ของหุ้น เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินนี้สะท้อนถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์ ซึ่งอาจจะไม่ได้
สะท้อนออกมาในรูปของก าไรของบริษัทอย่างชัดเจนจึงท าให้ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนผลตอบแทน 
นอกจากนี้ อรทิชา อินทาปัจ (2559) พบว่า อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมไม่มีผลกระทบต่ออัตรา
เงินปันผลเช่นกัน และ วนิดา ผลาล า (2555) พบว่า ก าไรสุทธิ ไม่มีผลกระทบต่อนโยบายการจ่ายเงินปัน
ผลและอัตราเงินปันผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายบริหารต่อหุ้น (AE) ไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปัน
ผลตอบแทน (DVY) ในท านองเดียวกันนี้ Sarhandi, Farooq, lqbal, Makhtar & Amir (2015) พบว่า 
ค่าใช้จ่ายมีผลต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัท แต่ผลกระทบดังกล่าวอยู่ในระดับที่ต่ า 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงบการเงินที่มีผลต่อราคาตลาดของหุ้น พบว่า สินค้าคงเหลือต่อ
หุ้น (ST) มีผลกระทบในเชิงลบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price) ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น (FA) มี
ผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของหุ้น (Price) สอดคล้องกับ Hung,Viet Ha, Thai Binh (2018) 
พบว่า อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี้การค้ามีผลกระทบต่อราคาหุ้น ส าหรับเจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น (AP) 
และเงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น (LL) และ ก าไรสุทธิต่อหุ้น (NP) มีผลกระทบในเชิงบวกต่อราคาตลาดของ
หุ้น  (Price) ในท านองเดียวกัน  Qaisi, Tahtamouni and AL-Qudah (2019) พบว่า อัตราส่ วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนหนี้สินมีผลกระทบต่อราคาหุ้นเช่นเดียวกัน และผล
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การศึกษาของ กัญรัตน์ บุญประเสริฐ (2559) พบว่า ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีผลกระทบต่อความผันผวน
ของผลตอบแทนของราคาหุ้น สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สินค้าคงเหลือต่อหุ้นเพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ราคาหุ้น
ลดลง และที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้นมีผลกระทบต่อราคาหุ้น กล่าวคือ เมื่อที่ดิน อาคารและ
อุปกรณ์เพ่ิมขึ้นส่งผลให้ราคาหุ้นเพ่ิมสูงขึ้นด้วย เนื่องจากอุตสาหกรรมทรัพยากรเป็นกลุ่มธุรกิจที่ต้องมี
ทรัพย์สินเพ่ือใช้ในการด าเนินงานจ านวนมาก และแสดงถึงขนาดของบริษัทและผลก าไรของบริษัท ซึ่งจะ
มีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ส าหรับเจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น และเงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น และ
ก าไรสุทธิต่อหุ้น มีผลกระทบต่อราคาหุ้นในเชิงบวก หมายความว่า ถ้าเจ้าหนี้การค้าต่อหุ้นและเงินกู้ยืม
ระยะยาวต่อหุ้นเพ่ิมสูงขึ้นราคาหุ้นจะเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้การที่เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้นเพ่ิม
สูงขึ้นผู้ถือหุ้นอาจจะมองว่าเป็นการกู้ยืมมาเพ่ือลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นผลก าไรและจะ
ให้ผลตอบแทนในอนาคตคืนให้กับนักลงทุน  
 นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น (AR) พบว่า ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น (Price) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐพล วชิรมนตรี( 2561) ซึ่งพบว่า อัตราการหมุนเวียน
ของลูกหนี้การค้าไม่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ รายได้จากการขาย
สุทธิต่อหุ้น (RN) และ ค่าใช้จ่ายบริหารต่อหุ้น (AE) ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price) ซึ่ง
อาจจะมองว่า ผู้ถือหุ้นบางกลุ่มอาจจะไม่ได้พิจารณารายได้จากการขายเพียงอย่างเดียวแต่พิจารณา
ปัจจัยอื่นร่วมด้วย สอดคล้องกับ ชัยธวัช โขวิฑูรกิจ (2558) พบว่า รายได้รวมไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้น 
 กล่าวโดยสรุป ตัวแปรที่มีผลกระทบต่อเงินปันผล ได้แก่ ลูกหนี้การค้าต่อหุ้น สินค้าคงเหลือต่อ
หุ้น ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น ก าไรสุทธิต่อหุ้น เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น และรายได้จากการ
ขายสุทธิต่อหุ้น เมื่อข้อมูลเหล่านี้เปลี่ยนไปจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการจ่ายเงินปันผลด้วยเช่นกัน 
และข้อมูลในงบการเงินที่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น 
รายได้จากการขายสุทธิต่อหุ้น สินค้าคงเหลือต่อหุ้น และข้อมูลในงบการเงินที่มีผลกระทบต่อราคาตลาด
ของหุ้น ได้แก่ ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิต่อหุ้น เจ้าหนี้การค้าต่อหุ้น เงินกู้ยืมระยะยาวต่อหุ้น ก าไร
สุทธิต่อหุ้น สินค้าคงเหลือต่อหุ้น กล่าวคือ หากข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปจากปีก่อน จะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุน ซึ่งจะส่งผลต่อราคาตลาดของหุ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ การวิเคราะห์ผลกระทบของงบการเงินที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนจากการลงทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเพียงการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพียงอย่างเดียวเพ่ือใช้ส าหรับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตาม นักลงทุน 
นักวิเคราะห์ข้อมูล ควรที่จะน าปัจจัยด้านอ่ืนมาร่วมพิจารณาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ เช่น สภาพ
เศรษฐกิจ ปัจจัยด้านเทคนิค และการเมือง เพ่ือลดความเสี่ยงจากการลงทุน 
 2. เนื่องจากการศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้จ ากัดช่วงเวลาจากปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 เท่านั้น 
และเลือกตัวอย่างมาเพ่ือศึกษาเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมเดียว ดังนั้น ผู้ที่จะน าผลการวิจัยเหล่านี้ไปศึกษา
เพ่ิมเติม ควรขยายระยะเวลาในการศึกษาและก าหนดตัวแปรอิสระเพ่ิมเติมตามความเหมาะสม 
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อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: กรณีอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง 
An Influence of Role of Stakeholders Asean CG Scorecard 2018 Disclosures 
on Environment Disclosures of Listed Companies in the Stock Exchange of 
Thailand: In the case of  Environmentally Sensitive Industries 
 
ประภาพร บุบผา  Prapaporn Bubpha1 

จิตติมา วิเชียรรักษ์  Jittima Wichianrak2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะ ระดับ และความแตกต่างการเปิดเผยข้อมูลบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม และเพ่ือทดสอบ
อิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี ต่อการ
เปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง การศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ด้วยวิธีการวัดค่าคะแนน 
Checklist การเปิดเผยข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของ
กลุ่มประชากร ในปี พ.ศ. 2561 จ านวน 193 บริษัท และการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์แบบอนุมาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
และการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่าการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2561 มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมผลเชิงบวกทั้งในรายงานประจ าปี และในเว็บไซต์  
 
ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย 
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Abstract 

The purpose of this study are to investigate extent, level and test difference of 
Role of Stakeholders Asean CG Scorecard 2018 Disclosures and Environment Disclosures 
and examine influence of Role of Stakeholders Asean CG Scorecard on Environment 
Disclosures in annual reports and website from Listed Companies in the Stock Exchange 
of Thailand on the Environmentally Sensitive Industries. Data was collected from the 193 
companies listed in the Stock Exchange of Thailand, Descriptive analysis, correlation 
matrix, paired sample T-test, and multiple regression were used to analyze the data. The 
results of the testing indicate Role of Stakeholders significantly influence on Environment 
Disclosures in annual report and website.  

 
Keywords:  Role of Stakeholders, Environment, Disclosures, The Stock Exchange of 
Thailand 
 
บทน า 

จากการรวมตัวกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ท าให้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมีการปรับปรุงกรอบหลักการเพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตาม
หลักของ Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) ซึ่งประกอบด้วย  
5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการ
เปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี
นี้ที่เรียกว่า ASEAN CG Scorecard โดยประเทศไทยน าหลักการดังกล่าวมาเป็นมาตรฐานของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีเพ่ือใช้เป็นแบบการประเมินเรียกว่า Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies (CGR)  โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดีในปัจจุบัน ไม่ได้สนแค่เพียงท าก าไรสูงสุด แต่บริษัทต้องด าเนินกิจการให้มีความมั่งคั่งอย่าง
ยั่งยืน และการค านึงถึงส าคัญถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อม จึงเป็นกลไกหนึ่งทีส่ร้างภาพลักษณ์ และความยั่งยืน
แก่บริษัท โดยสร้างธุรกิจให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมมีคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนให้ มี
สิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น (Kantabutra and Avery, 2011)  

การค านึงถึงสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งส าคัญ บริษัทสามารถสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสาร โดยการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเป็นการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กร 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด และให้เข้าใจถึงความคาดหวัง และเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่ม โดยกรอบมาตรฐานที่เป็นที่นิยมที่สุดคือ Global Reporting Initiative (GRI) 
(Willis, 2003) เนื่องจากเป็นกรอบมาตรฐานในการวัดผลการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นสากล และท่ัวโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย (GRI Database , 2560)  

แม้ว่างานวิจัยในอดีตที่พบว่าผู้มีส่วนได้เสียเป็นตัวผลักดันให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมมากข้ึน  (สิรีนาฏ นาคเลิศ และมัทนชัย สุทธิพันธุ์, 2559) ในทางกลับกันผลการประเมินคะแนนตาม
การประเมิน CGR เมื่อพิจารณาคะแนนในแต่ละหมวด ทั้งหมด 5 หมวด พบว่าคะแนนของหมวดบทบาท
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ของผู้มีส่วนได้เสีย มีระดับการประเมินอยู่ในอันดับที่ 4 (สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, 
2561) ซึ่งสอดคล้องกับงานในวิจัยที่พบว่าปัจจัยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเป็นปัจจัยอันดับสุดท้าย
ที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย บริษัทยังเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวกแต่เป็นสัดส่วนที่น้อยและยังไม่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย (วิภา จงรักษ์สัตย์ , 2559)  (ธีรพร ทองขะโชค และอาคม ใจแก้ว , 2556) 
รวมถึงงานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ศึกษาเพียงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ท าให้ผลของการศึกษานั้นยัง 
ไม่เพียงพอ (Spitzeck and Hansen, 2010) หรือมีเพียงการศึกษาเฉพาะเชิงคุณภาพ ไม่ได้ศึกษาไปถึง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัททั้งหมดในเชิงปริมาณ อีกทั้งเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยอีกด้วย 
(สานิตย์  หนูนิล, 2561) 

ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงเลือกขอบเขตในการศึกษาการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มี
ส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามกรอบ ASEAN CG Scorecard 2018  และการเปิดเผย
ข้อมูลสิ่งแวดล้อมตามดัชนี Global Reporting Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standard ในบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง ใน
รายงานประจ าปี ซึ่งเป็นรายงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย และเว็บไซต์ของบริษัทเนื่องจากในปัจจุบันระบบ
อินเตอร์เน็ตเป็นระบบที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการสืบค้น อีกทั้งแหล่งข้อมูลสาธารณะที่
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จะพิจารณาการเปิดเผย 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะ ระดับ และความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
ตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ด ีในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท  

2. เพ่ือศึกษาลักษณะ ระดับ และความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ในรายงาน
ประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท  

3. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาทฤษฎีมีส่วนได้เสีย ในการอธิบายถึงความสัมพันธ์ของการ
เปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียการเปิดเผยข้อมูลต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือให้บริษัททั้งที่จดทะเบียน 
และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการน าความ
คาดหวังจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืนกิจการ อีกทั้งการทดสอบอิทธิพลการเปิดเผยข้อมูล
บทบาทผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ให้ผู้ใช้ข้อมูลทั้ง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ข้อมูลจากเรื่องดังกล่าวมาประกอบในการพิจารณาหรือตัดสินใจลงทุนว่าบริษัท
นั้นได้ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นการสร้างความยั่งยืนให้แก่บริษัท 
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ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 

ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory ) พิจารณานโยบายการด าเนินงานองค์กร  
ที่มีอิทธิพลต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  ซึ่งต้องตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ของผู้มีส่วนได้เสีย 
(อนันตชัย ยูรประถม, 2550)  โดย Freeman (1984) ได้อธิบายแนวคิดของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 
(Stakeholder Theory) ว่าเป็นทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดการองค์กรและจริยธรรมธุรกิจที่เน้น
คุณธรรมและค่านิยมในการบริหารจัดการองค์กร  ในอดีตองค์กรต้องมีความสามารถในการแข่งขัน หรือ
การลดต้นทุน เพ่ือให้องค์กรมีผลก าไรสูงสุด และประสบผลส าเร็จ แต่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินการ ดังนั้นการให้ความส าคัญกับผู้มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของการด าเนินการของบริษัท ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต คู่แข่ง หรือแม้กระทั่งชุมชน และรัฐบาล ที่เรียกว่า  
“ผู้มีส่วนได้เสีย” ซึ่งเป็นผู้ที่มีผลต่อหรือได้รับผลกระทบจากการด าเนินงาน และยังเป็นผู้ที่ให้การ
สนับสนุนในการประสบความส าเร็จของบริษัท เนื่องจากการสร้างความพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนได้เสีย จะช่วย
สร้างความยั่งยืนให้แก่ธุรกิจ โดยทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียสามารถแบ่งได้ 2 แนวคิด คือ แนวคิดด้านจริยธรรม 
ethical (moral or normative) branch และแนวคิดด้านการจัดการ managerial (positive) branch  
(Gray et al, 1996) โดยการศึกษาในครั้งนี้ ใช้แนวคิดด้านการจัดการ managerial (positive) branch  
ที่ยืนยันว่าผู้จัดการของบริษัทพยายามที่จะตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่ เฉพาะกลุ่มที่ 
บริษัทมองว่ากลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน โดยบริษัทไม่ได้ต้องการเพียงแค่การแสดงหา
ก าไรเพื่อให้ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน แต่บริษัทให้ความส าคัญ และรับผิดชอบต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ที่มีอ านาจ โดยที่ผู้บริหารต้องพิจารณาความส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จบริษัท (Gray et al, 2010) 
เพราะฉะนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงใช้ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียที่มุ่งเน้นไปที่การจัดการความสัมพันธ์ระหว่าง
บริษัท และผู้มีส่วนได้เสียที่ส าคัญ โดยน าเสนอแนวคิด ดังนี้ 

การเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับดูแล หมายถึง ผู้มีส่วนได้เสียควรได้รับการดูแลจาก

บริษัทตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงิน และความยั่งยืน
ของกิจการ ดังนั้นบริษัทควรจะเปิดเผยข้อมูลเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวของกับบริษัท 
เพ่ือให้บริษัทประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ส าหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งถือเป็นตลาดทุน
ขนาดใหญ่ที่จะต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย (กุลยา จันทะเดช, 2561)  ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีความ
สนใจในการศึกษาหมวดบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามกหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามกรอบ ASEAN 
CG Scorecard 2018 เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียผลักดันให้บริษัทเปิดเผยข้อมูล และเพ่ือให้บริษัท มี
ความสามารถในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับในสายตาของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆที่เกี่ยวข้อง และต่างประเทศ 
ดังนั้นบริษัทจึงควรให้ความส าคัญและค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย เพราะความสัมพันธ์ ระหว่างบริษัท และผู้มี
ส่วนได้เสียถือเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  

การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
การบัญชีสิ่ งแวดล้อม (Enviromental Accounting) เป็นบัญชี อีกหนึ่ งแขนงที่นักบัญชี

พัฒนาขึ้นเพื่อ เป็นแนวทางท่ีน ามาช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินงานของธุรกิจ ซึ่งนักบัญชีทั่ว
โลกให้ความสนใจ และมีความต้องการที่จะน าไปปฏิบัติใช้ให้เหมือนกับหลักการบัญชีทั่วไปที่ใช้ใน
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ปัจจุบัน โดยการบัญชีสิ่งแวดล้อมจะเป็นแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทต่าง ๆได้ตระหนัก และเห็นถึง
ความส าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ือแสดงถึงบทบาทและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ควรจะ
ปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูล (ศิลปะพร ศรีจั่นเพชร , 2552)  การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมยังเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆที่ใช้งบการเงินสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้แม่นย ามากขึ้น (สมชาย 
สุภัทรกุล, 2544) และในท่ามกลางความเคลื่อนตัวต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมที่ถูกให้ความสนใจ 
ตลอดจนการน ามาใช้ซึ่งมาตรฐานระหว่างประเทศ ISO หรือการรายงานเพ่ือความยั่งยืน (Global 
Reporting Initiative หรือ GRI) (Visser ,2008) โดยสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของ GRI ซึ่งเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติที่ทั่วโลกใช้กันอย่างแพร่หลาย  ท าให้เกิดแรงผลักดันและกระตุ้นให้ให้ธุรกิจต่างๆมีการ
จัดการและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกกรอบการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก 
GRI standards  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนกรกฎาคม  

ส าหรับงานวิจัยในประเทศไทย กันยพร ธีรเวคิน และคณะ (2560) พบว่า การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความส าคัญมากและส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคม บริษัทจะประสบ
ความส าเร็จได้ต้องสามารถสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียโดยต้องสร้างคุณค่าด้วยความรับผิดชอบดูแล
สิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชื่นกมล  สินบางหว้า และ ฐิตาภรณ์  สินจรูญศักดิ์ (2560) ที่
พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมมีผลกระทบเชิงบวกต่อความยั่งยืนของ และงานวิจัยของณัฐา ฉางชูโต 
(2559) พบว่าบริษัทสร้างกลยุทธ์เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร เพ่ือ
สร้างความยั่งยืนให้กับแบรนด์ เพ่ือสร้างความรู้จัก และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีอย่างยั่งยืน ส าหรับงานวิจัย
ในอดีตในต่างประเทศของ Arshad et al. (2012) พบว่าการท ากิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ส าคัญทในการสร้างชื่อเสียงและผลการ
ด าเนินงานที่ดีเลิศให้กับบริษัท เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Bayoud et al. (2012) พบว่ากิจกรรมความ
รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทสร้างความผูกพันให้กับพนักงานท าให้พนักงานตระหนักถึงศีลธรรมและมี
แรงจูงใจเพ่ิมมากขึ้น และงานวิจัยของ Huang and Kung (2010) แสดงให้เห็นว่าระดับการเปิดเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบอย่างมากจากความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย โดยผู้มีส่วนได้
เสียที่นิ่งเงียบเช่น องค์กรสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลอย่างมากต่อบริษัทเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายในเช่นผู้ถือหุ้นและพนักงานเป็นผู้ที่สร้างความกดดันเพ่ิมเติมให้บริษัท
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยของบูรณภพ สมเศรษฐ์ และคณะ (2556) ทีไ่ม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมที่บริษัทแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจ้างงานและด้านชุมชน
กับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ นอกจากนี้ผลการศึกษาของ Newson and Deegan (2002) บริษัท
ไม่ได้ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม แต่สนใจเฉพาะผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทควรมีการพิจารณาเกี่ยวกับการ
เปิดเผยเกี่ยวกับการพนักงาน เพ่ือให้ตรงกับความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้เสียมากที่สุด  

การศึกษาในครั้งนี้ท าการศึกษาสื่อ 2 ชนิด คือ รายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท เพ่ือ
ศึกษาความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียและการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม โดยผู้
มีส่วนได้เสียบางประเภท จ าเป็นต้องหาข้อมูลจากรายงานประจ าปี เนื่องจากเป็นรายงานที่น่าเชื่อถือ แต่
ในบางกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต้องการข้อมูลที่ไม่ใช่การเงิน หรือเป็นข้อมูลที่เข้าถึงง่าย สะดวก และรวดเร็วใน
เว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตามในบางประเทศที่ก าลังพัฒนาที่ระบบอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียบางกลุ่มขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (Sobhani et al., 2012) อีกทั้ง
บริษัทในประเทศไทยไม่ได้ส ารวจว่ามีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับ
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การเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ของบริษัท (Suttipun and Stanton, 2012) จึงเป็นปัญหาใน
การศึกษาในครั้งนี้อีกด้วย ดังนั้นบริษัทจึงจ าเป็นต้องวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อตอบสนองความพึงพอใจ 
และความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และความส าเร็จอย่างยั่งยืน (กันยพร ธีรเวคิน 
และคณะ, 2560) จากการศึกษาจึงตั้งสมมติฐานว่า 
 

H1 : การเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี 

H2 : การเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน 
619 บริษัท โดยกลุ่มตัวอย่างเลือกเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง จ านวน 193 
บริษัท ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม 3 กลุ่ม และ 1 หมวดธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารกลุ่มทรัพยากร กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง  เครื่องมือที่ใช้คือการ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) โดยมีหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามเกณฑ์การให้คะแนนของ CGR 
เพ่ือใช้เป็นแบบในการเก็บข้อมูลของบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย และแนวคิดกระดาษท าการการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมโดยอ้างอิงจากกรอบรายงาน Global Reporting Initiatives ฉบับ GRI Standards น ามา
ประยุกต์ในการจัดท าแบบเก็บข้อมูลเพ่ือให้เข้ากับบริบทของการศึกษา ส าหรับสถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s 
Correlation Coefficient) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์ Paired 
sample T-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) มีสมการดังนี้ 
 

Model 1: EDar = β0+ β1 Rolear+ β2AGE + β3 SIZE+ β4D/E+ β5AUD + εi 
Model 2: EDweb = β0+ β1 Roleweb+ β2AGE + β3 SIZE+ β4D/E+ β5AUD + εi 

โดยก าหนดให้ 
EDar    การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปี   AGE     อายุของกิจการ 
EDweb การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์    SIZE    ขนาดของกิจการ 
Rolear การเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียในรายงานประจ าปี  D/E    อัตราส่วนหนี้ต่อทุน 
Rolewebการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียในเว็บไซต์   AUD   ประเภทผู้สอบบัญชี 
 
การวัดค่าตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ 
การเปิดเผยข้อมูลบาทผู้มีส่วนได้เสีย ตรวจสอบรายการ (checklist) 26 คะแนน 
ตัวแปรตาม 
การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม  ตรวจสอบรายการ (checklist) 31 คะแนน 
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ตัวแปรควบคุม 
อายุของกิจการ นับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งบริษัทจนถึงปี พ.ศ 2561 เศษเดือนปันขึ้น  
ขนาดกิจการ    สินทรัพย์รวม 
โครงสร้างเงินทุน อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่   

31 ธันวาคม 2561  
ประเภทผู้สอบบัญชี   1 แทน ส านักงานสอบบัญชี Big 4  

0 แทน ส านักงานสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big 4 
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ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 
ระดับการเปดิเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และสิ่งแวดล้อมจ าแนกตามประเภทอุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ 

อุตสาหกรรม/หมวดธุรกิจ จ านวน การเปิดเผยข้อมลูบทบาทผูม้ีส่วนได้เสีย การเปิดเผยข้อมลูสิ่งแวดล้อม 
รายงานประจ าป ี เว็บไซต ์ รายงานประจ าป ี เว็บไซต ์

Mean SD rank Mean SD rank Mean SD rank Mean SD rank 
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 47 18.51 5.0114 3 5.56 6.3354 2 4.71 3.8797 3 0.37 1.5094 2 
 ธุรกิจการเกษตร 12 16.33 6.2170  4.63 6.1019  5 4.0676  0.08 0.2887  
 อาหารและเครื่องดื่ม 35 19.26 4.3848  5.89 6.4683  4.62 3.8704  0.46 1.7144  
กลุ่มทรัพยากร 45 19.44 5.4556 2 8.40 5.7204 1 6.35 4.7691 2 1.27 3.1267 1 
 พลังงานและสาธารณูปโภค 43 19.88 4.8671  8.35 5.7668  6.24 4.8405  1.28 3.1879  
 เหมืองแร ่ 2 10.00 11.3137  9.50 6.3640  9 0.0000  1.00 1.4142  
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 81 16.70 5.6140 4 4.33 6.3811 3 3.76 3.7606 4 0.3 0.8272 3 
 กระดาษและวสัดุการพมิพ์ 1 16.50 0.0000  0.00 0.0000  1 0.0000  0 0.0000  
 บรรจภุัณฑ ์ 16 18.56 5.0592  2.31 4.0574  3.24 2.0165  0.29 0.7717  
 ปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ 16 17.25 5.3041  6.59 5.8115  4.47 3.8262  0.53 0.7174  
 ยานยนต ์ 15 17.10 4.2097  5.37 7.8341  2.67 3.1436  0.06 0.2357  
 วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร 12 15.58 5.6441  3.58 6.4450  5.08 5.4842  0.08 0.2774  
 เหล็ก 21 15.24 7.0509  4.05 7.0621  3.83 3.9855  0.46 1.2847  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 20 19.98 3.9319 1 2.00 3.0950 4 6.48 4.6002 1 0.10 0.3008 4 
 ธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 20 19.98 3.9319  2.00 3.0950  6.48 4.6002  0.10 0.3008  

รวม 193 18.12   5.34   4.94   0.54   
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ผลการวิจัยการเปิดเผยข้อมูลของบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย ตารางที่ 1 พบว่าในรายงานประจ าปีมี
การเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 18.12 คะแนน หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีระดับการเปิดเผยมากที่สุด 
ส าหรับเว็บไซต์มีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 5.34 คะแนน กลุ่มทรัพยากรมีระดับการเปิดเผยมากที่สุด 

และผลการวิจัยพบว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม รายงานประจ าปีมีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ย
เท่ากับ 4.94 คะแนน หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีระดับการเปิดเผยมากที่สุด มีคะแนนการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 6.48 คะแนน 

ส าหรับเว็บไซต์มีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 0.54 คะแนน กลุ่มทรัพยากรมีระดับการ
เปิดเผยมากที่สุด คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมเฉลี่ย 1.27 คะแนนดังตารางที่ 2 

เมื่อทดสอบความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ระหว่างรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของบริษัท  
ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า มีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  หมายความว่าการเปิดเผย
ข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียและการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจ าปีสูงกว่าในรายงาน
เว็บไซต์ของบริษัท 
 
ตารางที ่2 
ผลการทดสอบความแตกต่างของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสีย  และการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อม 

หัวข้อการเปิดเผยข้อมลู 
รายงานประจ าป ี เว็บไซต ์

Sig. 
Min Max Mean Max Min Mean 

ตัวแปรต้น        
บทบาทผู้มีส่วนได้เสีย (26 คะแนน) 2 26 18.12 0 26 5.34 *0.000 
ตัวแปรตาม 
หมวดวัสดุ (3 คะแนน) 0 3 0.62 0 2 0.02 *0.000 
หมวดพลังงาน (4 คะแนน) 0 4 0.96 0 4 0.09 *0.000 
หมวดน้ า (5 คะแนน) 0 5 0.78 0 4 0.08 *0.000 
หมวดความหลากหลายทางชีวภาพ  
(4 คะแนน) 

0 4 0.93 0 4 0.16 *0.000 

หมวด การปล่อยก๊าซ (7 คะแนน)  0 6 0.48 0 7 0.11 *0.000 
หมวดน้ าทิ้งและของเสีย (5 คะแนน) 0 4 0.31 0 1 0.04 *0.000 
หมวดความร่วมมือ (1 คะแนน) 0 1 0.20 0 0 0.00 *0.000 
หมวดการประเมินสิ่งแวดล้อมของผู้จัดจ าหน่าย 
(2 คะแนน) 

0 2 0.66 0 2 0.04 *0.000 

รวม   4.94   0.54  
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ตารางที่ 3 
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) 
 ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.การเปิดเผยข้อมลูบทบาทผูม้ีส่วน
ได้เสีย(AR) 

1 .282** .418** .209** .033 .133 -.120 .171* 

2.การเปิดเผยข้อมลูบทบาทผูม้ีส่วน
ได้เสีย(web) 

  1 .232** .423** -.191** .209** -.047 .196** 

3.การเปิดเผยข้อมลูสิ่งแวดล้อม(AR)     1 .224** -.017 .236** .015 .161* 
4.การเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม(web)       1 -.070 .649** -.010 .056 
5.อาย ุ         1 -.019 -.055 -.085 
6.สินทรัพย์รวม           1 .003 -.020 
7.ความเสี่ยง             1 -.084 

8.ผู้สอบบัญช ี               1 
VIF (model 1) 1.065     1.014 1.021 1.023 1.046 
VIF (model 2) 

 
1.130  

 
     1.046 1.050 1.013 1.053 

หมายเหตุ n = 193 *p < .05: **p < .01 

 
ตารางที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหูคูณ  

Model 
Model 1  Model 2  

t  Sig. t Sig. 
(Constant)  1.099 .273 -2.234 .027 

การเปิดเผยข้อมลูบทบาทผูม้ีส่วนได้เสีย (รายงาน
ประจ าปี) 

5.765  .000**     

การเปิดเผยข้อมลูบทบาทผูม้ีส่วนได้เสีย (เว็บไซต์)      5.846  .000**  

อายขุองกิจการ -.207 .759  1.829  .069  
ขนาดของกิจการ  2.851  .005* 11.067  .000** 

โครงสร้างเงินทุน  1.083  .280  .168  .867  

ประเภทผู้สอบบญัชี  1.619  .107  .387  .699  

F test    10.694**    39.903** 

R Square    .222    .516  
Adjusted R Square    .202    .503  

** p < 0.001 , * p < 0.01  
 
จากตารางที่ 3 แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation พบว่า 

Multicollinearity ด้วยค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า VIF มี ค่าอยู่ระหว่าง 1.013 ถึง 
1.130 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity  
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 จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ตามตารางที่ 4  เพ่ือหาค่า
สัมประสิทธิ์ (Regression Coefficients) หรือค่าอิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้
เสียตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม  
 
การอภิปรายผล 
 ลักษณะ ระดับ และความแตกต่างการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
 จากการศึกษาพบว่าในรายงานประจ าปีมีการเปิดเผยข้อมูลของบทบาทผู้มีส่วยได้เสียเฉลี่ย
เท่ากับ 18.12 หมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้างมีระดับการเปิดเผยมากที่สุดโดยบริษัทส่วนใหญ่ในความส าคัญ
กับการเปิดเผยเกี่ยวกับสังคม ในหัวข้อบริษัทได้จัดท ารายงานความรับผิดชอบทางสังคมหรือไม่คิ ดเป็น
ร้อยละ 95.71 ซึ่งเป็นไปตามผลการศึกษาของ Goddard (2004) พบว่าบริษัทในฐานะที่เป็นพลเมืองดี
ของสังคมจะเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเห็นถึงความรับผิดชอบของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อม 

ส าหรับเว็บไซต์มีการเปิดเผยข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 5.34 คะแนน กลุ่มทรัพยากรมีระดับการ
เปิดเผยมากที่สุด โดยบริษัทส่วนใหญ่ในความส าคัญกับการเปิดเผยเกี่ยวกับชุมชน ในหัวข้อ
คณะกรรมการได้จัดกิจกรรมหรือเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน
หรือไม่ อย่างไรมากที่สุด  คิดเป็นร้อยละ 43.33 บริษัทส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วน ได้เสียที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ในลักษณะเป็นผู้บุกเบิกโครงการชุมชนเกี่ยวกับ
การพัฒนาชุมชน (Kraisornsuthasinee and Swierczek, 2006)  

จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าบริษัททมีเปิดเผยข้อมูลบทบาทผู้มีส่วนได้เสียสูง เนื่องจากบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องประเมินคะแนนการก ากับดูแลกิจการจากแบบการประเมิน CGR โดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยบริษัทส่วนใหญ่เปิดเผยในรายงานประจ าปี เนื่องจาก
เป็นแหล่งที่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และจากผลการศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียที่สูงกว่าและมีความครบถ้วนของข้อมูลมากกว่าในเว็บไซต์
ของบริษัท สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sobhani et al. (2012) ที่สนับสนุนว่า ผู้ใช้ข้อมูลไม่ได้ใช้ประโยชน์จาก
การรายงานทางอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มที่ เนื่องจากการขาดการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ต และ Jose and Lee 
(2007) พบว่าบริษัทมีการการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในเว็บไซต์ยังมีการปริมาณไม่มากนัก 

ลักษณะ ระดับ และความแตกต่างการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
จากผลการศึกษาพบว่าการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีคะแนนรวมทั้งหมด 31 คะแนน โดย

ในรายงานประจ าปีมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.85 คะแนน โดยกลุ่มทรัพยากรมีระดับการเปิดเผยข้อมูลสูงที่สุด 
และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมมีระดับการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่ าท่ีสุด ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พิไลวรรณ พันธุ์เพ็ง (2558) 

ส าหรับในเว็บไซต์มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.52 คะแนน โดยกลุ่มทรัพยากรมีระดับการเปิดเผยข้อมูล
สูงที่สุด และหมวดธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมีระดับการเปิดเผยข้อมูลต่ า
ที่สุด (Suttipun and Stanton, 2012)  

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงเปิดเผย
สิ่งแวดล้อมในรายงานประจ าปีสูงกว่าเว็บไซต์ เนื่องจากในปี พ.ศ. 2556 ก.ล.ต. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต
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ของวิภา จงรักษ์สัตย์ (2559) พบว่าบริษัทในประเทศไทยส่วนใหญ่มีระดับการรายงานข้อมูลสิ่งแวดล้อม
ตามกรอบของ GRI เฉลี่ยไม่เกิน 10% 

ผลการทดสอบอิทธิพลของการเปิดเผยข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมทั้งในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ 

ผลการศึกษาในโมเดลที่ 1 และโมเดลที่ 2 พบว่าบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตามการก ากับดูแล
กิจการที่ดีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมทั้งในรายงานประจ าปี และเว็บไซต์ของ
บริษัทอย่างเป็นนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  โดยเฉพาะ ผู้มีส่วนได้เสียด้านสังคม และชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาลินี สายก้อน และณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ (2560) พบว่าการมีกิจกรรมร่วมกันระหว่าง
บริษัท และชุมฃน จะท าให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และงานวิจัยของ ณัฐา ฉางชูโต (2559) พบว่าการ
จัดกิจกรรมโครงการเพ่ือสังคมและชุมชน สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาพลักษณ์ของบริษัท อีกท้ังยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Huang and Kung (2010)  ที่พบว่า องค์กรสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการเปิดเผยข้อมูล
สิ่งแวดล้อมมากกส่าผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย แนวทางผู้มีส่วน
ได้เสียส าหรับการจัดการที่สนับสนุนว่าผู้บริหารต้องสร้างความพอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จ
ของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสียที่มีพลังในการกดดันให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม อีกท้ังมีอิทธิพล
อย่างมากต่อบริษัทอีกด้วย นอกจากนี้ขนาดของบริษัทมีผลเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม
กล่าวคือ ขนาดบริษัทใหญ่มีผลการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก (สุนีย์ วัฒนะ , 2556) อย่างไร
ก็ตามการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบอิทธิพลของอายุกิจการ โครงสร้างเงินทุน และประเภทผู้สอบบัญชีต่อการ
เปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อม 
 
ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่ออ่ืน ๆ ของบริษัท รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น หรือขยายขอบเขตการศึกษาในการเปรียบเทียบข้อมูลบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI  หรือเปรียบเทียบในกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง
ของการเปิดเผยข้อมูลของประเทศต่างๆในอาเซียน 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สนับสนุนทฤษฏีผู้มีส่วนได้เสียมุมมองด้านการจัดการ และเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละกลุ่ม ส าหรับทางปฏิบัติ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือมิได้จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถน าไปเป็นแนวทางในการน าความคาดหวังจากผู้มี
ส่วนได้เสียเพ่ือเพ่ิมความยั่งยืน นอกจากนี้ผู้วิจัยพบว่าแบบเก็บข้อมูลบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแบบเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพ่ือใช้ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) 
The Relationship between CEO Characteristics with Sustainable 
Development Reporting at Listed Companies in the Stock Exchange of 
Thailand (SET 100) 

 
กฤติกา โพธิ์แก้ว   Kritika Pokeaw 1 
กุลวดี ลิ่มอุสันโน  Kulwadee Limusanno2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ กลุ่มตัวอย่างจาก
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 ที่ถูกค านวณในดัชนีราคาตลาด
หลักทรัพย์ที่ได้รวบรวมไว้ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557-2561 กลุ่มตัวอย่างที่ได้ในแต่ละปีซึ่งมี
ข้อมูลครบทั้ง 5 ปี ปีละ 42 บริษัท รวมจ านวน 210 ปีบริษัท การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  
คือ การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  
ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสูงสุดเพศชายและได้มีการควบต าแหน่ง คือ ด ารงต าแหน่งทั้งเป็น ผู้บริหาร
สูงสุดและประธานบริหาร และบริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนและก าไรสุทธิสูง ส่งผลท าให้มีการเปิดเผย
การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดลงมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยการรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนอย่างมีนัยส าคัญ แต่ถ้าบริษัทมีผู้บริหารสูงสุดที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไปและมี
อายุมาก จะส่งผลให้มีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ  

 
ค าส าคัญ: การพัฒนาอย่างยั่งยืน การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the CEO characteristics and 
disclosure of sustainable development reports of public companies listed in the Stock 
Exchange of Thailand (SET100) and conduct test on correlations between characteristics 
of chief executives and disclosure of sustainable development reports of public 
companies listed in the Stock Exchange of Thailand (SET100 ) .  The sample group was 
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selected from public companies listed in SET100 throughout 5 years from 2014 and 2018. 
There were 42 companies each year and the tally were 210 companies. The correlation 
analysis, descriptive statistic analysis and multiple regression analysis were applied for 
data analysis.  The results proved that chief executives were male and they were both 
chief executives as well as managing directors. Companies with high debt to equity (D/E) 
ratios and net profit resulting in less sustainable development report disclosure had 
significant positive correlation with sustainable development report disclosure.  On the 
other hand, companies with chief executives having education background equal to or 
higher than master degree and that older are tended to disclose sustainable 
development report that are significantly positive. 
 
Keywords: Sustainable Development, Sustainable Development Reporting, CEO Characteristics 
 
บทน า 
 ในประเทศไทยนอกจากมีรายงานทางการเงินที่รายงานข้อมูลออกมาเป็นตัวเลขแล้วยังต้องมีการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้นอีกด้วย การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทยังเป็นเพียง
บางบริษัทเท่านั้นส่วนมากจะเป็นบริษัทท่ีมีขนาดใหญ่ที่จะเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งยัง
ไม่ได้มีกฎข้อบังคับให้ด าเนินการรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาได้
เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศทั้งในด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปท าให้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเกิดขึ้น สามารถ
สะท้อนถึงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านตัวชี้วัดที่ไม่ใช่ทางด้านการเงิน  

ดังนั้นแต่ละองค์กรจึงมีการคัดผู้บริหารสูงสุดที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการเข้ามาบริหารองค์
ให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและด าเนินกิจการได้อย่ างยั่งยืนในอนาคต ด้วยเหตุนี้
บทบาทของผู้บริหารสูงสุดจึงมีความส าคัญมากต่อการบริหารงานของบริษัทและคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสูงสุดทั้งในด้านการศึกษา เพศ อายุ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งล้วนส่งผลต่อการเปิดเผย
การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Soheilyfar et al., 2014) การตัดสินใจของผู้บริหารที่ไม่มุ่งเน้นแต่
ก าไร ทุกฝ่ายเห็นถึงการมีระบบก ากับดูแลที่ดีและผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากการตัดสินใจของท่านเหล่านั้นไม่ได้มีผลกระทบแค่ธุรกิจของตน แต่ยังส่งผลกระทบต่อธุรกิจที่
เกี่ยวข้องจ านวนมหาศาลรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศด้วย (Khoshbakht and Mohammadzadeh 
Salteh, 2011) จากทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เป็นที่นิยมใช้ เพราะสามารถผลักดันผลการด าเนินงานเพ่ือจัดการสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นไปอย่างยั่งยืน (Wang, 2017) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญขององค์กรซึ่งจะ
เป็นเหมือนตัวเชื่อมโยงในการสื่อสารการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ทราบถึงผลการด าเนินงานผู้มีส่วนได้เสียสามารถที่จะรับรู้ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรได้จากการ
รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (Donaldson & Davis, 1991) ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกล่าวว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นกลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบหรือส่งผลกระทบโดยตรงกับองค์กรและทฤษฎีนี้เป็นพ้ืนฐานที่
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ส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน (อาจารีย์  ประจวบเหมาะ ประยงค์ มีใจซื่อ ชาคริต สกุลอิสริยาภรณ์ 
และศุภสิทธิ์ จารุพัฒน์หิรัญ, 2561) 

จากงานวิจัยในอดีต การศึกษาในอดีตศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการด้านสังคมและ
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากการรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมีกฎหมายบังคับใช้ให้มีการ
เปิดเผยการรายงานหรือเรียกอีกอย่างว่า รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แต่รายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีการเปิดเผยทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจและด้านสิ่งแวดล้อม  
ยังไม่ได้มีกฎข้อบังคับตามกฎหมาย ประเทศไทยได้เห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาประเทศโดยการใช้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะค านึงถึงทรัพยากรทางธรรมชาติที่
มีอยู่อย่างจ ากัดใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด Sajadi (2009) ในยุคปัจจุบันการด าเนินงานขององค์กรต่างๆ มีการ
แข่งขันกันคอ่นข้างสูงในการด าเนินงาน ที่จะท าให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้ทราบผลการด าเนินงาน
ที่ด ีและสามารถใช้การเปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะลงทุนในการ
พิจารณาในแต่ละบริษัทต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 
 (1) ศึกษาการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET100) (2) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการ
เปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET100) 

ประโยชน์จากการน าไปใช้ คือ เพ่ือเป็นแนวทางผู้ใช้งบการเงินมองเห็นศักยภาพของผู้บริหาร
สูงสุดว่ามีผลต่อการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ท าให้บริษัทมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดี
หรือไม่ เป็นเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจลงทุนได้และคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดแบบใดที่มีผลต่อการ
เปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่ามีปริมาณการเปิดเผยมากน้อยเพียงใด เพ่ือเป็นการกระตุ้น
ให้ผู้บริหารสูงสุดและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรตระหนักถึงความส าคัญในการเปิดเผยการรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน และลดความเสี่ยงเพ่ือให้องค์กรด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ส่วนประโยชน์เชิงทฤษฎี 
คือ เพ่ือทดสอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับทฤษฎีที่เกี่ยวข้องที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่
สามารถใช้ได้จริงกับบริษัททั้งท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นฐานข้อมูลให้กับผู้สนใจศึกษาและ
ผู้วิจัยสามารถน าไปขยายขอบเขตของงานวิจัยที่เก่ียวข้องได้ในอนาคต 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 

การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Reporting) 
การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นการเปิดเผยข้อมูลผลการด าเนินงานด้านสังคมด้าน

สิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ซึ่งการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเป็นการรายงานเชิงปริมาณ บ่งบอกถึงค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การป้องกันการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความส าคัญที่
สามารถเพ่ิมความเชื่อมั่นให้กับธุรกิจและเป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส าคัญท าให้แนวคิดการลงทุนอย่างยั่งยืนมี
ความแพร่หลายมากขึ้นนอกจากนี้รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้าง
โอกาสที่ดีในการด าเนินงานจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถทราบถึงข้อมูลผลการด าเนินงานทั้งด้านสังคม 
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เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมขององค์กรได้ โดยมีตัวชี้วัดที่ใช้ในการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือ 
Global Reporting Initiative (GRI) ตัวชี้วัด GRI มีกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
วิธีการจะมีทั้งการรายงานผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน (Financial Performance) และการรายงาน
ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ตัวเงิน (Non-Financial Performance) 

คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด (CEO Characteristics) 
ผู้บริหารสูงสุดเพศชายและเพศหญิง มีความแตกต่างกัน ถ้าในด้านของความเป็นผู้น า 

ความสามารถในการตัดสินใจ การยอมรับความเสี่ยง ผู้บริหารสูงสุดเพศชายจะสามารถบริหารงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศหญิงอาจเนื่องจากผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศหญิงจะ
รับรู้ประสิทธิภาพและความสามารถต่ าลง การศึกษา อายุและระยะเวลาจากการด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด ระยะเวลาจากการที่เคยด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารสูงสุดมาก่อนก็ยิ่งท าให้มีการคิด
ไตร่ตรองอย่างละเอียดซึ่งอาจล้าช้าต่อการตัดสินใจในบางเรื่องที่มีเวลาในการตัดสินใจน้อยและ
การศึกษาของผู้บริหารสูงสุดการศึกษาอยู่ในระดับสูงขึ้นท าให้กล้าตัดสินใจและยอมรับความเสี่ยงได้มาก
ขึ้น Serfling (2014) ผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุน้อยกว่าจะมีความคิดแบบกล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะตัดสินใจ
ลงทุนในองค์กรของตนและท าให้องค์กรมีโอกาสเติบโตขึ้น มากกว่าผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากกว่าซึ่งไม่
กล้าเสี่ยงในการตัดสินใจลงทุนและโอกาสขององค์กรจะเติบโตช้า การควบต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด 
Daily and Dalton (1993) เนื่องจากบริษัทที่มีประธานและผู้บริหารสูงสุดที่ควบต าแหน่งเป็นบุคคลคน
เดียวกันท าให้มีการตรวจสอบได้ยาก ง่ายต่อการทุจริตเพราะไม่มีผู้คัดค้านในการตัดสินใจต่างๆทั้งผลการ
ด าเนินงานทางด้านการเงินและผลการด าเนินงานที่ไม่เกี่ยวกับเงิน 

การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้  

Huse and Solberg (2006) แย้งว่าผู้บริหารสูงสุดเพศหญิงมีความสนใจในการเปิดเผยการ
รายงานโดยสมัครใจมากกว่าผู้บริหารสูงสุดเพศชาย เป็นเพราะผู้บริหารสูงสุดเพศหญิงมีความละเอียด 
รอบคอบ ให้ความส าคัญต่อการเปิดเผยการรายงานที่มากกว่า ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H1: ผู้บริหารสูงสุดเพศชายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Finkelstein et al., (2009) ยืนยันว่าผู้บริหารสูงสุดที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน

บริหารธุรกิจมีแนวโน้มถึงการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทมากกว่าผู้บริหารสูงสุดที่ไม่ได้จบ
การศึกษาในระดับปริญญาโท Bansal and Clelland (2004) ยอมรับเช่นกันว่าผู้บริหารสูงสุดที่มี
การศึกษาในระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ ให้ความใส่ใจในการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเนื่องจาก
เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลท าให้บริษัทมีชื่อเสียงไปในทางที่ดี และงานวิจัยของ Slater & Dixon-Fowler 
(2010) พบว่าบริษัทต่างๆ ที่มีการบริหารงานโดยผู้บริหารสูงสุดที่จบปริญญาโททางด้านการบริหารธุรกิจ 
มีผลต่อการเปิดเผยการรายงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทเช่นกันเป็นเพราะผู้บริหารที่จบปริญญาโทมี
การคิดวิเคราะห์ถึงการด าเนินงานได้อย่างยั่งยืนในอนาคตจึงมองว่าการเปิดเผยการรายงานท าให้ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับบริษัทได้รับรู้ข้อมูลของบริษัทและสามารถตัดสินใจลงทุนกับบริษัทต่อไป  ดังนั้นจึง
ตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H2: ผู้บริหารสูงสุดที่มีระดับการศึกษาปริญญาโทขึ้นไปมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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Ng & Sears (2012) พบว่าผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากใกล้จะเกษียณ มีความกดดันต่ าในการเร่ง
ท าก าไรให้บริษัท จึงท าให้หันมาสนใจการลงทุนในการเปิดเผยการรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
เพ่ิมขึ้น Barnett & Karson (1989) จากการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นจากผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากกว่าผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุน้อยกว่า เนื่องจากต้องการ
ความมั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาวและท าให้ผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากต้องการเปิดเผยการรายงาน
ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H3: อายุของผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Grassa and Chakroun (2016) เห็นด้วยว่า การด ารงต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด ที่ด ารงต าแหน่งมา
ยาวนาน สามารถปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลที่มีการเปิดเผยในรายงานประจ าปี ให้มีคุณภาพและมีความ
น่าเชื่อถือ การเปิดเผยการรายงานมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง ดังนั้นจึง
ตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H4: ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

Tang (2016) พบว่า เมื่อบริษัทมีผู้บริหารสูงสุดและประธานบริษัทที่ควบต าแหน่งกัน การที่จะ
รับผิดชอบทั้งสองหน้าที่ในบุคคล คนเดียวกัน ส่งผลกระทบถึงการเปิดเผยการรายงานโดยสมัครใจ อาจ
ไม่ถูกต้องเนื่องจากการท าทั้งสองหน้าที่ไม่มีคนตรวจตราความถูกต้องและคุณภาพการเปิดเผยการ
รายงานก็แย่ลง Gul & Leung (2004) พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการควบต าแหน่งกับระดับการ
เปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจในมาเลเซีย เนื่องจากในมาเลเซีย ไม่มีกฎข้อบังคับในการควบต าแหน่งหรือ
แยกต าแหน่งของผู้บริหารสูงสุด จึงท าให้การควบต าแหน่งไม่มีความเป็นอิสระออกจากกัน จึงพบว่า
ผู้บริหารสูงสุดกับประธานบริษัท มีการแยกต าแหน่งกัน ท าให้การเปิดเผยการรายงานโดยสมัครใจมี
ความโปร่งใสมากข้ึนและท าให้มีการเปิดเผยข้อมูลมากข้ึน 

H5: ผู้บริหารที่มีการควบต าแหน่งมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ความเสี่ยงของกิจการวัดจากอัตราหนี้สินต่อทุนมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการเปิดเผยการ

รายงานอย่างมีนัยส าคัญ เป็นเพราะว่าบริษัทต้องมีการสร้างความน่าเชื่อถือและความม่ันใจต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียกับบริษัทในด้านการช าระหนี้ซึ่งแสดงถึงศักยภาพของบริษัทและผลการด าเนินงานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H6: ความเสี่ยงของกิจการมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
จตุพร กุมทอง (2551) แย้งว่าก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยการรายงาน

ประจ าปี ซึ่งพบว่าบริษัทที่มีก าไรสุทธิเพ่ิมขึ้นก็ไม่ได้ท าให้มีการเปิดเผยการรายงานประจ าปีของบริษัท
เพ่ิมขึ้นตามอาจเปิดเผยการรายงานประจ าปีเนื่องจากมีข้อก าหนดให้มีการเปิดเผยต่อสาธารณะเท่านั้น
ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H7: ก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรจากการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม
ดัชนี SET100 ที่ถูกค านวณในดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ที่ได้รวบรวมไว้ ระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2557-2561 กลุ่มประชากรที่ได้ในแต่ละปีซึ่งมีข้อมูลครบทั้ง 5 ปี ปีละ 42 บริษัท รวมจ านวน 210 ปี
บริษัท โดยมีเงื่อนไขว่า ในการศึกษารายชื่อบริษัทจะอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100และแยกเป็น 8 กลุ่ม
อุตสาหกรรม คือ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ได้
รวบรวมกลุ่มธุรกิจการเงินไว้ด้วยเช่นกันเนื่องจากมีข้อมูลครบถ้วนทั้ง 5 ปีที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2557-2561 และมีแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ56-1 และรายงานประจ าปี แบบรายงาน 
56-2 ครบถ้วนตลอดระยะเวลาทั้ง 5 ปี ดังนั้น ประชากรจากการศึกษาครั้งนี้ จากเงื่อนไขที่ได้ก าหนดไว้ 
ท าให้มีกลุ่มตัวอย่างของประชากรทั้งหมด ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 42 บริษัท เท่านั้น 
ส าหรับสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติ เชิงพรรณนา โดยแสดงด้วย
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์
ความถดถอยเชิงพหุ ใช้การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Panel 
data analysis 

การทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัย ใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) ซึ่งมีสมการดังนี้ 

 
Y = a+ β1 x1 + β2 x2 + β3 x3 + β4 x4 + β5 x5 + β6 x6 + β7 x7 + ϵ 
 
โดยที่  Y = การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
x1 = เพศของผู้บริหารสูงสุด 
x2 = ระดับการศึกษาผู้บริหารสูงสุด 
x3 = อายุผู้บริหารสูงสุด 
x4 = ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง 
x5 = การควบต าแหน่ง 
x6 = ความเสี่ยงของกิจการ 
x7 = ก าไรสุทธิ 

 
ผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพ่ืออธิบายคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง สามารถสรุปได้
ดังตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 
แสดงปริมาณการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้ง 210 ปีบริษัท 

การเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านเศรษฐกิจ 2.00 7.00 3.73 1.13 
ด้านสังคม 2.00 13.00 6.67 1.91 

การเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม 3.00 22.00 6.83 5.29 
รวม 3 ด้าน 5.00 35.00 17.22 6.01 

 
จากตารางที่ 1 มีการเปิดเผยด้านเศรษฐกิจ เฉลี่ย 3.73 หัวข้อ ด้านสังคมเฉลี่ย 6.67 หัวข้อ ด้าน

สิ่งแวดล้อม เฉลี่ย 6.83 หัวข้อ รวม 3 ด้าน คือ การเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17.22 หัวข้อ 
 
ตารางที ่2  
แสดงจ านวน ค่าร้อยละตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครบทั้ง 
5 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 – 2561 

กลุ่มอุตสาหกรรม 
บริษัทท่ีเปิดเผยการรายงาน (ปีบรษิัท) 

จ านวน ร้อยละ 
เทคโนโลย ี 30 14.29 
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 5 2.38 
บริการ 25 11.90 
ทรัพยากร 45 21.43 
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 60 28.57 
ธุรกิจการเงิน 35 16.67 
สินค้าอุปโภคบริโภค 0 0 
สินค้าอุตสาหกรรม 10 4.76 
    รวม 210 100 

ตารางที่ 3 
แสดงสถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด 

ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) 
ตัวแปร   จ านวน ร้อยละ 

เพศของผู้บริหารสูงสุด     
    -เพศหญิง   9 4.30 
    -เพศชาย   201 95.70 
ระดับการศึกษาผูบ้ริหารสูงสุด     
    -ต่ ากวา่ปริญญาโท   64 30.50 
    -ปริญญาโทขึ้นไป   146 69.50 
การควบต าแหน่ง     
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ตารางที่ 3 
แสดงสถิติเชิงพรรณนาเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด (ต่อ) 

ตัวแปรอิสระที่เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable)     
ตัวแปร   จ านวน ร้อยละ 

    -แยกต าแหน่งประธานกับผูบ้ริหารสงูสุด   132 62.90 
    -ควบทั้งสองต าแหน่ง   78 37.10 
คุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อายุผู้บริหารสูงสุด (ปี) 41 96 61.22 9.03 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง (ปี) 0 41 11.09 10.49 

 
ตารางที่ 4 
แสดงสถิติเชิงพรรณนาเกี่ยวกับตัวแปรควบคุม 

ตัวแปรควบคุม ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ความเส่ียงของกิจการ (หนี้สินต่อทุน) 0.04 12.14 2.42 2.63 
ก าไรสุทธิ (หนว่ย:ล้านบาท) -31,590.49 184,610.02 11,944.48 23,691.56 

 
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการรายงานการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์แบบ
สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) แสดงใน ตารางที่ 5 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5  
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

ตัวแปร (Variable) Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Y 1 -.126 .146* -.014 -.064 -.185** -.213** -.257** 
X1  1 .115 .217** .024 .114 .066 .087 
X2   1 -.142* -.240** -.219** .185** .183** 
X3    1 .363** .208**  .102 .133 
X4     1 .235**  - .173*  -.178** 
X5      1  - .158*  .116 
X6       1  .155* 
X7        1 

VIF  1.089 1.182 1.328 1.330 1.180 1.123 1.156 

 
จากตารางที่ 5 ตรวจสอบ Multicollinearity ด้วยค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า

ค่า VIF มีค่าอยู่ ระหว่าง 1.089 ถึง  1.330 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าไม่ก่อให้ เกิดปัญหา 
Multicollinearity  
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ตารางที่ 6  
ผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการ
เปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(SET100) 

*ระดับความมีนัยส าคัญที่ <0.05, **ระดับความมีนัยส าคัญที่ <0.01 
 

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดและ
การรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พบค่า R Square มีค่าเท่ากับ 0.210 มีตัวแปรอิสระทั้งหมดที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย เพศของผู้บริหารสูงสุด ระดับการศึกษาผู้บริหารสูงสุด อายุผู้บริหารสูงสุด 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง การควบต าแหน่ง และมีตัวแปรควบคุมคือ ความเสี่ยงของกิจการ และก าไร
สุทธิ สามารถน ามาอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 21.10 และผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ พบ
ความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญกับการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ ระดับการศึกษา
ผู้บริหารสูงสุดและอายุผู้บริหารสูงสุด ส่วนตัวแปรที่พบความสัมพันธ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญกับการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เพศของผู้บริหารสูงสุด การควบต าแหน่ง ความเสี่ยงของกิจการ
และก าไรสุทธิ ส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งไม่พบความสัมพันธ์ 
 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผลการศึกษา
กับงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

1. สรุปผลการศึกษาการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100) ซึ่งจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการเปิดเผยการรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างและกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรัพยากรจะมีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนมากตามล าดับ จะเน้นการเปิดเผยการรายงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุดและด้านสังคมรองลงมา แต่จะมากกว่าการเปิดเผยการรายงานด้านเศรษฐกิจ 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig 

B Std. Error Beta 
(Constant) 14.984 3.023  4.956 .000** 
เพศของผู้บริหารสูงสดุ -3.897 1.930 -.132 -2.019 .045* 
ระดับการศึกษาผูบ้ริหารสูงสดุ 2.932 .885 .225 3.313 .001** 
อายุผู้บริหารสูงสุด .127 .048 .191 2.648 .009** 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง -.080 .041 -.139 -1.934 .055 
การควบต าแหน่ง -1.703 .842 -.137 -2.021 .045* 
ความเสีย่งของกิจการ -.611 .151 -.268 -4.044 .000** 
ก าไรสุทธิ -7.096 .000 -.280 -4.162 .000** 
R Square     .210 
Adjusted R Square          .183 
F-Value (Sig)                    7.675 
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เนื่องจากการเปิดเผยการรายงานด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม มีกฎหมายบังคับให้มีการเปิดเผย ซึ่งเป็น
การเปิดเผยการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อันจะน ามาสู่รายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤกษา พ่ึงจิตต์ประไพ (2551) พบว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านสังคมในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร องค์กรที่มี
การเปิดเผยการรายงานผลของการศึกษางานนี้ได้พบว่าประสิทธิภาพในการท าก าไรให้กับองค์กรและขนาด
ขององค์กร มีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน
ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 การเปิดเผยรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้เปิดเผยข้อมูลด้าน
สิ่งแวดล้อมมีการเปิดเผยในหมวดพลังงานมากที่สุด รองลงมาด้านสังคมเปิดเผยในหมวดการฝึกอบรมและ
การศึกษา และด้านเศรษฐกิจเปิดเผยในหมวดประสิทธิภาพทางด้านเศรษฐกิจ ตามล าดับ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2555) พบว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคมมาก
ตามล าดับ บริษัทที่เปิดเผยข้อมูลในรายงานมีอิทธิพลจากผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือที่จะสามารถประเมิน
ความสามารถในการด าเนินงานของบริษัทได้  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามที่กล่าวว่า  
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบในการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมสูง  
จะถูกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกดดันให้มีการเปิดเผยการรายงานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น (Laan, 2009) 

2. สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดกับการเปิดเผยการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET100)  
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษาแยกตามสมมติฐาน ดังนี้ เพศของผู้บริหารสูงสุด มีความสัมพันธ์
กับการเปิดเผยการรายงานานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า เพศของผู้บริหารสูงสุด  
มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยการรายงานานการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีนัยส าคัญ  กล่าวคือ  
ถ้าบริษัทมีการบริหารโดย ผู้บริหารสูงสุดเพศชาย จะยิ่งส่งผลให้มีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนา
อย่างยั่งยืนลดลง เนื่องจากผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศชายจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด และมีความ
มุ่งมั่นที่จะเพ่ิมผลตอบแทนในด้านตัวเงินให้กับบริษัทมากกว่า และท าให้การบริหารงานของผู้บริหาร
สูงสุดที่เป็นเพศชายจะเน้นผลตอบแทนจากก าไรมากกว่า จึงท าให้ส่งผลต่อการเปิดเผยการรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นไปในเชิงลบ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sitthipongpanich & Polsiri, (2015) 
พบว่าผู้บริหารสูงสุดที่เป็นเพศชาย ซึ่งมีภาวะความเป็นผู้น าและสามารถตัดสินใจที่จะลงทุนเพ่ือสร้าง 
ผลก าไรที่เพ่ิมขึ้นให้กับบริษัท ส่วน Na & Hong (2017) ยังพบอีกว่า ผู้บริหารสูงสุดเพศชายสามารถท า
ก าไรให้กับบริษัทมากกว่าผู้บริหารสูงสุดเพศหญิง และท าให้บริษัทมีผลตอบแทนจากหุ้นที่สูงขึ้น  ระดับ
การศึกษาผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยการรายงานานการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  
ผลการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยการรายงานาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ถ้าบริษัทมีผู้บริหารสูงสุดที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป จะยิ่ง
ส่งผลให้มีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากระดับการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถแสดง
ถึงประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการท างานและความคิด ในการบริหารงาน สอดคล้องกับงานของ 
Finkelstein et al., (2009) พบว่า ผู้บริหารสูงสุดที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ
มีแนวโน้มในการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทมากกว่าผู้บริหารสูงสุดที่ไม่ได้จบปริญญาโท
อายุผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า 
อายุผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ 
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ผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากขึ้นจะส่งผลให้มีการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจาก ผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมาก ย่อมต้องการความมั่นคงในด้านต าแหน่งและองค์กรของตน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ya et al., (2019) พบว่าผู้บริหารสูงสุดที่มีอายุมากกว่า ย่อมมีความ
ระมัดระวัง ไม่ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพราะอายุที่มากท าให้มีประสบการณ์ที่จะหลีกเลี่ยงถึงสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้องต่อการเปิดเผยการรายงานโดนสมัครใจ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ข้อมูลที่เปิดเผยในรายงานมีความ
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยการรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ผลการศึกษาพบว่า การควบต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการ
เปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคือ ถ้าผู้บริหารสูงสุดมีการควบต าแหน่งส่งผลท าให้มี
การเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนลดลงข้อมูลที่เปิดเผย ไม่มีความโปร่งใส รายงานไม่มีความ
น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Wright (1996) พบความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างการควบต าแหน่งที่
มีประธานบริษัทและผู้บริหารสูงสุดเป็นบุคคลคนเดียวกัน ท าให้เกิดความไม่โปร่งใสในการบริหารและลด
ความน่าเชื่อถือกับผู้ถือหุ้น ที่ส าคัญยังส่งผลถึงการเปิดเผยการรายงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ลดลง
เช่นกัน ส่วนระยะเวลาการด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงสุดมีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยการรายงานการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน แต่ผลการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญ ภายใต้การใช้ทฤษฎีผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสอดคล้องได้ว่าผู้บริหารสูงสุดยอมได้รับแรงกดดันจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ท าให้มีการ
เปิดเผยการรายงานเพ่ิมขึ้น ท าให้การเปิดเผยการรายงานเป็นสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Roberts, 1992) 
 
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

ข้อจ ากัด  (1) บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังไม่มีกฎหมายบังคับให้มีการเปิดเผยการ
รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเพียงการเปิดเผยแบบสมัครใจเท่านั้น  (2) การศึกษานี้ใช้ข้อมูลของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่ม SET100 เท่านั้น (3) การศึกษาครั้งนี้ใช้
ตัวชี้วัดของผู้บริหารสูงสุดเพียง 5 ตัวชี้วัดเท่านั้น ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีตอาจไม่ได้
สะท้อนคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุดทั้งหมด ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต (1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ควรออกกฎหมายในการเปิดเผยการรายงานการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนอย่างชัดเจน (2) การศึกษาในอนาคตควรศึกษาในประชากรกลุ่มอ่ืน อย่างเช่น บริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ไม่ใช่ในกลุ่ม SET 100 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย กลุ่ม เอ็ม เอ ไอ (3) การศึกษาในครั้งต่อไปอาจศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสูงสุด โดยใช้
ตัวชี้วัดอ่ืน อย่างเช่น ผู้บริหารสูงสุดเคยด ารงต าแหน่ง ผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน (Chief 
Financial Officer: CFO) หรือไม่ จบการศึกษาด้านบริหารธุรกิจหรือด้านอ่ืน ๆ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงาน       
ทางการเงิน กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน การศึกษาใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา เพ่ือ
ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน และใช้การวิเคราะห์
แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน ในรายงานประจ าปีของกลุ่มประชากร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 ถึง พ.ศ. 2561 จ านวน 128 บริษัท ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการ
วิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นตลอดระยะเวลา 3 ปี บริษัทมีการ
เปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเพ่ิมขึ้นท าให้ผลการด าเนินงานทางการเงินลดลงและเมื่อทดสอบความสัมพันธ์
ของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินโดยใช้ตัวแปรควบคุมที่เป็น 
ความเสี่ยงของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ และอายุ CEO ของธุรกิจพบว่า บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการ
พัฒนาเพ่ิมข้ึนท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานลดลงเช่นกัน แต่เมื่อทดสอบโดยใช้ตัวแปรควบคุมท่ีเป็นอายุ
ของธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve ไม่พบความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัย
และพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 
ค าส าคัญ : การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
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Abstract 
This research aimed to investigate the extent and level of research and 

development disclosures of listed companies in market for alternative investment and 
to examine the relationship between research and development disclosures and the 
financial performance. The investigation uses descriptive statistical analysis to examine 
the level of information research and development disclosures and the financial 
performance. Also use correlation analysis and multiple regression analysis to examine  
the relationship between research and development (R&D) disclosures and the 
financial performance. Annual report during 2016 to 2018 of 128 samples were used in 
the investigation. As the result, the extent and level of R&D disclosures and the 
financial performance tended to increase throughout 3 years. The company had 
information of development disclosure increased, then caused the financial 
performance had decreased. The researcher tested the relationship of R&D disclosure 
and financial performance by using controlled variables of business risk, business 
growth and CEO's age; found that when the company had information of development 
disclosure increased, the company had decreased its financial performance as well. 
However, when testing the relationship by using the controlling variables of business's 
age and industry category in the S-Curve group, there was no relationship between the 
information of research and development disclosure and financial performance. 

 
Keywords: Research Disclosure, Development disclosure, MAI-listed Companies, 
Financial Performance 
 
บทน า 

นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในปี พ.ศ. 2559 ให้ความส าคัญในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เพราะประเทศที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
เข้มแข็งจะมีความได้เปรียบในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันได้ในระยะยาว ผลการส ารวจข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรมรอบส ารวจ
ประจ าปี 2560 จากส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
พบว่าตัวเลขการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้หากพิจารณาเฉพาะ
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน พบว่า มีการลงทุนเพ่ิมขึ้นสอดคล้องกับตัวเลขจ านวน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศที่เพ่ิม และคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาจะ
เพ่ิมขึ้น และบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาจะเพ่ิม ถึงแม้ประเทศไทยจะมีผลส ารวจด้านค่าใช้จ่ายการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ิมขึ้น แต่เมื่อเทียบกับบริบทประเทศที่มีกับขับเคลื่อนด้านนวัตกรรม เช่น 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 91 -

https://www.isranews.org/content-page/tag/22110-2018-02-17-02-39-04.html
https://www.isranews.org/content-page/tag/22110-2018-02-17-02-39-04.html


เกาหลีใต้ เยอรมนี หรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นประเทศที่มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 
ประเทศไทยยังแตกต่างอยู่มาก  การวิจัยและพัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมถูกน ามาใช้เป็นปัจจัย
ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมผล
การด าเนินงาน การวิจัยและพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้มูลค่าเพ่ิมสูงกว่า
ในขั้นตอนการผลิตและการประกอบสินค้าที่ให้มูลค่าเพ่ิมต่ าที่สุด (ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.),2560) 

ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ได้ก าหนดให้
กิจการต้องไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยขึ้นเป็นสินทรัพย์ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในส่วนของการ
พัฒนานั้นสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้หากเข้าเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด โดยในส่วนของการ
เปิดเผยข้อมูลมาตรฐานการบัญชีระบุว่ากิจการต้องเปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและ
พัฒนาซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด ปัจจุบันงานวิจัยในประเทศไทยยังมีการศึกษาเรื่อง การวิจัย
และพัฒนาในมุมมองสาขาวิชาชีพบัญชีของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผลการวิจัยพบว่าบริษัทเพียงร้อยละ 11 จากกลุ่มตัวอย่างที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ส่วนสุมาลี เอกพล (2550) ได้มีการน าค่าใช้จ่ายในการวิจัยและ
พัฒนาไปใช้เป็นในตัวแปรในการหาความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของหลักทรัพย์ ซึ่งผลการวิจัยไม่พบ
ความสัมพันธ์มีนัยส าคัญระหว่าง รายจ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ ส่วนวิกรม 
มโนหมั่นศรัทธา (2558) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัท และการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทพบว่า  ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อการเปิดเผย
ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่สัดส่วนหนี้สินและการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นของบริษัทมี
ความสัมพันธ์ในเชิงลบต่อการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา อย่างไรก็ตามไม่มีงานวิจัยที่ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินใน
ประเทศไทย จะเห็นว่าประเด็นเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่องที่มีความส าคัญมากส าหรับประเทศไทย
แต่งานวิจัยทางด้านบัญชีที่ศึกษาในเรื่องนี้ยังมีไม่มากนักในประเทศไทย และยังมีไม่มากนักที่จะศึกษา
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทาง
การเงิน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เนื่องจากเป็นธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่มีการเจริญเติบสูง มีแนวโน้มเจริญเติบโตได้ดีในอนาคต โดยผ่านรายงานประจ าปี พ.ศ. 2559 
ถึง พ.ศ. 2561 
 
วัตถุประสงค์การศึกษา  

เพ่ือศึกษาลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทาง
การเงิน และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี ได้แก่ เป็นข้อมูลส าหรับเป็นแนวทางในการก าหนดเกณฑ์การเปิดเผย
ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงของระดับการเปิดเผย
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ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา เพ่ือประโยชน์ส าหรับผู้ท าการวิจัยในอนาคต เป็นข้อมูลแสดงความสัมพันธ์
ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินในลักษณะของความเป็น
เหตุเป็นผลซึ่งกันและกันกับงานวิจัยก่อนหน้า และเป็นข้อมูลน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายต่างๆ 
ของธุรกิจในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

2. ประโยชน์เชิงปฏิบัติ ได้แก่ เป็นแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ท าให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทราบถึงสถานการณ์การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา
ในปัจจุบัน เพ่ือให้มีความตระหนักรู้ให้เห็นถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้กับภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี และเป็นรากฐานในการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต 

 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 

ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory)  
Spence (1973) อธิบายว่าผู้บริหารย่อมมีข้อมูลข่าวสารมากกว่า ผู้ลงทุน การตัดสินใจเรื่อง

โครงสร้างเงินทุนจึงเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ลงทุนรู้ว่า ผู้บริหารมีความเห็นอย่างไรต่อทิศทางของบริษัท
ในอนาคต เช่นการเลือกวิธีก่อหนี้ในกรณีที่ผู้บริหารคาดว่ากิจการจะขาดทุน กิจการจะเลือกใช้วิธีการ
เพ่ิมหุ้นสามัญ เพ่ือดึงผู้ลงทุนรายใหม่เข้าร่วมรับผลขาดทุน แต่ถ้าเป็นการก่อหนี้แบบการระดมทุนที่มี
ต้นทุนที่ต้องจ่ายแน่นอน (คือดอกเบี้ยจ่ายซึ่งเป็นภาระผูกพันของบริษัท) และกิจการไม่สามารถจ่ายเงิน
จ านวนดังกล่าวได้ บริษัทจะเข้าสู่ภาวะล้มละลาย ผู้ลงทุนจึงเชื่อว่าการที่บริษัทก่อหนี้เพ่ิมหรือมีการใช้
หนี้สินในโครงสร้างเงินทุนในสัดส่วนที่สูงบริษัทย่อมมีความมั่นใจในผลการด าเนินงานในอนาคตของ
บริษัท ว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดี การส่งสัญญาณด้วยการก่อหนี้จึงเป็นสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือ 
เป็นต้น มีนักวิจัยจ านวนหนึ่งที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ กลไกการส่งสัญญาณให้นักลงทุนได้ทราบถึง
ศักยภาพของบริษัท เช่น งานวิจัยของ Ross (1977) ที่พบว่า กลไกในตลาดที่ผู้บริหารใช้ในการส่ง
สัญญาณให้ นักลงทุนประกอบด้วยการช าระหนี้ การจ่ายปันผล การกู้ยืมเงิน/การก่อหนี้ การซื้อหุ้นคืน 
การประกาศควบรวมหรือซื้อธุรกิจ การประกาศซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป การประกาศแยกตัวของบริษัท
ร่วมหรือบริษัทย่อย Heijnen  and Van der Made (2012) ยังพบว่าการที่บริษัทถูกผู้บริโภคคว่ าบาตร 
เป็นอีกกลไกทางการตลาดหนึ่งที่ส่งสัญญาณ ให้นักลงทุนได้ทราบถึงความสามารถในการด าเนินงาน  
และโอกาสในการเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคตได้ นอกจากนี้ มีงานวิจัยจ านวนมากท่ีน าทฤษฎีการส่ง
สัญญาณมาใช้ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิด ขึ้นได้เป็นอย่างดี เช่น งานวิจัยของ Welch (1989) และ
Zheng & Stangeland (2007) ที่พบความสัมพันธ์ในทางลบระหว่างราคาหุ้นกับคุณภาพของบริษัท 
เนื่องจากราคาหุ้นที่บริษัทน าเสนอขายครั้งแรก (Initial Price Offering: IPOs) ในราคาที่ต่ ากว่ามูลค่าที่
แท้จริงจะเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับนักลงทุนทราบถึงขีดความสามารถของบริษัทในอนาคต สอดคล้องกับ 
งานวิจัยของ Lucas and McDonald (1990) ที่พบว่า ราคาหุ้นของบริษัทจะลดลงเมื่อมีการประกาศ
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เพ่ิมทุน เช่นเดียวกับ Hirtle (2004) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการซื้อหุ้นคืนกับผลการด าเนินงาน
ของ Bank Holding Company ในสหรัฐอเมริกา พบว่า การซื้อหุ้นคืนในราคาที่สูงมีความสัมพันธ์กับ
การเพ่ิมข้ึนของก าไรและท าให้คุณภาพของสินทรัพย์ดีขึ้นในปีที่มีการซื้อหุ้นคืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัท
ที่ซื้อขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์นั้นแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารของ Bank Holding Company  ซึ่งมีข้อมูล
เกี่ยวกับความคาดหวังในการท าก าไรจากการซื้อหุ้นคืนของผู้ถือหุ้น  ก าลังส่งสัญญาณเข้าไปในตลาดเพ่ือ
แสดงให้นักลงทุนเห็นถึงการเพ่ิมขึ้นของผลการด าเนินงาน และเลือกใช้วิธีเข้าท าการซื้อหุ้นคืนเมื่อ
สถานะกระแสเงินสดอยู่ในระดับดี หากเปรียบเทียบกับโอกาสในการท าก าไรจากการลงทุนภายนอก  
ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ทฤษฎีการส่งสัญญาณเพ่ืออธิบายลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการ
วิจัยและพัฒนาและแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 

ส่วนทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory)  
Jensen and Meckling (1976)  อธิบายถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญาระหว่างบุคคล

หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นตัวการ (Principal) ในการแสวงหาประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน โดยการว่าจ้าง
ตัวแทน (Agent) ให้ด าเนินการบริหารจัดการแทนตนเอง และในขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมไม่ให้
ตัวแทนด าเนินการที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นตัวการจึงต้องให้ผลตอบแทนที่สามารถ  จูงใจตัวแทนได้ มิฉะนั้น
อาจก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์เนื่องจากตัวแทนหรือฝ่ายบริหารจะพยายามหา
หนทางในการสร้างมูลค่าสูงสุดให้ตัวการก็ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หนทางนั้นเอ้ือประโยชน์ให้กับ
ตัวเองหรือเกิดดุลภาพในผลตอบแทนที่ทั้งสองฝ่ายจะได้รับตามสัญญา มิฉะนั้นอาจเป็นไปได้ท่ีตัวแทนจะ
ปกปิด ซ่อนเร้นข้อมูล หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ และกระท าการที่ผิดต่อศีลธรรม เช่น การตกแต่งก าไร
โดยใช้ดุลยพินิจของตัวแทนเองซึ่งการกระท าดังกล่าวของผู้บริหารก่อให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการ
ก าไร (Earnings Management)  Cheng (2004) พบว่ากิจกรรมการวิจัยและพัฒนานั้นถือเป็นต้น
ก าเนิดของปัญหาตัวแทน (Agency Problem) ระหว่างผู้รู้ข้อมูลวงใน (ผู้บริหาร) กับผู้อยู่วงนอก  
(ผู้ถือหุ้น) โดยการเปิดเผยข้อมูลนี้อาจเป็นเครื่องมือในการลดปัญหาดังกล่าวรวมถึงความไม่สมมาตรของ
ข้อมูลได้ Jensen & Meckling. (1976) โดยการที่ข้อมูลต่าง ๆ นั้นถูกรับรู้อย่างทั่วถึงหรือการที่มีความ
ไม่สมมาตรของข้อมูลในระดับต่ านั้นท าให้เกิดประโยชน์ต่าง ๆ ตามมารวมถึงการที่มูลค่าของบริษัท 
(Firm Value) เพ่ิมขึ้น  ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้จะใช้ทฤษฎีตัวแทนเพ่ืออธิบายความสัมพันธ์ของการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน 

งานวิจัยของ Bozzolan et al. (2003) กล่าวถึงจุดประสงค์ท่ีท าให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลด้าน
การวิจัยและพัฒนานั้น พบว่า บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการลงทุนอย่างมากในด้านสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน
เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยสื่อสารผ่านทางการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ต่าง ๆ  Garcia-Meca et al. (2005) พบว่า การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเป็นการเปิดเผยเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและลูกค้า ซึ่งผู้วิจัยท าการตั้งสมมติฐานในงานวิจัยดังนี้ H1: การเปิดเผยข้อมูล
ด้านการวิจัยมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
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เอ ไอ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจมีเหตุจูงใจในการไม่เปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของบริษัทได้
เช่นกัน เนื่องจากบริษัทอาจเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาอาจส่งผลในทางลบต่อผลการ
ด าเนินงานของบริษัท โดยในงานวิจัยของ Healy and Palepu (1993) พบว่าบริษัทอาจมีแรงจูงใจที่จะไม่
เปิดเผยข้อมูลการวิจั ยและพัฒนาเนื่ องจากเหตุผลเรื่องการแข่ งขันซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจั ย 
ที่พบว่าการเปิดเผยข้อมูลแบบครอบคลุมค่าใช้จ่าย  โดยมีเหตุผลและแรงจูงใจที่จะปกปิดรายงาน  เพราะ
ผลที่ตามมาท าให้คู่แข่งรู้ทันถึงข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทคู่แข่ง(Verrecchia, 1983; Dye, 1985; 
Jones, 2007) ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561)ก าหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้ค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของการวิจัยขึ้นเป็นสินทรัพย์  และค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนานั้นสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้   
ผู้วิจัยจึงท าการตั้งสมมติฐาน  H2: การเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนามีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน  

ผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการวัดผลการด าเนินงานที่ดีมีความส าคัญอย่างมากต่อ
ความส าเร็จขององค์กร  เนื่องจากระบบการวัดผลการด าเนินงานมีหน้าที่ในการแปลงกลยุทธ์ขององค์กร
ไปสู่กระบวนการการด าเนินงาน ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางการเงินจะถูกแสดงด้วยตัวเลขทางบัญชีใน
งบการเงินขององค์กร (Zuriekat, Salameh, & Alrawashdeh, 2011, p.160) ท าให้สามารถสื่อสาร 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กรได้รับรู้ว่าองค์กรจะมีผลสรุปของการบริหารงานเป็นอย่างไร เกิดก าไร
หรือขาดทุน (นภดล ร่มโพธิ์, 2546, น.27; ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และพิมพ์ใจ วีรศุทธากร, 2555, น.80) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทาง
การเงิน  โดยประชาการที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่อยู่ในกลุ่มเอ็ม เอ ไอ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพขนาดกลางและขนาดเล็ก และเป็นธุรกิจที่มี
แนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต  ศึกษาผ่านรายงานประจ าปี  ท าการศึกษาครอบคลุมถึงช่วงเวลาก่อน
และหลังการมีนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ใช้ข้อมูล 3 รอบปีบัญชีคือ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 โดยมี
เงื่อนไขว่าบริษัทที่จะน ามาใช้ในการศึกษาต้องมีรายชื่อหลักทรัพย์อยู่ในกลุ่มเอ็ม เอ ไอ ทั้ง 3 รอบปีบัญชี
และมีแบบแสดงรายงานประจ าปีครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ท าการวิจัย อาจมีสาเหตุมาจากการถูกเพิก
ถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ การถอนตัวออกจากตลาดหลักทรัพย์ หรือการเพ่ิงเข้ามาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ มีจ านวน 164 บริษัท แต่จากเงื่อนไขที่
ก าหนดท าให้มีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 128 บริษัท 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก
บริษัทกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาข้อมูลจากรายงานประจ าปีตลอด 3 รอบปีบัญชี โดยเก็บข้อมูลจากการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน รวมทั้งตัวแปรควบคุม ได้แก่ ดังนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 95 -



อายุของธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ อายุ CEO ของธุรกิจ และประเภทอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม S-Curve การวิจัยครั้งนี้ประยุกต์ใช้กระดาษท าการในการเก็บข้อมูลการวิจัยและพัฒนา โดยการ
ใช้กระดาษท าการนับจ านวนค าในรายงานประจ าปีตามค านิยามศัพท์ที่ก าหนดขึ้น  ทั้งนี้งานวิจัยในครั้ง
ใช้การวัดมูลค่าแต่ละตัวแปรตามวิธีดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 
ตารางแสดงวิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่าตัวแปร 

ตัวแปร ค าย่อ วิธีที่ใช้ในการวัดมูลค่า 

ตัวแปรตาม  - ผลการด าเนินงานทางการเงิน Y  - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)   

ตัวแปรอิสระ - การเปดิเผยข้อมลูการวิจัย X1  - วิเคราะห์เนื้อหาในรายงานประจ าปีที่เปิดเผยข้อมลูการวิจยั
และข้อมลูการพัฒนาตามค านิยามศัพท์ที่ก าหนดขึ้น  และนับ
จ านวนค าที่เปิดเผยในแตล่ะบริษัทตลอดระยะเวลา 3 ปี 

               - การเปดิเผยข้อมูลการพัฒนา X2 

ตัวแปรควบคุม - อายุของธุรกิจ X3  - อายุของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561  

                 - ความเสี่ยงของธุรกิจ X4  - อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น คือ หนี้สินรวมหารด้วย
ส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 3 ปี 

                 -การเติบโตของธุรกิจ X5  - อัตราการเติบโตของธุรกิจตลอดระยะเวลาที่ศึกษา 3 ปี 

                 - อายุ CEO ของธุรกิจ X6  - อายุของ CEO คนล่าสุดของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ตัวแปรควบคุม - ประเภทอุตสาหกรรมใน
กลุ่ม S-Curve 

X7  - ประเภทธุรกิจในกลุ่ม S - Curve 5 อุตสาหกรรม จาก 9 หมวด
ธุรกิจ  ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร (ภาคธุรกิจ
การเกษตรและอาหาร / เครื่องดื่ม) อุตสาหกรรม (ภาคยาน
ยนต์) ทรัพยากร (ภาคพลังงาน / สาธารณูปโภค) บริการ 
(ภาคสุขภาพ บริการดูแล, การท่องเที่ยว / การพักผ่อน, การ
ขนส่ง / โลจสิติก) และเทคโนโลยี (ภาคของช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์, เทคโนโลยสีารสนเทศ / การสื่อสาร) 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงาน
ทางการเงินผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) โดยแสดงด้วยการแจกแจง
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินนั้น 
ผู้วิจัยนั้นใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Matrix) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Model) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางรูปแบบ Panel ท าให้มีกลุ่ม
ตัวอย่างปีละ 128 บริษัท ระยะเวลา 3 ปี รวมทั้งสิ้น จ านวน 384 บริษัท ตัวแปรควบคุม สามารถเขียน
เป็นสมการได้ดังนี้ 

Y1 = a + b1x1 + b2x 2  + e          
Y2 = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5  + b6x6 + b7x7 + e           
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ผลการศึกษา และการอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 384 บริษัท เก็บข้อมูลโดยการใช้
กระดาษท าการในการเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และผลการด าเนินงานทาง
การเงินโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ เก็บข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลพ้ืนฐานของบริษัท เก็บข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา และเก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานทางการเงิน 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย
และพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน ในรายงานประจ าปีของกลุ่มตัวอย่าง มีจ านวนทั้งหมด 
128 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 7 
บริษัท คิดเป็นร้อยละ 5.47 กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 9 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.03 กลุ่มอุตสาหกรรม
ธุรกิจการเงิน 8 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 6.25 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 31 บริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 24.22 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 14 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 10.94 กลุ่ม
อุตสาหกรรมทรัพยากร 10 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.81 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 39 บริษัท คิดเป็นร้อย
ละ 30.47และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 10 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 7.81 ตัวแปรตามที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ คือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ตัวแปรอิสระได้แก่ การเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัย การ
เปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนา ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลที่ได้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด และค่าสูงสุด ซ่ึงสามารถสรุปผลได้ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางที่ 2  
แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่่าสุด และค่าสูงสุด อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ     
ผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา   

ตัวแปร   ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลการด าเนินงานทางการเงิน (ROE) -1.29 46.24 
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย  (ค า) 276.57 234.06 
การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา  (ค า) 168.06 192.95 

 
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2559 ถึง 2561 

จ านวน 128 บริษัท ผู้วิจัยสามารถสรุปผลว่าอัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวนค าที่
เปิดเผยข้อมูลการวิจัย และจ านวนค าที่เปิดเผยข้อมูลการพัฒนา จากการวิเคราะห์เนื้อหาในรายงาน
ประจ าปี ได้แก่ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น จากรายงานประจ าปีของบริษัท พบว่า ในระหว่าง
ปี  พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าเฉลี่ย -1.29 เท่า  
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โดยปี พ.ศ. 2559 มีค่าเฉลี่ย -1.78 เท่า ปี พ.ศ. 2560 มีค่าเฉลี่ย -2.25 เท่า และปี พ.ศ. 2561 มี
ค่าเฉลี่ย 44.38 เท่า การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย พบว่า ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 การ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยเฉลี่ย จ านวน 276.57 ค า โดยในปี พ.ศ. 2559 มีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัย 
จ านวน 247.98 ค า ปี พ.ศ. 2560 มีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัย จ านวน 277.45 ค า และปี พ.ศ. 2561 มี
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย จ านวน 304.28 ค า และในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาพบว่า ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561 การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเฉลี่ย จ านวน 168.06 ค า โดยในปี 
พ.ศ. 2559 มีการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา จ านวน 161.82 ค า ปี พ.ศ. 2560 มีการเปิดเผยข้อมูลการ
พัฒนา จ านวน 164.38 ค า และปี พ.ศ. 2561 มีการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา จ านวน 177.98 ค า 

การศึกษายังมีการก าหนดตัวแปรควบคุมจากลักษณะกิจการโดยที่ท าให้บริษัทมีการเปิดเผย
ข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนานั้น พบว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการลงทุนอย่างมากในด้าน
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยสื่อสารผ่านทางการเปิดเผยข้อมูลการ
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีชั้นสูงจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน  และ
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนานั้นอาจเอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทคู่แข่ง โดยตัวแปรควบคุม
ประกอบด้วย ดังนี้ อายุของธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ อายุ CEO ของธุรกิจ และ
ประเภทอุตสาหกรรมกลุ่ม S – Curve ซึ่งสามารถสรุปผลว่า อายุของธุรกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 6 ปี ค่าสูงสุดเท่ากับ 58 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.67 ปี  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 10.51 ปี ความเสี่ยงของธุรกิจมีค่าต่ าสุดที่ -7.24 เท่า ค่าสูงสุดที่ 49.92 เท่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.47 เท่า และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.03 เท่า การเติบโตของธุรกิจ มีค่าต่ าสุดเท่ากับร้อยละ    
-391.91 ค่าสูงสุดเท่ากับร้อยละ 332.19 เท่า ค่าเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ -17.36 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับร้อยละ 57.69 อายุ CEO คนล่าสุดของธุรกิจ มีค่าต่ าสุดเท่ากับ 0 ปี(ไม่เปิดเผยอายุ) 
ค่าสูงสุดเท่ากับ 84 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 61.44 ปี และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 18.18 ปี 

ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและ พัฒนาและผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน โดยใช้การทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Correlation)  
ดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3  
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’ Correlation) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Y 1               
X1 -.046 1             
X2 -.072 .131* 1           
X3 .075 -.028 -.063 1         
X4 -.410** .036 -.058 .028 1       
X5 .609** .000 .077 .065 -.263** 1     
X6 .148** -.002 -.106* .110* -.048 .048 1   
X7 .018 -.014 .004 .044 .031 .072 -.088 1 
VIF   1.020 1.042 1.024 1.085 1.095 1.037 1.019 

** ระดับนัยสา่คัญที่ 0.01 *  ระดับนัยสา่คัญที่ 0.05 
     

ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) พบว่า การเปิดเผย
ข้อมูลการพัฒนามีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงิน คือ เมื่อบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการ
พัฒนาเพ่ิมขึ้นท าให้ผลการด าเนินงานทางการเงินลดลง  และเมื่อทดสอบความสัมพันธ์ของการเปิดเผย
ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินโดยใช้ตัวแปรควบคุมที่เป็น ความเสี่ยงของ
ธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ และอายุ CEO ของธุรกิจ พบว่า เมื่อบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา
เพ่ิมข้ึนท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานลดลงเช่นกัน  แต่เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ดังกล่าวโดยใช้ตัวแปร
ควบคุมที่เป็นอายุของธุรกิจและประเภทอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve ไม่พบความสัมพันธ์ของการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน  ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  
แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 
Unstandarsized Coefficients 

Standarsized 
Coefficients t sig 

B Std. Error Beta     
(Constant) -.696 8.993   -.077 .938 

การเปิดเผยข้อมูลการวิจัย -.004 .008 -.020 -.530 .597 

การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนา -.027 .009 -.115 -2.977 .003** 

อายุของธุรกิจ .130 .168 .030 .776 .438 

ความเสี่ยงของธุรกิจ -3.103 .451 -.270 -6.881 .000** 

การเติบโตของธุรกิจ .434 .032 .541 13.713 .000** 
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ตารางที่ 4  
แสดงการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (ต่อ) 

ตัวแปร 
Unstandarsized 

Coefficients 
Standarsized 
Coefficients 

t sig 

B Std. Error Beta   
อายุ CEO ของธุรกิจ .237 .098 .093 2.430 .016* 
ประเภทอุตสาหกรรมในกลุ่ม 
S-Curve 

-.670 4.840 -.005 -.138 .890 

R Square         .465 
Adjusted R Square         .455 
F-Value (Sig)       46.770(.000) 
** ระดับนัยสา่คัญที่ 0.01 *  ระดับนัยสา่คัญที่ 0.05 

   
การอภิปรายผล 

ผลการศึกในโมเดลที่ 2 พบความสัมพันธ์เชิงลบของการเปิดเผยข้อมูลด้านการพัฒนากับผลการ
ด าเนินงานทางการเงินอย่างเป็นนัยส าคัญที่ระดับ 0.01  ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยที่พบว่าการ
เปิดเผยข้อมูลแบบครอบคลุมค่าใช้จ่าย โดยมีเหตุผลและแรงจูงใจที่จะปกปิดรายงาน เพราะผลที่ตามมา
ท าให้คู่แข่งรู้ทันถึงข้อมูลที่เอ้ือประโยชน์ให้กับบริษัทคู่แข่ง (Verrecchia, 1983; Dye, 1985; Jones, 
2007) ซึ่งมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) ก าหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้ค่าใช้ จ่ายในส่วน
ของการวิจัยขึ้นเป็นสินทรัพย์ และค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนานั้นสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้      
และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดแต่ละประเด็นในการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา พบว่า จะมีผลการ
ด าเนินงานทางการเงินลดลง เช่น ความเสี่ยงของธุรกิจ การเติบโตของธุรกิจ และอายุ CEO ของธุรกิจ 
เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเป็นการเปิดเผยข้อมูลการน าผลการวิจัยหรือความรู้อ่ืนมาใช้ใน
แผนงาน หรือออกแบบเพ่ือการผลิตสิ่งใหม่หรือสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมาก  ก่อนที่จะเริ่มการผลิตหรือ
การใช้ในเชิงพาณิชย์ เช่น วัตถุดิบ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ กระบวนการ บริการ ซึ่งเปิดเผยผ่านรายงานประจ าปี  
เป็นไปได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาเป็นการเปิดเผยถึงสิ่งที่ได้ด าเนินการจริงในรอบปีบัญชีนั้นซึ่งท า
ให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เพราะตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ก าหนดให้กิจการต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายในส่วนของการพัฒนาเป็นสินทรัพย์หาก
เข้าเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด เช่น มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคที่จะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใช้งานหรือขาย มีความตั้งใจจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือ
น ามาใช้งานหรือขาย มีความสามารถจะท าให้สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเสร็จสมบูรณ์เพ่ือน ามาใช้งานหรือขาย  

อย่างไรก็ตามผลการศึกษาในโมเดลที่ 2 ไม่พบความสัมพันธ์ของประเด็นชี้วัดอายุของธุรกิจและ
ประเภทอุตสาหกรรมในกลุ่ม S-Curve แต่เนื่องจากนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในปี พ.ศ. 2559 ที่ให้
ความส าคัญในเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การวิจัยและ
พัฒนารวมถึงการสร้างนวัตกรรมถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ และตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) ที่ได้อภิปรายผลไปข้างต้น จะเห็นได้ว่าลักษณะและระดับ 
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การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น แสดงให้เห็นว่าธุรกิจให้
ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงิน และเมื่อธุรกิจมี
การเปิดเผยข้อมูลการพัฒนาจะท าให้ผลการด าเนินงานทางการเงินลดลงเนื่องด้วยค่าใช้จ่ายดังกล่าว   
 
การสรุปผล และข้อเสนอแนะ 

ลักษณะและระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผลการด าเนินงานทางการเงินของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2559 ถึง พ.ศ. 2561 มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ในแต่ละปี และการเปิดเผยข้อมูลการพัฒนากับผลการด าเนินงานทางการเงินมีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ   

ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทราบถึงสถานการณ์การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาและผล
การด าเนินงานทางการเงินที่ภาพรวมมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี สามารถใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ
วางแผนที่จะลงทุนหรือไม่ลงทุนในธุรกิจนั้นๆ สามารถวิเคราะห์แนวโน้มการเปิดเผยข้อมูลและมองเห็น
ถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผลการด าเนินงานธุรกิจ มีส่วนส าคัญที่จะก าหนดนโยบายต่างๆ ของธุรกิจ
เพ่ือเพ่ิมผลการด าเนินงานให้กับธุรกิจในอนาคต 

ผู้วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องการใช้สื่อเดียวในการรวบรวมข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอาจ
มีความคลาดเคลื่อนกับบางกลุ่มอุตสาหกรรม และประชาการที่ใช้ในการศึกษาเป็นเพียง กลุ่มเดียวซึ่งมี
จ านวนน้อย หัวข้อการวิจัยในครั้งถัดไปอาจศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กลุ่มอ่ืนๆ รวมถึง
บริษัทที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  โดยทดสอบความสัมพันธ์การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนาเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงานด้านอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ผลการด าเนินงานทางการเงิน เพ่ือให้เห็นถึง
ความแตกต่างของความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินกับด้านอื่นๆ 
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพ่ือศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทและ
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2559 ถึง 2561 จ านวน 173 บริษัท งานวิจัยนี้มีการประยุกต์การวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาจากรายงานประจ าปี ผลการศึกษาพบว่าจ านวนประโยคที่
มีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ตลอดระยะเวลา 3 ปี จ านวน 10.99 ประโยค และปริมาณการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนามีระดับการเปิดเผยเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปี นับตั้งแต่ประเทศไทยมีการ
ประกาศใช้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  เมื่อเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ท าให้
บริษัทให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนามากขึ้นเพ่ือเป็นการให้ข้อมูลที่มี
ประโยชน์ส าหรับนักลงทุนเป็นการสร้างความตื่นตัวในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ให้มีนวัตกรรม
เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิง
พหุท าให้พบว่าขนาดของบริษัทและอายุ CEO ของธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนา ส่วนประเภทอุตสาหกรรมและโครงสร้างหนี้สินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผย
ข้อมูลการวิจัยและพัฒนา   
 
ค าส าคัญ: การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา คุณลักษณะของบริษัท บริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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Abstract 
 The objectives of the study are to study levels of research and development 
information revelation of current listed companies in Thailand and to test the 
relationship between corporate characteristics and research and development 
disclosure. The data collection has done during 2016 BE to 2018 BE of 173 companies. 
This research has adapted content analysis to get research and development 
information revelation data from corporate annual reports. The research results show 
that over the 3-year study; research and development information has published 10.99 
sentences and tends to increase every year since Thailand 4. 0 Model has been 
announced to boost the country’ s economy aiming at economic structure 
transformation to innovation. Due to future economic transformation, enterprises now 
realize the importance of research and development information revelation for 
investors’ consideration. This helps provoke the country’s innovation driven economic 
development and create long term sustainability.  Moreover, Multiple Regression 
Analysis shows that corporation size and its CEO’ s age have positive correlation to 
research and development information revelation while types of industry and debt 
structures have negative correlation to research and development information 
revelation. 
 
Keywords: Research and Development Disclosure, Company Characteristics, The Listed 
Companies in Stock Exchange of Thailand 
 
บทน า   
 รัฐบาลได้ประกาศโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในปี พ.ศ.2559 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยเปลี่ยนความได้เปรียบที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไปสู่ความได้เปรียบทางการแข่งขัน  เปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เน้นการเพ่ิมมูลค่า (Value Added) เป็นการสร้างมูลค่า (High 
Value) หรือการสร้างผลิตภาพ (Productivity) โดยมุ่งเน้น 5 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายดังนี้ กลุ่มที่ 1 
กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มที่ 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ่มที่ 3 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและดิจิทัล กลุ่มที่ 4 กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ทุนวัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง กลุ่มที่ 5 กลุ่มอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและอุตสาหกรรม
สนับสนุน เพ่ือรองรับการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้น ท าให้บริษัทในภาคอุตสาหกรรมต้อง
ปรับตัว หันมาให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นหานวัตกรรมส าหรับการเพิ่มมูลค่าที่แตกต่าง
ให้กับสินค้าและบริการ แต่ละบริษัทก็งัดกลยุทธ์ขึ้นมาแข่งขันในรูปแบบที่หลากหลาย การเตรียมความ
พร้อมด้วยการให้ความส าคัญด้านการวิจัยและพัฒนา ท าให้แทบทุกกิจการที่รอดพ้นวิกฤติมาได้ ล้วนให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น ท าให้เกิดการเปลี่ยนรูปแบบการท างาน เป็นกุญแจน าไปสู่
ความส าเร็จ การเปิดเผยข้อมูลที่ดีเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีประโยชน์ในการดูแลบริษัท ท าให้บริษัทสามารถ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 104 -



ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง เพราะการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเป็นการสร้างความโปร่งใสและความถูกต้องของ
ข้อมูล ส่งผลให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศสนใจเข้ามาลงทุนในบริษัทมากยิ่งขึ้น เพราะเชื่อ
ว่าจะได้รับผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ ท าให้บริษัทจ านวนมากให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูล
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงบวกกับบริษัท เป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน เพราะในกรณีที่
บริษัทมีโครงการวิจัยหรือพัฒนาที่ส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และความเชื่อมั่นใน
อนาคตอันใกล้ของบริษัท  บริษัทจะต้องอธิบายรายละเอียดของโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวด้วย 
เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่  โครงการใหม่ และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมให้ดีขึ้น จะต้องกล่าวถึงความคืบหน้า 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และความเชื่อมั่นของบริษัท อัตรา
ผลตอบแทนที่บริษัทจะได้รับจากการลงทุนในโครงการนั้น ๆ การพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดความสับสนของนักลงทุน โครงการที่เปิดเผยต้องมีความแน่นอนและเกิดขึ้นจริงก่อน 
ไม่ใช่เป็นการกล่าวอ้างข้ึนมาลอย ๆ โดยที่โครงการยังไม่มีอยู่จริง (เช่น มีการบันทึกข้อตกลงเพ่ือท าความ
เข้าใจในการลงทุนร่วมกันของนักลงทุน) 
 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2561) ก าหนดให้กิจการต้องไม่รับรู้
ค่าใช้จ่ายในส่วนของการวิจัยเป็นสินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานั้นสามารถรับรู้เป็นสินทรัพย์ได้ หาก
เข้าเกณฑ์ที่มาตรฐานการบัญชีก าหนด ในการเปิดเผยข้อมูลมาตรฐานการบัญชีระบุว่า กิจการต้อง
เปิดเผยจ านวนรวมของรายจ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาซึ่งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างงวด  โดย
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาของบริษัทมีการรับรู้เป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ท าให้บริษัทขนาดใหญ่มีข้อได้เปรียบ
ในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดในการจัดท าข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับ
การบริหารงานของบริษัท (Lang & Lundholm, 1993) ส่วนบริษัทที่อยู่อุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
มันจะพบกับสภาพแววล้อมของการท างานที่คล้ายคลึงกัน จึงมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลเหมือนกัน (ฐิติ
มา กิ่งแก้ว, 2554) โครงสร้างหนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทมีการท ากิจกรรมด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนด้านผลการ
ด าเนินงานของบริษัท ท าให้เจ้าหนี้สามารถคาดการณ์ถึงความสามารถในการช าระหนี้ของบริษัท 
(Alsaeed, 2006) ส่วนอายุ CEO ของธุรกิจ ท าหน้าที่บริหาร จัดการ ควบคุม และดูแลการด าเนิน
กิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท พิจารณาแผนการลงทุนใน
ธุรกิจต่างๆ ที่ก่อให้ เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้มีส่วนได้ เสีย  เพ่ือน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหาร และคณะกรรมการของบริษัท (ธันยพร จ าเริญดารารัศมี, 2558)   
 อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าประเด็นเรื่องการวิจัยและพัฒนาเป็นเรื่องที่ส าคัญมากส าหรับประเทศ
ไทย แต่งานวิจัยทางด้านบัญชีที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีไม่มากนักและยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบริษัทและการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนับตั้งแต่รัฐบาลมีการประกาศโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ในปี พ.ศ.2559 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันของประเทศไทย  แต่งานวิจัยในของ วิกรม  มโนหมั่นศรัทธา (2558) ที่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน  SET  100  Index ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555-
2557 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนที่ประเทศไทยมีการประกาศใช้โมเดลไทยแลนด์ 4.0  ส่วนงานวิจัยของ 
พรชนิตว์  แสงนภาวรรณ (2550) ที่ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาของบริษัทใน
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กลุ่มธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
45 บริษัท ในปี 2547-2548 ก็เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศใช้นโยบายนี้เช่นกัน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้โมเดลไทยแลนด์  4.0 
 2. เพื่อทดสอบคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบันนับตั้งแต่รัฐบาลประกาศใช้โมเดล
ไทยแลนด์  4.0  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 จากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้บริษัททราบถึงสถานการณ์การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
และท าให้ทราบถึงคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ ปัจจุบัน  ใช้เป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการ
วางแผน ก าหนดนโยบาย พิจารณาแผนการลงทุนและการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาของ
บริษัท ทีก่่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นักลงทุน  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า เจ้าหนี้ 
และยังเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในประเทศ สร้าง
ความตระหนักรู้ให้เห็นความส าคัญของการวิจัยและพัฒนาให้กับภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี เพ่ือให้ทุกภาคส่วนหันมาให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนา เป็นการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  
 
การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย 
 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียถูกน ามาใช้ศึกษาเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของบริษัทและการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทฤษฎีผู้
มีส่วนได้เสียมีแนวคิดว่า ผู้บริหารไม่ควรใส่ใจเพียงผู้มีส่วนได้เสียภายในองค์กรเท่านั้น แต่ควรสนับสนุน
ความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยและได้ขยายผู้มีส่วนได้เสียในมุมมองของบริษัทที่กว้างขึ้นว่าเป็นผู้มีส่วนได้
เสียกลุ่มอ่ืนที่ไม่ได้มีสิทธิหรือมีเสียงในการด าเนินกิจการหรือบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัททั้ง
พนักงาน ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต ชุมชนในท้องถิ่น และรัฐบาล R. Edward Freeman (1983) 
สนับสนุนแนวคิดนี้เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอาจมีผลต่อ(หรือได้รับ) ผลกระทบจากการบรรลุ
เป้าหมายของบริษัท โดยเชื่อว่าบุคคลเหล่านี้มีผลกระทบ(หรือได้รับ) ผลกระทบจากความส าเร็จตาม
ภารกิจขององค์กร ส่วน Carrol & Bucholtz (2006) อธิบายเหตุผลว่าท าไมผู้มีส่วนได้เสียจึงมีส่วนใน
ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบริษัท ในปัจจุบันไม่ได้มองเพียงแค่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุน แต่มองไปถึง 
เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน สื่อ ชุมชน หน่วยงานรัฐบาล องค์กร ส่วนพรพัตรา เอี่ยวประดิษฐ์ (2555) 
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะของกิจการและการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจด
ทะเบียนใน SET 100 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 พบว่าบริษัทท่ีมีมูลค่าสินทรัพย์รวมสูงจะมีการเปิดเผย
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ข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าบริษัทที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมต่ า เป็นการเปิดเผยให้ผู้มีส่วนได้เสียเห็นการ
บริหารสินทรัพย์ของบริษัท เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย ถึงแม้ว่าความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้เสียจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้นบริษัทต้องตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนแปลง
ของผู้มีส่วนได้เสียด้วย (Deegan, 2001)  
 การเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา 
 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือค้นหา “นวัตกรรม” เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการเพิ่มมูลค่าที่
แตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท าให้คู่แข่งในตลาดมีมาก
ขึ้น แต่ละบริษัทก็งัดกลยุทธ์ขึ้นมาแข่งขันในรูปแบบที่หลากหลาย การเตรียมความพร้ อมด้วยการให้
ความส าคัญด้านการวิจัยและพัฒนา ท าให้แทบทุกกิจการที่รอดพ้นวิกฤติมาได้  ล้วนแล้วแต่ให้
ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น  ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานมากยิ่งขึ้น  อีก
ทั้งยังเป็นกุญแจน าไปสู่ความส าเร็จในอนาคต  
 การเปิดเผยข้อมูลที่ดีเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์ในการดูแลบริษัท สามารถด าเนินกิจการ
ได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้ผู้ลงทุนเชื่อมั่นในการด าเนินงาน เชื่อว่าจะได้ประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่  ท าให้
บริษัทจ านวนมากให้ความส าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา  มีงานวิจัยพูดถึง
จุดประสงค์ที่ท าให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลพบว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมีการลงทุนในด้าน
สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นจ านวนมากเพ่ือสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน  มีการสื่อสารผ่านทางการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา (Bozzolan et al., 2003) บางงานวิจัยพบว่าบริษัทเปิดเผยข้อมูล
จ านวนมากมีแนวโน้มที่มีต้นทุนเงินทุนต่ า เพราะต้นทุนเงินทุนต่ ามีประโยชน์เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่า
ควรลงทุนหรือไม่ควรลงทุนในโครงการใดบ้างของบริษัท (Francis et al., 2008) เป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและลูกค้า ผ่านการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา (Garcia-Meca et al., 
2005) บริษัทที่มีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาท าให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงของบริษัท (Jones, 
2007; Merkley, 2014)  
 
การพัฒนาสมมติฐาน 
 H1 : ขนาดของบริษัท (SIZE) งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล และใช้สินทรัพย์รวมเป็นเกณฑ์ในการวัดขนาดของบริษัท Zoysa & 
Wijewardena (2003) กล่าวว่าบริษัทขนาดใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะ
บริษัทขนาดใหญ่มีต้นทุนในการเปิดเผยข้อมูลให้มีคุณภาพก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นไปด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การเปิดเผยข้อมูลต่อขนาดของบริษัทที่มีขนาดใหญ่จะมีต้นทุนในการจัดท าที่ต่ ากว่าบริษัทขนาดเล็ก 
เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กอาจมีงบประมาณในการเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอท าให้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมี
คุณภาพน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้นคุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะมีความสัมพันธ์
ทางตรงกับขนาดของบริษัทและผลการด าเนินงานของบริษัทนั่นเอง ส่วน Skinner (2003) กล่าวว่า การ
เปิดเผยข้อมูลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์จะเพ่ิมมากขึ้นตามขนาดขององค์กร เป็นการลดต้นทุ น
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกิดจากความเสียหายที่มีการฟ้องร้อง ส่วน Lang & Lundholm (1993) พบว่า
บริษัทขนาดใหญ่มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก และบริษัทที่มีผลการ
ด าเนินงานดีในปัจจุบันจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงกว่าบริษัทที่มีผลการด าเนินงานต่ า ขณะที่ 
Gary (1999) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ส่วน
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ฐิติมา กิ่งแก้ว (2554) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
ตามความสมัครใจ ดังนั้นผลการศึกษาในอดีตข้างต้น ท าให้การศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานว่า H1 : ขนาด
ของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา เพราะบริษัทขนาดใหญ่มีข้อ
ได้เปรียบในเรื่องของการประหยัดต่อขนาดของการจัดท าข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชน
ทราบเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัท 

H2 : ประเภทอุตสาหกรรม (SECTOR) งานวิจัยส่วนใหญ่พบว่า บริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายกันและเปิดเผยในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดย
มักจะเปิดเผยถึงกลยุทธ์ของบริษัท ความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (Zeng et al., 
2012) อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมที่ต้องคิดถึงเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น อาหาร
เครื่องดื่ม เซรามิค สารเคมี และปูนซีเมนต์ จะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
Rizk, Dixon, & Woodhead (2008) มีความเห็นว่า แต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่าง
กันเพราะข้อมูลของแต่ละประเภทมีผลต่อบริษัทแตกต่างกันออกไป บางประเภทส่งผลกระทบด้านลบต่อ
บริษัท บางประเภทส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท บางประเภทท าให้ความสัมพันธ์
ระหว่างบริษัท ชุมชนและผู้ลงทุนดีขึ้น หรือมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยเพราะมีข้อบังคับของกฎหมาย
ก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติตาม ส่วนงานวิจัยของ Gary (1999) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเภท
อุตสาหกรรมกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ผลที่พบคือ บริษัทด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์
และไบโอเท็ค มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนมาก ส่วนบริษัทอ่ืนๆ มีการเปิดเผย
ข้อมูลรองลงมา โดยครึ่งหนึ่งเป็นการเปิดเผยในส่วนของภาพรวมของบริษัท ซึ่งเป็นการเปิดเผยอยู่ใน
รายงานประจ าปี มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยผลลัพธ์ (Output) คือการเปิดเผยความส าเร็จของการวิจัยและ
พัฒนาในปัจจุบัน พร้อมทั้งเปิดเผยศักยภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ Bozzolan et al., 
(2003) พบว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมักจะมีการลงทุนอย่างมากในด้านสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนเป็นการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีการสื่อสารผ่านการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ต่างๆ ขณะที่งานวิจัยของวิกรรม มโนหมั่นศรัทธา (2558) ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณลักษณะของบริษัทกับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา พบว่าประเภทอุตสาหกรรมไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา ดังนั้นผลการศึกษาในอดีตข้างต้น ท าให้
การศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานว่า H2 : ประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนา เพราะบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันมีแนวโน้มที่จะ
เปิดเผยข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน หรือมกีารใช้นโยบายเดียวกันหรือคล้ายกัน 

H3 : โครงสร้างหนี้ (LEV) เงินทุนของบริษัทมาจากแหล่งเงินทุนภายในบริษัท หรือภายนอก
บริษัทที่ได้จากการก่อหนี้สิน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเงินทุนมาขยายกิจการหรือใช้ในการด าเนินงาน 
เงินทุนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญใช้สนับสนุนการด าเนินงานของบริษัท ผู้บริหารต้องสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับเจ้าหนี้ให้เป็นถึงผลการด าเนินงานที่ดีของบริษัทและท าให้บริษัทมีความสามรถในการช าระหนี้ 
ด้วยการเปิดเผยข้อมูลบริษัทที่มีคุณภาพ ถ้าบริษัทมีโครงสร้างทุนที่ประกอบด้วยหนี้สินที่มีสัดส่วนที่สูง
จะมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินของโครงสร้างเงินทุนต่ ากว่า 
(Alsaeed, 2006) และหนี้สินยังเป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้บริษัทเพ่ิมการท ากิจกรรมด้านการวิจัย
และพัฒนา รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ิมขึ้นเพ่ือตอบสนองความคาดหวังของนักลงทุนที่เกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัท ท าให้เจ้าหนี้สามารถคาดการณ์ได้ว่าบริษัทจะสามารถด าเนินงานได้อย่าง
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ต่อเนื่องในระยะยาว ท าให้บริษัทที่มีความต้องการกู้เงินมีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย
และพัฒนามากขึ้น จากการศึกษาของฐิติมา กิ่งแก้ว (2554) พบว่าบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า ส่วนงานวิจัยของวิกรรม มโนหมั่นศรัทธา (2558) พบว่าบริษัท
ที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงจะมีแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนาน้อยกว่าบริษัทที่สัดส่วน
หนี้สินต่ า ดังนั้นผลการศึกษาในอดีตข้างต้น ท าให้การศึกษาครั้งนี้ตั้งสมมติฐานว่า H3 : โครงสร้างหนี้มี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา เพราะเงินทุนที่มาจากส่วนของเจ้าหนี้นั้น 
ย่อมตามมาด้วยภาระดอกเบี้ยจ่ายที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงาน กิจการใดที่พ่ึงพิงเงินทุนที่มาจากแหล่งนี้
มากเกินไป ความเสี่ยงทางฐานะการเงินกิจการย่อมมีสูงตามไปด้วยจึงเลือกไม่เปิดเผย  

การศึกษาในครั้งนี้มีการก าหนดตัวแปรควบคุมคืออายุ CEO ของธุรกิจ เนื่องผู้บริหารอายุมาก
มักจะมีความได้เปรียบในการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับผู้บริหารที่มีอายุน้อย  เพราะประสบการณ์ใน
การด าเนินธุรกิจ (ธันยพร จ าเริญดารารัศมี , 2558) พบว่าอายุของผู้บริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย 8 กลุ่มอุตสาหกรรม เปรียบเทียบกับโมเดลไทยแลนด์ 4.0 ท าให้ได้ประชากร 6 กลุ่มอุตสาหกรรม  
โดยแบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเดิม (First S-Curve) คืออุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่อเที่ยวเชิงสุขภาพ การเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร และ 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) คือ 
หุ่นยนต์เพ่ืออุตสหากรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสหากรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสหากรรมการแพทย์ครบวงจร และอุตสาหกรรมที่ไม่อยู่ใน S-Curve 
ทีป่ระกอบด้วย 20 หมวดธุรกิจ ซึ่งมปีระชากร 331 บริษัท ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (Yamane)  ในการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างท าให้ได้กลุ่มตัวอย่าง 181 บริษัท และใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) แต่มีบางบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 8 บริษัท จึงท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 173 บริษัท
ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป สามรอบ
ปีบัญชี จึงได้ 519 ตัวอย่าง 

ประเภทอุตสาหกรรม (SECTOR) 

ขนาดของบริษัท (SIZE) 

การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา H2 

โครงสร้างหนี้สิน (LEV) 

อายุ CEO ของธุรกิจ (CEO AGE) 

H1 

H3 
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 งานวิจัยนี้เป็นการเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บข้อมูลจากงบการเงิน รายงาน
ประจ าปี ตั้งแต่ปี 2559-2561  เก็บข้อมูลคุณลักษณะของบริษัทที่ 3 ตัวได้แก่ ขนาดของบริษัท (SIZE) 
ซึ่งวัดค่าจาก Natural Logarithm ของสินทรัพย์รวม ประเภทอุตสาหกรรม (SECTOR) มี 6 กลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ประกอบด้วย 20 หมวดธุรกิจ และก าหนดค่าให้หมวดธุรกิจเป็นตัวแปรหุ่น ถ้าเป็นหมวด
ธุรกิจที่อยู่ใน S-Curve = 1 และ Non S-Curve = 0 โครงสร้างหนี้สิน (LEV) วัดค่าจากอัตราส่วนหนี้สิน
รวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตัวแปรควบคุม อายุ CEO ของธุรกิจ (CEO AGE) วัดค่าจากอายุของ
ผู้บริหารสูงสุดในปีที่ท าการเก็บข้อมูล ตัวแปรตามเป็นการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาที่เลือกใช้
การนับประโยค ใช้วิธีการนับความถี่ของ “Text Unit” ด้วยการจัดประเภทการเปิดเผยข้อมูลออกเป็น 
Input การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา, Output การเปิดเผยความส าเร็จของ
การวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นในอนาคต, Future Expenditure การเปิดเผยการ
คาดการณ์ของการวิจัยและพัฒนาในอนาคตด้านตัวเงินและเนื้อหาในการวิจัยและพัฒนา, Financial 
เป็นการเปิดเผยข้อมูลด้านบัญชีหรือตัวเงิน, Strategy เป็นการเปิดเผยการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ
กลยุทธ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือศึกษาระดับของการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statics) อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับการเปิดเผยข้อมูลและ
คุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูล ด้วยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ส่วนการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ใช้อธิบายการเปิดเผยข้อมูลการวิจัย
และพัฒนา กับขนาดของบริษัท ประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างหนี้สิน และอายุ CEO ของธุรกิจ ส่วน
การวิเคราะห์คุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาใช้การ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  
สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

ตัวแปร ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SIZE (LN) 5.36 14.67 9.05 1.67 
LEV -11.66 26.54 .99 1.65 
CEO AGE 33.00 86.00 59.12 10.45 
TEXUNIT .00 51.00 10.99 9.86 

ตัวแปรค่าไม่ต่อเนื่อง (Discrete Variable)  
ตัวแปร N Dummy = 1 Dummy = 0 % 
SECTOR 173.00 90.00 83.00 50.00 

  
จากการวิเคราะห์ค่าลอการิทึมธรรมชาติขนาดของบริษัทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.05 ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเท่ากับ 1.67 ค่าต่ าสุดคือ 5.36 และค่าสูงสุดคือ 14.67  โครงสร้างหนี้สินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
0.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.65 ค่าต่ าสุดคือ -11.66 และค่าสูงสุดคือ 26.54  อายุ CEO ของ
ธุรกิจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 59.12 ปีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.45 ค่าต่ าสุดคือ 33 ปี และค่าสูงสุด
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คือ 86 ปี ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.99 ประโยค ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 9.86 ค่าต่ าสุดคือ 0 ประโยค และค่าสูงสุดคือ 51 ประโยค จากกลุ่มตัวอย่าง 519 
ตัวอย่างพบว่ามีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 474 ตัวอย่าง ส่วนตัวแปรที่เป็นตัวแปรหุ่นอย่าง 
SECTOR หรือประเภทอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม S-Curve เท่ากับ 90 บริษัท อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 
หรือ Non S-Curve  83 บริษัท ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 50.00  

ตารางที่ 2  
ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาแยกตามปีและแยกตามเรื่องทีเ่ปิดเผยข้อมูล  

เร่ืองที่เปิดเผยข้อมูล 
ปี TEXUNIT 

ทั้งหมด 
TEXUNIT 

เฉลี่ย 
ร้อยละ 

2559 2560 2560 

Input 1,037.00 1,297.00 1,471.00 3,805.00 7.33 66.68 

Output 232.00 247.00 286.00 765.00 1.47 13.41 

Future Expenditure 52.00 49.00 50.00 151.00 0.29 2.65 
Financial 35.00 38.00 36.00 109.00 0.21 1.91 

Strategy 251.00 263.00 362.00 876.00 1.69 15.35 

TEXUNIT ทั้งหมด 1,607.00 1,894.00 2,205.00 5,706.00 10.99 100.00 

TEXUNIT เฉลีย่ 9.29 10.95 12.75 10.99 
  

 ปริมาณการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 ปี 2559 มีการเปิดเผย
ข้อมูลโดยเฉลี่ย 9.29 ประโยค ปี 2560 เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนเป็น 10.95 ประโยค และปี 2561 เฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจาก
ปีเก่าเป็น 12.75 ประโยค ทั้งสามปีมีการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาเฉลี่ย 10.99 ประโยค การ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนามีระดับของการเปิดข้อมูลไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559-2561 และจากตารางบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ Input หรือการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับการลงทุนในการวิจัยและพัฒนามากที่สุดคือร้อยละ 66.68 รองลงมาเป็น Strategy หรือการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์ของบริษัทคือร้อยละ 15.35  รองลงมาเป็น Output  หรือการเปิดเผย
ความส าเร็จของการวิจัยและพัฒนาในปัจจุบันและศักยภาพที่เพ่ิมขึ้นในอนาคตของบริษัทคือร้อยละ 
13.41 รองลงมาเป็น Future Expenditure หรือการเปิดเผยการคาดการณ์ของการวิจัยและพัฒนาใน
อนาคตของบริษัทคือร้อยละ 2.65 ส่วนที่เปิดเผยน้อยสุดก็คือ Financial หรือการเปิดเผยข้อมูลด้าน
บัญชีหรือตัวเงินที่บริษัทใช้ในการวิจัยและพัฒนาของบริษัทคือร้อยละ 1.91 ตามล าดับ  

ตารางที่ 3  
สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด  (Correlation Coefficient) 
ตัวแปร (Variable) TEXUNIT SIZE SECTOR LEV CEO AGE VIF 

TEXUNIT 1           
SIZE .446** 1       1.187 

SECTOR .045 .224** 1     1.086 

LEV .022 .206** -.010 1   1.290 

CEO AGE .117** .046 .065 -.054 1 1.023 

หมายเหตุ: *ระดับความมีนัยส าคัญที ่0.05, **ระดับความมีนัยส าคัญที ่0.01 
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 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งตัวแปรควบคุม คืออายุ CEO ของธุรกิจ พบว่า ขนาดของบริษัทมี
ความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนามากที่สุด r = 0.446 เมื่อท าการตรวจสอบ Multi 
Collinearity ด้วยค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1.023 ถึง 
1.290 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงให้เห็นว่าไม่มีตัวแปรอิสระใดเป็นตัวแปรตัวเดียวกัน ท าให้สามารถ
น ามาวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ได ้
 
ตารางที่ 4  
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -19.401 3.032   -6.398 0 
SIZE 2.699 .250 .458 10.785 .000*** 
SECTOR -1.369 .802 -.069 -1.707 .088* 
LEV -.527 .265 -.088 -1.984 .048** 
CEO AGE .093 .037 .099 2.506 .013** 
R Square         .222 
Adjusted R Square         .212 
F-Value (Sig)       20.889(.000) 
หมายเหตุ: *ระดับนัยส าคัญที่ 0.1, **ระดับนัยส าคัญที่ 0.05, ***ระดับนยัส าคัญที่ 0.01  

  
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผย

ข้อมูลการวิจัยและพัฒนาพบว่าค่า R Square มีค่าเท่ากับ 0.222 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้งหมดที่
ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบด้วย ขนาดของบริษัท ประเภทอุตสาหกรรม โครงสร้างหนี้สิน โดยมีอายุ 
CEO ของธุรกิจเป็นตัวแปรควบคุม สามารถน ามาอธิบายตัวแปรตามได้ร้อยละ 22.2 หรือเท่ากับร้อยละ 
21.2 หากดูจากค่า Adjusted R Square ส่วนผลการวิ เคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ  (Multiple 
Regression Analysis) พบว่าคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ขนาดของบริษัทและอายุ CEO ของธุรกิจส่งผลในทิศทางบวกกับการ
เปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ส่วนประเภทอุตสาหกรรมและโครงสร้างหนี้สินส่งผลในทิศทางลบต่อ
การเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 ขนาดของบริษัท (SIZE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ Zoysa & Wijewardena 
(2003) ที่พบว่าขนาดของบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการเปิดเผยข้อมูล คือบริษัทขนาดใหญ่มี
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การเปิดเผยข้อมูลมากกว่าบริษัทขนาดเล็ก เพราะบริษัทขนาดใหญ่มีต้นทุนในการเปิดเผยข้อมูลให้มี
คุณภาพก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นไปด้วย ค่าใช้จ่ายในการเปิดเผยข้อมูลต่อขนาดของบริษัทขนาดใหญ่จะ
มีต้นทุนในการจัดท าที่ต่ ากว่าบริษัทขนาดเล็ก เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กอาจมีงบประมาณในการจัดท า
การเปิดเผยข้อมูลไม่เพียงพอท าให้ข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมีคุณภาพน้อยกว่าบริษัทขนาดใหญ่ ดังนั้น 
คุณภาพของการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจะมีความสัมพันธ์ทางตรงกับขนาดของบริษัทและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทนั่นเอง ส่วน Skinner (2003) กล่าวว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์จะเพ่ิมมากขึ้นตามขนาดขององค์กร เป็นการลดต้นทุนเกี่ยวกับกฎหมายที่เกิดจากความ
เสียหายที่มีการฟ้องร้อง ส่วน Lang & Lundholm (1993) พบว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่มีคุณภาพมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก และบริษัทที่มีผลการด าเนินงานดีจะมีการเปิดเผยข้อมูลที่
มีคุณภาพสูงกว่าบริษัทที่มีผลการด าเนินงานต่ า ส่วนประเภทอุตสาหกรรม (SECT)R) มีความสัมพันธ์เชิง
ลบกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.1 ผลการศึกษาไม่สอคคล้อง
กับงานวิจัยของ Zeng et al., (2012) ที่พบว่าบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 
มีแนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลที่คล้ายกันและเปิดเผยในระดับที่ใกล้เคียงกัน โดยมักจะเปิดเผยถึงกลยุทธ์
ของบริษัท ความไม่แน่นอนและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต Rizk, Dixon, & Woodhead (2008) 
พบว่าแต่ละอุตสาหกรรมมีการเปิดเผยข้อมูลที่แตกต่างกันเพราะข้อมูลของแต่ละประเภทมีผลต่อบริษัท
แตกต่างกัน บางประเภทส่งผลกระทบด้านลบต่อบริษัท บางประเภทส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันให้กับบริษัท บางประเภทท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท ชุมชนและผู้ลงทุนดีขึ้น หรือบาง
ประเภทมีความจ าเป็นต้องเปิดเผยเพราะมีข้อบังคับของกฎหมายก าหนดไว้ให้ต้องปฏิบัติตาม ส่วน
งานวิจัยของ Gary (1999) พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทอุตสาหกรรมกับการเปิดเผยข้อมูลด้าน
การวิจัยและพัฒนา ผลที่พบคือ บริษัทด้านซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์และไบโอเท็ค มีการเปิดเผยข้อมูลด้ าน
การวิจัยและพัฒนาเป็นจ านวนมาก ส่วนบริษัทอ่ืนๆ มีการเปิดเผยข้อมูลรองลงมา ซ่ึงสอดคล้องกับ 
Bozzolan et al., (2003) พบว่าบริษัทที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงจะมีการลงทุนอย่างมากในด้านสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีการสื่อสารผ่านการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ส่วนโครงสร้างหนี้สิน (LEV) มีความสัมพันธ์เชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัย
และพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นั่นหมายความว่าบริษัทที่มีโครงสร้างหนี้สินสูงมี
แนวโน้มที่จะเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่าบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  วิกรรม 
มโนหมั่นศรัทธา (2558) ที่พบว่าบริษัทที่มีสัดส่วนหนี้สินสูงจะมีแนวโน้มของการเปิดเผยข้อมูลด้านการ
วิจัยและพัฒนาน้อยกว่าบริษัทที่สัดส่วนหนี้สินต่ า เช่นเดียวกับฐิติมา กิ่งแก้ว (2554) พบว่าบริษัทที่มี
สัดส่วนหนี้สินสูงจะมีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในระดับต่ า ส่วนอายุ CEO ของธุรกิจ (CEO 
AGE) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
เนื่องจาก CEO อายุมากมีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เมื่อเปรียบเทียบกับ CEO อายุน้อย เพราะ 
CEO ท าหน้าที่บริหารจัดการและควบคุมดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย 
ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่
บริษัทและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเช่นนักลงทุน ลูกค้า เป็นต้น ผู้บริหารอายุมากจะมีวุฒิภาวะสูง มี
ประสบการณ์ในการบริหารงาน มีทักษะในการบริหารงานเพ่ือก าหนดทิศทางขององค์กรให้สามารถ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และตอบสนองความต้องการให้กับผู้มีส่วนได้เสียได้
อย่างเต็มที ่(ธันยพร จ าเริญดารารัศมี, 2558) 
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 จากการศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา พบว่าการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและ
พัฒนามีระดับของการเปิดข้อมูลไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ้นในทุกๆปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 -2561 และศึกษา
คุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนาของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่าคุณลักษณะของบริษัทที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูล
การวิจัยและพัฒนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติได้แก่ ขนาดของบริษัทและอายุ CEO ของธุรกิจส่งผลในทิศ
ทางบวกกับการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา ส่วนประเภทอุตสาหกรรมและโครงสร้างหนี้สินส่งผล
ในทิศทางลบต่อการเปิดเผยข้อมูลการวิจัยและพัฒนา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานประจ าปีตั้งแต่ปี 2559-2561 ซึ่งเป็น
การเก็บข้อมูลเพียง 3 ปี และเก็บจากรายงานประจ าปีเพียงสื่อเดียว ส่วนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ใช้
ประชากรจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพียงกลุ่มเดียวและเลือกเฉพาะ
อุตสาหกรรมที่อยู่ในโมเดลไทยแลนด์ 4.0 เท่านั้น ซึ่งอาจไม่เพียงพอ งานวิจัยในอนาคตควรจะเก็บ
รวบรวมข้อมูลการวิจัยและพัฒนาจากสื่ออ่ืน ๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเป็นต้น และควรเก็บข้อมูลให้มาก
ว่า 3 ปี เพ่ือดูแนวโน้มในระยะยาวของการเปลี่ยนแปลง ส่วนในด้านของประชากรควรเลือกประชากร
ทุกอุตสาหกรรมและทุกหมวดธุรกิจมาใช้ในการศึกษา 
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ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลใน
หัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Relationship between Audit Committee Characteristics and Key Audit 
Matters Disclosures of Companies of the Stock Exchange of Thailand 
 
จริญญา เหย็บแม  Charinya Yebmae1 

จิตติมา วิเชียรรักษ์   Jittima Wichianrak2 

 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ลักษณะการ
เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 403 บริษัท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559-2561 การศึกษา
ครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาโดยการนับค าในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบ
บัญชี ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนเฉลี่ย 3.15 คน โดยมีความเป็นอิสระร้อยละ
99.97 มีคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญด้านบัญชีและการเงินเฉลี่ย 1.64 คน  
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความถี่ในการประชุมเฉลี่ยปีละ 5.9 ครั้ง และมีระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งเฉลี่ยอยู่ที่ 8.51 ปี ทั้งนี้จากการศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ พบว่า มีการเปิดเผย
ข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเฉลี่ย 762.64 ค า โดยเรื่องที่มีการเปิดเผยมากที่สุด ได้แก่ 
การรับรู้รายได้ รองลงมาคือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินค้าคงเหลือ และการวัดมูลค่าสินทรัพย์ 
ตามล าดับ ทั้ งนี้ ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ความถี่ ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ และระยะเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี 
 
ค าส าคัญ: เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ 
 
Abstract   

This study aims to investigate the extent audit committee characteristics 
attributes and level of disclosure of Key Audit Matters (KAM) in the new auditor’s 
reports, and to examines the relationship between the audit committee characteristics 
and the disclosure of KAM of companies listed in the stock exchange of Thailand. Using 
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403 companies, annual reports during 2016 to 2018 were used to quantify number of 
word counted by using content analysis. The results showed that the audit committee 
size had an average of 3.15 people, audit committee independence at 99.97 percent, 
audit committee financial literacy had an average at 1.64 person, audit committee 
frequency of meetings had an average at 5.9 times per year, audit committee had an 
average tenure of 8.51 years. Furthermore, this study found an average of KAM 
disclosure was 762.64 words. Moreover, the most common topic of KAM disclosures 
was revenue recognition following by asset impairment, inventory, and asset valuation. 
The study also found significant positive relationships between the audit committee 
frequency of meetings and KAM disclosures. However, there is a significant negative 
relationship between the tenure of audit committee and KAM disclosure. 
 
Keywords: Key Audit Matters Disclosure, Audit Committee  
 
บทน า 

หลังวิกฤตทางการเงินในปี ค.ศ.2008-2009 หน่วยงานทั่วโลกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการก ากับดูแล
การตรวจสอบได้เริ่มมีการปฏิรูปมาตรการต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ เกี่ยวกับการตรวจสอบ 
โดยเฉพาะในรายงานของผู้สอบบัญชี (Velte, 2018) เพราะในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินด้วยถ้อยค าที่เป็นมาตรฐาน โดยเริ่มจากแบบ 2 วรรค แบบ 3 วรรค และแบบ 6 
วรรค โดยคณะกรรมการมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ ได้เสนอให้ปรับเปลี่ยนรายงานของ
ผู้สอบบัญชีเป็นรูปแบบใหม่อีกครั้ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารข้อมูลในรายงานของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งบการเงินมากข้ึน (ชาญชัย ชัยประสิทธิ์, 2559) 

ส าหรับในประเทศไทย ได้มีการประกาศใช้รายงานผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ โดยบังคับใช้ส าหรับ
งบการเงินที่มีวันสิ้นสุดรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป โดยบังคับใช้ส าหรับ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เท่านั้น ซึ่งมีการก าหนดให้เปิดเผยข้อมูลเพ่ิมเติม ในหัวข้อ “เรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters: KAM)”ในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งข้อมูลที่จะน าเสนอ
ในหัวข้อนี้ได้นั้น ต้องเป็นความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ หรือประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้สอบบัญชีพบในระหว่าง
การตรวจสอบ ซึ่งรวมถึงจุดบกพร่องที่ส าคัญของการควบคุมภายในด้วย (นิพันธ์ เห็นโชคชนะ, 2560)  

โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบอันดับต้นๆ จากการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีครั้งนี้ คงหนีไม่
พ้นคณะกรรมการตรวจสอบ (KPMG Phoomchai Audit, 2016) เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าที่ในการก ากับดูแลระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ และควบคุมความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร โดยคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องท างานได้อย่างอิสระ แสดงความเห็นได้อย่าง
ตรงไปตรงมา ตลอดจนหารือและสนับสนุนการท างานของผู้สอบบัญชีจึงต้องมีการสื่อสารระหว่างกันเพื่อ
สอบถามถึงปัญหาที่ผู้สอบบัญชีตรวจพบและคาดว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร (ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2553) โดยคณะกรรมการตรวจสอบนั้นถือเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นที่มามีส่วนช่วยในการลดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร (Boonyanet and 
Promsen, 2018) และยังเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารกับผู้สอบบัญชี อีกด้วย (สมบูรณ์ สาระพัด , 
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2547) อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาตรวจสอบจากภายนอก (External 
Audit) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบจากภายใน  (Internal Audit) ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น  (Velte, 2018) และจากการ
เปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีครั้งนี้ท าให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องปรึกษาหารือกับผู้สอบ
บัญชีมากขึ้น โดยเน้นเรื่องที่อาจเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (KPMG Phoomchai Audit, 2016) 
อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ถือหุ้นอีกด้วย (ประภัสสร 
โปร่งวิทยากร, สุรางค์ เห็นสว่าง และธนาวัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล , 2560) และนอกจากนี้เนื่องจากรายงาน
ของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่เพ่ิงเริ่มบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2559 ท าให้งานวิจัยในอดีตที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ยังมีจ ากัด (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย, ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และอนุวัฒน์ ภักดี, 2562) อีกทั้งงานวิจัยใน
อดีตที่เกี่ยวข้องยังไม่พบข้อสรุปของความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและ
การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือเป็น
เหตุผลประกอบในการสนับสนุนหรือขัดแย้งผลงานวิจัยในอดีต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชี และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของ
คณะกรรมการตรวจสอบและการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือสนับสนุนหรือขัดแย้งทฤษฎีตัวแทนที่ใช้ในการวิจัย และเพ่ือให้ทราบถึงลักษณะของการ
เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ อีกทั้งยังเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบให้มี
ความเหมาะสมกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบอีกด้วย 
 
การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 การเปิดเผยข้อมูลเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานของผู้สอบ
บัญชีอีกครั้ง โดยการเพ่ิมหัวข้อ “เรื่องส าคัญตรวจสอบ (KAM)” เข้าไปในรายงานของผู้สอบบัญชี 
เพ่ือให้ผู้สอบบัญชีสามารถน าเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงในเรื่องที่ผู้สอบบัญชีเล็งเห็นว่าเป็น
ความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ โดยเรื่องนั้นต้องเคยสื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบมาก่อน ซึ่งอาจรวมถึง 
ความเสี่ยงที่มีความส าคัญทีผู่้สอบบัญชีต้องใช้การพิจารณามากหรือประเด็นที่ผู้สอบตรวจพบในระหว่าง
การตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน รวมถึงการระบุจุดบกพร่องของการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
ด้วย (สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) โดยการน าเสนอข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ (KAM) จะบังคับเฉพาะรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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เท่านั้น ซึ่งบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่สิ้นสุดรอบบัญชีในหรือหลัง 31 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป (สภา
วิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2559) 
 
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย  
 ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ของ Jensen and Meckling (1976) อธิบายเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร โดยทฤษฎีนี้จะมองว่าทุกคนย่อมมีแรงปรารถนาที่จะท าการใดเพ่ือ
ผลประโยชน์ของตัวเอง ซึ่งการสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเองของผู้บริหารอาจไม่ได้สร้างผลประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น (อภิรมย์ อุยถาวรยิ่ง, 2558) ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการเข้าถึงข้อมูลของผู้บริหารและผู้
ถือหุ้นมีความไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้บริหารนั้นจะมีอ านาจในการควบคุมและมีการเข้าถึงข้อมูลมากกว่า 
ท าให้ผู้บริหารนั้นมีแนวโน้มที่จะบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของตนเองมากกว่าประโยชน์ของผู้ถือหุ้น 
ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นนั้นต้องแต่งตั้งบุคคลเข้ามาสอดส่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารและเพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (ประภัสสร โปร่งวิทยากร และคณะ, 2560) โดยผู้สอบบัญชีนั้นก็ถือเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นจากภายนอกที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน และสื่อสารข้อเท็จจริงจากการ
ตรวจสอบผ่านรายงานของผู้สอบบัญชีไปยังผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ (Boonyanet and Promsen, 
2018) และนอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังมีอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยลดความขัดแย้งระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร 
นั่นก็คือ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นตัวแทนจากภายในเพ่ือสอดส่องการปฏิบัติงานของผู้บริหาร 
สอบทานข้อมูลทางการเงิน ระบบควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายใน (อภิรมย์ อุยถาวรยิ่ง, 
2558) อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นตัวแทนเข้ามาตรวจสอบจากภายนอก (External 
Audit) และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปฏิบัติงานตรวจสอบจากภายใน ( Internal Audit) ต้อง
ปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบเพ่ือช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น (Velte, 2018) ซึ่งจะช่วย
ลดปัญหาการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้บริหารอีกด้วย (ประภัสสร โปร่ง
วิทยากร และคณะ, 2560) โดยจากการเปลี่ยนแปลงรายงานของผู้สอบบัญชีในครั้งนี้ ท าให้ผู้สอบบัญชี
และคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการสื่อสารและปรึกษาหารือกันมากขึ้นโดยเน้นเรื่องที่อาจเป็นเรื่อง
ส าคัญในการตรวจสอบ (KPMG Phoomchai Audit, 2016)  
 
การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ จ านวนของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ได้แก่ Yatim (2009) พบว่า จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีอิทธิพลในเชิงบวกกับการ
บริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร สอดคล้องกับ Goodwin-Stewart and Kent (2006) ที่พบว่า 
ยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีจ านวนเพ่ิมขึ้นจะยิ่งส่งผลให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้น เพราะการมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ิมขึ้นจะท าให้มีความต้องการงานตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีคุณภาพสูงขึ้น  ค่า
สอบบัญชีเพ่ิมข้ึน และค่าสอบบัญชีก็มีอิทธิพลในเชิงบวกกับการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบด้วย 
(เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) จากงานวิจัยข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H1: จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
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งานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ปริศนา เยาวมาร และคณะ (2561) พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่
เป็นอิสระจะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อค่าสอบบัญชีเพราะกรรมการตรวจสอบที่เป็นอิสระนั้นจะไม่มีส่วนได้
เสียกับบริษัท จึงต้องการงานสอบบัญชีที่มีคุณภาพสูง เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมั่นต่อรายงานการเงิน 
สอดคล้องกับ Goodwin-Stewart and Kent (2006) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระ
สูงจะสนับสนุนการท างานของผู้สอบบัญชีอย่างเต็มที่ มีความต้องการงานตรวจสอบที่มีคุณภาพสูงขึ้น ค่า
สอบบัญชีก็เพ่ิมขึ้น และค่าสอบบัญชีนั้นก็มีอิทธิพลในเชิงบวกกับจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบอีก
ด้วย (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) จากงานวิจัยข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H2: ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
ในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรู้ความช านาญด้านบัญชี
และการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ คุณากร ค าพุฒ (2549) พบว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีความรู้และมีความช านาญด้านบัญชีจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี เพ่ือ
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างปฏิบัติหน้าที่กับผู้สอบบัญชี ส่งเสริมให้มีการจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กรดีขึ้น (Yatim, 2009) สอดคล้องกับ Abbott et al. (2003) ที่พบว่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบที่มีความรู้มีความช านาญด้านบัญชีและด้านการเงินนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าสอบ
บัญชี อีกทั้งค่าสอบบัญชีนั้นก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบด้วย 
(เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) จากงานวิจัยข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H3: ความรู้ความช านาญด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ความถี่ในการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ Yatim (2009) พบว่า ยิ่งคณะกรรมการตรวจสอบจัดประชุมบ่อยครั้งจะ
ท าให้องค์กรมีการบริหารจัดการความเสี่ยงดีขึ้น สอดคล้องกับ Goodwin-Stewart and Kent (2006); 
ปริศนา เยาวมาร และคณะ (2561) ที่พบว่าความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมี
อิทธิพลในเชิงบวกต่อค่าสอบบัญชีเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบจะต้องการงานสอบบัญชีที่มี
คุณภาพมากขึ้น ปริมาณงานของผู้สอบสูงขึ้นท าให้ค่าสอบบัญชีเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย และค่าสอบบัญชีนั้นก็
มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจ านวนเรื่องส าคัญในการตรวจสอบด้วย (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 
2562) จากงานวิจัยข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H4: ความถ่ีในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเปิดเผย
ข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
เฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(2553) พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบนั้นไม่ควรด ารงต าแหน่งในองค์กรใดองค์กรหนึ่งเป็นเวลานาน 
เพราะจะท าให้คุ้ยเคยกับองค์กรและอาจละเลยการปฏิบัติหน้าที่ สอดคล้องกับ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง 
(2558) ที่พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบนั้นหากด ารงต าแหน่งนานเกินไปจะไม่แสวงหาแนวคิดใหม่ๆ 
ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ทั้งนี้การด ารงต าแหน่งมานานอาจท าให้ขาดความเป็นกลางและ
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ความคิดอาจคล้อยตามฝ่ายบริหารได้ เนื่องจากสนิทกับผู้บริหารมากเกินไป (Velte, 2018) จากงานวิจัย
ข้างต้นจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H5: ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

นอกจากนี้ในการศึกษาครั้งนี้ยังใช้ตัวแปรควบคุมในการศึกษา ได้แก่ ขนาดของกิจการ ประเภท
ของส านักงานสอบบัญชี และผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ซึ่งมาจากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต 
ของ ชาญชัย ตั้งเรือนรัตน์ (2560) ที่พบว่า ขนาดของกิจการที่ใหญ่ขึ้นจะมีอิทธิพลในเชิงบวกต่อการ
เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพราะยิ่งกิจการใหญ่ขึ้นจะมีการด าเนินการที่ซับซ้อน
ขึ้นมีรายการที่ต้องตรวจสอบมากขึ้น ท าให้เกิดความเสี่ยงภายในกิจการสูงขึ้น และยังพบอีกว่าหากใช้
บริการบริษัทสอบบัญชี Big 4 จะท าให้เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมากกว่าการใช้
บริการบริษัทสอบบัญชีที่ไม่ใช่ Big 4 (Velte, 2018) และทั้งนี้ เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ (2562) 
ยังพบว่าหากบริษัทประสบภาวะขาดทุนจะท าให้เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมาก
ขึ้นด้วย เนื่องจากผู้สอบบัญชีนั้นต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงในการตรวจสอบอีกด้วย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่าง
ปีพ.ศ. 2559-2561 เนื่องจากเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานผู้สอบบัญชีเริ่มบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินที่มีวันสิ้นสุดงวดในหรือหลัง 31 ธันวาคม 2559 โดยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น 
403 บริษัท ทั้งนี้ไม่รวมบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทรัสต์
เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2562)  รวมทั้งบริษัทกลุ่ม
อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน เพราะกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวมีลักษณะเฉพาะต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืน 
(สมบูรณ์ สาระพัด, 2547) บริษัทที่อยู่ในระหว่างฟ้ืนฟูกิจการเพราะไม่สามารถระบุกลุ่มอุตสาหกรรมได้
อย่างชัดเจน และบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย,2562)  ส าหรับสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  การ
วิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression Analysis) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้มีการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ดังตารางที่ 1  

ตารางที่1 
ตารางแสดงการวัดค่าตัวแปร   

ตัวแปร ค าย่อ การวัดค่า 
ตัวแปรตาม   
การเปิ ด เผยข้ อมู ล ในหั วข้ อ เรื่ อ งส า คัญ ในการ
ตรวจสอบ 

Y จ านวนค าท่ีเปิดเผยในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 

ตัวแปรอิสระ   
จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ X1 จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ X2 สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระต่อจ านวน

คณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 
ความช าน าญ ทางด้ านบั ญ ชีห รื อ การ เงินขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ 

X3 สัดส่วนของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีจบการศึกษาด้าน
บัญชีหรือการเงินต่อคณะกรรมการตรวจสอบท้ังหมด 
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ตารางที่1  
ตารางแสดงการวัดค่าตัวแปร (ตอ่) 

ตัวแปร ค าย่อ การวัดค่า 
ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ X4 ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ใน 1 ปี 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเฉลี่ยของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

X5 จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทุกคนต่อจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ  (เศษของปี
นับเป็น 1 ปี) 

ตัวแปรควบคุม   
ขนาดกิจการ X6 ค่าลอกการิทึมธรรมชาติของสินทรัพย์รวม 
ประเภทของส านักงานสอบบัญชี X7 ตัวแปรหุ่น (1= Big4, 0=Non-Big4) 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน X8 ตัวแปรหุ่น (1= ขาดทุน, 0=ไม่ขาดทุน) 
 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ งบการเงิน และรายงาน
ประจ าปีของกลุ่มประชากร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าต่ าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
(Percentage) โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  

ตารางที ่2  
แสดงผลค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

ตัวแปร Min Max Mean S.D. 
ตัวแปรอิสระ     

คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ     
จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ (คน) 3 5 3.15 0.36 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ (คน) 2 5 3.15 0.36 
      สัดส่วนกรรมการที่มีความเปน็อิสระต่อ 
      กรรมการตรวจสอบ ทั้งหมด 

0.89 1.00 0.9997 0.0055 

ความรู้ความช านาญด้านบญัชีและการเงินของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (คน) 

0 4 1.64 0.70 

       สัดส่วนกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ 
       ช านาญด้านบัญชแีละการเงินต่อกรรมการ 
       ตรวจสอบทั้งหมด 

0.11 1.00 0.52 0.22 

ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ (ครั้ง) 4 24 5.90 2.94 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งเฉลี่ยของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ปี) 

1 28 8.51 4.80 

ตัวแปรตาม     
การเปิดเผยข้อมลูในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ    
จ านวนค า (ค า) 244 2,408 762.64 344.65 
จ านวนเรื่อง (เรื่อง) 1 5 2.03 0.83 

ตัวแปรควบคุม     
ขนาดของกิจการ (ล้านบาท) 235.31 2,273,376.37 30,685.16 130,698.14 
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ตารางที ่2  
แสดงผลค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) (ต่อ) 

ตัวแปรควบคุมทีเ่ป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) จ านวน (บริษัท) ร้อยละ 
ประเภทส านักงานสอบบญัช ี     
       - ใช้บริการบริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Big4)   257 63.77 
        - ใช้บริการบริษัทสอบบญัชีท่ีไม่ใช่บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Non-Big4) 146 36.23 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน     
       -  บริษัทมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน   145 35.98 
       - บริษัทไม่มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน   258 64.02 
 
ตารางที่ 3  
แสดงล าดับเร่ืองที่มีการน าเสนอมากที่สุดในหัวข้อเร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ล าดับ เรื่อง ร้อยละ 
1. การรับรูร้ายได ้ 27.45 
2. การด้อยค่าของสินทรัพย ์ 15.25 
3. สินค้าคงเหลือ 14.96 
4. การวัดมลูค่าสินทรัพย ์ 14.14 
5. การควบรวมกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7.23 
6. ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 5.53 
7. ภาษีเงินไดร้อตัดบญัช ี 4.35 
 อื่น ๆ  11.09 

 
ตารางที ่4  
แสดงผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  

ตัวแปร  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 
Y 1                 
X1 -.023 1 

  
  

    
X2 -.023 .041 1             
X3 .110* .124* .018 1 

     
X4 .233** .088 .023 .001 1         
X5 -.170** -.193** .035 -.021 -.036 1       
X6 .369** -.051 .017 .088 .369** -.056 1     
X7 .234** -0.063 .066 .153** .093 -.153** .337** 1   
X8 .074 -.057 .037 -.006 -.090 -.065 -.189** -.134** 1 
VIF  1.048 1.011 1.036 1.163 1.036 1.344 1.215 1.056 

หมายเหตุ: *ระดับความมีนัยส าคัญที ่0.05, **ระดับความมีนัยส าคัญที ่0.01 

 
จากตารางที่ 4 การทดสอบความสัมพันธ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation 

Analysis) ในการหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเพราะหากตัวแปรมีความสัมพันธ์กันมากเกินไปหรือตัว
แปรอิสระนั้นมีความสัมพันธ์กันเองอาจจะก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity โดยทั่วไปเกณฑ์ของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ที่ใช้บอกความสัมพันธ์จะต้องมีค่าน้อยกว่า 0.7 (อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และ
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ฉัตรสิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, 2547) จากการทดสอบพบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) 
ระหว่าง 0.001 ถึง 0.369 และจากการตรวจสอบการเกิดปัญหา Multicollinearity ด้วยค่า Variance 
Inflation Factor (VIF) ผลการตรวจสอบ พบว่าค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1.011 ถึง 1.344 ซึ่งมี 
ค่าน้อยกว่า 10 นั่นหมายถึงว่าตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์เป็นตัวแปรตัวเดียวกันจึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา 
Multicollinearity (อุทัยวรรณ สายพัฒนะ และฉัตรสิริ ปิยะพิมลสิทธิ์ , 2547) และสามารถน าไป
วิเคราะห์สมการความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ได้ ซึ่งมีสมการดังนี้ 
  

Y = a + β1 X1 + β 2 X2+ β 3 X3 + β 4 X4 + β 5 X5 + β 6 X6 + β 7 X7 + β 8 X8 + error 
  
ตารางที่ 5  
แสดงผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร B t Sig 
(Constant) 1607.223 .571 .569 
จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบ -2.394 -.054 .957 
ความเป็นอิสระของคณะกรรมการตรวจสอบ -2540.388 -.904 .367 
ความช านาญทางด้านบญัชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ 100.404 1.421 .156 
ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 14.425 2.489 .013* 
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบ -8.516 -2.598 .010** 
ขนาดกิจการ 68.347 5.824 .000** 
ประเภทของส านักงานสอบบัญช ี 82.433 2.326 .021* 
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน 108.753 3.287 .001** 
R Square   .206 
Adjusted R Square   .190 
F-Value (Sig)  12.794** 
หมายเหตุ: * ระดับนยัส าคัญที่ 0.05, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01   

  
ผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผู้วิจัยพบว่า ความถี่ใน

การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเภทของส านักงานสอบบัญชี มีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกกับการเปิดเผยข้อมูลหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05 รวมถึงประเภท
ของส านักงานสอบบัญชี ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
หัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเฉลี่ยของ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ณ ระดับนัยส าคัญ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า จ านวนของคณะกรรมการตรวจสอบ ความเป็นอิสระของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และความช านาญทางด้านบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบอย่างมีนัยส าคัญ ดังตารางที่ 5 
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บทสรุป การอภิปราย และข้อเสนอแนะ 
บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผลการศึกษา

กับงานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ และลักษณะการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อ
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 
 คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ พบว่า จ านวนของคณะกรรมตรวจสอบมีค่าเฉลี่ยที ่
3.15 คน โดยมีจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละบริษัทอยู่ระหว่าง 3 - 5 คน และมีสัดส่วนของ
กรรมการอิสระต่อกรรมการตรวจสอบนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.9997 หรือร้อยละ 99.97 ส่วนความรู้ความ
ช านาญด้านบัญชีและการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีค่าเฉลี่ยที ่1.64 คน และมีความถี่ในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นเฉลี่ยอยู่ที่ 5.9 ครั้งต่อปี ซึ่งมีการประชุมน้อยสุด 4 ครั้ง และมี
การประชุมมากสุดถึง 24 ครั้งต่อปี ระยะเวลาในการต ารงต าแหน่งโดยเฉลี่ยของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เฉลี่ยอยู่ที ่8.51 ปี โดยมีค่าต่ าสุด คือ 1 ปี และมีค่าสูงสุด 28 ปี  
 ลักษณะการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบ
ใหม่ พบว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 -2561 การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบมีจ านวน
ค าเฉลี่ย 762.64 ค า โดยมีจ านวนค าต่ าสุดอยู่ที่ 244 ค า และสูงสุดอยู่ที่ 2,408 ค า มีจ านวนเรื่องเฉลี่ย
อยู่ที่ 2.03 เรื่อง โดยน้อยสุดอยู่ที่ 1 เรื่อง และมากสุดอยู่ที่ 5 เรื่อง ซึ่งงานวิจัยของ ศจีรัตน์ เมธีสุวภาพ 
(2561) แสดงให้เห็นว่าการเขียนข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบนั้นท าให้ผู้สอบบัญชีรู้สึกลด
ความเสี่ยงจากการตรวจสอบ และยังช่วยองค์กรในการแก้ไขกระบวนการควบคุมภายในและตรวจสอบ
ภายในด้วย ทั้งนี้ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 -2561 การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
พบว่า เรื่องที่มีการน าเสนอมากที่สุดคือ การรับรู้รายได้ รองลงมาคือ การด้อยค่าของสินทรัพย์ สินค้า
คงเหลือ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ การควบรวมกิจการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ตามล าดับ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2560) ที่พบว่า 
เรื่องที่มีการน าเสนอในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเป็นอันดับต้น ๆ ได้แก่เรื่องการรับรู้รายได้ การ
วัดมูลค่าสินทรัพย์ การด้อยค่าของสินทรัพย์ และสินค้าคงเหลือ เป็นต้น 
 ผลการศึกษาตัวแปรควบคุม พบว่า ขนาดของกิจการ มีค่าสินทรัพย์รวมเฉลี่ยอยู่ที่ 30,685.16 
ล้านบาท โดยน้อยสุดอยู่ที่ 235.31 ล้านบาท และสูงสุดอยู่ที่ 2,273,376.37 ล้านบาท ประเภทของ
ส านักงานสอบบัญชี พบว่าส่วนใหญ่ใช้บริษัทสอบบัญชีที่มีขนาดใหญ่ (Big4) คิดเป็นร้อยละ 63.77 และ
ใช้บริการสอบบัญชีจากบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทสอบบัญชีขนาดใหญ่ (Non-Big4)  เพียงร้อยละ 36.23 ส่วน
ผลขาดทุนจากการด าเนินงาน พบว่า บริษัทส่วนใหญ่ไม่มีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 64.02 และมีบริษัทที่มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานเพียงร้อยละ 35.98 เท่านั้น 
 2. สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบและการ
เปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบในรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ผลการศึกษาและ
อภิปรายผลการศึกษาแยกตามสมมติฐานสรุปได้ดังตารางที่ 6 ดังนี้  
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ตารางที่ 6  
แสดงการสรุปผลแยกตามสมมติฐาน 
 สมมติฐาน ผลลัพธ์ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
H1 จ า น ว น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

ตรวจสอบมีความ สัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
ในหั วข้อ เรื่อ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบ
บัญชีแบบใหม่ 

ปฏิเสธ ขั ด แ ย้ ง กั บ  Goodwin-Stewart and Kent (2006) ท่ี พ บ ว่ าจ า น วน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่าสอบบัญชี
เพราะการท่ีมีคณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นจะท าให้มีความต้องการ
งานสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพสูงขึ้นและค่าสอบบัญชีก็มีอิทธิพลในเชิงบวกกับ
การเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 
2562) 

H2 ค ว า ม เ ป็ น อิ ส ร ะ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหั วข้อ
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

ปฏิเสธ ขัดแย้งกับ ปริศนา เยาวมาร และคณะ (2561); Goodwin-Stewart and 
Kent (2006)  ท่ีพบว่า หากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเป็นอิสระจะ
สนับสนุนการท างานของผู้สอบบัญชีอย่างเต็มท่ี มีความต้องการงานสอบ
บัญชีท่ีคุณภาพสูงขึ้น ท าให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น และค่าสอบบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นก็
มีอิทธิพลในเชิงบวกกับการเปิดเผยเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ (เกรียงไกร 
บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) 

H3 ความรู้ความช านาญด้านบัญชี
และการเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความ สัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับการเปิดเผยข้อมูล
ในหั วข้อ เรื่อ งส าคัญ ในการ
ตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบ
บัญชีแบบใหม่ 

ปฏิเสธ ขัดแย้งกับ คุณากร ค าพุฒ (2549) ท่ีพบว่าคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมี
ความรู้ความช านาญด้านบัญชีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกับผู้สอบบัญชีได้
ดีขึ้น และปริศนา เยาวมาร และคณะ (2561); Goodwin-Stewart and 
Kent (2006) ยังพบอีกว่า คณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้มีความ
ช านาญด้านบัญชีและด้านการเงินน้ันมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับค่าสอบ
บัญชี เนื่องจากต้องการงานสอบบัญชีท่ีคุณภาพสูง ท าให้ค่าสอบบัญชีสูงขึ้น 
และค่าสอบบัญชีน้ันก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจ านวนเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบด้วย (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562) 

H4 ความถี่ในการประชุมของคณะ 
ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหั วข้อ
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ 

ยอมรับ  สอดคล้องกับ Goodwin-Stewart and Kent (2006); ปริศนา เยาวมาร 
และคณะ (2561) พบว่า จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบน้ันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าสอบบัญชีเพราะค่าสอบบัญชี
ตามแนวคิด The Audit-Risk Perspective จะเป็นผลมาจากการประเมิน
ความเสี่ยงในองค์กรของผู้สอบบัญชี น่ันหมายถึงถ้ากิจการมีความเสี่ยงสูง
ค่าสอบบัญชีก็สูง และค่าสอบบัญชีน้ันก็มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับจ านวน
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบด้วย (เกรียงไกร บุญเลิศอุทัย และคณะ, 2562)  

H5 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
เฉลี่ ย ขอ งคณ ะ  ก รรม ก าร
ตรวจสอบมีความสัมพันธ์ใน
เชิงลบกับการเปิดเผยข้อมูลใน
หั ว ข้ อ เรื่ อ ง ส า คั ญ ใน ก า ร
ตรวจสอบ ในรายงานผู้สอบ
บัญชีแบบใหม่ 

ยอมรับ สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (2553) ท่ีพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบน้ันไม่ควรด ารง
ต าแหน่งในองค์กรใดองค์กรหน่ึงนานเกินไป เพราะจะท าให้คุ้ยเคยกับ
องค์กรจนละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี และ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง (2558) ยัง
พบอีกว่า คณะกรรมการตรวจสอบท่ีด ารงต าแหน่งมานานจ าท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานลดลง ท้ังน้ีการด ารงต าแหน่งนานอาจท าให้ขาด
ความเป็นกลางจนความคิดอาจคล้อยตามฝ่ายบริหารได้ เนื่องจากสนิทสนม
กับผู้บริหารมากเกินไป (Velte, 2018) 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
 1. การศึกษาครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญใน
การตรวจสอบ อาทิ ค่าสอบบัญชีหรือสถานะการเงินของบริษัท งานวิจัยในอนาคตอาจศึกษา
ความสัมพันธ์ของตัวแปรดังกล่าวกับการเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
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 2. ข้อเสนอแนะต่อผู้ใช้งบการเงินและนักลงทุนในการน าข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการเปิดเผย
ข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบเพ่ือสามารถไปใช้ในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ
เชิงธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง 
 3. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรเพ่ือเป็นแนวทางในการส่งเสริม  ปรับปรุงการท างานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกับ
การเปิดเผยข้อมูลในหัวข้อเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
 4. การศึกษาครั้งนี้ใช้ประชากรจากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยงานวิจัยใน
อนาคตอาจจะขยายขอบเขตการศึกษาในมากขึ้น เช่น ศึกษาทั้งกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ: 
กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
Relationship Between Board Composition and Performance Measured by 
Balanced Scorecard: Case Study at Listed Companies in The Stock 
Exchange of Thailand 
 
ภาวดี มนตรี        Pawadee Montree1 

ปาริชาติ มณีมัย       Parichart Maneemai2 

 
บทคัดย่อ 
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะและทดสอบความสัมพันธ์องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย การศึกษาใช้การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีวัดค่าจากรายงานประจ าปีของกลุ่มประชากรปี 2561 
จ านวน 463 บริษัท จาก 7 อุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะองค์ประกอบของ
คณะกรรมการมีลักษณะดังนี้ มีขนาดคณะกรรมการเฉลี่ย 10 คน สัดส่วนคณะกรรมการอิสระเฉลี่ยร้อย
ละ 41 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยส่วนใหญ่มีการแยกต าแหน่งประธาน
กรรมการและประธานบริหาร และมีความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเฉลี่ย 7.71 ครั้ง ต่อปี 
ลักษณะของผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมีลักษณะดังนี้ ด้านการเงินใช้ตัวชี้วัดอัตราผลตอบแทนเฉลี่ย
ร้อยละ 7.6 ด้านลูกค้าใช้ตัวชี้วัดอัตราการเพ่ิมขึ้นของยอดขายเฉลี่ยร้อยละ 10.70 ด้านกระบวนการ
ภายในใช้ตัวชี้วัดอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือเฉลี่ย 21.67 เท่า และด้านการเรียนรู้และพัฒนาใช้ตัวชี้วัด
ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานเฉลี่ย 13.40 ต่อคน/ปี ผลการทดสอบความสัมพันธ์พบว่า สัดส่วน
คณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ  ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และ
ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้าน
ลูกค้าและด้านกระบวนการภายใน อย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ  : องค์ประกอบของคณะกรรมการ  ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ  ตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 
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Abstract 
The purpose of this research is to study the characteristics and assess the 

relationship between board composition and balanced scorecard performance in the 
listed companies on the Stock Exchange of Thailand. The research uses demographic 
reports in 2018 for analysis. The total research group contains 463 companies from 7 
industries. The analysis method used are descriptive statistics analysis and multiple 
regression analysis. The result found that the characteristics of board size has an 
average of 10 people and proportion of board independence has an average of 41 
percent. Most of the listed companies in the Stock Exchange of Thailand separate 
between groups of positions which are chairman and chief executive. The frequency of 
board meeting is averages 7.71 percent per year. Though, balanced scorecard 
performance characteristics are as followings; for finance, the companies use return on 
asset indicators with an average of 7.6 percent. For customers, they use increasing of 
sales growth indicator which is averagely 10.70 percent. For internal process, they use 
inventory turnover indicator which is 21.67 in average.  For research and development, 
they use employee training hours as an indicator which is averagely 13.40 percent per 
person per year. The result from these relationships found that the proportion of 
board independent has a significant positive impact on the result of balanced 
scorecard, research and development, frequency of board meeting, customers, and 
internal process. 
 
Keywords: Board Composition, Balanced scorecard, The Stock Exchange of Thailand 
 
บทน า 

  คณะกรรมการการก ากับหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.)  ได้น าแนวคิดการก ากับดูแล
กิจการ (Corporate governance)  มาใช้กับองค์กรของประเทศไทยเมื่อปี 2540 เนื่องจากเป็นรูปแบบ
การก ากับดูแลองค์กรประเภทหนึ่งที่สร้างมูลค่าใหม่ทางเศรษฐกิจ สร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ภาครัฐและภาคเอกชนและมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับประเทศ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2554)  โดยถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวในการก ากับดูแลองค์กรที่
ประสบปัญหาความขัดแย้งข้อมูล (Information Asymmetry) และการขัดแย้งผลประโยชน์หรือ
ผลตอบแทนระหว่างเจ้าของกิจการ ผู้ถือหุ้นกับผู้บริหาร และเพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายในในและนอกองค์กร โดยฝ่ายที่มอบอ านาจ คือตัวการหรือเจ้าของกิจการ ในขณะ
ที่อีกฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจคือตัวแทนหรือผู้บริหาร ตราบใดที่ตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพ่ือสร้าง
ผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีที่สอดคล้องกับการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น แต่ถ้าหาก
ผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่สอดคล้องกันจะท าให้เกิดปัญหาการเป็น
ตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 2551) โดยบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะต้องมีหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีเพ่ือลดปัญหาดังกล่าว  
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   กระบวนการก ากับดูแลกิจการที่ส าคัญเบื้องต้นที่มีความส าคัญ คือ การแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยผู้ถือหุ้น ประเด็นส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาในการ แต่งตั้งคือ ผู้บริหารคณะกรรมการและ
คณะกรรมการอิสระ ซึ่งควรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ
ของบริษัท  องค์ประกอบของคณะกรรมการที่ดีต้องแสดงให้เห็นถึง คณะกรรมการควรมีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม 
คณะกรรมการควรจัดให้มีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการที่ชัดเจน และดูแลให้บริษัทมีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆของบริษัทได้ด าเนิน
ไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีจริยธรรม (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562)  การมี
ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจต่อผู้
ถือหุ้น  ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย จึงกล่าวได้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ดี
เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมมูลค่ากิจการ ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของกิจการและสร้างผลการด าเนินที่ดี
ขึ้น (สิริชัย สกุลแพร่พาณิชย์, 2554) โดยผลการด าเนินงาน (Performance) เป็นผลผลิต (Output) 
และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการ ผลผลิตและบริการ ซึ่งท าให้สามารถประเมินและ
เปรียบเทียบกับเป้าประสงค์ มาตรฐาน ผลลัพธ์ที่ผ่านมาและองค์กรอ่ืนๆ ผลการด าเนินการอาจแสดงใน
รูปแบบที่เป็นการเงิน(Financial) และที่ไม่ใช่การเงิน (Non-financial) (การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ, 2012)  ในระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดีมียังให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม
ด้วยกันที่ส าคัญ  ได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น หรือผู้ลงทุน เจ้าหนี้และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่ สังคม
หรือภาครัฐ   
   จากการศึกษาในอดีตที่ผ่านมา พบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงินเพียงด้านเดียว (ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์ 
2556, ณภัทร เอ่ียมวชิรกุล 2559 ฯลฯ) อาจกล่าวได้ว่าผลการด าเนินงานด้านที่ไม่เป็นตัวเงินมี
ความส าคัญไม่ต่างจากผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน เนื่องด้วยการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะและความ
ช านาญพร้อมทั้งกายและใจ การบริหารกระบวนการภายในเพ่ือที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเกิดความ
พอใจองค์กรจะต้องมีการจัดการภายในอย่างไรและมีความใส่ใจคุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งตัวชี้วัดหรือผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินเหล่านี้มีความส าคัญอย่างยิ่งที่
องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องให้ความส าคัญ หากกิจการมีผลการด าเนินงานด้านที่ไม่เป็นตัว
เงินเพ่ิมข้ึนส่งผลให้ผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงินเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึงผลการด าเนินงานเหล่านี้เรียกว่า
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ย่อมท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีรากฐานที่แข็งแรง มั่นคง ดังนั้น
จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องให้
ความส าคัญกับผลการด าเนินงานทั้งสองด้านไปพร้อมกัน เพ่ือให้การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีแนวทางแนว
ปฏิบัติ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและสอดคล้องกันจะต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านที่เป็นตัวเงิน
และไม่เป็นตัวเงินหรือผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ
ประเทศไทย 
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วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาลักษณะองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของ
บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2. เพ่ือทดสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลย
ภาพของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการอธิบาย สนับสนุนทฤษฎีตัวแทน Agency Theory และทฤษฎีผู้มี
ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ย  Stakeholder Theory ในการทดสอบ ความสั ม พันธ์ขององค์ป ระกอบของ
คณะกรรมการต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและด้านที่ไม่เป็นตัวเงิน  

2. เพ่ือเป็นแนวทางให้บริษัทเล็งเห็นถึงความส าคัญและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่ดี
จะต้องค านึงถึงผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินและเพ่ือการส่งเสริมการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนและความส าเร็จขององค์กรในอนาคตและการสร้างความเชื่อมั่นในติดสินใจต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน 
และผู้มีส่วนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในการประกอบการตัดสินใจลงทุน 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 

การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพ กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ทฤษฎีในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ ทฤษฎีตัวแทน(Agency Theory) และทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder Theory) 
ดังนี้ 

ทฤษฎีตัวแทน (Agency Theory) ใช้อธิบายกลไกองค์ประกอบของคณะกรรมการ ซึ่ง
สะท้อนพฤติกรรมของคนความเป็นไปในองค์กรและใช้อธิบายมูลเหตุจูงใจของผู้บริหารที่จะมุ่งแสวงหา
ผลตอบแทนและผลประโยชน์เข้าหากิจการ ตามที่เจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นหรือตัวการได้ตาม
มอบหมายหน้าที่นี้ไว้  ทฤษฎีตัวแทนเป็นแนวคิดของ Jensen และ Meckling ได้พัฒนาไว้ในปีค.ศ.
1976 ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวในการก ากับดูแลองค์กรที่ประสบปัญหาความขัดแย้งข้อมูล 
(Information Asymmetry) และการขัดแย้งผลประโยชน์หรือผลตอบแทนระหว่างเจ้าของกิจการ ผู้ถือ
หุ้นกับผู้บริหาร โดยฝ่ายที่มอบอ านาจ คือตัวการหรือเจ้าของกิจการ ในขณะที่อีกฝ่ายที่ได้รับมอบอ านาจ
คือตัวแทนหรือผู้บริหาร ตราบใดที่ตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธี
ที่สอดคล้องกับการสร้างผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น แต่ถ้าหากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้
ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่สอดคล้องกันจะท าให้เกิดปัญหาการเป็นตัวแทน (Agency Problem) ขึ้น (ศิลปพร 
ศรีจั่นเพชร , 2551) อย่างไรก็ตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder theory) ถูกคิดโดย 
Freeman ในปี 1984 สามารถอธิบายองค์ประกอบคณะกรรมการต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เนื่องด้วยการบริหารธุรกิจจ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคคลผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือส่วนได้ส่วนเสียกับผลประกอบของธุรกิจหลายฝ่าย ประกอบด้วย องค์กร ผู้บริหาร 
พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน และความส าเร็จของธุรกิจขึ้นอยู่กับ
ความชอบธรรมในการการด าเนินงานขององค์กรต่อผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผลการ
ด าเนินที่ไม่เป็นตัวเงิน นอกจากนี้ ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังมีความเกี่ยวข้องและเชื่องโยงกับหลักการ
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ตลาดที่องค์กรจะต้องผลิตและบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค การรับผิดชอบต่อ
ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า คู่แข่งขันและสังคมโดยรวม จึงต้องค านึงถึงจริยธรรมในการพัฒนาธุรกิจเพื่อน าไปสู่
ความยั่งยืนของธุรกิจได้ในระยะยาวได้ (สุรัติ สุพิชญางกูร, 2553)  การศึกษาในอดีตพบว่าองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการมีบทบาทส าคัญในการรับมอบอ านาจเป็นตัวแทนของเจ้าของกิจการ  ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องในน าพาองค์กรให้ประความส าเร็จ มีผลการด าเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน
หรือผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเพ่ิมขึ้น ย่อมท าให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีรากฐานที่แข็งแรง 
มั่นคง ดังนั้นผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะศึกษาองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลย
ภาพ ดังนี้ 

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (Board independence) 
จากการศึกษาของ Jermias และ Gani (2014) ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์ (2556) สัดส่วนของ

คณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานด้านที่เป็นการเงิน ซึ่งสัดส่วนกรรมการที่เป็น
อิสระที่เหมาะสม สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระที่เหมาะสมจะต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน หรือ 1 ใน 
3 สามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระและการถ่วงดุลอ านาจในการตัดสินใจ คณะกรรมการอิสระ
สามารถช่วยลดปัญหา Conflict of Interest การเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนของคณะกรรมการท่านอ่ืน
ไปจนขัดแย้งต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในทางกลับกันการศึกษาของ Nadarajan et al. (2015) พบว่า
สัดส่วนคณะกรรมการอิสระที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลเสียต่อผลการด าเนินงานด้านการเงิน เนื่องจาก
จะท าให้เกิดกระบวนการที่ช้าลงและมีการกระจายความรับผิดชอบที่มากเกินไป  

ขนาดของคณะกรรมการ (Board Size) 
จากการศึกษาของ Phanomai and Chancharat (2016) มัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2561) พบว่า

ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานที่เป็นด้านการเงิน คณะกรรมการควรมี
ขนาดที่เหมาะสมและประกอบด้วยบุคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอ ที่จะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ สามารถลดปัญหา Adverse Selection 
Problem การมีข้อมูลมากกว่าในกรรมการคนใดคนหนึ่ง แต่ในทางกลับกันการศึกษาของ ณภัทร เอี่ยมว
ชิรกุล (2559) พบว่าจ านวนคณะกรรมการที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
เนื่องจากปัญหาการตัดสินใจได้ล่าช้าและไม่ทันการณ์  

การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานบริหาร (Non Executive Chairman) 
จากการศึกษาของ Phanomai and Chancharat (2016) และณภัทร เอ่ียมวชิรกุล (2559) 

การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
ด้านที่เป็นการเงิน หากกิจการมีต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารที่ไม่ใช่บุคคล
เดียวกัน เพ่ือสะท้อนการถ่วงอ านาจอย่างเหมาะสม มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอ านาจในการ
ตัดสินใจ สามารถลดปัญหา Conflict of Interest ได้ อย่างไรก็ตามการศึกษาของวรกมล เกษมทรัพย์. 
(2553) การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารไม่มีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานด้านที่เป็นการเงิน เนื่องการกิจการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แหล่ง
ประเทศไทยไม่ได้มุ่งหวังเพื่อถ่วงอ านาจซึ่งกันและกัน  
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ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (Board Meetings) 
  จากการศึกษาของ ยุวดี เครือรัฐติกาล (2554) การประชุมแต่ละครั้งเพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงาน
มีจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้คณะกรรมการสามารถก ากับควบคุมและดูแล
การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Taghizadeh 

and Saremi (2013) พบว่าความถี่ในการประชุมคณะกรรมการความสัมพันธ์เชิงลบกับผลกการด าเนินงาน
ที่เป็นการเงินเนื่องจากการประชุมที่มีจ านวนมากเกินไปมีเวลาที่จ ากัด เกิดความล่าช้าในการตัดสินใจ ไม่
ทันการณ์และมีค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นจึงท าให้ผลการด าเนินงานด้านที่เป็นตัวเงินลดลง  
 ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 
 เป็นผลการด าเนินงานที่ประกอบไปด้วยผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ด้านการเงินและผล
การด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายในและด้านการเรียนรู้และพัฒนา  
 ด้านการเงิน (Financial Perspective) 

จากการศึกษาของจิตอุษา ขันทอง และ กัลยกิตติ์ กีรติอังกูร (2560) ด้านการเงินเป็นมุมมองที่
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารและนักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ซึ่งตัวชี้วัดทางการเงินที่ได้รับความนิยม 
ได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด Return on Asset (ROA) เป็นตัวชี้วัดความสามารถ
ของผู้บริหารของบริษัทในการสร้างผลตอบแทนหรือก าไรให้แก่บริษัท  

ด้านลูกค้า (Customer Perspective) 
จากการศึกษาชอง Tuli et al (2010) และ Hong-kit Yim et al. (2013) ลูกค้าเป็นมุมมอง

แรกท่ีวัดเป้าหมายของกิจการ หากกิจการมีลูกค้าที่เพ่ิมข้ึนและยังคงรักษาฐานลูกค้าเก่าเอาไว้ได้จะแสดง
ให้เห็นถึงความส าเร็จขั้นแรกในการบริหารกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งอัตราการเพ่ิมขึ้นของ
ยอดขาย Sales Growth (SG) เป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่บ่งบอกว่าลูกค้าให้ความสนใจ ให้ความส าคัญและมี
ความจงรักภักดีในตราสินค้าอย่างไร และอัตราการเพ่ิมข้ึนของยอดขายนั้นเป็นอัตราที่บอกว่าหากกิจการ
มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขายที่เพ่ิมขึ้นหรือลงลด ซึ่งหมายถึงการมีจ านวนลูกค้าที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงเช่นกัน  

ด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process) 
จากการศึกษาของ Nadarajan et al. (2015) ด้านกระบวนการภายในเป็นมุมมองที่จะตอบ

ค าถามที่ว่า จะท าให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเกิดความพอใจองค์กรจะต้องมีการจัดการภายในอย่างไร ซึ่งอัตรา
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือ Inventory Turnover (INV) เป็นตัวชี้วัดที่บ่งบอกประสิทธิภาพในการบริหาร
สินค้าคงเหลือ หากกิจการใดมีการหมุนเวียนสินค้าคงคลังสูง หมายความว่ากิจการนั้นสามารถขายสินค้า
ได้อย่างรวดเร็ว แต่หากอัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือสูงเนื่องจากสินค้าคงเหลือน้อยเกินไปอาจท าให้
สินค้าไม่พอขายและต้องสูญเสียลูกค้าไปในที่สุด ซึ่งนักลงทุนไดให้ความสนอัตราการหมุนเวียนสินค้า
คงเหลืออีกเช่นกันดังนั้นกิจการจึงต้องมีสินค้าคงเหลือไม่มากเหลือน้อยจนเกินไป  

ด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Geowth) 
จาการศึกษาของ Jagero et al. (2012) ด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป็นมุมมองที่จะตอบ

ค าถามที่ว่า องค์กรจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร เพ่ือที่จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง
ยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาบุคลากร Employee training hours (TN) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งองค์ประกอบ
คระกรรมการจะต้องให้ความส าคัญ เนื่องจาก เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ 
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เพ่ือให้บุคลากรได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ ง กระทั่งเปลี่ยนพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดตลอดจนพัฒนาความสามารถจนเกิดทักษะและความช านาญ  

ดังนั้น องค์ประกอบของคณะกรรมการจะต้องให้ความส าคัญกับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
เนื่องจาก ผลการด าเนินงานด้านการเงินที่เพ่ิมขึ้นนั้นมาจากการตอบสนองความต้องการของลูกค้า การ
บริหารภายในอย่างไรเพ่ือที่จะท าให้ผู้ถือหุ้นและลูกค้าเกิดความพอใจองค์กรและการพัฒนาบุคลากรที่มี
ทักษะและความช านาญส่งผลให้ผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินเพ่ิมข้ึนและสะท้อนผลการด าเนินงานที่
เป็นตัวเงินเพ่ิมข้ึนด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานว่า 

H1: สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน : a ด้านการเงิน 
: b ด้านลูกค้า: c ด้านกระบวนการภายใน: d ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

H2: ขนาดของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน : a ด้านการเงิน 
: b ด้านลูกค้า: c ด้านกระบวนการภายใน: d ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

H3: การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารมีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อผลการด าเนินงาน: a ด้านการเงิน: b ด้านลูกค้า: c ด้านกระบวนการภายใน: d ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

H4: ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน 
: a ด้านการเงิน: b ด้านลูกค้า: c ด้านกระบวนการภายใน: d ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 
2561 จาก 7 อุตสาหกรรม จ านวน 463 บริษัท โดยการเก็บข้อมูลรายงานประจ าปี 56-1และ 56-2       
ใช้การวิเคราะห์สถิตพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุดและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) โดยมีการวัดค่าตัวแปรและแบบจ าลอง
ขององค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการ 
-  สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  
-  ขนาดของคณะกรรมการ 
-  การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทและ

ประธานบริหาร  
- ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท - ประเภทอุตสาหกรรม 

- ขนาดกิจการ 
   

ผลการด าเนินงานเชิงดุลภาพ 
a. ด้านการเงิน 
b. ด้านลูกค้า 
c. ด้านกระบวนการภายใน 
d. ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
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ตารางที่ 1 
แสดงการวัดค่าตัวแปรขององค์ประกอบคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
ตัวย่อ ตัวแปร การวัดค่า 
องค์ประกอบของคณะกรรมการ  
IND สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ  จ านวนคณะกรรมการอิสระต่อจ านวนคณะกรรมการทั้งหมด 

(ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์ , 2556) 
SIZE ขนาดของคณะกรรมการ  จ านวนของคณะกรรมการทั้งหมด (ณิชนันท์ จันทรเขต, 2554) 
NCD การแยกต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัท

และประธานบริหาร  
ตัวแปรหุ่น (0 =ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนเดียวกับประธานบริหาร,                   
            1 = ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่คนเดียวกับประธานบริหาร)                  
(ณภัทร เอี่ยมวชิรกุล, 2561) 

MEET ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท  จ านวนครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท (Jermias and Gani, 2014) 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
ROA ด้านการเงิน 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) 
ROA   =   ก าไรสุทธิ x 100               Nadarajan et al. (2015) 
                 สินทรัพย์รวม 

SG ด้านลูกค้า  
อัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย (%) 

 ยอดขายของปี2560 ต่อยอดขายของปี 2561   (Tuli et al, 2010) 
 

INV ด้านกระบวนการภายใน  
อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 

ต้นทุนขายและบริหารต่อสินค้าคงเหลือเฉลี่ย  
(Nadarajan et al. 2015) 

TN ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
การพัฒนาบุคลากร (ชั่วโมง/คน/ปี) 

จ านวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน  
(Jagero et al. ,2012)   

ตัวแปรควบคุม 
ASSET ขนาดกิจการ (ล้านบาท) สินทรัพย์รวมของปี 2561 (ณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชยวงค์ , 2556) 
 
IT1  
IT2  
IT3 
IT4 
IT5 
IT6 
IT7 

ประเภทอุตสาหกรรม  
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร  
ทรัพยากร  
เทคโนโลยี  
บริการ  
สินค้าอุปโภคบริโภค  
สินค้าอุตสาหกรรม  
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

ตัวแปรหุ่น  (Tuli et al, 2010) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มทรัพยากร) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มเทคโนโลยี) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ, = กลุ่มบริการ) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม) 
(0 = กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ,1 = กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) 

 
แบบจ าลอง 

ROA = 𝛽 + 𝛽1 IND+ 𝛽2SIZE+ 𝛽3 NCD+ 𝛽4MEET+ 𝛽5 IT1+ 𝛽6IT2+ 𝛽7IT3+ 𝛽8IT4+ 𝛽9IT5+ 𝛽10IT6+ 𝛽11 IT7 + 𝜀 
SG    = 𝛽 + 𝛽1 IND+ 𝛽2SIZE+ 𝛽3 NCD+ 𝛽4MEET+ 𝛽5 IT1+ 𝛽6IT2+ 𝛽7IT3+ 𝛽8IT4+ 𝛽9IT5+ 𝛽10IT6+ 𝛽11 IT7 + 𝜀 

      INV = 𝛽 + 𝛽1 IND+ 𝛽2SIZE+ 𝛽3 NCD+ 𝛽4MEET+ 𝛽5 IT1+ 𝛽6IT2+ 𝛽7IT3+ 𝛽8IT4+ 𝛽9IT5+ 𝛽10IT6+ 𝛽11 IT7 + 𝜀 
      TN = 𝛽 + 𝛽1 IND+ 𝛽2SIZE+ 𝛽3 NCD+ 𝛽4MEET+ 𝛽5 IT1+ 𝛽6IT2+ 𝛽7IT3+ 𝛽8IT4+ 𝛽9IT5+ 𝛽10IT6+ 𝛽11 IT7 + 𝜀 
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ผลการวิจัย 
1. ลักษณะองค์ประกอบของคณะกรรมการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตารางที่ 2 
แสดงลักษณะองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

องค์ประกอบของคณะกรรมการ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 
สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ (ร้อยละ) 41.00 11.28 13.33 100 

ขนาดของคณะกรรมการ  (คน) 9.99 2.49 3 21 
ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้ง) 7.71 0.45 3 29 
การแยกต าแหน่งผู้บริหาร จ านวนบริษัท ร้อยละ 
ประธานกรรมการบริษัทไม่ใช่คนเดียวกับประธานบริหาร 337 72.79 
ประธานกรรมการบริษัทเป็นคนเดียวกับประธานบริหาร 126 27.21 

 
จากตารางที่ 2 พบว่าสัดส่วนของคณะกรรมการอิสระ มีสัดส่วนเฉลี่ย เท่ากับร้อยละ 41 มี

ค่าสูงสุดถึงร้อยละ 100 ขนาดของคณะกรรมการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 9.99 หรือ 10 คน และความถ่ีในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษัท จ านวนการประชุมเฉลี่ยเท่ากับ 7.71 ครั้ง และบริษัทส่วนใหญ่ไม่มีการควบ
รวมต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและประธานบริหารจ านวน 337 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 72.79  

 
2. ลักษณะผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
ตารางที ่3  
แสดงลักษณะของผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพในแต่ละมุมมอง 

ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์  (%) 7.64 50.19 -36.73 89 

อัตราการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย (%) 10.70 35.67 -73.14 394.93 

อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า) 21.67 104.97 0.004 1,939.86 

ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงาน(ชั่วโมง) 13.40 18.72 2.90 104 
 
จากตารางที่ 3 พบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 7.64 อัตราการ

เปลี่ยนแปลงของยอดขายมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 10.70 อัตราหมุนเวียนสินค้าคงเหลือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 21.67 
เท่า ชั่วโมงการฝึกอบรมของพนักงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.40 ชั่วโมง/คน/ปี  
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ตารางที่ 4  
ตัวแปรควบคุมจ าแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมและขนาดกิจการ 

ล าดับ กลุ่มอุตสาหกรรม 
กลุ่มตัวอยา่ง ขนาดกิจการ 

จ านวนบริษัท 
 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (ล้านบาท) ร้อยละ 

1 กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 51 11.02 24,420 9.40 

2 กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร 45 9.72 125,577 48.33 
3 กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลย ี 36 7.78 38,142 14.68 
4 กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ 108 23.33 23,116 8.90 
5 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 90 19.44 14,851 5.72 

6 กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอปุโภคบริโภค 38 8.21 4,259 1.64 

7 กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และกอ่สร้าง 95 20.52 29,443 11.33 
รวม 463 100 259,808 100 

  
จากตารางที่ 4  พบว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพใน

รายงานประจ าปีของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 463 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 100 จ าแนกตามประเภทกลุ่ม
อุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรม ซึ่งอุตสาหกรรมที่มีจ านวนบริษัทมากที่สุด ได้แก่ บริษัทในกลุ่มกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ จ านวน 108 บริษัท คิดเป็นร้อยละจากกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 
23.33 มีขนาดกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 23,116 ล้านบาท  และกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขนาดกิจการเฉลี่ยมาก
ที่สุดคือ กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีขนาดกิจการเฉลี่ยเท่ากับ 125,577 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
48.33  ของกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งหมด 
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ตารางที่ 5 

การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) 

* ระดับนยัส าคัญที่ <0.05,  ** ระดับนยัส าคัญที่ <0.01 
 

 Model 1   ROA Model 2   SG Model 3    INV Model 4   TN 
 B t(Sig) VIF B t(Sig) VIF B t(Sig) VIF B t(Sig) VIF 

(Constant) 8.231 2.799 (.005**)  -7.433 -.540(.589)  21.537 .503(.615)  10.628 -1.206(.229)  

IND 1.790 .510(.610) 1.240 -5.982 -.365(.716) 1.240 -21.660 -.424(.672) 1.240 29.231 2.855(.005**) 1.204 

SIZE .234 1.419(.157) 1.325 -.416 -.539(.590) 1.325 2.965 1.233(.218) 1.325 .368 .768(.443) 1.281 

NCD -.838 -1.058(.291) 1.012 .228 .061(.951) 1.012 -.903 -.078(.938) 1.012 -3.340 -1.365(.173) 1.010 

MEET -.349 -3.309(.001**) 1.115 1.208 2.450(.015*) 1.115 4.436 2.888(.004**) 1.115 .258 .754(.451) 1.134 

ASSET 2.592 .892(.373) 1.206 7.463 .549(.583) 1.206 -3.553 -.840(.401) 1.206 2.822 3.839(.000**) 1.218 

IT1 -1.983 -1.112(.267) 2.543 13.481 1.616(.107) 2.543 -66.969 -2.578(.010**) 2.543 -17.193 -3.045(.003**) 3.263 

IT2 -2.179 -1.177(.240) 2.453 26.498 3.061(002**) 2.453 -56.050 -2.079(.038*) 2.453 -13.383 -2.326(.021*) 3.244 

IT3 -3.939 -2.039(.042*) 2.182 9.804 1.085(.278) 2.182 -51.162 -1.819(.070) 2.182 -2.061 -.344(.731) 2.764 

IT4 -.392 -.371(.711) 3.219 12.416 2.509(.012*) 3.219 -8.027 -.521(603) 3.219 -2.028 -.556(.579) 3.507 

IT5 -2.931 -1.539(.125) 2.176 3.307 .371(.711) 2.176 -.192 -2.867(.004**) 2.176 -8.014 -1.286(.200) 2.431 

IT6 -3.084 -1.863(.063) 3.498 13.627 1.760(.079) 3.498 -.219 -2.580(.010**) 3.498 -8.353 -1.521(.129) 3.832 

IT7 -3.130 -1.907(.057) 1.206 19.236 2.505(.013*) 3.583 -.249 -2.890(.004**) 3.583 -10.506 -1.965(.050*) 4.459 

R Square .057 .054 .076 .164 
Adjusted R2 .032 .029 .051 .130 
F-Value 2.261** 2.133* 3.059** 4.845** 
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3. ทดสอบองค์ประกอบของคณะกรรมการมีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า สัดส่วนคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานการเรียนรู้และพัฒนา โดยใช้ตัวชี้ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ความถี่
ในการประชุมคณะกรรมการมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานด้านลูกค้าโดยใช้ตัวที่วัดอัตรา
การเพ่ิมขึ้นของยอดขายและด้านกระบวนการภายในโดยใช้ตัวชี้วัดอัตราการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ   
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 และ 0.05 ตามล าดับ ในทางกลับกันความถี่ในการประชุมคณะกรรมการมี
ความสัมพันธ์เชิงลบต่อผลการด าเนินงานด้านลูกค้าโดยใช้ตัวที่วัดอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 อย่างไรก็ตามสัดส่วนคณะกรรมการอิสระไม่พบความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานด้าน
การเงิน ด้านลูกค้าและด้านกระบวนการภายใน ขนาดของคณะกรรมการและการแยกต าแหน่งประธาน
กรรมการและประธานบริหารไม่พบความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพอย่างมีนัยส าคัญ 

  
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพ : กรณีศึกษา บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากรายงานประจ าปี  
2561 ซึ่ งผู้ วิจัยได้ศึกษาผลการวิเคราะห์ลักษณะและทดสอบความสัมพันธ์องค์ประกอบของ
คณะกรรมการและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ผู้วิจัยอภิปรายผลการศึกษา ดังนี้  

สัดส่วนของคณะกรรมการอิสระมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และ
พัฒนา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jagero et al. (2012) แสดงให้เห็นว่ายิ่งคณะกรรมการที่มีความเป็น
อิสระสูง มีกลไกในการตรวจสอบ ให้ความส าคัญ เสริมสร้างและตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องท า
ให้มีผลการด าเนินงานด้านการเรียนรู้และพัฒนาที่เพ่ิมขึ้น ความถี่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมี
สัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานด้านลูกค้าและด้านกระบวนการภายใน แสดงให้เห็นว่าจ านวนครั้ง
ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการและลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัทแต่ไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี สอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตของ Hong-kit Yim et al. (2013) และ Eluyela et al. (2018) ยิ่งความถี่ในการ
ประชุมคณะกรรมการเพ่ิมมากขึ้นจึงท าให้มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงินเพ่ิมขึ้น ในทางกลับกัน
พบว่า ความถ่ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัทมีความสัมพันธ์เชิงลบซึ่งสอดคล้องจากการศึกษาในอดี
ของ Taghizadeh and Saremi (2013) พบว่าการประชุมที่มีจ านวนมากเกินไปมีเวลาที่จ ากัด เกิด
ความล่าช้าในการตัดสินใจ ไม่ทันการณ์และมีค่าใช้จ่ายที่เกินความจ าเป็นจึงท าให้ผลการด าเนินงานด้าน
ที่เป็นตัวเงินลดลงและไม่พบความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานด้านการเงินและด้านการเรียนรู้และ
พัฒนาตามล าดับ สัดส่วนคณะกรรมการอิสระไม่พบความสัมพันธ์กับผลด าเนินงานด้านด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้าและด้านกระบวนการภายใน  ขนาดของคณะกรรมการและการแยกต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการบริษัทและประธานบริหารไม่มีสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ สอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตของ Tuli et al. (2010) Jagero et al.(2012) และณรงค์ศักดิ์ อินต๊ะไชวงค์ (2556) 
พบว่าขนาดของคณะกรรมการไม่ มีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงาน พบว่าองค์กรปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนดให้เป็นไปตามข้อบังคับ ไม่ได้มุ่งหวังเพ่ือถ่วงดุล
อ านาจการบริหารอย่างแท้จริงจึงไม่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 
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ดังนั้นบริษัทควรให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด โดย
มุ่งหวังการถ่วงดุลอ านาจการปฏิบัติงานไม่ใช้เพียงเพ่ือปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก าหนดไว้ 
 
ข้อจ ากัด 

1. จ านวนปีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอาจน้อยเกินไป เนื่องด้วยการข้อมูลเพียงปีเดียวอาจจะไม่ได้
สะท้อนผลการด าเนินงานที่มากนักและส่งผลสถิตและการทดสอบความสัมพันธ์อาจไม่เพียงพอ 

2. บทความนี้มีค่า R-Square ที่ต่ าและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่สูงในบางตัวแปร เนื่องมาก
จากจ านวนปีที่เก็บข้อมูลมีน้อยเกินไปและใช้สถิติไม่เหมาะสม 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การศึกษาในอนาคตตัวชี้วัดขององค์ประกอบของคณะกรรมการควรรวมตัวแปรที่คลอบคลุม 
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพอาจจะเพ่ิมเป็นด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อม  

2. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อควรมีมาตรการก าหนดข้อบังคับ
หรือ กฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิ ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้า พนักงาน
และผู้ถือหุ้น  
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การเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียน  SET 
100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
The Selection of Risk Management Disclosure Framework Versions of 
Listed Companies of the SET 100 in the Stock Exchange of Thailand  
 
จันทมณี หนูใหม่    Jantamanee Noomai1  
บุญฑริกา ใจกระจ่าง  Buntarika Jaikrajang2  
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเลือกประยุกต์ใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 88 บริษัท ใน 7 
กลุ่มอุตสาหกรรม คือ เกษตรและอุตสาหกรรม ทรัพยากร เทคโนโลยี ธุรกิจการเงิน บริการ สินค้า
อุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง รวบรวมข้อมูลโดยกระดาษท าการดัชนีระดับการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย 5 หมวดใหญ่ และ 20 หมวดย่อย รวบรวมข้อมูลจากหมาย
เหตุประกอบงบการเงิน แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (56-1) และรายงานประจ าปี ปี 2559 -2561 
ประมวลผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติไคว์สแคว ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยงของบริษัทกลุ่ม SET 100 มีค่าเฉลี่ยรวม 70.95 คะแนน อยู่ในระดับดี การเลือก
ประยุกต์ใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย 
แต่เวอร์ชั่นที่ใช้มากที่สุด COSO (67 บริษัทหรือร้อยละ 76.14) และ COSO ERM 2004 (16 บริษัท
หรือร้อยละ 18.18) เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นที่มีการใช้มานาน ผลการเปรียบเทียบพบความแตกต่างการ
เลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรมในปี 2561 (2= 21.578, 
p=.043) ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมาจาก
ระยะเวลาการน ามาใช้ เพ่ือให้ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงของกิจการ 

 
ค าส าคัญ: เวอร์ชั่น การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง บริษัทกลุ่ม SET 100 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย   
 
Abstract   
 The propose of the research was to investigate the version selection of risk 
management disclosure of the SET 100 listed companies on the Stock Exchange of 
Thailand.  88 companies were investigated categorized within seven industries: 
Agriculture and agribusiness, resource, technology, finance, service, industrial products, 
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and real estate and construction. Data of risk management disclosure were collected 
via the Disclosure Index Scoring Sheet, including five main categories and 20 sub-
categories from the financial note of 56-1 form, and annual report ( 2016-2018) . 
Descriptive Statistics and Chi-square were used for data analysis. Results showed that 
an average score of risk management disclosure of all companies was 70.95, classified 
at a good level.  Versions of risk management implementation were diversified but 
companies were mostly used COSO (67 firms, 76.14% ) and COSO ERM 2004 (16 firms, 
18.18% )  due to the time of implementation.  Version comparison showed that the 
version selection does not align with the industrial group in 2018 (2= 21.578, p=.043). 
Findings implied that time of implementation most likely impact on the choice 
selection of risk management framework giving confidence to interested parties about 
the risk management capabilities of the business. 
 
Keywords:  Version, Risk Management Disclosure, SET 100 Companies, The Stock 
Exchange of Thailand  
 
บทน า 

คู่มือการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมีการเริ่มน ามาใช้ส าหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครั้งแรกในปี 2535 ในขณะนั้นมีชื่อเรียกว่า COSO:IC และมีการปรับปรุง
เปลี่ยนเป็น เวอร์ชั่น  COSO ERM 2004 ในปี  2547 และเวอร์ชั่น  COSO ERM 2017 ในปี  2560 
ตามล าดับ ภณิดา วรทวีธ ารง (2562)  ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเป็นการเปิ ดเผย
ข้อมูลโดยสมัครใจ มิได้เป็นข้อก าหนดประเด็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมายของบริษัทจดทะเบียนฯ 
ดังนั้นแรงจูงใจหลักของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลย่อมเป็นเหตุจูงใจในเชิงประโยชน์ การเพ่ิมมูลค่าและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่บริษัท จากรายงานของ  The World Federation of Exchanges พบว่าตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีมูลค่าตามราคาตลาดรวม (Market Capitalization) สูงสุดเป็นอันดับที่ 2 
ในภูมิภาคอาเซียน ด้วยมูลค่า 548,795.57 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 17,546,852.43 บาท) รอง
จากประเทศสิงคโปร์ มีบทบาทส าคัญในการระดมทุนจากนักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เนื่องจากนักลงทุนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาด (Pipatanasern & Srijunpetch, 
2017) ทั้งนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนฯ มีบรรษัทภิบาลหรือการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทั้งตนเองและสังคมได้อย่างยั่งยืน บริษัท
จึงมีการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือสะท้อนระบบการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านการก ากับดูแล  
การติดตาม และการประเมินผล มีหลักพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ด้าน คือ ความยุติธรรม  
ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และภาระรับผิดชอบ และการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือที่ช่วย
ให้บริษัทมีความโปร่งใสตามหลักการปฏิบัติบรรษัทภิบาล (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย , 2562) 
ทั้งนี้การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ าปี เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วน
ได้เสียเห็นว่ากิจการให้ความส าคัญกับกับการจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจัง และเป็นการด าเนินงานของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ เป็นการสนับสนุนการสร้างคุณค่าให้กับองค์กรผ่านการจัดการ  
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ภายใต้ความเสี่ยงอย่างเหมาะสมให้เกิดประสิทธิผลต่อการบรรลุเป้าประสงค์ได้ดียิ่งขึ้น (ปิยวดี โขวฑูรกิจ
, 2561) งานวิจัยได้รวบรวมเวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม  
SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือแสดงรายละเอียดการเลือกใช้เวอร์ชั่นตามประเภท
อุตสาหกรรม ผลการศึกษาเป็นประโยชน์แก่องค์กรในการเลือกปรับใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ในขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องทราบแนว
ทางการเปิดเผยข้อมูลและข้อจ ากัดการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจของบริษัทจดทะเบียนเป็นแนวทางใน
การออกระเบียบข้อบังคับหรือมาตรการส่งเสริมจูงใจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ศึกษาการเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม 
SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบพฤติกรรมการเลือกใช้เวอร์ชั่นมาตรฐานการ
เปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
งานวิจัยหลายชิ้นในต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง  

HO and Wong (2001) พบว่า การเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมของ
กิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Farrell and Gallagher (2015) ศึกษาการประเมินค่าผลกระทบของ
การจัดการความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ พบว่า ประสิทธิภาพของกิจ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ระดับความกระตือรือร้นและความครอบคลุมในองค์กรก าหนดกิจวัตรต่าง ๆ 
ของการบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารของบริษัท Elzahar and Hussainey (2019) ได้ศึกษาปัจจัย
ก าหนดความเสี่ยงในการเปิดเผยข้อมูลในรายงานระหว่างกาลของสหราชอาณาจักร ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือวัดระดับของข้อมูลความเสี่ยงในส่วนการบรรยายของรายงานทางการ
เงินระหว่างกาล พบว่าประเภทอุตสาหกรรมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับของการเปิดเผยความเสี่ยง
ในรายงานระหว่างกาล แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่อง ความสามารถในการท าก าไร และ
กลไกการก ากับดูแลกิจการกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยง  

อย่างไรก็ตามข้อมูลความเสี่ยงเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลขทางการเงินที่บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ได้ถูกก าหนดโดยข้อบังคับให้เปิดเผย แต่ได้มีการก าหนดไว้
เป็นแนวทางส าหรับการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจ ข้อมูลความเสี่ยงเหล่านี้แท้จริงแล้วเป็นข้อมูลที่มี
ความส าคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น ผู้ลงทุน เจ้าหนี้ในการประเมินความเสี่ยงของบริษัท หรือ
ตัดสินใจก่อนการลงทุน  ซึ่งจากการศึกษาของ ภณิดา วรทวีธ ารง (2561) ศึกษาความสอดคล้องของการ
บริหารความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 ของบริษัทจดทะเทียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบการบริหารความเสี่ยงฉบับใหม่มีความสอดคล้องแตกต่างกันในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรม และบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ยังมิได้น า COSO ERM 2017 มาใช้มากนักเนื่องจาก
อยู่ในขั้นตอนการศึกษาและวางแผน 
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แนวคิดและทฤษฎี  
 พัฒนาการของมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง 
 ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้น า COSO มาใช้อย่างแพร่หลายในการสร้างระบบการควบคุม
ภายใน และในปี 2540 น าไปใช้เป็นแนวทางการสร้างระบบการควบคุมภายในของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
 ในปี พ.ศ. 2547 COSO มีการปรับปรุงครั้งแรกในปี 2547 และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการ (Enterprise Risk Management-Integrated Framework) หรือ
เรียกว่า COSO-ERM 2004 แบ่งประเด็นครอบคลุม  8 องค์ประกอบ  (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย, 2558) ดังนี้  (1) สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) 0 (2) การก าหนด
วัตถุประสงค์ (Objective Setting)  (3) การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  (4) การประเมิน
ความเสี่ยง (Risk Assessment) (5) การตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response) (6) กิจกรรมการ
ควบคุม (Control Activities) (7) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 
(8) การติดตามประเมินผล (Monitoring)    

ในปี พ.ศ. 2560 COSO ได้พัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
มากขึ้นจนกลายเป็น COSO ERM 2017 ภายใต้ชื่อกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กรการบูรณาการ
ระหว่างกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน (Enterprise Risk Management-Integrating with Strategy 
and Performance Framework) โดย COSO ERM 2017 มีการปรับลดองค์ประกอบการบริหารความ
เสี่ยงจาจาก 8 องค์ประกอบ เป็น 5 องค์ประกอบ แต่ให้รายละเอียดประเด็นหลักในแต่ละองค์ประกอบ
ให้ชัดเจนแบ่งออกเป็น 20 หลักการ สุรเดช จองวรรณศิริ (2561) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(2561) จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล (2561) ดังนี้ 

ด้านการก ากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร  ประกอบด้วย หลักการที่ 1 คณะกรรมการ
บริษัทก ากับดูแลความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ต่างๆ 
รวมถึงก ากับดูแลกิจการ หลักการที่ 2 จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชา องค์กรควรจัดตั้งโครงสร้าง
การด าเนินงานที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักการที่ 3 ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร 
องค์กรควรระบุพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ต้องการ คณะกรรมการบริหาร
และฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดวัฒนธรรมองค์กรทั้งส าหรับองค์กรในภาพรวมและส าหรับบุคลากร ภายใต้
วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความส าคัญกับความเสี่ยง วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย ปัจจัยภายใน
ที่ส าคัญ หลักการที่ 4 แสดงความมุ่งมั่นในค่านิยมองค์กร องค์กรควรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติตามค่านิยมหลักขององค์กร หลักการที่ 5 จูงใจ พัฒนา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความสามารถ 
องค์กรควรมุ่งม่ันในการสนับสนุนการสร้างทรัพยากรบุคคลควบคู่ไปกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทาง 

ด้านกลยุทธ์และวัตถุประสงค์องค์กร ประกอบด้วย หลักการที่ 6 วิเคราะห์โครงสร้างของ
ธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาถึงผลกระทบจากบริบททางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อระดับความเสี่ยง
ในภาพรวมขององค์กร หลักการที่ 7 ก าหนดความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ องค์กรควรระบุความเสี่ยงที่
ยอมรับได้ เพ่ือสร้าง รักษา และส่งเสริมความตระหนักถึงค่านิยม  หลักการที่ 8 ประเมินกลยุทธ์ใน
รูปแบบต่างๆ องค์กรควรประเมินเพ่ือค้นหากลยุทธ์ทางเลือก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโปรไฟล์
ความเสี่ยงขององค์กร หลักการที่ 9 ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ ในการก าหนดวัตถุประสงค์
ทางธุรกิจ องค์กรควรพิจารณาความเสี่ยงในระดับต่างๆซึ่งสอดคล้องและสนับสนุนกลยุทธ์ควบคู่ไปด้วย  
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ด้านเป้าหมายผลการด าเนินงาน ประกอบด้วย หลักการที่ 10 ระบุความเสี่ยง องค์กรควร
ระบุความเสี่ยงที่ส่งผลต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หลักการที่ 11 ประเมินความรุนแรงความ
เสี่ยง องค์กรควรประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง โดยประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยงนั้นมีโอกาสที่จะ
เกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงเพียงใด หลักการที่ 12 
จัดล าดับความส าคัญของความ หลักการที่ 13 ด าเนินการตอบสนองต่อความเสี่ยง องค์กรควรระบุและ
คัดเลือกวิธีการตอบสนองต่อความเสี่ยงต่างๆ หลักการที่ 14 จัดท าภาพรวมความเสี่ยงขององค์กร  

ด้านการทบทวนและปรับปรุง ประกอบด้วย หลักการที่ 15 ประเมินการเปลี่ยนแปลงที่มี
สาระส าคัญ องค์กรควรระบุและประเมินการ เปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งภายในกิจการและภายนอกกิจการ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ส าคัญ หลักการที่ 16 ทบทวนความเสี่ยงและ
ผลการด าเนินงาน องค์กรควรทบทวนผลการด าเนินงานขององค์กร รวมถึงพิจารณาทบทวนความเสี่ยง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หลักการที่ 17 หาแนวทางในการปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงขององค์กร องค์กร
ควรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงองค์กรอยู่สม่ าเสมอ โดยเฉพาะช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ  

ด้านสารสนเทศ การสื่อสาร และการรายงาน ประกอบด้วย หลักการที่ 18 ผลักดันการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์กรควรจัดให้มีสารสนเทศอย่างเพียงพอ เหมาะสมและทันต่อเวลา องค์กรอาจ
ใช้กระบวนการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของสิ่งเชื่อมโยงข้อมูลเข้า
ไว้ด้วยกันน าไปสู่การระบุและจัดการความเสี่ยงได้ดีขึ้น หลักการที่ 19 สื่อสารข้อมูลความเสี่ยง องค์กร
ควรสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงองค์กรผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ ข้อมูลการสื่อสารทั้งระดับบน
ลงล่าง และระดับล่างขึ้นบน การสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงควรมีให้เพียงพอทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
หลักการที่ 20 รายงานความเสี่ยง วัฒนธรรม และผลการด าเนินงาน องค์กรควรรายงานความเสี่ยง 
วัฒนธรรมองค์กร และผลการด าเนินงานในทุกระดับให้ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร  

บรรษัทภิบาล หรือการก ากับดูแลกิจการ บริษัทสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทั้งตนเองและ
สังคมได้อย่างยั่งยืน โดยต้องมีการวางโครงสร้างและระบบการก ากับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
ด้านการก ากับดูแล การติดตาม และการประเมินผล เพ่ือให้ทุกฝ่ายมีแนวปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
ตามหลักพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ ได้แก่ ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเท่าเทียมกัน ความโปร่งใส คือ ความชัดเจนไม่คลุมเครือที่ธุรกิจเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
ทางบวกหรือทางลบ ความซื่อสัตย์ คือ การแสดงถึงคุณธรรมที่สอดคล้องกับจริยธรรมที่ธุรกิจก าหนดไว้
และปฏิบัติจริง ความรับผิดชอบ คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบาทที่ถูกก าหนดไว้ ภาระรับผิดชอบ คือ 
ความรับผิดชอบต่อการกระท าและการตัดสินใจใดๆ ที่อธิบายและชี้แจงได้ การด าเนินธุรกิจควรมี
ความสัมพันธ์และอยู่ภายใต้หลักพ้ืนฐานการก ากับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการข้างต้น หากธุรกิจ
ด าเนินงานโดยขาดซึ่งความยุติธรรม ความโปร่งใส หรือความซื่อสัตย์ อีกทั้งคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารท าหน้าที่อย่างขาดความรับผิดชอบ ย่อมจะส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจอย่างเลี่ยงไม่ได้ เช่น 
การคัดเลือกคู่ค้าควรมีการก าหนดนโยบายและกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นธรรม ไม่ฮ้ัวประมูล ไม่รับ
ผลตอบแทนที่อาจส่งผลต่อการคัดเลือกคู่ค้า และเมื่อได้คู่ค้ามาแล้วก็ควรช าระเงินอย่างถูกต้องเป็นธรรม 
ในทางกลับกันหากคัดเลือกคู่ค้าโดยขาดความยุติธรรมหรือไม่โปร่งใส บริษัทอาจได้คู่ค้าที่ไม่สามารถส่ง
มอบวัตถุดิบที่มีคุณภาพหรือส่งไม่ทันตามก าหนดเวลา ซึ่งส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนเพ่ิมสูงขึ้นไม่สามารถ
ผลิตสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ทัน หรือบางกรณีอาจถูกฟ้องร้องได ้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 147 -



นอกจากนี้ การด าเนินธุรกิจย่อมมีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม บริษัทจึงควรเข้า
ใจความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน แล้วจัดให้มีระบบ
และกระบวนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือ ให้สามารถเข้าใจและ
ตอบสนองความคาดหวังเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการสร้างความมั่งคั่งและมั่นคง
ทางการเงินให้แก่กิจการในระยะยาว 
 ทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Theory) 

พัฒนาการของทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสียมีพ้ืนฐานมาจากกรอบแนวคิดของ Barnard (1938) ใน
หนังสือเรื่อง The Functions of the Executive ที่น าเสนอมุมมองด้านบวกของผู้จัดการในการ
สนับสนุนความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งต่อมา Freeman (1984) สนับสนุนว่าผู้บริหารต้องสร้างความ
พอใจต่อบุคคลที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของบริษัทซึ่งมีหลากหลายประกอบด้วย พนักงาน ลูกค้า  ผู้ขาย
ปัจจัยการผลิตองค์กรชุมชนในท้องถิ่น จึงกล่าวว่าผู้มีส่วนได้เสียคือกลุ่มและบุคคลผู้ซึ่งอาจมีผลต่อหรือ
ได้รับผลกระทบจากความส าเร็จของภารกิจขององค์กร สอดคล้องกับ Post Lawrence & Weber 
(2002) ให้นิยามผู้มีส่วนได้เสียคือบุคคลหรือกลุ่มซึ่งมีผลกระทบ หรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ 
นโยบายและการปฏิบัติขององค์กร ดังนั้นทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย จึงถูกน ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการ
อธิบายถึงการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในรายงานประจ าปีของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้เสียได้เห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจัง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในงานวิจัยนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยใน 7 อุตสาหกรรม รวม 100 บริษัท ก าหนดเงื่อนไขการคัดเลือกด้านระยะเวลาจดทะเบียนและการ
คงอยู่ของบริษัทระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 และมีบริษัทผ่านเกณฑ์เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 88 บริษัท
หรือ 264 ชุดข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกระดาษท าการดัชนีวัดระดับการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure 
Scoring Sheet) แบ่งข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่รวบรวมเป็น 5 หมวดใหญ่และ 20 หมวดย่อย
หลักการ (สุรเดช จองวรรณศิริ, 2561 และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2561) ดัชนีวัดระดับการ
เปิดเผยข้อมูลปรับปรุงจากงานวิจัยในอดีตของ Stephen Owusu-Ansah (1998) ไอลดา หนูตะพงค์ 
(2560) และ ทิพวรรณ  สวัสดี  (2560) วัดระดับเนื้ อหาด้วยวิธีวัดค่าคะแนนตามแบบลิ เคิร์ต 
(Likert Scale) ค านวณดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ในรูปของอัตราส่วนของคะแนนรวมสูงสุดเท่ากับ 20 
คะแนน พิจารณาตามรายการ 20 หมวดย่อย ตามรายการในกระดาษท าการ เกณฑ์ที่ใช้วัดระดับการ
เปิดเผยข้อมูลแบ่งเกณฑ์ตามมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ช่วงคะแนนร้อยละ 90-100 คือ ดีเลิศ 
ร้อยละ 80-89 คือ ดีมาก ร้อยละ 70-79 คือ ดี ร้อยละ 60-69 คือ พอใช้ ร้อยละ 50-59 คือ น้อย และ
ร้อยละ 50 คือ น้อย และใช้สถิติเชิงพรรณนาในการสรุปข้อมูลพ้ืนฐานกลุ่มตัวอย่าง และใช้สถิติ 
ไคร์สแควในการเปรียบเทียบระดับความแตกต่างของเวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละอุตสาหกรรม 
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ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1  
ข้อมูลทั่วไปบริษัทกลุ่ม SET 100  

ข้อมูล ค่าตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับการ
เปิดเผยข้อมูล 

จ านวนคะแนน
ทั้งหมดท่ีวัดจาก
รายการที่มีการ

เปิดเผยข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยง 

31.67 95.00 70.95 13.70 

ขนาดของ
กิจการ 

 

สินทรัพย์รวมของ
กิจการ 

Natural โดยของ
สินทรัพย์รวม 

1,954.06 3,045,763.47 290,551.36 658,827.18 

อายุของกิจการ 
จ านวนปีของอายุการ
ด าเนินงานของกิจการ

จนถึงปี 2561 
2.00 43.00 18.78 11.75 

ความสามารถ
ในการท าก าไร 

(ROA) 

อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม 

-0.20 61.89 9.33 7.61 

โครงสร้าง
เงินทุน 

อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น 

0.03 8.90 2.09 2.19 

หมายเหตุ: 88 บริษัท ปี 2559-2561 = 264 ชุดข้อมูล  
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ตารางที่ 2 
ค่าเฉลี่ยระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแยกตามอุตสาหกรรม (ค่าเฉลี่ยปี 2559-2560) 

หมายเหตุ: จ านวน (ร้อยละจาก 88 บริษัท)

กลุ่มอุตสาหกรรม 
จ านวน
บริษัท 

อายุเฉลี่ยของบริษัท (ปี) 
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ค่าเฉลี่ยระดับการเปิดเผยฯ  
(ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
น้อย
มาก 

น้อย พอใช้ ดี ดีมาก ดีเลิศ 

กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร 

8 22 (11.40) 69.38 (15.17) 0 3 1 2 1 1 

กลุ่มทรัพยากร 20 12 (8.83) 72.00 (11.96) 0 4 3 6 6 1 
กลุ่มเทคโนโลยี 8 24 (5.77) 72.08 (11.37) 0 1 3 2 1 1 
กลุ่มธุรกิจการเงิน 13 25 (15.85) 79.49 (12.25) 0 1 2 2 5 3 
กลุ่มบริการ 21 18 (13.69) 63.02 (15.19) 4 3 6 5 3 0 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 2 8 (0.71) 85.00 (11.79) 0 0 0 1 0 1 
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง 

16 21 (13.54) 71.56 (11.03) 1 0 7 5 1 2 

รวม 
(ร้อยละ) 

88 
(100) 

 
70.95 

 (13.70) 
5  

(5.68) 
12 

(13.64) 
22 

(25.00) 
23 

(26.14) 
17 

(19.32) 
9 

(10.23) 
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ตารางที่ 3 
การเปรียบเทียบเวอร์ชั่นมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงแยกรายอุตสาหกรรม  

ป ี
เวอร์ชั่นการ

เปิดเผยข้อมูลการ
บริหารความเสี่ยง 

กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรม

อาหาร 

กลุ่ม
ทรัพยากร 

กลุ่ม
เทคโนโลยี 

กลุ่ม 
ธุรกิจการเงิน 

กลุ่ม
บริการ 

กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม 

กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง 

รวม 
(ร้อยละ) 

2  
 

2559 
COSO 7 18 8 11 19 2 12 77 (87.5) 4.098 

COSO ERM 2004 1 2 0 2 2 0 4 11 (12.5) 

COSO ERM 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2560 
COSO 6 16 8 10 20 2 11 73 (82.95) 7.395 
COSO ERM 2004 2 4 0 3 1 0 5 15 (17.05) 
COSO ERM 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

2561 
COSO 7 14 8 10 18 1 9 67 (76.14) 21.578* 
COSO ERM 2004 1 6 0 3 2 0 4 16 (18.18) 
COSO ERM 2017 0 0 0 0 1 1 3 5 (5.68) 

หมายเหตุ: จ านวน (ร้อยละจาก 88 บริษัท)   **ระดับนัยส าคัญ .01 
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ข้อมูลทั่วไป  
จากการรวบรวมระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่ม SET 100 จ านวน 88 บริษัท ใน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม คือ เกษตรและ
อุตสาหกรรม ทรัพยากร เทคโนโลยี ธุรกิจการเงิน บริการ สินค้าอุตสาหกรรม และอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง พบว่า ขนาดของกิจการ เมื่อวัดจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย 3 ปี บริษัทที่มีขนาดของกิจการที่น้อย
ที่สุด 1,954.06 ล้านบาทอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ บริษัทที่มีสินทรัพย์รวมเฉลี่ย  3 ปีมากที่สุดอยู่ในกลุ่ม
ธุรกิจการเงินเท่ากับ 3,045,763.47 ล้านบาท อายุของกิจการ บริษัทที่ศึกษามีอายุกิจการเฉลี่ย 18.78 ปี 
ทั้งนี้อายุกิจการมีตั้งแต่ 2-43 ปี โดยบริษัทที่มีอายุของกิจการที่น้อยที่สุด 2 ปี มี 4 บริษัทในกลุ่ม
ทรัพยากร กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ส าหรับบริษัทที่มีอายุมากที่สุด 43 ปีมี 4 
บริษัทเช่นกันในกลุ่มการเงิน กลุ่มบริการ และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ความสามารถในการท า
ก าไร เมื่อวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) พบว่าโดยเฉลี่ยบริษัทที่ศึกษามีอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับ 9.33 เท่า และมีการกระจายของอัตราผลตอบแทน คือมีค่า
ตั้งแต่ -0.2-61.89 เท่า ทั้งนี้มีบริษัทในกลุ่มบริการ 1 บริษัท มีอัตราผลตอบแทนสูงสุดคือ 61.89 เท่า 
โครงสร้างเงินทุน เมื่อวัดด้วยอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่าบริษัทในกลุ่มทรัพยากรมี
สัดส่วนเงินทุนเป็นหนี้สินน้อยที่สุด 0.03 เท่า ในขณะที่บริษัทที่มีสัดส่วนเงินทุนเป็นหนี้สินมากที่สุด 8.90 
เท่าจัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม (ตารางท่ี 1) 

ระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรม 
ภาพรวมระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง พบว่า ระดับการเปิดเผยข้อมูลการ

บริหารความเสี่ยงของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และดีมาก จ านวน 23 บริษัท (ร้อยละ(26.14) 
22 บริษัท (ร้อยละ 25.00) และ 17 บริษัท (ร้อยละ 19.32) ตามล าดับ (ตารางท่ี 2)  

ทั้งนี้เมื่อจ าแนกตามอุตสาหกรรม พบว่ามี 9 บริษัทมีระดับการเปิดเผยการบริหารความเสี่ยงใน
เกณฑ์ดีเลิศ คือ กลุ่มธุรกิจการเงิน จ านวน 3 บริษัท (ร้อยละ 23.08 ของจ านวนบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรม) รองลงมากลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จ านวน 2 บริษัท (ร้อยละ 12.50 ของจ านวน
บริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม) และกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่ มทรัพยากร กลุ่มเทคโนโลยี 
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม จ านวน 4 บริษัท (ร้อยละ 12.50,12.50 และ 50.00 ของจ านวนบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรม) ตามล าดับ  

การเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง 
การเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET 

100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตารางที่ 3) พบว่า เมื่อจ าแนกการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
ความเสี่ยงปี 2559-2561 ตามเวอร์ชั่นของมาตรฐาน 3 เวอร์ชั่น คือ COSO, COSO ERM 2004 และ 
COSO ERM 2017 ซึ่งแต่ละเวอร์ชั่นเริ่มเผยแพร่ปี 2535 ปี 2547 และปี 2560 ตามล าดับ (ตารางท่ี 3) 

ในปี 2559 บริษัทมีทางเลือกในการประยุกต์ใช้มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยง 2 เวอร์ชั่นคือ COSO และ COSO ERM 2004 พบว่าจาก 88 บริษัท มี 77 บริษัทหรือร้อยละ 
87.50 ประยุกต์ใช้ COSO มีเพียง 11 บริษัทหรือร้อยละ 12.50 ที่ประยุกต์ใช้ COSO ERM 2004 และ
จากการเปรียบเทียบการใช้พบว่าไม่มีเวอร์ชั่นที่ใช้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ 

ในปี 2560 เป็นช่วงที่มีการพัฒนารูปแบบการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเวอร์ชันใหม่
คือ COSO ERM 2017 พบว่าจาก 88 บริษัท มี 4 บริษัทเลื่อนมาประยุกต์ใช้ COSO ERM 2004  หรือ
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ร้อยละ 17.05 ที่เหลือ 73 บริษัทหรือร้อยละ 82.95 ยังคงใช้มาตรฐานเดิมในการเปิดเผยข้อมูล และ
มาตรฐาน COSO ERM 2017 ที่เพ่ิงออกใหม่ไม่มีบริษัทใดเลือกใช้ ทั้งนี้เมื่อจ าแนกการปรับเปลี่ยน
เวอร์ชันการเปิดเผยข้อมูลข้างต้น พบว่า อุตสาหกรรมที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่นเลยคือ กลุ่ม
เทคโนโลยีและสินค้าอุตสาหกรรม ในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการปรับเปลี่ยนมากท่ีสุด 3 อันดับแรก
เมื่อเทียบกับจ านวนบริษัทในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมคือ กลุ่มทรัพยากร (1 บริษัทหรือร้อยละ 10.00) 
รองลงมาคือ กลุ่มการเงิน (2 บริษัทหรือร้อยละ 7.69) และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (1 บริษัท
หรือร้อยละ 6.25) ตามล าดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าบริษัทในกลุ่มบริการจ านวน 1 บริษัทปรับเปลี่ยนการใช้
จากเวอร์ชั่น COSO ERM 2004 กลับมาเป็น COSO เหมือนเดิม และจากการเปรียบเทียบการใช้พบว่า
ไม่มีเวอร์ชั่นที่ใช้ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติเช่นเดียวกับปี 2559 

หลังจากที่มีการเผยแพร่มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยง  COSO ERM 2017 
ในปี 2560 ต่อมาในปี 2561 พบว่า มาตรฐานฉบับล่าสุดยังไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรมี 3 กลุ่ม
อุตสาหกรรมน าร่องเท่านั้นที่ปรับใช้เวอร์ชั่นนี้ คือ กลุ่มอุตสาหกรรม (1 บริษัทหรือร้อยละ 50.00) กลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (3 บริษัทหรือร้อยละ 18.75) และกลุ่มบริการ (1 บริษัทหรือร้อยละ 4.76) 
ตามล าดับ ในขณะที่เวอร์ชั่น COSO ยังคงได้รับความนิยมเหมือนเดิมมี 67 จาก 88 บริษัท (ร้อยละ 
76.14) ยังคงใช้มาตรฐานดังกล่าวเป็นเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลบริหารความเสี่ยงเป็นที่น่าสังเกตว่า
บริษัทในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจ านวน 1 บริษัทปรับเปลี่ยนการใช้จากเวอร์ชั่น COSO 
ERM 2004 กลับมาเป็น COSO เหมือนเดิม  ผลจากการวิเคราะห์เปรียบเทียบการเลือกใช้พบว่ามีความ
แตกต่างกันทางสถิติอย่างมีนัยยะส าคัญ (2 =21.578, p =.043)   
 
สรุปผลและอภิปรายผล 

สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษาในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และ
อภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่าระดับการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกลุ่ม SET 100 มี
ค่าเฉลี่ยรวม 70.95 คะแนน อยู่ในระดับดี การเลือกประยุกต์ใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
ความเสี่ยงในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมมีความหลากหลาย แต่เวอร์ชั่นที่ใช้มากที่สุด COSO และ COSO 
ERM 2004 เนื่องจากเป็นเวอร์ชั่นที่มีการใช้มานาน ผลการเปรียบเทียบพบความแตกต่างการเลือกใช้
เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละอุตสาหกรรม ผลการศึกษาสรุปได้ว่าการ
เลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงมาจากระยะเวลาการน ามาใช้  ท าให้ทราบว่า
กิจการให้ความความส าคัญต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และทันสมัย เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสีย 

อย่างไรก็ตามการเลือกประยุกต์ใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงในแต่ละกลุ่ม
อุตสาหกรรมมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับความสนใจของกิจการในการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยง 
ซึ่งไม่ได้ก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนในตลาดฯ (จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 
2561) เมื่อพิจารณาการเลือกประยุกต์ใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจด
ทะเบียนกลุ่ม SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบกับการระดับการเปิดเผยข้อมูล
การบริหารความเสี่ยงของบริษัทส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากการความสอดคล้องกันและสัมพันธ์กัน
ของการบริหารความเสี่ยง กับการกับกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายใน ซึ่งการบริหารความเสี่ยงถือ
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เป็นองค์ประกอบส าคัญของการก ากับกิจการ (Mikes, 2009) การก ากับดูแลกิจการเป็นภาพรวมของการ
ให้ความเชื่อมั่นว่ากิจการจะมีการบริหารงานที่ดี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันน าไปสู่การ
เจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว และค านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอ่ืนประกอบ ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงในองค์กรเป็นวิธีการหนึ่งเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น กระบวนการด าเนินธุรกิจกับ
หลักปฏิบัติ 8 ข้อภายในกรอบ CG Code หลักปฏิบัติที่ 6 ก าหนดให้กิจการดูแลให้มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม เป็นกระบวนการด าเนินธุรกิจ ติดตาม ประเมินผลการ
ด าเนินการ และเปิดเผยข้อมูล (กุลยา จันทะเดช, 2561) การบริหารความเสี่ยงองค์กรเกี่ยวข้องกับ
หลักการควบคุมภายใน เนื่องจากการควบคุมภายในเป็นกระบวนการในการรับประกันว่าองค์กรจะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ หลักการบางประการเกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม
แนวคิดการบริหาความเสี่ยงตามกรอบแนวคิด COSO ERM 2017 และ COSO ERM 2004 แตกต่างกัน
บางองค์ประกอบแต่ทฤษฎีเชื่อมโยงกัน (จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2561)  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์เชิงทฤษฎี จากการศึกษาครั้งนี้ พฤติกรรมการเลือกใช้เวอร์ชั่นมาตรฐานการเปิดเผย
ข้อมูลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนกลุ่ม SET 100 ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ท าให้ทราบว่ากิจการให้ความความส าคัญต่อการจัดการความเสี่ยงอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง และทันสมัย 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและผู้ที่เก่ียวข้อง ตามทฤษฎีผู้มีส่วนได้เสีย  

ประโยชน์เชิงการน าไปใช้ ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทสามารถน าผลการวิจัย เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ลงทุน ในการตัดสินใจในการลงทุน จากความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  รวมถึง
นักวิชาการหรือผู้ที่สนใจสามารถน าผลการศึกษาในครั้งนี้เป็นฐานข้อมูลและประโยชน์ในการขยาย
ขอบเขตในการวิจัยต่อไปในอนาคต 

 
ข้อจ ากัด 

การศึกษาครั้งนี้ยังคงมีข้อจ ากัดอยู่บางส่วน เนื่องจากจ านวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีเพียง 
88 บริษัท ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มากนัก อีกทั้งระยะเวลาในการเก็บข้อมูลเพียง 3 ปี คือ พ.ศ.
2559-2561 และเวอร์ชั่น COSO ERM 2017 ยังเป็นเรื่องใหม่ที่ เผยแพร่เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2560 
ท าให้ผลการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ใช่ผลที่ดีที่สุดของการเลือกใช้เวอร์ชั่นการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความ
เสี่ยง แต่เป็นผลที่ดีที่สุดในช่วงเวลาปัจจุบันและเฉพาะกลุ่มของบริษัทจดทะเบียนใน SET 100 เท่านั้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าเวอร์ชั่นที่นิยมใช้ในการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงเป็นเวอร์
ชั่นที่มีการใช้มาอย่างยาวนาน นั่นคือทางองค์กรมีความพร้อมด้านข้อมูลในขณะที่บุคลากรมีความ
ช านาญในการจัดท า ดังนั้นหากทางบริษัทที่สนใจจะเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงซึ่งเป็นประเด็น
การเปิดเผยโดยสมัครใจ บริษัทควรศึกษาความพร้อมขององค์กรและระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 
เนื่องจากแต่ละเวอร์ชั่นมีจุดแข็งในมุมมองที่ต่างกัน 

 2. เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจเป็นทางเลือกของบริษัทในการปฏิบัติมิได้บังคับโดย
กฎหมาย อย่างไรก็ตามทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังคงมุ่งหวังให้บริษัทมีการบริหารงานตาม
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หลักบรรษัทภิบาล ดังนั้นเพ่ือจูงใจให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงโดยสมัครใจตามเวอร์ชั่น
มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ควรให้ความ
ช่วยเหลือในเชิงนโยบายด้านการจัดท ารูปแบบและจัดอบรมการจัดท าการเปิดเผยข้อมูลการบริหาร
ความเสี่ยงโดยสมัครใจ เพ่ือง่ายแก่การน ามาตรฐานฯ ไปปฏิบัติในโอกาสต่อไป 

 3. เนื่องจากงานวิจัยปัจจุบันมุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลตัดช่วงเวลาเพียง 3 ปี จ าเพาะกลุ่ม
ตัวอย่างบริษัท SET100 และรวบรวมข้อมูลโดยดัชนีการเปิดเผยข้อมูล ดังนั้นข้อมูลที่ได้รับจะสะท้อน
ผลการวิจัยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เลือกภายใต้ระยะเวลาการศึกษาที่ก าหนด รวมถึงด้วยเครื่องมือการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นเชิงปริมาณคือระดับคะแนนที่ได้รับในดัชนีการเปิดเผยข้อมูล งานวิจัยในอนาคตสามารถ
ขยายขอบเขตไปเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพข้อมูลการบริหารความเสี่ยงที่เปิดเผยและอาจขยายขอบเขต
กลุ่มตัวอย่างบริษัทจะเบียนและระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล จะให้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมมาก
ยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม การใช้ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการด าเนินงานขององค์กร: กรณีศึกษา โรงแรมใน 
จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 
The Relationship among Perceived Environmental Uncertainty, Balanced 
Scorecard Usage and Hotel Performance Case Study: Hotels in Krabi and 
Phuket 
 
ทิฆัมพร พลูหนัง   Thikamporn Ploonang1 

ศิริลักษณ์ บางโชคดี  Sirilak Bangchokdee2 

 
บทคัดย่อ     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมและระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการด าเนินงานขององค์กร  (3) ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับผลการด าเนินงานขององค์กรโดยมี
ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นตัวแปรกลาง โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต จ านวน 102 แห่ง ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล จากการวิเคราะห์ เส้นทาง พบว่า (1) การรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (2) 
ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของ
องค์กร (3) การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมไม่มีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของ
องค์กร แต่มีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับผลการด าเนินงานขององค์กรผ่านระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

 
ค าส าคัญ: การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ผลการ
ด าเนินงานของโรงแรม 
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Abstract 
 This study aims to (1) study the relationship between perceived environmental 
uncertainty and balanced scorecard usage; (2) balanced scorecard usage and firm 
performance; (3) perceived environmental uncertainty and firm performance in which 
balanced scorecard is the mediator variable. By collecting data from general managers 
of 102 hotels in Krabi and Phuket using a questionnaire summary. The results of path 
analysis indicate that (1) perceived environmental uncertainty is positively related to 
indicate balanced scorecard usage; (2) balanced scorecard usage is significantly related 
to hotel performance; (3) perceived environmental uncertainty is not directly related 
to hotel performance but perceived environmental uncertainty is indirectly related to 
hotel performance through balanced scorecard usage. 
 
Keywords: Perceived Environmental Uncertainty, Balanced Scorecard, Hotel Performance 
 
บทน า 
 สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยกฎระเบียบที่
เพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงของความต้องการหรือรสนิยมของลูกค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีซึ่งมี
อิทธิพลอย่างมากต่อการอยู่รอดขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมโรงแรมที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็น
หลักต่างต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง ท าให้องค์กรจ าเป็นในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันโดยการปรับตัวให้ เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง (Gomes et al., 2013 ; 
Soheilirad & Sofian, 2016) ตามทฤษฎีเชิงสถานการณ์ชี้ให้เห็นว่าองค์กรต่าง ๆ จะด าเนินการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นที่จะต้องมีการออกแบบระบบการควบคุมการบริหารให้ตรงกับตัวแปรตาม
สถานการณ์ เช่น ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมขององค์กร ขนาด และสภาพแวดล้อม
ภายนอก เป็นต้น (Jusoh, 2008) ซึ่งการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของทฤษฎีเชิงสถานการณ์ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถคาดการณ์สภาพแวดล้อมได้อย่างถูกต้องและเป็นตัว
แปรที่มีผลกระทบต่อการออกแบบและการใช้ระบบการควบคุมทางการบริหาร อย่างไรก็ตาม การรับรู้
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมนั้นจะลดลงได้โดยการรับข้อมูลที่มากขึ้น ลดความยากในการ
วางแผนและการควบคุม ท าให้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของบริษัทจ าเป็นต้องมีความ
สอดคล้องกับการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม (Costantini & Zanin, 2017)  
 ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ประกอบด้วย 4 มุมมอง ได้แก่ 
มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมอง
ด้านกระบวนการภายใน ( Internal Process Perspective) มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต 
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(Learning and Growth Perspective) ซึ่งในการประเมินต่างต้องอาศัยดัชนีชี้วัดผลงานเป็นหลัก (Key 
Performance Indicators : KPIs) (กฤษณี มหาวิรุฬห์, 2546; ส าเริง อ่อนสัมพันธ์, 2554) ในส่วนของ
อุตสาหกรรมบริการได้น าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมาใช้ ตัวอย่างเช่น Nunes และ 
Machado (2014) โรงแรมได้ใช้ผลการด าเนินงานเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรเช่นเดียวกับ 
Kala และ Bagri (2014) Evans (2005) ศึกษาโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษ พบว่าใน
ปัจจุบันมีการใช้การวัดที่หลากหลายและผู้ประกอบการโรงแรมจ านวนมากมีการใช้มุมมองทั้ง 4 ของ
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
 ธุรกิจโรงแรม ถือเป็นธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้ของ
ประเทศไทยนับเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมแห่งหนึ่งของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ซึ่งจังหวัด
ภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนมากท่ีสุดเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย มีรายได้จากการท่องเที่ยวจาก
ชาวต่างชาติจ านวน 278,058.92 ล้านบาท แต่อย่างไรก็ตาม ส านักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ได้รายงาน
ประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ว่าผู้ประกอบการโรงแรมประสบปัญหาอุปทานส่วนเกิน เนื่องด้วย
การเพ่ิมขึ้นของสินค้าทดแทน ท าให้การแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง ราคาห้องพักถูกลงส่งผลให้
รายได้ของผู้ประกอบการลดลง (ส านักงานคลังจังหวัดภูเก็ต, 2562, หน้า 8) ในขณะที่จังหวัดกระบี่เป็น
จังหวัดที่มีผู้เยี่ยมเยือนชาวต่างชาติมากที่สุดเป็นอันดับ 4 ของประเทศ มีรายได้จากนักท่องเที่ยวจ านวน 
50,637.36 ล้านบาท นอกจากนี้ จากบทสัมภาษณ์ของอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก อดีตประธาร สทท. ใน
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ฐานเศรษฐกิจ พบว่าในจังหวัดกระบี่ผู้ประกอบการโรงแรมเผชิญกับการแข่งขันที่
สูงมากในด้านของราคา เนื่องด้วยการเข้ามาของสินค้าทดแทน เช่น การเปิดแมนชั่ นเพ่ือขาย
นักท่องเที่ยว (ธนวรรณ วินัยเสถียร, 2562, หน้า 10) 
 งานวิจัยในอดีตพบว่า การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมมีผลต่อการใช้เครื่องมือการ
บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในการปรับปรุง ช่วยในการตัดสินใจด้านการบริหารการวางแผนและการควบคุม
การบริหาร งานวิจัยที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับการใช้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพในอุตสาหกรรมบริการยังมีน้อย ส่วนใหญ่มักจะเน้นไปที่
อุตสาหกรรมการผลิต (Dropulić, 2013; Jusoh, 2008)  

นอกจากนี้มีงานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างการรับรู้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับผลการด าเนินงานและความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างการใช้ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพกับผลการด าเนินงาน (Ajibolade et al., 2010; Al-Naser & Mohamed, 
2016; Evans, 2005) การศึกษาระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นบทบาทคั่นกลาง
ระหว่างความสัมพันธ์ของการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับผลการด าเนินงานยังมีจ ากัด 
(Jusoh, 2008) ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงท าการศึกษาความสัมพันธ์ทางตรงระหว่างการรับรู้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ความสัมพันธ์ทางตรง
ระหว่างระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพกับผลการด าเนินงาน และบทบาทคั่นกลาง

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 160 -



ของระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อมกับผลการด าเนินงาน ภายใตบ้ริบทของโรงแรมในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและระดับการใช้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผล
การด าเนินงานของโรงแรม  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการ
ด าเนินงานของโรงแรมโดยมีระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดลุยภาพเป็นตัวแปรกลาง 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับบทบาทของระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เป็นตัวคั่นกลาง
ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับผลการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้บริบทของ
โรงแรมในจังหวัดกระบี่และภูเก็ต 
 2. เมื่อธุรกิจโรงแรมเผชิญกับความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการ
ออกแบบระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพให้เหมาะสม
กับระดับการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของธุรกิจเพ่ือให้มีผลประกอบการที่ดี 
 
การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมกับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
 การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรพ้ืนฐานที่มีผลกระทบต่อการออกแบบ
และการใช้ระบบการควบคุมทางการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องกับการใช้และประโยชน์ของการบัญชีบริหารในขอบเขตที่กว้าง 
(Chenhall, 2003; Costantini & Zanin, 2017) ความไม่แน่นอนจะท าให้องค์กรยากต่อการวางแผน
และการควบคุมในอนาคต เนื่องจากไม่สามารถระบุเหตุการณ์ได้ หรือไม่สามารถทราบถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นกับผลการด าเนินงานขององค์กร เมื่อความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดผลการด าเนินงานมีแนวโน้มที่จะเป็นข้อมูลทั้งภายในและภายนอก และจะ
กระตุ้นให้องค์กรมีการออกแบบระบบัญชีบริหารที่มีความซับซ้อน ได้แก่ ระบบการคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ 
และระบบการวัดงบประมาณรวมถึงระบบการวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือให้มีข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงินและ
ไม่เกี่ยวกับการเงินด้วยความถี่และรายละเอียดที่มากขึ้น ซึ่งระบบบัญชีบริหารจะให้การประมาณการ
ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (Ajibolade, 2013; Reheul & Jorissen, 
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2007) Dinh และคณะ (2018) พบว่าการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมความสัมพันธ์เชิงบวก
กับระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ในระดับการรับรู้ความไม่แน่นอนที่เพ่ิมมากขึ้น ท า
ให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะน าตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมาใช้มากขึ้นเช่นกัน  Damonte และ
คณะ (1996) พบว่าระบบข้อมูลที่เหมาะสม โรงแรมสามารถช่วยให้ผู้จัดการตอบสนองความคาดหวัง
ของลูกค้าและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในการออกแบบระบบการควบคุมทางการบริหารในโรงแรมควร
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมภายนอกที่โรงแรมเผชิญอยู่ เนื่องจากผู้จัดการขององค์กรมีการเปิดเผยต่อ
ลูกค้าและคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการศึกษานี้จึงสามารถตั้งสมมติฐานงานวิจัยได้ ดังนี้ 

H1 : การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับระดับการใช้ตัวชี้วัด
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

ระดับการใช้ตัวช้ีวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพกับผลการด าเนินงานของโรงแรม 
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเช่น การแข่งขันที่ รุนแรงขึ้น  และ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการซื้อของลูกค้า และการ
กระท าของคู่แข่ง ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความส าคัญอย่างมากต่อการพัฒนาองค์กร องค์กรมีความจ าเป็นในการ
คาดการณ์ผลประกอบการล่วงหน้า ท าให้ข้อมูลทางบัญชีบริหารมีความจ าเป็นมากขึ้นในแง่ของการ
วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน เนื่องจากตัวชี้วัดจะส่งผลให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน
ที่สูงขึ้น โดยจะตรวจติดตามความสามารถขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเป้าหมายทันตามเวลาที่
ก าหนด ซึ่งบริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของตนมีคุณภาพที่ดีที่สุดเมื่อ
เทียบกับคู่แข่ง และความคุ้มค่ากับก าลังซื้อของลูกค้า บริษัทต่างจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงทั้ง
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากจะรักษาฐานลูกค้าแล้วบริษัทยังเน้นเป้าหมาย
ทางการเงิน คือ การท าก าไรให้กับองค์กร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อบริษัทเผชิญหน้า
กับการแข่งขันที่รุนแรง จ าเป็นที่จะต้องมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (Dinh et al., 2018; Fakhri et al., 2009)  งานวิจัยในอดีต เช่น Jusoh และ
คณะ (2008) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพกับ
ผลการด าเนินงานขององค์กร ในการเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจและเป็นประโยชน์ในการออกแบบ
ระบบการควบคุมทางการบริหาร เช่นเดียวกับ Kala และ Bagri (2014) พบว่าการใช้ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพจะช่วยให้ผู้บริหารในการประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นวิธีการ
ที่ผู้บริหารปฏิบัติตามขอบเขตที่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยวัตถุประสงค์จะถูกสร้างขึ้น
ภายใน ที่ก าหนดโดยเจ้าของหรือผู้บริหารเองเพ่ือตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของตนเอง 
ซึ่งเป็นที่สังเกตว่าเจ้าของหรือผู้บริหารใช้วิธีผสมผสานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือประเมินผลการ
ด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ การวัดระยะสั้นจะช่วยสะท้อนต าแหน่งปัจจุบันขององค์กรใน
ขณะที่การวัดระยะยาวจะระบุถึงความแข็งแกร่งและความสามารถในการเติบโต การยอมรับจากตลาด
และสะท้อนถึงความส าเร็จโดยรวมของธุรกิจ ดังนั้นการศึกษานี้จึงสามารถตั้งสมมติฐานงานวิจัยได้ ดังนี้ 
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H2 : ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการ
ด าเนินงานขององค์กร 

การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานของโรงแรม 
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมยังรวมถึงข้อมูลที่ไม่เพียงพอเกี่ยวกับสถานการณ์หรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงภายนอกและผลกระทบต่อทางเลือกในการ
ตัดสินใจขององค์กร เนื่องด้วยผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจไม่มีความสามารถในการ
ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งการตอบสนองขององค์กรต่อสภาพแวดล้ อม
ภายนอกนั้นจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ของผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม 
(Sawyerr et al., 2003) Libby และ  Waterhouse (1996 ) กล่ า วว่ า  อ งค์ ก รที่ ท า งาน อยู่ ใน
สภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูงควรจะมีความสามารถในการปรับระบบควบคุม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในทุก
องค์กรที่จะต้องมีการด าเนินงานเพ่ือให้อยู่รอดในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง Child (1972) กล่าว
ว่า การส่งเสริมความสามารถขององค์กรในการคาดการณ์และการรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมมีความส าคัญต่อกระบวนการที่ประสบความส าเร็จทางธุรกิจ 

นอกจากนี้ในการศึกษาบทบาทของการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพในฐานะตัวแปร
กลาง การศึกษาโดย Chong และ Chong (1997), Mia และ Clarke (1999), Widener (2006) อาจจะ
มีความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและมีความสัมพันธ์ทางอ้อมของ
ขอบเขตการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่หลากหลาย เช่น การใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ
เพ่ือประเมินผลการด าเนินงาน  ตัวอย่างเช่น Ajibolade (2013) ศึกษาระบบการบัญชีบริหารมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความสัมพันธ์ของการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งบริษัทที่มีการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมที่สูง จะมีแนวโน้มที่จะแสดงผล
ประกอบการที่สูงขึ้นหากได้รับการสนับสนุนจากการออกแบบระบบการบัญชีบริหารในด้านระบบการคิด
ต้นทุนของผลิตภัณฑ์และงบประมาณและระบบการวัดผลการด าเนินงาน ดังนั้นการศึกษานี้จึงสามารถ
ตั้งสมมติฐานงานวิจัยได้ ดังนี้ 

H3 : การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน
ขององค์กรโดยมีระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นตัวแปรกลาง 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

BSC Usage 

PEU 

H1 
H2 

H3 Hotel Performance 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดกระบี่
จ านวน 300 แห่ง โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วย
ตนเองและได้รับคืน จ านวน 102 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 34 ส าหรับสถิติที่ใช้ ได้แก่ 
ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) การแจกแจงความถี่  (Frequencies Distribution) ส่วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความสัมพันธ์ของตัวแปร 
การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าวัดอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach's alpha)  และการ
วิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) ดังตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 

ตารางที่ 1  
แสดงค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าวัดอัลฟ่าครอนบาช (Cronbach's alpha) (n = 102) 

*Correlation is significant at the 0.01 level (2 tailed) 

 

 Correlation 
Cronbach 

Alpha ตัวแปร 
Actual 
range 

Mean SD X1 X2 Y 

X1 = การรับรู้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม 

1.25-
4.38 2.9963 .58272 1.00   0.805 

X2 = ระดับการใช้ตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

2.17-
4.75 3.5944 .44185 .294* 1.00  0.889 

Y = ผลการด าเนินงานของ
องค์กร 

2.14-
5.00 3.3964 .49931 .231 .442* 1.00 

 
0.809 
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ตารางที่ 2  
แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

ตัวแปร 
สัมประสิทธิ์ Coefficient value 

( ) 
t-

value 
p-

value 

สมการที่ 1: X2 = α0+β1X1+e 
X1 การรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อม 

β1 .294 3.078 .003 

ตัวแปรตาม : ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (X2) 
R2 = 8.7%; adjusted R2 = 7.7%; F = 9.474;  p < 0.05; n = 102 

สมการที่ 2: Y =  α0+β2X1+β3X2+e 
X1 การรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อม 

β2 .111 1.180 N.S. 

X2 ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
เชิงดุลยภาพ 

β3 .410 4.377 .000 

ตัวแปรตาม : ผลการด าเนินงานขององค์กร (Y) 
R2 = 20.7%; adjusted R2 = 19.1%; F = 12.911;  p < 0.05; n = 102 
 

จากสมการที่ 1 ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (X2) เป็นตัวแปรตาม และ 
การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม (X1) เป็นตัวแปรต้น ตามผลลัพธ์ที่แสดงในตารางที่ 2 ใน

สมการที่ 1 บอกถึงความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญ (β1 = 0.294, t-value = 3.078, p < 0.05) 
ระหว่างตัวแปรทั้งสอง ดังนั้นจึงยอมรับ H1 ซึ่งหมายความว่าการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม
เพ่ิมข้ึนท าให้มีระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานที่เพ่ิมข้ึน  

จากสมการที่ 2 ผลการด าเนินงานขององค์กร (Y) เป็นตัวแปรตาม และการรับรู้ความไม่แน่นอน
ของสภาพแวดล้อม (X1) และระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (X2) เป็นตัวแปรต้น 

ตามผลลัพธ์ในตารางที่ 2 ในสมการที่ 2 บอกถึงความสัมพันธ์เชิงบวกและมีนัยส าคัญ (β3 = 0.410,  
t-value = 4.377, p < 0.05) ระหว่างระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงยอมรับ H2 ซึ่งหมายความว่าระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพเพ่ิมข้ึนท าให้ผลการด าเนินงานขององค์กรเพ่ิมข้ึน  
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ตารางที่ 3  
แสดงความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปร 

Path 
linking 

Observed 
Correlation 

Direct 
effect 

Indirect effect Spurious effect 
Total 

relation 

X2 กับ X1 
r12 

0.294 
P21 

0.294 
  0.294 

Y กับ X1 
r1y 

0.231 
P1y 

.111 

P2y  r12 
0.410 0.294 = 

0.121 
 0.231 

Y กับ X2 
ry2 

0.442 
P2y 

0.410 
 

P1y  r12 
0.111  0.294 

= 0.033 
0.442 

 
จากตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและ

ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ และระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิง  
ดุลยภาพและผลการด าเนินงานขององค์กรนั้นในเชิงบวกและมีนัยส าคัญ ดังนั้นผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพมีบทบาทส าคัญในความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความ
ไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้นจึงยอมรับสมมติฐาน H3 ซึ่งการ
ค านวณจะแสดงในตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่าผลกระทบโดยรวมของการรับรู้ความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานของโรงแรมเป็น : ผลกระทบโดยตรง (P1y = 0.111) บวกกับ
ผลกระทบทางอ้อมผ่านระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (P2y x r12 = 0.121) ซึ่ง
เท่ากับ 0.231 ปฏิกิริยาอันดับศูนย์ (zero-oder) มีความสัมพันธ์ระหว่าง X1 และ Y ในตารางที่ 1 

Baron and Kenny (1986) กล่าวว่า หากตัวแปรต้นไม่สัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญ 
เมื่อมีการควบคุมผลของตัวแปรกลางจะมีการเชื่อมโยงอย่างเต็มที่โดยตัวแปรคั่นกลาง อย่างไรก็ตามหาก
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามยังคงมีความสัมพันธ์ แต่ในระดับที่ต่ ากว่าแสดงว่ามี
บทบาทคั่นกลางแค่บางส่วน ดังที่แสดงในตารางที่ 2 ผลลัพธ์ของการถดถอยผลการด าเนินงานของ

องค์กรทั้งการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม (β = 0.111, N.S.) และระดับการใช้ตัวชี้วัดผล

การด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (β = 0.410, p < 0.05) พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น (การรับรู้
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม) และตัวแปรตาม (ผลการด าเนินงานของโรงแรม) ไม่มีนัยส าคัญ 
ดังนั้น ผลการวิจัยพบว่า ระดับการตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นบทบาทคั่นกลางใน
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานของโรงแรม 
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สรุปและอภิปรายผล 
1. การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อม (Perceived Environment Uncertainty) มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ กล่าวคือ เมื่อระดับการรับรู้
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมสูง ท าให้การวางแผนและการควบคุมที่ยาก เนื่องจากเหตุการณ์ ใน
อนาคตเกิดความไม่แน่นอน ผู้บริหารอาจจ าเป็นที่จะต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ จึงท าให้องค์กรต้องการข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินและไม่ใช่
ทางการเงินมากขึ้นในแง่ของการวัดผลการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
และสามารถบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัย  Dinh และ
คณะ (2018) ที่กล่าวว่าในระดับการรับรู้ความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ้น ท าให้บริษัทจ าเป็นที่จะต้องมีการ
คาดการณ์ผลประกอบการล่วงหน้า ข้อมูลทางการบัญชีบริหารจึงมีความจ าเป็นมากขึ้นในแง่ของการ
วัดผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่ทางการเงิน จึงท าให้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพจึงมีความจ าเป็น
อย่างมากในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

2. ระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของโรงแรม กล่าวคือ เมื่อองค์กรมีการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิง  
ดุลยภาพเพ่ิมมากขึ้น จะช่วยให้องค์กรมีการปรับปรุงผลการด าเนินงานในการสร้างรายได้ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแต่ละแผนก และช่วยในการตัดสินใจในการออกแบบระบบการควบคุมทางการ
บริหาร ท าให้ผู้บริหารสามารถประเมินและตรวจสอบผลการด าเนินงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Jusoh  และคณะ (2008) และ Kala และ Bagri (2014) ที่กล่าวว่าการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพจะเพ่ิมความสามารถในการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ และช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและ
ตรวจสอบผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

3. บทบาทค่ันกลางของระดับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ เป็นบทบาทค่ันกลาง
ของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมและผลการด าเนินงานของโรงแรม 
ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ Lui และคณะ (2014) กล่าวว่า องค์กรที่เผชิญกับความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้อมที่มากขึ้น ท าให้องค์กรจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น เพ่ือให้เห็นภาพผลการ
ด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดการรับรู้ความไม่แน่นอนและช่วยในการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น 
เช่นเดียวกับ Mia และ Clarke (1999) กล่าวว่า การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมส่ง
ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานผ่านการใช้ข้อมูลที่บริษัทต้องการเพ่ือวางต าแหน่งของตัวเองอย่าง
เหมาะสมในตลาดเพ่ือรับมือกับภัยคุกคามทางการแข่งขัน 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะของการน าผลการศึกษาไปใช้ 
 ประโยชน์จากการน าไปใช้ 
 ผู้บริหารจะสามารถออกแบบระบบการประเมินผลการด าเนินงานโดยมีการใช้ตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพให้มีความเหมาะสมกับระดับการรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมของ
ธุรกิจโรงแรม เพ่ือให้โรงแรมมีผลประกอบการที่ดีและช่วยให้ผู้บริหารสามารถประเมินและตรวจสอบผล
การด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และสามารถด าเนินกิจการอยู่ได้ภายใต้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม 
 ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี 
 ผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้สนับสนุนทฤษฎีเชิงสถานการณ์ ในด้านของการรับรู้ความไม่
แน่นอนของสภาพแวดล้อม ว่า การรับรู้ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมมีผลกระทบต่อระดับการใช้
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพได้ กล่าวคือ เมื่อโรงแรมมีสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนสูง 
จ าเป็นต้องมีการใช้เครื่องมือที่มีความรอบด้านเช่น ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเพ่ือให้เห็นภาพ
ผลการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

1. เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็น
กลุ่มตัวอย่างขนาดเล็ก ซึ่งไม่สามารถอธิบายในลักษณะโดยรวมของประเทศได้ ดังนั้น ในงานวิจัยครั้ง
ต่อไปอาจจะเป็นการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ 

2. งานวิจัยในอนาคต อาจจะน ากรอบแนวคิดงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจอ่ืน เช่น 
โรงพยาบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของกิจการและการรายงาน 
ความรับผิดชอบต่อสังคม: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
The Relationship between Corporate Performance Measured by Balanced 
Scorecard and Corporate Social Responsibility Reporting: A Case Study of 
Listed Companies from Market for Alternative Investment (MAI) 
 
อารยา วรวัฒน์นฤนาท  Araya Worawatnalunat1  
จิตติมา วิเชียรรักษ์  Jittima Wichianrak2  
 
บทคัดย่อ     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอบเขตและปริมาณของการรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมของกิจการ และทดสอบความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและการรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจ าปี พ.ศ. 2557 - 2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ จ านวน 61 บริษัท ใช้แบบเก็บข้อมูลกระดาษท าการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมรวมทุกหัวข้อเฉลี่ย
เท่ากับ 11.85 คะแนน ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้านที่ไม่ใช่การเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการ
รายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม  

 
ค าส าคัญ: ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 
Abstract   
 The objectives of this research aim to assess the extent and level of corporate 
social responsibility reporting, and to test the relationship between corporate 
performance measured by balanced performance and corporate social responsibility 
reporting in annual reports of companies listed in Market for Alternative Investment 
(MAI) since 2014 - 2018. Using 61 firms, descriptive statistical analysis, correlation 
analysis, and multiple regression analysis are used to analyze the data. The research 
result found that the listed companies from MAI provide 11.85 average points of 
corporate social responsibility reporting in their annual reports. Corporate performance 
in terms of non-financial information has a positive relationship with corporate social 
responsibility reporting.  
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for Alternative Investment (MAI) 
 
บทน า 
 จากแนวโน้มการขยายตัวที่เพ่ิมสูงขึ้นของระบบเศรษฐกิจไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดการ
เจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจเท่านั้น แต่การขยายตัวดังกล่าวยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน นับเป็นเวลากว่าครึ่งทศวรรษแล้วที่แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม
(Corporate Social Responsibility: CSR) ได้รับการปลูกฝังและถ่ายทอดสู่องค์กรเพ่ือเป็นการสร้าง
ความสมดุลระหว่างการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการเสริมสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันโดยเน้นให้องค์กรมีการเจริญเติบโตควบคู่ไปกับพัฒนาที่ยั่งยืน (สถาบัน
ไทยพัฒน์ , 2562) ถึงแม้ในช่วงแรกจะเป็นเพียงการออกมาท าเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ขององค์กรเท่านั้น แต่แนวคิดดังกล่าวก็ได้รับความสนใจจากหลายองค์กรทั่วโลก จนเป็นที่
ยอมรับ และน าไปสู่การพัฒนาหลักเกณฑ์ แนวทางในการด าเนินงานตลอดจนการรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมของหน่วยงานในระดับสากล   
 ส าหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น 
เช่นเดียวกับการผลักดันในตลาดทุนของประเทศไทยที่หน่วยงานต่างๆภายใต้การดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ได้ออกหลักการเบื้องต้นเพ่ือให้บริษัทที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
และก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ , 2561) เพ่ือ
ส่งเสริมให้องค์กรได้ตระหนักถึงความส าคัญในการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจน
การให้ข้อมูลที่จ าเป็นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของสังคมเพ่ือลดช่องว่างและความไม่สมดุลของ
ข้อมูลระหว่างผู้มีส่วนได้เสียและองค์กร แต่ถึงแม้ว่าการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็น
สิ่งส าคัญที่ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียงที่ ดีขึ้นให้แก่องค์กร แต่การรายงานข้อมูลความ
รับผิดชอบต่อสังคมยังคงอยู่ในระดับที่ต่ า ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องไม่ได้รับการเปิดเผย และเปิดเผย
ข้อมูลที่จ าเป็นหรือถูกบังคับด้วยกฎหมายเท่านั้น (ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ , 2555) ส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียไม่สามารถน าข้อมลูดังกล่าวมาใช้ประกอบการตัดสินใจได้เท่าที่ควร 

พฤติกรรมดั้งเดิมขององค์กรที่มีต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นขึ้นอยู่กับความ
พร้อมของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ (Amato and Amato, 2007) เนื่องจากการท ากิจกรรม และการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นมีต้นทุนในการจัดท า หากองค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นโอกาสที่
จะลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน ผลการด าเนินงานจึง
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งนี้หากองค์กรเริ่มต้นคาดหวัง
ผลประโยชน์จากสังคมและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น การลงทุนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมควรได้รับ
ผลส าเร็จที่สูงขึ้นกลับคืนมา และการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมควรจะมีผลบวกต่อมูลค่าของ
องค์กรด้วยเช่นกัน  
 การศึกษาในอดีตที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานและการรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมในบริบทของต่างประเทศ และประเทศไทย พบความสัมพันธ์ที่มีความหลากหลาย 
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จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้ นอกจากนี้การศึกษาโดยส่วนใหญ่มักมุ่งเน้นผลการด าเนินงานทาง
การเงินเพียงด้านเดียว และให้ความส าคัญกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่
มากกว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อยที่มีความส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มี
บทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แนวโน้มจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของ
ธุรกิจ SME ไม่เพียงแต่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตในแง่ของจ านวนการผลิต และการจ้างงานเท่านั้น แต่ยัง
ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสังคมโดยรอบเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นการที่ธุรกิจจะประสบความส าเร็จได้
อย่างยั่งยืนนั้น จึงจ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย (สุธิรา ลิ้ม
รสเจริญ และคณะ , 2561) โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดทุน เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยการระดมทุนจากตลาดทุนในการเติบโต การน าเอาการด าเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในเชิงบวกที่ มี
ผลต่อความอยู่รอดและผลการด าเนินงานขององค์กร (Wuncharoen, 2013) 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาขอบเขต และปริมาณใน
การรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาขอบเขต และปริมาณในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   

2. เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานของกิจการโดยการวัดผลเชิงดุลยภาพกับการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ  คือ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับกิจการต่างๆในการวางแผนการ
ด าเนินงาน รวมไปถึงการปรับปรุงการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม และให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น าข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมมา
ก าหนดแนวทาง หรือข้อบังคับต่างๆ ให้กิจการเปิดเผยข้อมูลในระดับที่เหมาะสมต่อไป  

2. ประโยชน์ในเชิงทฤษฎี คือ เพ่ือเป็นแนวทางการทดสอบเพ่ือยืนยันทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 

ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) มีเป้าหมายเพ่ือให้ธุรกิจ
ด าเนินกิจกรรมโดยค านึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร ทั้งนี้การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ใช่การท ากิจการให้ถูกกฎหมายหรือถูกต้อง
แต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการลงทุนในมนุษย์ ผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทั้งหมดน าจะไปสู่ความยั่งยืน (สถาบันไทยพัฒน์, 2562) 
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การรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยนั้นเป็นไปตามข้อก าหนดของคณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ก าหนดให้บริษัท
จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลด้าน CSR ในเอกสารที่เผยแพร่ต่อสาธารณะตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
โดยก าหนดแนวทางในการรายงานข้อมูลดังกล่าว จ านวน 8 ข้อ คือ (1) การประกอบกิจการด้วยความ
เป็นธรรม (Society/Fair Operating Practices) (2) การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) (3) การ
เคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) (4) การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม (Labor practices) 
(5) ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค (Product Responsibility/Consumer issues) (6) การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม (Environment) (7) การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม (Community involvement & 
Development) และ (8) นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความรับผิดชอบต่อสังคม 
(CSR Innovation) (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2561) 

  
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard: BSC) คือ ผลการด าเนินงานของ

กิจการที่เกิดจากการวัดผลเชิงดุลยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการจัดการที่ถูกพัฒนาขึ้นโดย Kaplan and 
Norton (1992) ช่วยให้องค์กรสามารถประเมินผลกิจกรรมการบริหารจัดการจากมุมมองที่กว้างขึ้นทั้ง
ในด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ในแง่มุมที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ข้ามสายงาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาองค์กรให้มี
การเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยแบ่งมุมมองการวัดผลการด าเนินงานออกเป็น 2 ลักษณะ 
คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เช่น ก าไร การลดลงของต้นทุน และอัตราส่วน
ทางการเงิน  และมุมมองด้านที่ไม่ใช่การเงิน ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) เช่น ความพึงพอใจของลูกค้า การรักษาลูกค้าเก่า การเพ่ิมลูกค้าใหม่ 
ภาพลักษณ์และชื่อเสียง มุมมองด้านกระบวนการภายใน ( Internal Business Process Perspective) 
เช่น นวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการ ประสิทธิภาพในการผลิต และคุณภาพของการ
บริการ มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and Growth Perspective) เช่น ความพึงพอใจ
ของพนักงาน ทักษะความสามารถของพนักงาน และระบบของข้อมูลสารสนเทศ  

 
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

 ทฤษฎีการสื่อสาร (Communication Theory) เป็นทฤษฎีที่อธิบายถึงการเข้าใจถูกต้องตรงกัน
ของผู้รับสารจากสิ่งที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อสารออกไป ภายใต้บริบทของการรายงานความรับผิดชอบต่อ
สังคมนั้น การรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้ในการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช่
ทางการเงินของกิจการให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือใช้ในการสรุปผลการด าเนินงานต่างๆขององค์กร 
โดยองค์กรสามารถส่งมอบข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินผ่านการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือ
เพ่ิมความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขัน และยังแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
และข้อบังคับในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ทั้งนี้หากการรายงานดังกล่าวไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการสื่อสาร รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะไม่มีประโยชน์ต่อองค์กร อาจกล่าวได้
ว่าไม่มีคุณค่าทางด้านการสื่อสาร (Smith and Smith, 1971) 
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ทฤษฎีการส่งสัญญาณ (Signaling Theory) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งและผู้รับ
สัญญาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดความไม่สมดุลของข้อมูลระหว่างองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายใน
และภายนอก (Certo, 2003) ทฤษฎีดังกล่าวบ่งชี้ว่าองค์กรที่มีความพร้อมของทรัพยากรทางเศรษฐกิจ 
มักจะมีแนวโน้มในการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ CSR เพ่ิมสูงขึ้น และจะใช้ความยั่งยืนหรือการรายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือส่งสัญญาณถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ทราบถึงประสิทธิภาพและความม่ันคงของผล
การด าเนินงานขององค์กร อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร และนโยบายระยะยาวส าหรับ
การจัดการความยั่งยืน (Bae et al., 2018) ด้วยเช่นกัน 
 
การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา 

จากการศึกษาของจากผลการศึกษาของ พฤกษา พึ่งจิตต์ประไพ (2551) พบว่าความสามารถใน
การท าก าไรมีผลต่อระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ Sial et al. (2018) ที่พบว่าก าไรมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการเปิดเผยข้อมูล
ความรับผิดชอบต่อสังคม โดยองค์กรที่มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น มักจะแสดงหรือน าเสนอข้อมูลของ
ตนเองผ่านสื่อต่าง ๆ เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ถึงประสิทธิภาพและความ
มั่นคงของผลการด าเนินงาน ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ (2555) พบว่าการ
ด าเนินการและการรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน แต่ขึ้นอยู่
กับทัศนคติของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญ จึงตั้งสมมติฐานว่า 

 
H1: ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้านการเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคม  
 
จากการศึกษาของ สินีนาฏ วงค์เทียนชัย (2558) พบว่าความผูกพันของพนักงานมีความสัมพันธ์

กับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่องค์กรได้ปฏิบัติจะ
ช่วยสร้างความผูกพันให้แก่พนักงาน ท าให้มีแรงจูงใจในการแสดงความภักดีแก่องค์กรเพ่ิมมากขึ้น และ
จันทรา เรืองช่วย (2559) พบว่าการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องการปฏิบัติต่อแรงงานอย่าง
เป็นธรรมมีการเปิดเผยข้อมูลมากท่ีสุด เนื่องจากเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม และแสดง
ให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ Liu and Anbumozhi 
(2009) ที่พบว่าศักยภาพในการเรียนรู้ไม่มีความสัมพันธ์กับระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสังคม 

นอกจากนี้ผลการศึกษาของ Rahman et al. (2011) พบว่าคุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อ โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะหลีกเลี่ยงการ
ซื้อสินค้าและบริการจากกิจการที่เป็นอันตรายต่อสังคม และ Moneva and Cuellar (2009) พบว่าการ
วิจัยและพัฒนามีความสัมพันธ์กับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรจะเปิดเผยข้อมูลการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและนักลงทุน และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
อย่างมีประสิทธิภาพ ขัดแย้งกับผลการศึกษาของ García-Meca et al. (2005) พบว่าการเปิดเผยข้อมูล
ด้านการวิจัยและพัฒนาอาจส่งผลเสียต่อองค์กรในด้านการแข่งขัน เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
อาจเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทคู่แข่ง จึงตั้งสมมติฐานว่า  
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H2: ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้านที่ไม่ใช่การเงินมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมี
เงื่อนไขว่าต้องมีรายชื่อจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - 2561 และมี
แบบแสดงข้อมูลรายงานประจ าปีครบถ้วนตลอดระยะเวลาที่ท าการศึกษา จากเงื่อนไขที่ก าหนดท าให้มี
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา จ านวน 61 บริษัท ใช้กระดาษท าการในการเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานเชิง
ดุลภาพ (นันทวดี  ลดาพรหมทอง , 2562) และข้อมูลการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม  
(ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ, 2555) วิเคราะห์เนื้อหาด้วยวิธีการวัดค่าคะแนน Checklist ตัวแปรควบคุม คือ 
อายุของกิจการ วัดค่าจากระยะเวลาจ านวนปีนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งจนถึงปีที่ท าการศึกษา ส าหรับสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และ
การวิเคราะหค์วามถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

การทดสอบความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานของกิจการโดยการวัดผลเชิงดุลยภาพกับการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ โดยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ แบบ Panel ซึ่ง
เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้อย่างถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น  
(มนตรี พิริยะกุล, 2556) โดยมีสมการ ดังนี้ 

 
Y1 = a+ b1X1+ b2 X 2+ b3X 3 + e 
 

โดยที่  Y    = ปริมาณการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม 
X1   = ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
X2   = ผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน 
X3   = อายุของกิจการ (ระยะเวลาจ านวนปีนับตั้งแต่ปีที่ก่อตั้งจนถึงปีที่ท าการศึกษา) 

 
ผลการวิจัย 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพ่ืออธิบายขอบเขต 
และปริมาณในการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
แสดงขอบเขต และปริมาณการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมในแต่ละปีจ าแนกตามหัวข้อ 

หัวข้อ 57 58 59 60 61 รวม ล าดับ 

 
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D.  

CSR1 1.11 1.10 1.20 1.14 1.31 1.27 1.25 1.12 1.38 1.08 1.25 1.14 6 

CSR2 1.89 1.53 2.07 1.46 1.95 1.38 2.03 1.40 1.98 1.44 1.98 1.44 2 

CSR3 1.15 1.12 1.13 1.06 1.20 1.11 1.26 1.08 1.28 1.00 1.20 1.07 7 

CSR4 1.79 1.52 1.93 1.42 2.02 1.50 2.16 1.53 2.25 1.55 2.03 1.50 1 

CSR5 1.38 1.39 1.62 1.49 1.66 1.40 1.66 1.41 1.67 1.40 1.60 1.41 4 

CSR6 1.07 1.18 1.18 1.23 1.30 1.24 1.44 1.23 1.48 1.22 1.29 1.22 5 

CSR7 1.87 1.13 1.92 1.11 1.85 1.14 1.74 1.09 1.67 1.14 1.81 1.12 3 

CSR8 0.49 0.94 0.59 1.05 0.85 1.19 0.85 1.18 0.66 1.03 0.69 1.09 8 

รวม 10.74 7.29 11.64 7.33 12.13 7.79 12.39 7.39 12.36 7.19 11.85 7.38  

หมายเหตุ: CSR1= การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม CSR2= การต่อต้านการทุจริต CSR3= การเคารพสิทธิ
มนุษยชน CSR4= การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม CSR5= ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค CSR6= การดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม CSR7= การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม CSR8=นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
 

จากตารางที่ 1 พบว่าหัวข้อที่มีการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมมากที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ หัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม หัวข้อการต่อต้านการทุจริต และหัวข้อการร่วม
พัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีการรายงานข้อมูลเฉลี่ยเท่ากับ 2.03 คะแนน 1.98 คะแนน และ 1.81 
คะแนน ตามล าดับ และหัวข้อนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เป็นหัวข้อที่มีการรายงานข้อมูลต่ าที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.69 คะแนน 
 

การทดสอบความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานของกิจการโดยการวัดผลเชิงดุลยภาพกับการ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ดังแสดง
ในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

 1 2 3 4 
1. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 1 .249** .699** .113* 
2. ผลการด าเนินงานด้านการเงนิ  1 .296** -.001 
 3. ผลการด าเนินงานด้านทีไ่ม่ใช่การเงิน   1 .101 
4. อายุ    1 
VIF  1.10 1.11 1.01 
** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, * ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่าผลการด าเนินงานด้านการเงิน และด้านที่ไม่ใช่การเงิน มีความสัมพันธ์การ
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 กล่าวคือเมื่อผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้นส่งผลให้มีการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ จาก
การตรวจสอบค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่ามีค่า VIF อยู่ระหว่าง 1.01 ถึง 1.11 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 10 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง หรือไม่เกิด Multicollinearity 
(จันทรา เรื่องช่วย, 2559) 
 
ตารางที่ 3  
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปร B t(Sig.) 
(Constant) -1.019 -.681 
 ผลการด าเนินงานด้านการเงิน .362 1.126 

ผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน 1.436 15.745** 
อายุ .031 1.080 
R Square 0.493 
Adjusted R Square 0.488 
F-Value(Sig) 97.492(.000**) 
** ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 

 
จากตารางที่ 3  พบว่าผลการด าเนินงานของกิจการโดยการวัดผลเชิงดุลยภาพมุมมองด้านที่

ไม่ใช่การเงินมีความสัมพันธ์กับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
0.01 แต่ไม่พบไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานด้านการเงิน และอายุของกิจการกับการ
รายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
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สรุปและอภิปรายผล  
การวิจัยครั้งนี้มี 2 วัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือศึกษาขอบเขต และปริมาณในการรายงานความ

รับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และเพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ของผลการด าเนินงานของกิจการโดยการวัดผลเชิงดุลยภาพกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยผลการศึกษาพบว่า 

1. บริษัทมีการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับต่ า หัวข้อที่มีการ
รายงานข้อมูลมากที่สุดคือ หัวข้อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม เนื่องจากเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบั งคับ  และกฎหมายด้านแรงงานรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ เช่น  ISO 9001  
(มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ นฤมล สิทธิเดช, 2559) นอกจากนี้หัวข้อดังกล่าวยังเป็นที่สนใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหลายกลุ่ม โดยจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของพนักงานภายในองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าให้
องค์กรสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด (จันทรา เรืองช่วย , 2559) และ
หัวข้อนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด าเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหัวข้อที่มี
การรายงานต่ าที่สุด เนื่องจากรูปแบบการด าเนินธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ยังคงเป็นแบบการรับจ้าง
ผลิต ผู้ประกอบการจึงไม่มีเวลาในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือต่อยอดให้เกิดเป็นนวัตกรรม ท า
ให้การพัฒนานวัตกรรมของภาคเอกชนไทยยังอยู่ในขอบเขตที่จ ากัด ซึ่งเห็นได้จากธุรกิจนวัตกรรม
ภายในประเทศที่มีอยู่จ านวนน้อย (ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ , 2555) นอกจากนี้ ผลการศึกษาดังกล่าวพบว่า 
ปริมาณการรายงานข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นในทุก ๆ ปี 

2. การศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่ด้านการเงินกับการรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคม สอดคล้องกับผลการวิจัยในอดีตของ สินีนาฏ  วงค์เทียนชัย (2558)  
จันทรา เรืองช่วย (2559) Rahman et al. (2011) และ Moneva and Cuellar (2009) ที่พบว่าผลการ
ด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินมีความสัมพันธ์กับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากการให้
ความส าคัญในการบริหารจัดการองค์กรโดยการพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และชื่อเสียง
ขององค์กร และเพ่ิมความจงรักภักดีของผู้บริโภค ซึ่งจะส่งผลต่อมูลค่าและผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 
ดังนั้น หากกิจการมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะเพ่ิมสูงขึ้น
เช่นกัน ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือเพ่ิมความได้เปรียบและความสามารถในการแข่งขัน อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการด าเนินงานด้านการเงิน และอายุของกิจการกับการรายงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคม อาจเนื่องมาจากทัศนคติของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญ หากผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมก็จะจัดให้มีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความ
รับ ผิ ดชอบ ต่ อสั งคม  ทั้ งนี้  ไม่ ได้ ขึ้ น อยู่ กั บ ผลการด า เนิ น งาน  ห รืออายุ เป็ นปั จจั ย ส าคั ญ  
(ณิชวรรณ วิชัยดิษฐ, 2555) 
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ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้สื่อรายงานประจ าปีในการเก็บรวมข้อมูลเพียงสื่อเดียว

เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาข้อมูลจากสื่ออ่ืนๆที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม เพ่ือน ามา
เปรียบเทียบผลการเปิดเผยข้อมูลจากสื่อที่แตกต่างกัน เช่น แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี รายงาน
การพัฒนาอยา่งยั่งยืน และเว็บไซต์ของบริษัท 

2. การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในกลุ่มตัวอย่างของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ เพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาไปใน
กลุ่มตัวอย่างบริษัทอ่ืนๆ เช่น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรืออาจศึกษา
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพกับการรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างในการเปิดเผยข้อมูล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรและผลการด าเนินงาน 
เชิงดุลยภาพ: กรณีศึกษาโรงแรมในภาคใต้ 
The Relationship between Corporate Social Responsibility and Performance 
Measured by Balanced Scorecard: A Case Study of Hotel in Southern Region 

 

อมรรัตน์ เธียรพิทยามาศ  Amornrat Teanpitthayamas1 
มัทนชัย สุทธิพันธุ์     Muttanachai Suttipun2 
 
บทคัดย่อ     

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพ่ือศึกษาลักษณะและปริมาณความรับผิดชอบต่อสังคมของ
โรงแรมและที่พักในภาคใต้ (2) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ และ (3) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์
ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพขององค์กร โดยมีประชากรทั้งสิ้น 
4,128 โรงแรม และศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างท้ังสิ้น 402 โรงแรม โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล ผล
การศึกษาพบว่า โรงแรมและที่พักใน 14 จังหวัดภาคใต้มีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 2 
ประเภท ได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ และความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลัง
กระบวนการ อยู่ในระดับมาก พบความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 พบความสัมพันธ์เชิงบวก
ระหว่างการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายหลังกระบวนการต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า
ระดับของที่พักมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเป็นนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 และพบว่าจ านวน
ของห้องพักไม่มีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โรงแรม ภาคใต้ 
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Abstract   
 This Study aims to (1) investigate the extent and level corporate social 
responsibility (CSR) impact the hotel and accommodation industry in Southern Thailand, 
(2) to test the different levels of corporate social responsibility between CSR in process 
and CSR after process, and (3) to test the relationship between CSR and performance 
measured by balanced scorecard. Using 4,128 hotels and accommodation business in 
the Southern region as population with 402 Samples used. According to the results, the 
study found that CSR in process and CSR after process are in high levels. There is a 
positively significant difference between CSR in process and CSR after process at 0.01 
level. Moreover, there is positively significant relationship between CSR in process, CSR 
after process, and performance at 0.01 level. Using control variables, no relationship 
between room numbers and performance were found. 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility, Balanced Scorecard, Hotel, Southern Region 
 
บทน า 
 หลายศตวรรษที่ผ่านมาธุรกิจต่างๆเริ่มหันมาให้ความสนใจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม
เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ทั้งการสนับสนุนเงินบริจาคให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ การสนับสนุนงบประมาณ
การพัฒนาศึกษาค้นคว้า การร่วมแก้ปัญหาของสังคมและชุมชนโดยรอบ เพราะนอกจากจะเป็นการสร้าง
ภาพลักษณ์ออกสู่นอกอย่างเดียวแล้วนั้น ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชน 
สังคม สิ่งแวดล้อมและองค์กร เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหาที่แท้จริงและยั่งยืน Thaipat Institute, (2017) 
โดยแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เป็นการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม การ
สนับสนุนและการส่งเสริม การให้ความช่วยเหลือทั้งภายในองค์กรเช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานให้มีความกินดีอยู่ดี การให้ความรู้ ทักษะในการประกอบเป็นวิชาชีพในการท างาน ความ
ปลอดภัยในกระบวนการท างาน หรือการให้ความปลอดภัยพ้ืนฐานในการท างาน และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายนอกองค์กร เช่นการให้ความช่วยเหลือชุมชน และสังคมโดยรอบข้างที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรโดยรอบเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์ (ชุติมา วุ่นเจริญ , 2556) 
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมไม่เพียงแต่ผู้รับที่จะได้รับความพึงพอใจเท่านั้น  ยังเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจ ความรู้สึกในการมีส่วนร่วมการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
ต่างๆ อาทิ พนักงาน ลูกค้า  คู่ค้า ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หน่วยงานราชการ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการอ านวยความ
สะดวกสบายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่มาพักอาศัย เกิดความพึงพอใจในการใช้บริการและเกิดประโยชน์
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สูงสุดให้กับธุรกิจโรงแรมแล้วนั้น ท าให้เกิดผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรระบบนิเวศน์ ชุมชน และ
สังคม จากการใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย จึงท าให้ธุรกิจต้องปฏิบัติสิ่งที่คืนสู่สังคม ที่เรียกว่าความ
รับผิดชอบต่อสังคม (สานิตย์ หนูนิล, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์และคณะ, 2560). 

นอกจากความรับผิดชอบต่อสังคมที่ออกสู่สังคมภายนอก ธุรกิจยังสามารถประยุกต์ใช้แนวคิด
การรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนการท างานหรือในทุกกระบวนการท างานภายใน ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนและแท้จริง โดยธุรกิจสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินงาน 
ทั้งผลการด าเนินงานที่มีรูปแบบที่เป็นตัวเงิน และผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นตัวเงิน โดยการใช้เครื่องมือ
วัดผลการด า เนินงานเชิ งดุลยภาพ (Balanced scorecard perspective : BSC) ทั้ ง  6 มุมมอง 
ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านสังคม และมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้การวัดผลการด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยหลายธุรกิจมักประยุกต์เครื่องมือดังกล่าวมาใช้กันเพ่ิมมาก
ขึ้น นอกจากการวัดผลการด าเนินงานที่เป็นตัวเงินเพียงอย่างเดียว เพราะการวัดผลการด าเนินงานเพียง
ตัวเงินอย่างเดียวนั้นอาจจะไม่ยั่งยืนมากนัก เนื่องจากผลการด าเนินงานบางอย่างอาจจะไม่สามารถ
ประเมินมูลค่าออกเป็นตัวเลขหรือตัวเงิน เช่นความพึงพอใจของลูกค้าในการกลับมาใช้บริการ หรือการ
แนะน าบอกต่อ ความจงรักภักดีของพนักงานหรือลูกจ้างต่อธุรกิจที่จะน ามาสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอยู่ร่วมกันกับชุมชนให้มีความสงบสุข ไม่เกิดปัญหาการฟ้องร้องต่อธุรกิจ ที่น ามาสู่
ผลเสียทั้งภาพลักษณ์และตัวเงิน เป็นต้น (อนันตชัย ยูรประถม, 2550) 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งหวังที่จะศึกษาลักษณะและปริมาณความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
โรงแรมและท่ีพักในภาคใต้ว่ามีลักษณะและปริมาณมากน้อยเพียงใด การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจนั้นส่งผลอย่างไรกับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีหรือไม่ และ
ศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนกระบวนการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจให้กับผู้ที่มีความสนใจ
เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมใน
รูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ
มากยิ่งขึ้น และประโยชน์ในด้านต่างๆ ที่ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมได้รับจาก
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนต่างๆ  ที่มีความ
เกี่ยวกับกับการด าเนินงานของธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ชุมชน และสังคมในการสร้างความสมดุลการอยู่ร่วมกัน 
 
ทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา 

ในการศึกษางานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Theory) ในการอธิบาย
ความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ Depken and 
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Simmons (2004) มองว่าทฤษฎีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นแนวคิดที่มีการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในทางเศรษฐกิจนั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่อยู่ภายใน
องค์กร เช่น พนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น เจ้าของกิจการ  กลุ่มที่อยู่ภายนอกองค์กร เช่น คู่ค้า 
ลูกค้า หน่วยงานราชการ ชุมชนและสังคม แต่การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นอาจจะท าให้เกิดความ
ซับซ้อนในการจัดกลุ่ม เนื่องจาก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1 คน สามารถอยู่ได้มากกว่า 1 กลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น
ในกรณีที่พนักงานในองค์กร อาจจะเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หรือชุมชนที่เป็นที่ตั้งขององค์กร 
ดังนั้นจึงถือได้ว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในองค์กรอาจเป็นเซตย่อย (Subset) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กลุ่มที่อยู่ภายนอกองค์กร หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อยู่ภายในองค์กรอาจอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกัน ( Intersect) 
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่อยู่ภายนอก สถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน, (2561)  โดยจะพบว่าผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียนั้นมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในส่วนของผู้บริหารที่มีบทบาท และอ านาจใน
การก าหนดกลยุทธ์ หรือนโยบายที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและทรัพยากรโดยรอบ พนักงานมีส่วน
ในการให้ความร่วมมือในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม หรือแม้กระทั่งผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ลูกค้า ชุมชน 
ที่มีส่วนในการเสริมสร้างการเรียนรู้และการปรับตัว ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเหมาะสมให้มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบการด า เนินงานของธุ รกิจเ พ่ือสั งคม  (สมแก้ว รุ่ ง เลิศเกรียงไกร  และ  
ยุพาวดี สมบูรณากุล, 2553) 

 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นแนวคิดที่หลายหน่วยงานให้ความสนใจและเริ่มมีการ
ตระหนักถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ยั่งยืน จากผลก าไรที่ทางธุรกิจโรงแรมจะได้รับและเป็นการต่อยอด
การท างานเพ่ือไม่ให้มีปัญหาจากการด าเนินงานที่อาจจะเกิดขึ้นจากในองค์กรและภายนอกองค์กร 
เพ่ือให้เกิดการอยู่รวมกันได้ โดยธุรกิจที่มีความเข้าใจกับความรับผิดชอบต่อสังคมว่าเป็นการที่ธุรกิจ
ด าเนินงานเพ่ือให้สังคมได้รับผลประโยชน์ โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนที่ธุรกิจจะได้รับ และไม่มุ่งหวังว่า
เป็นการกระท า เ พ่ือปกปิดความผิดจากการด า เนินงาน แต่ เป็นการกระท าที่ ดี เ พ่ือสั งคม   
(ปัญญาทร หวังชูธรรม, และจุฑารัตน์ ชมพันธุ์, 2560) โดยรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ เป็นการจัดการทรัพยากร
มนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ การสร้างสุขภาวะและความปลอดภัยในที่ท างาน การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในธุรกิจ การมีธรร
มาภิบาลและความโปร่งใสในที่ท างาน และ (2) ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ เช่นการ
จัดการกับคู่ค้าและหุ้นส่วนให้มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบต่อสังคม การดูแลผู้บริโภค การไม่เอารัดเอา
เปรียบ ความรับผิดชอบต่อชุมชนใกล้เคียง และความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม (คณะกรรมการกลุ่ม
ความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนและการวิจัยด้านบริหารธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย. 2555)   
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ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการทางธุรกิจ  
 จากการศึกษาผู้วิจัยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ
กับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โดยมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์ (2561) 
ศึกษาเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในจังหวัดภูเก็ต โดยจากการศึกษาพบว่า 
ความรับผิดชอบต่อสังคมในธุรกิจโรงแรมด้านผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพ 
ความเหมาะสมของราคาสินค้าหรือบริการที่คุ้มค่าต่อเงินที่จ่าย ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียงและ
ลูกค้าต้องการกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง สอดคล้องกับงานวิจัยของอานนท์ วงษ์เชียง  และ 
สุรีย์ เข็มทอง (2555) ศึกษาเรื่องแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยจากการศึกษาพบว่าภาพรวมของโรงแรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่มีการปฎิบัติกิจกรรมที่มีความเก่ียวข้องกับด้านกระบวนการส่วนใหญ่นั้น พบความสัมพันธ์ใน
ระดับมาก โดยโรงแรมที่มีการลดระยะเวลาการท างาน (Check in – Check Out) จะได้รับความพึง
พอใจจากลูกค้ามากขึ้น โรงแรมที่มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีภายในองค์กรมากขึ้น การมีการจัด
ฝึกอบรมโดยบรรจุเป็นแผนการท างานประจ าปีของโรงแรม พนักงานที่มีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นหรือรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการวางแผนการท างานจะท าให้การปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากความพึงพอใจที่บริษัทได้รับจากพนักงาน Lai, Chiu and Pai  (2010) ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของ
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพของแบรนด์ จากงานวิจัยพบว่า ความรับผิดชอบ
สังคมของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุพลภาพ เป็นผลประโยชน์ต่อผู้บริโภค ส่ง เสริมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการมีส่วนร่วมเพ่ือชุมชนและสังคมนั้น ส่งผลต่อภาพลักษณ์ท่ีดีของกิจการ และได้รับให้การสนับสนุน
จากชุมชน การที่บริษัทมีการจัดฝึกอบรมทั้งจากการอบรมภายใน การส่งพนักงานไปฝึกอบรม ท าให้
พนักงานมีความพึงพอใจ มีความรักในองค์กร แต่ในงานวิจัยของ Freedman and Jaggi (1992) พบ
ความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการทางธุรกิจ เนื่องจากการดูแล
ความปลอดภัยในการท างานหรือการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือสุขอนามัยภายในองค์กรทั้งจากการ
ดูแล แก้ไขปัญหา และการป้องกันนั้น ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในธุรกิจ
ตามที่กฎหมายก าหนด หรือการจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยในการท างานตามข้อบังคับการท างาน 
อาจจะส่งผลให้ผลการด าเนินงานของบริษัทลดลงจากต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดการภายใน 
 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการทางธุรกิจ  
 จากการศึกษาผู้วิจัยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลัง
กระบวนการกับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โดยมีความสัมพันธ์กับงานวิจัยของสุธิรา ลิ้มรสเจริญ 
และคณะ (2561)  ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการด าเนินงานขององค์กรจาก
มุมมองของการวัดผลเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา ธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต กระบี่ และพังงา โดย
งานวิจัยพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีอิทธิพลในเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานขององค์กรจาก
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มุมมองเชิงดุลยภาพได้แก่ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านของสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนและด้านสังคม 
ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ดีกว่าโดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกจ ากัดในวง
แคบเฉพาะแต่ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ซึ่งสอดคล้องกับงานของ ชุติมา วุ่นเจริญ (2556) ศึกษาเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับธุรกิจโรงแรม โดยจากการศึกษา พบว่าโรงแรมที่หันมาให้ความสนใจเรื่องความ
รับผิดชอบต่อสังคม การจัดกิจกรรมในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท าให้กิจการโรงแรมมีการฟ้ืนฟูสภาพใน
การก าหนดนโนบายของโรงแรม การน าเสนอรูปแบบของโรงแรมสีเขียว เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงแรม โดยชื่อเสียงที่ได้รับท าให้ลูกค้าตัดสินใจในการเข้าพักกับโรงแรมเ พ่ือเยี่ยมชมบรรยากาศนาท า
ธุรกิจ ซึ่งส่งผลการด าเนินงานที่ดีต่อโรงแรมและในงานของอนุวัต สงสม (2559) ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์
โครงสร้างกลุ่มพหุของคุณค่าตราสินค้า ส าหรับธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ในอ าเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้าในธุรกิจสมัยใหม่ จากการศึกษางานพบการที่ลูกค้ารับรู้ว่า
องค์กรมีการด าเนินกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)  ที่เก่ียวข้องกับชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม 
และองค์กรยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การบริจาคสิ่งของเพ่ือช่วยเหลือ
ชุมชน มีอิทธิพลทั้งในด้านของชื่อเสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร แต่งานวิจัยของวัฒนา ทนงค์แผง
และชวลีย์ ณ ถลาง (2560) ให้ความสัมพันธ์เชิงลบเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลัง
กระบวนการที่มีต่อผลลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพขององค์กร โดยพบว่าต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ว่าด้านใดก็ตามโดยมองว่าองค์กรควรให้ความส าคัญกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อสังคมโดยส่วนรวมมากกว่า เช่น แนวคิดด้านการตลาดเพ่ือสังคม เกี่ยวกับการไม่เอารัดเอา
เปรียบผู้บริโภคเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าได้มากกว่าการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม ที่โรงแรมขนาดเล็กยังไม่มีก าลังความสามารถไม่เพียงพอในการสนับสนุนกิจกรรมที่
เกี่ยวกับการดูแลสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม 

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาลักษณะและปริมาณของความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรม
และที่พักในภาคใต้  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงานเชิงดุลย
ภาพของธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กในภาคใต้ โดยการวัดผลการด าเนินงาน (Performance 
Measures) โดยองค์ประกอบของ Balanced Scorecard พิจารณาจาก 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน ด้าน
ลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และการเติบโตขององค์กร ด้านสังคม และด้าน
สิ่งแวดล้อม  อาศัยแนวคิดของ Kaplan and Norton (2006) โดยใช้เครื่องมือ Balanced Scorecard 
ซึ่งเป็นการวัดความสมดุล นอกเหนือจากการวัดทางการเงิน ความสมดุลดังกล่าว คือการวัดผล
ด าเนินงานที่เป็นการเงินและที่ไม่ใช่ การเงิน ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และเพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการกับ
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ โดยมีสมมติฐานการศึกษา คือ 

H1 : ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายในกระบวนทางธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ผลการด าเนินงานเชิงดุลภาพของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ 
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H2 : ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการภายหลังกระบวนทางธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ผลการด าเนินงานเชิงดุลภาพของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย   

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พักใน 14 จังหวัดภาคใต้ได้แก่ จังหวัด
กระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดภูเก็ต จังหวัดยะลา จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยมีจ านวนโรงแรมและที่พักทั้งสิ้น 4,128 โรงแรม ซึ่งได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างตามสูตรของยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 
ตัวอย่าง ทางผู้วิจัยจึงขอเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าจ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูล
ได้จ านวน 402 ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้แบบสอบถาม และท าการ
จัดส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยจะท าการแจกแบบสอบถามตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
จนถึง กนัยายน พ.ศ. 2562 ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยครั้งนี้ 
โดยประยุกต์มาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในอดีต  โดยผู้วิจัยจัดท าแบบสอบถามและจัดส่งทางไปรษณีย์ 
ทางผู้วิจัยมีท าแบบประเมิน IOC  โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน และผู้วิจัยท าการวิ เคราะห์หาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค ซึ่งควรมีค่ามากกว่า 0.60 จึงถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้ (Cronbach, 
1951) 

จากวัตถุประสงค์การศึกษาครั้งนี้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาถูกใช้ในการวิเคราะห์ลักษณะและ
ปริมาณของความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงแรมในภาคใต้ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มโดย 
Independent sample t-test ถูกใช้ทดสอบความแตกต่างของปริมาณของความรับผิดชอบต่อสังคม
ขององค์กรระหว่าง CSR in process และ CSR after process และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุ 
Multiple regression ถูกใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) ดังสมการ 
 

PFM = β0 + β1 CSRIN + β2 CSRAFTER + β3 SIZ + β4 RAT + error 
 
โดยที ่  PFM  = ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ  
  CSRIN  = ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ  
  CSRAFTER = ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ 
  SIZ  = ขนาดของธุรกิจ  
  RAT   = ระดับของที่พัก  
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ผลการศึกษา 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์

อธิบายถึงลักษณะและปริมาณความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ ใช้สถิติการ
วิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพขององค์กร โดยมีกลุ่มตัวอย่า งทั้งสิ้น 402 
ตัวอย่างโดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 
ตารางที่ 1 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ และ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ 

ความรับผิดชอบต่อสังคม �̅�           S.D ระดับ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ 3.99             0.50 มาก 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ 3.68             0.60 มาก 

 
จากตารางที่ 1 แสดงถึงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายในกระบวนการของโรงแรมและที่พักในภาคใต้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก โดยความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการให้ความส าคัญกับเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรหรือการลดการใช้
พลังงานในที่ท างานมากที่สุดเช่น การนกระดาษที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าหรือการก าหนดเวลาเปิดปิด
เครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนระดับความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการของโรงแรมและที่พักในภาคใต้ 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับความ
รับผิดชอบต่อสังคมในระดับมาก โดยพบว่าโรงแรมให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมหรือการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่นการดูแลรักษาความสะอาดให้กับชุมชน  

 
ตารางที่ 2 
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ  

ความรับผิดชอบต่อสังคม  �̅� S.D.      t(Sig) 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ 3.99 0.50 10.523(0.00)** 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ 3.68 0.60 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05  **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
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จากตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการของธุรกิจโรงแรมและที่พักใน 14 
จังหวัดภาคใต้ พบว่า ธุรกิจโรงแรมและที่พักใน 14 จังหวัดภาคใต้มีความรับผิดชอบของสังคมภายใน
กระบวนการของ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50  ความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายหลังกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 ความรับผิดชอบต่อ
สังคมของภายในกระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 
ตารางที่ 3  
ตารางแสดงผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงาน  
เชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ 

Variable                        t (sig) 
ค่าคงที ่              6.728** 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ            10.848** 
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ                      10.986** 
จ านวนห้องพัก                         -1.89 
ระดับของที่พัก                        3.159** 
R Square                      0.542 
Adjusted R Square                      0.538 
F-Value                   117.659** 

*ระดับนัยส าคัญ 0.05  **ระดับนัยส าคัญ 0.01 
 

จากกตารางที่ 3 แสดงผลการหาความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมที่พักใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีจ านวนของห้องพัก (วัดขนาด
ของกิจการ) และระดับของที่พัก เป็นตัวแปรควบคุม โดยผลการศึกษาลักษณะความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายกระบวนการและความรบผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการมีความสัมพันธ์กับผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพ พบว่าจ านวนห้องพัก ไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อ
สังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม และระดับของที่พักมีอิทธิพลต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ 
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานเชิงดุลย

ภาพของธุรกิจโรงแรมโดยผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปริมาณและลักษณะความรับผิดชอบต่อ
สังคมของธุรกิจโรงแรมและที่พักในภาคใต้ โดยความรับผิดชอบต่อสังคมสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบได้แก่
ความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการ และความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ จาก
การศึกษาถึงลักษณะและปริมาณพบว่า ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในกระบวนการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการอยู่ในระดับมาก โดยความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีความรับผิดชอบ การจัดให้มีสุขภาวะและความ
ปลอดภัยในการท างาน การหาวิธีการท างานที่มีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาในกระบวนการท างานเพ่ือ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชม และสิ่งแวดล้อม การแสดงความรับผิดชอบต่อลูกค้ากรณีที่เกิดความ
เสียหายจากความบกพร่องของพนักงาน การลดระยะเวลาหรือลดขั้นตอนการท างานเพ่ือลดการใช้
ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น เป็นต้น (จันทราภรณ์ งามสะอาด , 2551) ความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลัง
กระบวนการได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดให้กับชุมชน หลังจากที่ธุรกิจมีการสร้างมลภาวะต่างๆ 
ให้กับชุมชน การแจกจ่ ายสิ่ งของช่วยเหลือผู้ ประสบภัยในสั งคม  การจัดการกับคู่ ค้ าหรื อ 
หุ้นส่วนของกิจการการบริการอย่างมีคุณภาพตั้งแต่ต้นกระบวนการจนให้บริการเสร็จสิ้น เป็นต้น  
(จันทราภรณ์ งามสะอาด, 2551)  

ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพเชิง
บวกกับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิ่นรัตน์ สิริพันธ์พงศ์ (2561) พบว่า
กระบวนการจัดการภายใน การมีขั้นตอนการท างานที่ดี ลดระยะเวลาการรอคอย หรือการอ านวยความ
สะดวกให้กับลูกค้าอย่างทันท่วงที เป็นความสามารถของธุรกิจ โดยส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีและชื่อเสียง
ของธุรกิจตามที่ลูกค้าต้องการกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอีกครั้ง สอดคล้องกับการตระหนักถึง
ความส าคัญของลูกค้า โดยมองว่าลูกค้าคือคนส าคัญขององค์กร  อานนท์ วงษ์เชียงและ สุรีย์ เข็มทอง, 
(2555) พบว่าธุรกิจโรงแรมมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากโรงแรมมีการจัดการให้ความรู้ ในการเสริมสร้างทักษะการท างานของพนักงาน ซึ่งช่วยลด
ระยะเวลาท างาน เช่น ลดระยะเวลาการ Check In - Check Out ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
เนื่องจากลดระยะเวลาในการรอคอย ถือเป็นการบริการที่ประทับใจและกลับมาใช้บริการอีกครั้ง หรือ
การบอกต่อความประทับใจ  งานวิจัยของชุติมา วุ่นเจริญ (2556) พบว่า โรงแรมที่มีการแสดงความความ
รับผิดชอบต่อสังคม โรงแรมชุมพร คาบาน่า ที่มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการ
ด าเนินธุรกิจโรงแรม  มีการจัดกิจกรรมในเชิงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการรักษาสภาพ ท าให้กิจการ
โรงแรมฟ้ืนฟูสภาพได้ หรือตัวอย่างของโรงแรมท้องทรายเบย์ ที่มีการก าหนดนโยบายของโรงแรมให้ การ
น าเสนอโรงแรมในรูปแบบของโรงแรมสีเขียว ซึ่งได้รับผลตอบรับในทิศทางที่ดี ทั้งยังเป็นการสร้าง
ชื่อเสียงให้กับโรงแรมให้เป็นที่รู้จักและบอกต่อ ท าให้ลูกค้าตัดสินใจในการเข้าพักกับโรงแรมเพ่ือเยี่ยมชม
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บรรยากาศภายในที่พัก และพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการพบว่ามีความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพเชิงบวกกับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ Holcomb (2007) พบว่า โรงแรมที่มีชื่อเสียง
ส่วนใหญ่มีการกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคมโดยการบริจาคเงิน การระดมทุน เพ่ือช่วยเหลือหน่วยงาน
การกุศล หรือให้การสนับสนุนหน่วยงานที่เป็นของรัฐบาล ในการจัดตั้งงบประมาณบางส่วนจากการ
ด าเนินงาน ซึ่งการให้การสนับสนุน หรือการให้ความช่วยเหลือชุมชมและสังคมนั้น ธุรกิจจะได้รับการ
สนับสนุน และการช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการในการสนับสนุนและการช่วยเหลือด้านการลงทุนและ
การด าเนินงาน และ จากการศึกษาของ Soloman and Hansen (1985) พบว่าการท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชนของกิจการนั้น ส่งผลต่อระดับชื่อเสียงของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น โดยชื่อเสียงที่
เพ่ิมขึ้น ส่งผลไปในทิศทางที่ดีให้กับธุรกิจโดยที่ไม่สามารถประเมินมูลค่าของชื่อเสียงที่ธุรกิจได้รับ ซึ่ง
อาจจะมากกว่าต้นทุนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 

และผู้วิจัยได้มีการศึกษาถึงความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวน
กระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ จาก
งานวิจัยของ Freedman and Jaggi (1986)  สอดคล้องกับข้อมูลการทดสอบความแตกต่างโดยพบว่า 
ธุรกิจโรงแรมและที่พักเป็นธุรกิจที่มีการใช้ทรัพยากรและเกี่ยวข้องกับธุรกิจการบริการ การดูแลความ
ปลอดภัย หรือการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ดังนั้นการจัดการด้านการป้องกัน การดูแล และ
แก้ไขท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัยอาจจะได้รับความพึงพอใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกลุ่ม
พนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ที่ได้รับการสะท้อนให้เห็นต่อการมีคุณธรรมจริยธรรมในการปฎิบัติต่อบุคคล และ
ในการจัดการสิ่งแวดล้อมนั้น แม้จะท าให้เกิดค่าใช้จ่าย แต่กรณีที่ธุรกิจไม่มีการจัดการที่ดีนั้นอาจจะท าให้
มีค่าใช้จ่ายกรณีท่ีเกิดปัญหา ทั้งในส่วนของการจ่ายการชดเชย ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหา หรือแม้กระทั่ง
ค่าปรับจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานรัฐ ตัวแทน
ชุมชนเพ่ือที่โดยรอบที่ได้รับผลกระจากการไม่เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในส่วนดังกล่าว ซึ่งแย้งกับ
งานวิจัยของสุธิรา ลิ้มรสเจริญ และคณะ (2561) โดยงานวิจัยพบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลัง
กระบวนการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านของสิ่งแวดล้อม ด้านชุมชนและด้านสังคม ส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรได้ดีกว่าโดยความรับผิดชอบต่อสังคมที่เกิดขึ้นนั้นไม่ถูกจ ากัดในวงแคบเฉพาะ
แต่ผู้มีส่วนได้เสียภายในเท่านั้น  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมมีการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมภายใน
กระบวนการทางสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการอยู่ในระดับมาก ซึ่งแสดงให้
จริยธรรม คุณธรรมในการด าเนินธุรกิจ เนื่องจากธุรกิจโรงแรมเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และผลการศึกษา
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แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการมากกว่าความรับผิดชอบ
ภายหลังกระบวนการ แสดงถึงการให้ความปลอดภัยในการท างาน การสร้างการเรียนรู้ให้กับพนักงาน
เพ่ือเพ่ิมทักษะ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในการท างาน ดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จะช่วยสนับสนุนให้
ธุรกิจโรงแรมสามารถน านโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมมาก าหนดเป็นนโยบายการท างานเนื่องจาก
ความรับผิดชอบต่อสังคมมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน 

 
ข้อจ ากัดในการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเกี่ยวข้อมูล การใช้วิธีการ
สัมภาษณ์บุคคลอาจจะการวิธีที่เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นย าเกี่ยวกับการแสดงความ
คิดเห็น และอาจจะเข้าใจเหตุผลในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและผลการด าเนินงานที่แท้จริง
ของธุรกิจโรงแรม  

 
ข้อเสนอแนะ   

การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นช่องทางเดียวในการเก็บ
ข้อมูล การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมอาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บข้อมูลซึ่งอาจจะ
ท าให้เห็นถึงทัศนคติที่แท้จริงในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะส่งผลต่อผลการด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพที่แท้จริง โดยผู้วิจัยท่านต่อไปอาจจะมีการศึกษาถึงทฤษฎี หรือแนวคิดที่สามารถอธิบายหรือ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ความแตกต่างระหว่างความรับผิดชอบต่อสังคมภายในกระบวนการและความ
รับผิดชอบต่อสังคมภายหลังกระบวนการ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจในการศึกษามีความเข้าใจได้มากขึ้น และ
สามารถน ามาเป็นกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจต่อไป 
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การศึกษาผลลัพธ์การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
ส าหรับรายวิชา ภาษี เงินได้นิติบุ คคลกับการบัญชี  กรณี ศึกษา นัก เรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 
Study Results Learning by Project Based Cooperate Social Media for 
Corporate Income Tax and Accounting Case Study Vocational Certificate 
3rd Faculty of Accounting Pattani Vocational College 
 
ณัฐชนน น้านิรัติศัย  Natchanon Naniruttusai1 
กุลวดี ลิ่มอุสันโน  Kulwadee Limusanno2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 
สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานีจ านวน 36 คน ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมี

ค่าเฉลี่ยของความรู้หลังการทดลอง (�̅� = 20.33, S.D. = 3.59) คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะหลังการทดลอง 

(�̅�= 19.19, S.D. = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 80 คะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมหลังการทดลอง (�̅�= 21.43, 
S.D. = 3.77) คิดเป็นร้อยละ 89 ด้านความเห็นในการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนของกลุ่มตัวอย่างหลัง

ผ่านการทดลอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�= 4.20, S.D. = 0.74) โดยด้านการจัดการเรียนรู้แบบ

โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด (�̅�= 4.23, S.D. = 0.74) 

ล าดับถัดมาด้านประโยชน์ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ (�̅�= 4.19, 
S.D. = 0.76) และสุดท้ายด้านประโยชน์ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานร่วมกับสื่อสังคม

ออนไลน์ (�̅�= 4.17, S.D. = 0.74) 
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน สื่อสังคมออนไลน์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล 
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Abstract 
 The main objectives of this study is to examine the effects of created learning 
model from using social media. The sample used in the experiment were 36 students 
in a Corporate income workplace for certificate level at Pattani Vocational College. 
Comparison results of knowledge scores after the experiment were higher than before 
the experiment with statistical significance at .0 5  by collecting knowledge after the 

experiment (�̅� = 20.33, S.D. = 3.59) The experimental score (�̅�= 19.19, S.D. = 3.71) is 

80%. The score is (�̅�= 21.43, S.D. = 3.77) is 89%. The opinion of the study group after 

the experiment In overall, it was at the high level (�̅� = 4.20, S.D. = 0.74). The project 

management model was based on social media. The highest satisfaction (�̅� = 4.23,  
SD = 0.74) on the benefits received from project management with social media  

(�̅� = 4.19, SD = 0.76) and the benefits received from Project management with social 

media (�̅�  = 4.17, SD = 0.74) 
 
Keywords: Project Based Learning, Social Media, Corporate Income Tax 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบัน และการเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี ส่งผลต่อพฤติกรรม
ของบุคคล เพ่ือพัฒนาทักษะการด ารงชีวิต ผู้คนในปัจจุบันมีความจ าเป็นทักษะยุค ศตวรรษที่ 21  
(วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์, 2557) ปัจจุบันประเทศไทยนั้นมีปัญหาในการจัดการเรียนรู้ สะท้อนจาก
ผู้เรียนยังคงขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ (อเนก สุขดี , 2559) อีกทั้งหลักสูตรการอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษาปัจจุบันไม่สามารถตอบสนองความต้องการเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีประสิทธิภาพ 
และศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ (กลุ่มงานบริการวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร์, 2559) เพ่ือเสริมสร้างทักษะเหล่านั้น ครูต้องเปลี่ยนจากการเน้นการสอน ไปเน้นที่การ
เรียน ปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” (Teacher) เป็น “ครูฝึก” (Coach) ด้วยแนวคิดสอนน้อย
เรียนรู้มาก (พนมนคร มีราคา, 2559)  
 แผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 (2560) มีแนวคิดเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิคและระดับเทคโนโลยี เพ่ือสร้างบุคลากรตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน จึงได้ออกหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สาขาวิชาการบัญชี ที่
มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ใช้เหตุผลวิเคราะห์ แก้ปัญหาผ่านกระบวนการคิดโดยอาศัยหลักการ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
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ฐาน (Project Based Learning) เป็นหนึ่งในการเรียนรู้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้แนะน า และผู้อ านวย
ความสะดวกเท่านั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน สร้างโอกาสการประยุกต์
ทักษะเชิงบู รณาการ เน้นสมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based) ผู้ เรียนจะได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง เกิดการท างานเป็นทีม ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
(ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2557) 
 เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนต้องมีทักษะในศตวรรษที่ 21 
ด้วย (ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณภาพเยาวชน , 2555) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
ความรู้พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT Literacy) (คณะอนุกรรมการกิจการเพ่ือการสื่อสาร 
สังคม, 2554) การเรียนการสอนโดยสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Instruction) ถูกพัฒนาขึ้น และ
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ด้วยข้อดีด้านการแบ่งปันข้อมูล และเชื่อมโยงสู่ช่องทางอ่ืนๆ พร้อมทั้ง
ประยุกต์ใช้งานได้ง่าย เพ่ิมช่องทางการแลกเปลี่ยนความรู้ เพ่ิมปฏิสัมพันธ์ (Biasutti, 2017)  
 จากการศึกษางานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยจ านวนมากได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ในช่วงชั้น ประถมศึกษา (ชนันท์ธิดา ประพิณ และคณะ , 
2560) มัธยมศึกษา (คเชนทร์ กองพิลา วชิระ อินทร์อุดม และสังคม ภูมิพันธ์ , 2559) และปริญญาตรี 
(ธนะวัฒน์ วรรณประภา, 2558) ซึ่งผลการวิจัยอยู่ในเชิงบวก แต่ยังไม่พบการศึกษาวิจัยนี้ในระดับ
อาชีวศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบริบทของวิชาเหมาะสมกับการปฏิบัติแต่เนื่องด้วยการเรียนรู้แนวทาง
ปฏิบัตินั้น ต้องใช้ระยะเวลาเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เข้าใจค่อนข้างนานขัดแย้งกับระยะเวลาอันจ ากัด
ตามหลักสูตร ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรศึกษาเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี กรณีศึกษา นักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เนื่องด้วยสื่อ
สังคมออนไลน์สามารถใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในห้องเรียน และนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม 
พร้อมน าสู่การพัฒนาการเรียนรู้ที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ รายวิชา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์  กับ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ใน
รายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2554) ได้อธิบายถึงการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน มีกระบวนการขั้นตอนดังนี้  (1) ขั้นน าเสนอ ขั้นที่ผู้สอนให้ผู้ เรียนศึกษาใบความรู้ ก าหนด
สถานการณ์ ศึกษาสถานการณ์ เล่นเกม ดูรูปภาพ หรือผู้สอนใช้เทคนิคตั้งค าถาม เกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู้ที่ก าหนดในแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละแผน (2) ขั้นวางแผน ขั้นที่ผู้เรียนร่วมกันวางแผน โดยการ
ระดมความคิดอภิปรายหารือข้อสรุปของกลุ่ม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ  (3) ขั้นปฏิบัติ ขั้นที่
ผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม เขียนสรุปรายงานผลที่เกิดขึ้นจากการวางแผนร่วมกัน  และ (4) ขั้นประเมินผล 
ขั้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง โดยให้บรรจุจุดประสงค์การเรียนที่ก าหนดไว้ 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) กล่าวไว้ว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่ออินเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็น
สื่อกลางที่ให้บุคคลทั่วไปมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต  สื่อเหล่านี้
เป็นของบริษัทต่างๆ ให้บริการผ่านเว็บไซส์ตน ส่วนเครือข่ายสังคมเป็นศัพท์บัญญัติของค าภาษาอังกฤษ
ว่า Social network หมายถึง กลุ่มบุคคลผู้ติดต่อสื่อสารกันโดยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งนอกจากจะส่ง
ข่าวสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วยังอาจจะร่วมกันท ากิจกรรมที่น่าสนใจด้วยกัน  
 ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนรูรา (Bandura’s Social Cognitive Theory) กล่าวว่าการ
เรียนรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ประกอบด้วย P ได้แก่ ความคิด ความเชื่อ ความคาดหวัง และ
องค์ประกอบส่วนบุคคล B ได้แก่ การกระท าของบุคคล และ E ได้แก่ สภาพแวดล้อม และพฤติกรรม
อ่ืนๆ จากภายนอก ทั้ง 3 ส่วนนี้มีผลกระทบซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงควรเห็นความส าคัญของการจัด
สภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมอันพึง
ประสงค์ เช่น การจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ตามความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียน มีแหล่งค้นคว้าที่
เหมาะสมให้ผู้เรียนค้นหา โดยแบบรูรายังมองว่าการเรียนรู้ผ่านจากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน หากเกิดความพึงพอใจจะท าพฤติกรรมนั้นอีก หากไม่เกิดความพึงพอใจจะไม่ท า
พฤติกรรมนั้น  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามสภาพทั่วไป และข้อมูลการใช้สื่อ
ออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 36 คน โดยวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาโดย
การหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 2. การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับ
รายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เครื่องมือที่ใช้คือ แบบประเมินรับรอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 3 
ท่าน ประเมินเป็นแบบมาตรประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) และการให้ข้อเสนอแนะแบบความ
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เรียง การวิเคราะห์ข้อมูลน าคะแนนที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาค านวณหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พร้อมน าข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขให้มีการจัดการเรียนรู้
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับ
รายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนก
วิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ท าการทดลองโดย ศึกษากลุ่มเดียววัดสองหน (The One 
Group Pretest and Posttest Design) ในด้านความรู้ ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีก่อนการเรียน 
และหลังการเรียนเพ่ือประโยชน์ในการเปรียบเทียบ รวมถึงประเมินคะแนนของผู้เรียนด้านทักษะ ด้าน
พฤติกรรรม และประเมินระดับความพึงพอใจของผู้ เรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 5 เครื่องมือ ดังนี้ 
(1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างข้ึนจากส่วนที่ 2 จ านวน 1 แผน 1 หน่วยการเรียนรู้ ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 
สัปดาห์ จ านวน 8 ชั่วโมง ผ่านการพิจาณาความเหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน (2) แบบวัดความรู้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เป็นข้อสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก 
ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง และความถูกต้องของข้อค าถาม โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 
ท่าน และน าใช้ทดลองกับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง (Try Out) จ านวน 30 คน 
พบว่าแบบวัดความรู้มีความเหมาะสม มีอ านาจจ าแนกอยู่ในช่วง 0.20 ถึง 0.67 ซึ่งมีความเหมาะสมโดย
มีเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป จากการทดสอบค่าความยากง่าย อยู่ในช่วง 0.27 ถึง 0.80 ซึ่งมีความ
เหมาะสม ตามเกณฑ์ในช่วง 0.20-0.80 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR-20 
ของ Kuder-Richardson พบว่าความเที่ยงของแบบทดสอบมีค่าเท่ากับ 0.91 พบว่าแบบทดสอบมีความ
เที่ยงอยู่ในระดับสูงเมื่อพิจารณาตามทฤษฏีการทดสอบมีความเที่ยงสูงเมื่อมีค่าสัมประสิทธ์ความเที่ยง
ตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไป (3) แบบวัดทักษะเป็นเกณฑ์ประเมินแบบรูบริค (Rubric Scale) 3 ระดับ ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน (4) แบบวัด
พฤติกรรมเป็นเกณฑ์ประเมินแบบรูบริค (Rubric Scale) 3 ระดับ ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหา และความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน (5) แบบประเมินความพึงพอใจเป็น
มาตราประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างข้อค าถามจากการศึกษาแนวคิด และ
งานวิจัยในอดีต และผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา และความตรงเชิงโครงสร้าง โดยผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 3 ท่าน โดยมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 
ตารางแสดงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ 
ชั่วโมงท่ี ด าเนินการกิจกรรม เครื่องมือ 

ขั้นการเตรียมการ 
1-2 ผู้สอน ด าเนินการวัดระดับความรู้ด้านภาษีเงินได้นิติ

บุคคลกับการบัญชีก่อนเรียนของผู้เรียน จากนั้นอธิบาย
ภาพรวมของกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ พร้อมทั้งอธิบาย
ความหมาย และขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดย
ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามหากมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานพร้อมทั้งสร้าง 
Facebook Fanpage เป็นเครื่องมือในการด าเนิน
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ และความ
คิดเห็น 
ผู้เรียน เข้าร่วมกลุ่ม Facebook Fanpage 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวัดความรู้ (ก่อนเรียน) 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบวัดทักษะ 

 

 

ขั้นอภิปราย 

2 ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม สังเกตการณ์ และ
สัมภาษณ์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้นิติบุคคล ของ
กิจการที่ผู้เรียนไปฝึกงาน พร้อมทั้งมอบหมายให้ผู้เรียน
บันทึกสะท้อนความคิดหลังการด าเนินกิจกรรม 
ผู้เรียน ด าเนินการตามกิจกรรมที่ผู้สอนได้ก าหนดไว้ และ
บันทึกสะท้อนความคิดหลังการด าเนินกิจกรรม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบวัดทักษะ 

 

3 ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนอภิปรายปัญหา เกี่ยวกับภาษี
เงินได้นิติบุคคล ที่ผู้เรียนได้ไปเก็บข้อมูล โดยการ
สังเกตการณ์ และสัมภาษณ์มา พร้อมสะท้อนความคิดของ
กลุ่มผู้เรียน โดยใช้ Facebook Group ตามประเด็นที่
ผู้สอนก าหนดให้ 
ผู้เรียน ด าเนินการอภิปรายปัญหาตามประเด็นที่ก าหนดไว้ 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบวัดทักษะ 

 

3 ผู้สอน ให้ผู้เรียนแต่ละคนเสนอหัวข้อโครงงานที่น่าสนใจ  
 

- แบบวัดทักษะ 

- แบบวัดพฤติกรรม 
 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 202 -



ตารางที่ 1 
ตารางแสดงการด าเนินการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
ชั่วโมงท่ี ด าเนินการกิจกรรม เครื่องมือ 

ขั้นการวางแผนด าเนินโครงการ 
3 ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนเขียนเค้าโครงของโครงงาน 

และให้ค าแนะน าในการวางแผนการด าเนินโครงงาน 
ผู้เรียน เขียนเค้าโครงของโครงงาน และปรับปรุงแก้ไข
เค้าโครงของโครงงานตามค าแนะน าของผู้สอน โดยใช้ 
Facebook Group 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบวัดทักษะ 

 

ขั้นการด าเนินโครงงาน 

4-7  ผู้สอน มอบหมายให้ผู้เรียนด าเนินโครงงานตามขั้นตอนที่
ระบุ ในเค้าโครงของโครงงานโดยผู้สอนจะคอยให้
ค าปรึกษา ในการด าเนินงานของแต่ละกลุ่ม และให้
ผู้เรียนสะท้อนความคิดหลังการด าเนินกิจกรรม 
ผู้เรียน ด าเนินโครงงานตามขั้นตอนที่ระบุ ในเค้าโครง
ของโครงงาน และบันทึกสะท้อนความคิดหลังการด าเนิน
กิจกรรม 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 

- แบบวัดพฤติกรรม 

- แบบวัดทักษะ 

 

ขั้นการประเมิน 

8 ด าเนินการวัดระดับความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล
กับการบัญชี หลังเรียนของผู้เรียน 

- แบบวัดความรู้ (หลังเรียน) 

- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
ผลการวิจัย และสรุปผลการวิจัย 
 ในการน าเสนอ และสรุปผลการวิจัยวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแบ่งการวิจัยออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
 1. การศึกษาสภาพทั่วไปของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการ
บัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี ผลจากการวิจัยพบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีพฤติกรรมการ
ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อวัน 3-5 ชั่วโมง อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นระบบปฏิบัติงาน Android สื่อ
สังคมออนไลน์ที่ผู้เรียนใช้บ่อย โดยที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ Facebook, Facebook 
Messenger, Line และ YouTube ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ดังกล่าวในการจัดการเรียนรู้ทั้งสิ้น 
โดยเลือกสื่อสังคมออนไลน์หลัก คือ Facebook เนื่องด้วยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ถัดมาในด้านของระดับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้เรียนใช้บ่อย โดยส่วนใหญ่มีค่าระหว่างปานกลางไปถึงน้อย ด้านที่มีระดับการใช้สื่อ
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สังคมออนไลน์มาก คือ ส่งเสริมให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความรู้กัน และการติดตามการด าเนินงานของ
ผู้เรียน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นในระดับต่ า คือการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการน าเสนอผลงาน  
 2. การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับ
รายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาความเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย 5 
องค์ประกอบ (1) ผู้สอน (2) ผู้เรียน (3) กิจกรรมการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน (4) สื่อสังคมออนไลน์ 
(5) การประเมินผล  
 โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเป็นดังนี้ ผลการ
ประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์  ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า

รูปแบบมีความเหมาะสมในระดับมาก (�̅� = 4.33, S.D. = 0.47) โดยมีรายละเอียดในการประเมินด้าน
ต่างๆ (1) ผลการประเมินด้านหลักการของรูปแบบฯ ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับ 

มาก (�̅� = 4.22, S.D. = 0.19) (2) ผลการประเมินด้านวัตถุประสงค์ของรูปแบบฯ ผู้เชี่ยวชาญมีความ

คิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.67, S.D. = 0.58) (3) ผลการประเมินด้านองค์ประกอบ

ของรูปแบบผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับ มาก (�̅� = 4.27, S.D. = 0.55) (4) ผลการ

ประเมินด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นว่าเหมาะสมในระดับ มากที่สุด (�̅� = 4.50, S.D. = 0.55)
 3. ผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชา 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี มีผลการวิจัยออกเป็นดังนี้ 

3.1 ด้านความรู้ 
  

ตารางที่ 2  
แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความรู้ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีก่อนและหลังการเรียน  
การวัดความรู้ หน่วยที่ 1 
วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคล

กับการบัญชี 

คะแนน
เต็ม 

ก่อนเรียน หลังเรียน 
t df Sig. 

�̅� SD. �̅� SD. 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษี
เงินได้นิติบุคคล 

30 10.42 3.02 20.33 3.59 -15.89 35 0.00** 

หมายเหตุ: n=36, *p<0.05; **p< 0.01 
 
 จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้ของผู้เรียนจากคะแนนเต็ม 30 ผู้เรียนมีคะแนน

หลั งการทดลอง (�̅�= 20.33, S.D. = 3.59) อยู่ ใน ระดับสู งกว่ าก่ อนการทดลอง (�̅�= 10.42,  
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S.D.= 3.02) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ ที่
พัฒนาขึ้นประกอบไปด้วยกิจกรรม และสื่อการสอนสามารถเพ่ิมความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  

3.2 ด้านทักษะผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะโดยวัดจากแบบสังเกตโดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินแบบรูบริค 3 ระดับ จ านวน 8 ด้าน ได้แก่ กลุ่มผู้เรียนปฏิบัติการสืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเองได้
อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้เรียนสามารถเขียนแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสม กลุ่มผู้เรียนสามารถเขียน
วัตถุประสงค์ของโครงงานได้อย่างชัดเจน กลุ่มผู้เรียนสามารถเขียนกระบวนการด าเนินงานได้อย่าง
เหมาะสม มีความเป็นไปได้ กลุ่มผู้เรียนสามารถก าหนดกิจกรรมแก้ปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลที่มี
ประโยชน์ต่อชุมชน ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มผู้เรียนมีความพร้อมในการด าเนินการน าเสนอโครงงาน กลุ่ม
ผู้เรียนสามารถน าเสนอได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการท างานเป็นกลุ่ม พบว่าหลังการ

ทดลองผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านทักษะ (�̅�= 19.19, S.D. = 3.71) คิดเป็นร้อยละ 80 ของคะแนนของ
คะแนนเต็มด้านทักษะ 

3.3 ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยด้านพฤติกรรมโดยวัดจากแบบสังเกต โดยใช้เกณฑ์การประเมิน
แบบรูบริค 3 ระดับ จ านวน 8 ด้านได้แก่ ผู้เรียนเข้าเรียนตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ และไม่เข้าเรียน
สายเกิน 10 นาที ผู้มีความพร้อมของอุปกรณ์ อย่าสม่ าเสมอ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการโต้ตอบ
ระหว่างการเรียน ผู้เรียนปฏิบัติตัวด้วยความสุภาพทั้งบุคลิกภาพและวาจา ผู้เรียนการรักษาความสะอาด
ในห้องเรียน อย่างสม่ าเสมอ ผู้เรียนให้ความช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเต็มใจ ผู้เรียน
เห็นความส าคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ผู้เรียนเห็นความส าคัญของภาษีเงินได้นิติบุคคลกับ

การบัญชี พบว่าหลังการทดลอง (�̅�= 21.43, S.D. = 3.77) คิดเป็นร้อยละ 89 ของคะแนนของคะแนน
เต็มด้านพฤติกรรม 

3.4 จากการส ารวจความเห็นของการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ของกลุ่มตัวอย่าง 
ตารางที่ 3 
แสดงผลการประเมินความคิดเห็นในการเรียนรายด้าน 

รายการประเมิน �̅� S.D. แปลความหมาย 
1. ด้านบรรยากาศการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

4.19 0.76 มาก 

2. ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อ
สังคมออนไลน์ 

4.23 0.74 มาก 

3. ด้านประโยชน์ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 

4.17 0.72 มาก 

เฉลี่ย 4.20 0.74 มาก 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 205 -



อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการสรุปผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้
สื่อสังคมออนไลน์ ส าหรับรายวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี กรณีศึกษา นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี  สามารถอธิปราย
ผลการวิจัยได้ดังนี้ ผลการใช้รูปแบบการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า (1) 
ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ต่อความรู้ในวิชาภาษี
เงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้จากการ
ทดลอง สูงกว่าหลังการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการเรียนที่ มีความ
เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (Facebook Group) ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม 
และสะดวก ผู้เรียนทุกคนสามารถแสดงความเห็นได้พร้อมกัน อีกทั้งผู้เรียนสามารถเข้าถึงความเห็นของ
เพ่ือนๆ ร่วมห้อง ส าคัญสุดคือคุณสมบัติในการเก็บข้อมูลให้ผู้เรียนสามารถเข้าไปทบทวนเรื่องราวต่างๆ 
ในห้องเรียนได้ดี Williamson (2013) ที่กล่าวไว้ว่า Facebook ท าให้บุคคลสามารถสร้าง แลกเปลี่ยน 
เผยแพร่ สื่อต่างๆ ได้อย่างสะดวก อีกทั้งบุคคลอื่นสามารถเข้ามาแสดงความรู้สึก ความเห็น แลกเปลี่ยน
ข้อมูล ได้อย่างดี (2) ผลของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ 
ต่อพฤติกรรมในวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยด้านพฤติกรรมจากการทดลองที่ได้จากการสังเกตอยู่ในระดับสูง ผู้เรียนได้เรียนรู้เพ่ิมพูนเจตคติผ่าน
การจัดการเรียนรู้นั้น ช่วยสร้างความตระหนักต่อปัญหาที่มีต่อภาษีเงินได้ โดยเฉพาะแนวคิดที่ขัดแย้ง
จากสื่อวิดีโอต่างๆ ที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้แก่ผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับรู้ข้อมูลจากฝั่งสีขาว และสีด า 
หลังจากนั้นให้ผู้เรียนเขียนอธิปรายสะท้อนความคิดเห็น โดยร่วมกับประสบการณ์ของผู้เรียน และเพ่ือน
ร่วมห้องที่พบเจอ อีกทั้งผู้เรียนบางส่วนได้จัดท าโครงงาน ที่ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับภาษี สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Al-Balushi and Al-Aamri (2014) ที่ได้กล่าวถึงการน าเสนอโครงงาน หรือประชาสัมพันธ์
ภายในโรงเรียน และชุมชน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาสนับสนุนการท าโครงงานของผู้เรียน 
เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น และเสริมสร้างเจคติที่ดียิ่งขึ้น (3) ผลของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์ ต่อทักษะในวิชาภาษีเงินได้นิติบุคคล
กับการบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง จากผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยด้านทักษะจากการทดลองที่ได้จากการ
สังเกตอยู่ในระดับสูง ในการทดลองครั้งนี้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการท างานโครงงานโดยตรง ผู้สอนได้
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนความคิด เสนอความคิดเห็น และลงมือปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การสืบเสาะหา
ความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนความเห็นแก่เพ่ือนๆ ในกลุ่ม และนอกกลุ่ม ตั้งวัตถุประสงค์โครงการ 
ด าเนินโครงการผ่านการแก้ปัญหาภาษีแก่ชุมชน และน าเสนอโครงการพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ ทั้งหมด
จะช่วยเสริมสร้างทักษะแก่ผู้เรียนที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21  
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับสื่อสังคมออนไลน์มีความเหมาะสมแก่
การน าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ  
ชั้นปีที่ 3 พร้อมอาจน าปรับประยุกต์ใช้ส าหรับรายวิชาอ่ืนๆ ได้ในบริบทที่ใกล้เคียงกัน 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งถัดไป 
 1. ในการวิจัยครั้งถัดไปควรศึกษากลุ่มทดลองอ่ืนๆ ที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย 
กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยม กลุ่มนักเรียนชั้นประถม  
 2. ในการวิจัยครั้งถัดไป ควรมีการน าไปศึกษาเพ่ิมเติมกับรายวิชาอ่ืนๆ เช่น วิชาคอมพิวเตอร์ 
วิชาสังคม วิชาวิทยาศาสตร์ 
 3. ในการวิจัยครั้งถัดไป ควรมีระบบตรวจเช็คความส าเร็จของงานผ่านแอปพลิเคชั่น ซึ่งจะเป็น
สิ่งช่วยท าให้ติดตามผู้เรียนได้อย่างดีขึ้น พร้อมออกรายงานตามเวลาจริง (Realtime) เป็นสิ่งที่ช่วยให้
ผู้สอนสามารถติดตาม และสะท้อนผลการท างานของผู้เรียนได้ดีขึ้น 
 4. ในการวิจัยครั้งถัดไป ควรศึกษาในระยะเวลาการทดลองที่ยาวนานขึ้น โดยใช้ทั้งเทอม หรือ
ทั้งปีการศึกษา เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในระยะยาวของผู้เรียน 
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อิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ: กรณีธุรกิจโรงแรม
ในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล 
Influence of Environmental Management on Performance Measured by 
Balanced Scorecard: A Case of Hotel Industry in Andaman Islands, Satun 
Province 
 
เข็มเพชร โชติวรรณ  Khempech Chotiwan1 
จิตติมา วิเชียรรักษ์  Jittima Wichianrak2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะของการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลด าเนินงานเชิง
ดุลยภาพ และทดสอบอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม
ในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ 167 โรงแรมจากแบบสอบถามที่ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา คือ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา การ
วิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าธุรกิจโรงแรมในหมู่
เกาะอันดามันจังหวัดสตูลส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับการจัดการน้ ามากที่สุดในขณะที่การจัดการขยะมี
การจัดการน้อยที่สุด นอกจากนี้ การศึกษาพบว่าการจัดการน้ าและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพอย่างมีนัยส าคัญ  

 
ค าส าคัญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ธุรกิจโรงแรม หมู่เกาะอันดามัน 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study the characteristics of environmental 
management and performance, and to test the influence of environmental management 
on performance measured by balanced scorecard of the hotel business in Andaman 
Islands from Satun Province. Using 167 hotels, questionnaires were used to collect the 
data. Descriptive statistical analysis, correlation analysis and multiple regression analysis 
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were used to analyze the data. According to the results, it is found that the most 
common environmental management included water management, while waste 
management was the least common type of management. In addition, water 
management and the use of eco-friendly products had a positive influence on 
performance measured by balanced scorecard. 
 
Keywords: Environmental Management, Balanced Scorecards, Hotel Industry, Andaman 
Islands 
 
บทน า 
 ในปัจจุบันนี้ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจัดได้ว่าอยู่ล าดับต้นๆ เพราะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่
มีอยู่นั้นเกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งสิ้น เพราะมนุษย์เกิดความต้องการปัจจัยพ้ืนฐานต่างๆ  เพ่ือ
ตอบสนองโดยไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบที่ตามมา ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ส าหรับประเทศไทยนั้นให้
ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก โดยมีภาครัฐและเอกชนรวมทั้งองค์กรอิสระต่างๆออกมาก าหนด
มาตรการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงและมุ่งเน้นไปกับการพัฒนาประเทศ ส าหรับธุรกิจการท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยนั้น นับได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รายได้
ของประเทศมาจากการท่องเที่ยวเป็นหลัก(กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา,  2561) การขยายตัวของ
ธุรกิจการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้นท าให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นด้วยเพราะธุรกิจทุกประเภทย่อม
ต้องการผลการด าเนินงานที่ดีที่แสวงหาผลก าไรแทบทั้งสิ้น ทั้งที่วัดเป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เพราะ
การด าเนินงานในธุรกิจโรงแรมนั้น โดยทั่วไปแล้วมีการน าทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่มาใช้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในธุรกิจ จนส่งผลให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมากตามมา (สานิตย์ หนูนิลและคณะ, 
2559) ส าหรับภาคใต้ของประเทศไทยนั้นเป็นภูมิภาคที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญเป็นอันดับต้นๆของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดสตูล ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย มีชื่อเสียงไปทั่วโลก 
UNESCO ได้ประกาศอย่างเป็นทางการ ให้พ้ืนที่แหล่งธรณีวิทยาของจังหวัดสตูล จ านวนนักท่องเที่ยวที่
เดินทางเข้ามาสตูลนั้น มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องจากศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ท าให้มีการร่วมมือกั น
ระหว่างชุมชน ผู้ประกอบการและอุทยานแห่งชาติตะรุเตา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ร่วมมือกัน
ปกป้องรักษาธรรมชาติให้คงอยู่ อาชีพบริการน าเที่ยวในพ้ืนที่เกาะหลีเป๊ะ มีโรงแรม รีสอร์ท บังกะโลและ
ที่พักประเภทอ่ืนๆ ดังนั้นการที่ธุรกิจโรงแรมซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้บริการเป็นหลักมีความเกี่ยวข้องกับสังคม
และสิ่งแวดล้อมในวงกว้างจะประสบความส าเร็จได้นั้น จึงจ าเป็นต้องด าเนินธุรกิจที่ต้องค านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมด้วย โดยการน าแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อม
มาปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยการด าเนินงานที่ต้องค านึงถึงผู้มีส่วนได้
เสีย (ชุติมา วุ่นเจริญ, 2556) 
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 การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันนี้ไม่ได้มุ่งเน้นให้กิจการเกิดผลก าไรอย่างเดียว แต่ยังมีองค์ประกอบ
ด้านอ่ืนๆที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานได้เช่นกัน ท าให้หลายๆองค์กรมีการน าหลักการวัดผลเชิง  
ดุลยภาพ (Balanced Scorecard : BSC) มาใช้เป็นตัวชี้วัดทั้งด้านที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน โดย
การพิจารณาความสมดุลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และพัฒนา (Kaplan & Norton,1992) ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้องค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การน าไปบริหารและปฏิบัติขององค์กร โดยมุ่งเน้นความส าเร็จขององค์กรเป็นส าคัญและเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรและผลต่อความอยู่รอดหรือผลการด าเนินงานเช่นกัน จากทฤษฎีผู้มี
ส่วนได้เสียกับการจัดการสิ่งแวดล้อม มีความเกี่ยวข้องกันทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเป็นผู้ทีได้รับ
ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้มีส่วนได้เสียนั้นจัดได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ประกอบการ
ประสบความส าเร็จได้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีเพราะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกัน  ช่วยส่งเสริมให้เกิด
การแลกเปลี่ยนทรัพยากร ความรู้ และท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ดีมากขึ้น
แล ะยั ง ส่ ง ผ ลที่ ดี ต่ อภ าพลั กษณ์ ขอ งอ งค์ ก ร  ( Freeman et al, 2010, Harrison, Bosse, and 
Phillips,2010) โดยการพิสูจน์ให้เห็นว่าถ้าองค์กรให้ความส าคัญถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วจะ
ท าให้องค์กรมีผลการด าเนินการที่ดีต่อไปได้อย่างยั่งยืน (อนันตชัย ยูรประถม, 2550)  

 จากงานวิจัยในอดีต ที่ท าการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการ
ด าเนินงานนั้น มักจะศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินงานที่ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างบริษัทขนาดใหญ่ที่จด
ทะเบียนตามพ.ร.บ.โรงแรมเท่านั้น และยังไม่มีการศึกษาในกลุ่มธุรกิจโรงแรมที่ไม่ได้จดทะเบียนตาม 
พ.ร.บ.โรงแรมซึ่งมีท าเลที่ตั้งบนเกาะ เพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นนั้นท าให้มีการเติบโตและขยายตัวของ
ธุรกิจประเภทนี้มากข้ึนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้นด้วย ผู้ประกอบการโรงแรมจึงต้องปรับเปลี่ยน
ให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุดเช่นกัน ที่ผ่านมางานวิจัยที่ท าการทดสอบเพ่ือหา
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมกับการวัดผลเชิงดุลยภาพ( BSC) มักให้ความสัมพันธ์กับผล
การด าเนินงานที่เป็นภาพรวมเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ต้องการทดสอบถึงอิทธิพลของการจัดการ
สิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามันซึ่งมีสถาน
ประกอบการที่ใกล้ชิดธรรมชาติและส่งผลกระทบต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยตรงมากที่สุด เพราะผู้
มาใช้บริการมีความต้องการสัมผัสกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วย นับเป็นการกดดันให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมต้องปรับปรุงแก้ไขและมีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้วย (Bohdanowicz ,2006)  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจ
โรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล 
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 2. เพ่ือศึกษาถึงอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจ
โรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ประโยชน์จากการน าไปใช้  
1. เพ่ือเป็นแนวทางของธุรกิจโรงแรมมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ระบบและสามารถประกอบ

ธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของผลการด าเนินงานของโรงแรม 
2. ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมระว่างเจ้าของโรงแรม ลูกค้า พนักงานและ

ชุมชนรอบๆข้างโรงแรมด้วยและเพ่ือทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลและงานวิจัยในอดีต  

ประโยชน์เชิงทฤษฎี  
1. เพ่ือสนับสนุนทฤษฎีที่ก่อให้เกิดประโยชน์ระหว่างกันของผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง

ของสังคมที่มีต่อผู้ประกอบการโรงแรม 
2. เพ่ืออธิบายถึงอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและเพ่ือเป็นแนวทางการทดสอบ

ยืนยันทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 
การจัดการสิ่งแวดล้อม คือ กระบวนการที่ใช้สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดย

การวางแผนการด าเนินงาน การติดตามประเมินผลและการปรับปรุ งแก้ ไขพัฒนาให้ดีขึ้น  
(วินัย วีรวัฒนานนท์, 2541) หรือการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนุษย์โดยไม่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม(ราตรี ภารา, 2543) หรือการด าเนินการอย่างเป็นระบบในการใช้ทรัพยากร
อย่ า งคุ้ มค่ า และประหยั ด เ พ่ื อประ โยชน์ สู ง สุ ดอย่ า งยั่ ง ยื นและควบคุ ม ไม่ ใ ห้ เ กิ ดมล พิษ  
(จ าลอง โพธิ์บุญ, 2550) จากความหมายข้างต้นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม เห็นได้ว่าเป็นความหมาย
ภาพรวมเท่านั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรจึงน ากระบวนการจัดการ
สิ่งแวดล้อมมาเป็นเครื่องมือและการศึกษากิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมที่องค์กรน ามาปฏิบัติการเพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการด าเนินงานของบริษัท (Cramer, 1998) แต่ส าหรับนักวิจัยบางคน
ก าหนดแนวคิดจากมุมมองของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  (Middleton and Hawkins, 1998) 
อธิบายระบบเหล่านี้ว่า เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจในแต่ละวันและเป็นสิ่งมีประโยชน์และผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนร่วมกันปกป้องปรับปรุงหรือช่วยลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมค่านิยมของมนุษย์หลายอย่างเป็นตัวการท าลายสิ่งแวดล้อม การมุ่งความสะดวกสบาย ความ
สนุกสนาน โดยขาดการค านึงถึงสิ่งแวดล้อม เช่นการสร้างรีสอร์ท การสร้างสนามกอล์ฟ การบุกรุกพ้ืนที่
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ป่าชายเลนและบริการด้านอ่ืนๆ (ดารารัตน์ อุทัยพยัคฆ์, 2548) ซึ่งธุรกิจด้านโรงแรมนั้นโดยเฉพาะในหมู่
เกาะนั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม  องค์กรต้องแสวงหาและน าความรู้มาใช้ 
โดยจัดให้มีแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน การลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งการออกมาตรการป้องกันมลพิษต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น โดยเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนเพ่ือให้การปฏิบัติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balanced Scorecard) 

 ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ คือ ผลการด าเนินงานของกิจการที่มาจากแนวคิดการวัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพที่น าเสนอโดย Robert S. Kaplan และ David P. Norton ในปีค.ศ. 1992 เป็น
การวัดผลการด าเนินงานที่คลอบคลุมทุกด้าน โดยมีมุมมองในการวัดผลการด าเนินงานทั้งด้านการเงิน
และด้านที่ไม่ใช่การเงิน การวัดผลในลักษณะนี้จะแบ่งออกเป็น 4 มุมมองเป็น 4 มุมมอง ได้แก่ มุมมอง
ด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมองด้านการเรียนรู้และเติบโต ที่มีความแตกต่างกันแต่
ต้องมีความสมดุลระหว่างกันจึงจะท าให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ แต่ละองค์กร
สามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นในแต่ละมุมมองของ BSC ได้แตกต่างกันไม่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้ง 4  
มุมมองแต่ต้องใส่ใจในความสัมพันธ์ทั้ง 4 มุมมอง ( สุรสิทธิ์  วชิรขจร, 2553)  โดยการวัดผลเชิงดุลยภาพ 
เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ให้รายละเอียดการปฏิบัติงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะใช้ในการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานขององค์กรธุรกิจได้ด้วย  BSC เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากจะเป็นเครื่องมือประเมินผลแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติจริง  

 
การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ได้แก่   
วันวิสา วัลย์ดาว (2553) พบว่าโรงแรมมีการก าหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน มีการคัดแยกขยะ 
บ าบัดน้ าเสีย มีการติดตามและปรับปรุงการด าเนินงาน แสดงให้เห็นว่าเจ้าของโรงแรมตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม ผลการจัดการสิ่งแวดที่ดีมิได้มีประโยชน์เฉพาะตัวเงินเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดี
ของกิจการในสายตานักลงทุน พนักงาน ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียกับโรงแรมซึ่งสอดคล้องกับ  
ชัญญาภัค หล้าแหล่ง (2558)  พบว่า โรงแรมมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมครบทุกด้าน เริ่มตั้งแต่นโยบาย
และวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีชัดเจน ท าให้ประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
ข อ ง โ ร ง แ ร ม  ท า ใ ห้ ส ร้ า ง พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ ผู้ ม า ใ ช้ บ ริ ก า ร เ ป็ น อ ย่ า ง ม า ก  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  
เกริกไกร นนทลักษณ์ และชวลีย์  ณ ถลาง (2561) พบว่าโรงแรมในเกาะช้างมีการบริหารจัดการ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 214 -



สิ่งแวดล้อมครบทุกด้าน โดยปฏิบัติตามมาตรการในทุกด้านอย่างชัดเจนช่วยลดต้นทุนของโรงแรมและ
เพ่ิมรายได้ให้กับโรงแรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อและพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้การ
เจริญเติบโตของธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมควบคู่กันได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับ Schenini et 
al.(2005) พบว่าโรงแรมด าเนินงานตามระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งการป้องกันมลพิษ การบริหาร
จัดการขยะ ลดการใช้พลังงานละน้ า ท าให้ต้นทุนลดลงมีรายได้เพ่ิมขึ้นและได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า 
เช่นเดียวกับ Mensah ( 2006) พบว่า โรงแรมในสหรัฐอเมริกามีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นไปสู่การ
ประหยัดค่ า ใช้ จ่ ายด้ านพลั ง งาน และตระหนักถึ งการจัดการสิ่ งแวดล้ อมมากขึ้ น เ พ่ื อ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสร้างความภักดีของลูกค้าที่มีต่อองค์กร เป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย สอดคล้องกับ บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์และคณะ (2561) ที่
พบว่าโรงแรมมีการประหยัดพลังงานและการบริหารจัดการน้ าที่ยั่งยืนและการน าวัสดุที่ใช้แล้วน ากลับมา
ใช้ใหม่ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก ท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายลดลงส่งผลดีต่อผลการด าเนินงานแต่อย่างไรก็
ตามในงานวิจัยของ Claver (2007) พบว่าโรงแรมให้ความส าคัญต่อลูกค้ามุ่งเน้นแต่ก าไรมากกว่า
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและงานวิจัยของ Vance (1975) กับ Freedman and Jaggi (1986) ที่พบว่า
การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมถือเป็นค่าใช้จ่ายก่อให้เกิดต้นทุนที่เพ่ิมขึ้นไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อกิจการ 
ท าให้ผลการด าเนินงานลดลงและลูกค้าส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อราคามากกว่า การจัดการสิ่งแวดล้อม
ไม่ส่งผลต่อการด าเนินงานของโรงแรม 

ดังนั้นจึงตั้งสมมติฐานได้ว่า 

H1: นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H2: การจัดการขยะมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H3: การจัดการน้ ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H4: การจัดการเสียงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H5: การจัดการพลังงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ   

H6: การจัดการคุณภาพอากาศมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H7: การจัดการภูมิทัศน์มีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 

H8: การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลย
ภาพ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล ซึ่งประกอบไปด้วย 5 
ประเภท ได้แก่ ประเภทโรงแรมและรีสอร์ท  ประเภทที่พักและอาหาร (เกสต์เฮาส์)  ประเภทบังกะโล 
ประเภทโฮมสเตย์ ประเภทโฮสเทล ผู้วิจัยได้จัดท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยการใช้
แบบสอบถาม จัดท าแบบสอบถามโดยการประยุกต์จากงานวิจัยที่เก่ียวข้องในอดีต ของสุธิรา ลิ้มรสเจริญ
และคณะ (2561), วันวิสา วัลย์ดาว (2553)  และจัดส่งแบบสอบถามไปยังธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดา
มัน จังหวัดสตูลจากนั้นรวบรวมแบบสอบถามที่มีการตอบกลับมายังผู้วิจัย และท าการประเมิน
แบบสอบถามว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่จะสามารถใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้จนครบ 167 ชุด ส าหรับ
สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา โดยแสดงด้วยความถี่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis)  
และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) 

การทดสอบอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) ซึ่งมีสมการดังนี้ 

Y = a + b1 x1+ b2 x2+ b3 x3 + b4 x4+ b5 x5 + b5 x5 + b6 x6 + b7 x7 + b8 x8 + b9 x9+ 
b10 x10 + e 

โดยที่  Y = ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
x1 = นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม                       
x2 = การจัดการขยะ                                  

          x3 = การจัดการน้ า                                     
          x4 = การจัดการเสียง                                  
          x5 = การจัดการพลังงาน  
          x6 = การจัดการคุณภาพอากาศ 
          x7 = การจัดการภูมิทัศน์   
          x8 = การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
          x9 = จ านวนห้องพัก 
          x10= ลักษณะธุรกิจ 
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ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากร ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล โดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะและระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพของกลุ่มประชากร สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1  
แสดงปริมาณค่าเฉลี่ยลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมของธุรกิจโรงแรม 

ลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

อันดับ 

นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม  1.25 5 3.67 0.81 5 

การจัดการขยะ  2 5 3.15 0.88 8 

การจัดการน้ า  2.25 5 3.88 0.70 1 

การจัดการเสยีง  1 5 3.68 0.79 4 

การจัดการพลังงาน  1.75 5 3.66 0.78 6 

การจัดการคุณภาพอากาศ  1.5 5 3.82 0.70 2 

การจัดการภูมิทัศน์  2 5 3.82 0.79 2 

การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  1.25 5 3.55 0.83 7 

รวม การจดัการสิ่งแวดล้อม ท้ัง 8 ด้าน 2.00 4.90 3.74 0.59   

 
ตารางที่ 2  
แสดงปริมาณค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม 

ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ค่าต่ าสดุ ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ล าดับ 

มุมมองด้านการเงิน 1.25 5 3.10 0.73 4 

มุมมองด้านลูกค้า 1.5 5 3.75 0.59 2 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน 1.25 5 3.66 0.60 3 

มุมมองด้านการเรยีนรู้และพัฒนา 1 5 3.86 0.78 1 

รวมผลการด าเนินงานเชิงดลุยภาพ 1.25 4.94 3.61 0.55   

 
การทดสอบอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ผู้วิจัยใช้วิเคราะห์

แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 3 

แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียวร์สัน (Pearson’s Correlation) 
ตัวแปร 

(Variable) 
Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 

Y 1                     

X1 .502** 1                   

X2 .490** .444** 1                 

X3 .595** .434** .638** 1               

X4 .555** .538** .598** .639** 1             

X5 .588** .540** .497** .591** .540** 1           

X6 .577** .415** .541** .577** .611** .574** 1         

X7 .365** .305** .360** .358** .269** .411** .447** 1       

X8 .562** .522** .413** .385** .420** .589** .614** .411** 1     

X9 0.114 .249** .215** .170* .191* .196* .1744* 0.141 .176* 1   

X10 0.143 .284** 0.123 0.047 0.107 0.15 0.021 (-.037) 0.034 .407** 1 

VIF   1.962 2.025 2.397 2.373 2.236 2.458 1.445 2.148 1.368 1.389 

*ระดับความมีนยัส าคัญที่ 0.05, **ระดบัความมีนัยส าคัญที่ 0.01  

 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมกับผลการ

ด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม รวมทั้งตัวแปรควบคุม คือ ลักษณะธุรกิจ ซึ่งพบว่า ตัวแปรส่วน
ใหญ่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง 0.034 ถึง 0.638 และตรวจสอบ  Multicollinearity ด้วยค่า 
Variance Inflation Factor (VIF) พบว่าค่า VIF มีค่าอยู่ระหว่าง 1.368 ถึง 2.458 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 
แสดงว่าไม่ก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity (Joseph F.Hair et al,2010) 
 
ตารางที่ 4  
ผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน 

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

Variable 
Model  
t(sig.) 

Constant 4.464(.000) 
นโยบายดา้นสิ่งแวดล้อม 0.855(.394) 
การจัดการขยะ (-0.085(.932) 
การจัดการน้ า 3.312(.001)** 
การจัดการเสยีง 1.349(.179) 
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ตารางที่ 4  
ผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลการ

ด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน (ต่อ) 
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

Variable 
Model  
t(sig.) 

การจัดการพลังงาน 1.331(.185) 
การจัดการคุณภาพอากาศ 1.383(.169) 
การจัดการภูมิทัศน ์ 0.423(.673) 
การใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 3.095(.002)** 
จ านวนห้องพัก 2.013(.046)* 
ลักษณะธรุกิจ 2.014(.046)* 
R Square 0.546 
Adjusted R Square 0.513 
F-Value (sig) 16.916 
*ระดับนัยส าคัญ 0.05  **ระดับนยัส าคญั 0.01 
 

จากตารางที่ 4 ผู้วิจัยพบว่าการจัดการน้ ามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  0.001 ต่อ
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพล
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.02 โรงแรม นอกจากนี้พบว่าจ านวนห้องพักและลักษณะของธุรกิจ มี
อิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม และนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การจัดการเสียง การจัดการคุณภาพอากาศ และการจัดการภูมิทัศน์ไม่มี
อิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม 
 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผลการศึกษา
กับงานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษาลักษณะการจัดการสิ่งแวดล้อมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของ
ธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัดสตูล ประกอบด้วย 8 ด้าน และระดับผลการด า เนินงานเชิง 
ดุลยภาพ ทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าโรงแรมมีการจัดการน้ าอยู่ในระดับสูงที่สุดสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤษฎา ติยวิวัฒนานุกูลและโสมสกาว เพชรานนทร์ (2559) พบว่า การจัดการน้ าในเกาะ
เสม็ดมีคุณลักษณะส าคัญที่สุดและงานวิจัยของเกริกไกร นนทลักษณ์และชวลีย์ ณ ถลาง (2561) พบว่า 
ธุรกิจโรงแรมในเกาะช้างประกอบธุรกิจโดยมีการจัดการน้ า บ าบัดน้ าเสีย รณรงค์ประหยัดน้ า ล าดับ
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ต่อมาการจัดการคุณภาพอากาศและการจัดการภูมิทัศน์สอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา วัลย์ดาว 
(2553) พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดกระบี่มีการจัดการคุณภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและ
งานวิจัยโสภา ชินเวชกิจวานิชย์และคณะ(2561) พบว่าโรงแรมที่อยู่ในเขตเมือง เช่น ในกรุงเทพมหานคร
หรือในตัวเมืองเชียงใหม่ พ้ืนที่ว่างและพ้ืนที่สีเขียวอาจมีค่อนข้างน้อย ท าให้คะแนนเฉลี่ยในตัวชี้วัดน้อย  
ส่วนการจัดการเสียงการด าเนินการระดับกลางสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา วัลย์ดาว (2553) พบว่า 
โรงแรมในจังหวัดกระบี่มีการจัดการเสียงอยู่ในระดับปานกลางและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนั้นมีพบว่า
โรงแรมส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคัญมากนักสอดคล้องกับ ปิยะดา วชิระวงศกรและอุษณีย์ ทิมสูงเนิน 
(2558) พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีนโยบายสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานอยู่ในระดั บน้อย
สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะดา วชิระวงศกร และอุษณีย์ ทิมสูงเนิน (2558) พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่จะ
ขาดในเรื่องของการประหยัดพลังงาน และการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ธุรกิจโรงแรมให้
ความส าคัญในด้านนี้มากซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสอดคล้องกับ  บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์และ
คณะ (2561) พบว่า โรงแรมมีการน าวัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
และเกริกไกร นนทลักษณ์และชวลีย์ ณ ถลาง (2561) พบว่าโรงแรมบนเกาะช้าง มีลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ย่อยสลายได้ยาก เช่นโฟม  ถุงพลาสติก และชัญญาภัค หล้าแหล่ง (2558) พบว่าโรงแรมในจังหวัดตรัง 
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเขียวก ากับ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีผู้มีส่วนได้เสีย ถ้าองค์กรให้ความส าคัญถึง
ผลกระทบที่มีแล้วจะท าให้องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม (อนันตชัย ยูรประถม, 2550)
และโรงแรมจ าเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายควบคุมและก าหนดสอดคล้องกับทฤษฏีความชอบธรรมโดย
ธุรกิจต้องด าเนินงานให้ตรงความคาดหวังของสังคม(Suchman.1995)  การจัดการขยะศึกษาพบว่า
โรงแรมมีการด าเนินการน้อยที่สุดสอดคล้องกับงานวิจัยโสภา ชินเวชกิจวานิชย์และคณะ(2561) พบว่า 
โรงแรมที่เข้าร่วมโครงการขาดข้อมูลชี้บอกความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเห็นได้จากคะแนนเฉลี่ยของการ
จัดการขยะมีเพียง ร้อยละ 12 เท่านั้น เพราะการบริหารจัดการขยะที่เกาะยังเป็นการจัดการที่มีค่าใช้จ่าย
สูง ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมาก รวมทั้งอัตราการจัดเก็บค่าขยะของ อบต.เกาะสาหร่าย มีอัตรา
ที่สูง ท าให้ผู้ประกอบให้ความส าคัญในด้านนี้น้อยที่สุด  
 2. สรุปผลการทดสอบอิทธิพลของการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพของ
ธุรกิจโรงแรม อภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐาน ดังนี้  การจัดการน้ ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน้ ามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพของโรงแรม สอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญาภัค หล้าแหล่ง (2558) พบว่า 
โรงแรมในจังหวัดตรังมีการบริหารจัดการน้ าที่ดีโดยการบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ ลด
การใช้น้ า ท าให้ประหยัดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ
โรงแรมด้วย เช่นเดียวกับเกริกไกร นนทลักษณ์และชวลีย์ ณ ถลาง (2561) พบว่าโรงแรมบนเกาะช้าง มี
การรณรงค์ประหยัดน้ า บ าบัดน้ าเสีย ช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับโรงแรม ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี 
บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์และคณะ (2561) พบว่าโรงแรม ที่มีการบริหารจัดการน้ า ควบคุมการใช้น้ า
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และบ าบัดน้ าเสียกลับมาใช้ใหม่ ท าให้ต้นทุนด้านค่าใช้จ่ายของโรงแรมลดลงส่งผลดีต่อผลการด าเนินงาน 
และ Mensha (2006)  พบว่าโรงแรม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มุ่งเน้นในการประหยัดด้านน้ า สร้าง
ความภักดีต่อลูกค้าที่มีต่อองค์กร   เนื่องจากสภาพพ้ืนที่เป็นเกาะท าให้แหล่งน้ าจืดที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณการใช้ของประชาชนในพ้ืนที่ ด้วยเหตุผลนี้ผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งมีผลกระทบโดยตรง ให้
ความส าคัญในด้านการจัดการน้ ามากที่สุด และน าการจัดน้ ามาใช้ภายในโรงแรมให้มีการบ าบัดน้ าเสีย
กลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ มีบ่อพักน้ า และน้ าเสียที่ต้องทิ้งสู่แหล่งน้ าธรรมชาตินั้นต้องผ่านการบ าบัดให้
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น เพราะเป็นพ้ืนที่เกาะซึ่งมีน้ าทะเลล้อมรอบ หากการจัดการน้ าไม่ดี
จะท าให้มีการปล่อยน้ าเสียลงสู่ทะเลท าลายแหล่งน้ าธรรมชาติ สัตว์น้ า ปะการังและท าลายความสะอาด
และสวยงามของเกาะ ซึ่งเป็นจุดขายของทุกโรงแรม ส่งผลกระทบผู้ประกอบการ ลูกค้า ชุมชน และ
ประชาชนที่อาศัยในพ้ืนที่โดยรอบ ซึ่งล้วนเป็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งสิ้น  

การใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
ศึกษาพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์ทีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพ สอดคล้องกับงานวิจัยของชัญญาภัค หล้าแหล่ง (2558) พบว่า ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
ฉลากเขียวก ากับ ท าให้ประหยัดต้นทุน ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อโรงแรม บุหลันฉาย สมรรถนเรศวร์
และคณะ (2561) พบว่าโรงแรม น าวัสดุที่ย่อยสลายได้ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายของ
โรงแรมลดลงส่งผลดีต่อการด าเนินงานของโรงแรม และเกริกไกร นนทลักษณ์และชวลีย์ ณ ถลาง (2561) 
พบว่าโรงแรมบนเกาะช้าง ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ยาก เช่น โฟม ถุงพลาสติก ช่วยลดต้นทุน
และเพ่ิมรายได้ให้กับโรงแรมและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี  การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น 
ประชาชนและผู้ประกอบการโรงแรมต่างให้ความส าคัญกับด้านนี้  เนื่องจากธุรกิจโรงแรม ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
เกาะ และอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐ โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่อยู่ใน
เกาะ ให้ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการจัดท าโครงการต่างๆ ขึ้นมา เช่น งดการใช้โฟมหันมาใช้
บรรจุภัณฑ์ที่ท าจากวัสดุธรรมชาติแทน ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการโรงแรม
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากเขียวก ากับ ซึ่งได้ผลตอบรับทีด่ีมาก  
 
ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
  1. การศึกษาครั้งนี้เป็นการพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาเชิงคุณภาพ ซึ่ง
ผู้วิจัยในอนาคตสามารถน าเครื่องมือแบบผสมผสานมาใช้เก็บข้อมูลได้ เช่น การสัมภาษณ์ การส ารวจ 
การสังเกตการณ ์
  2. การศึกษาครั้งนี้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน จังหวัด
สตูล เพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น ซึ่งยังมีกลุ่มตัวอย่างธุรกิจโรงแรมในหมู่เกาะอันดามัน 
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  3. ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อการวัดผลเชิงดุลยภาพของธุรกิจอ่ืนๆ
ที่จัดตั้งอยู่ ในเกาะ เช่น ร้านอาหาร ผับบาร์ ร้านนวดต่างๆ ซึ่งมีจ านวนมากรายและเป็นผู้ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่บนเกาะเช่นกัน 
  4. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ Green 
Hotel  หรือการเข้าร่วมมูลนิธิใบไม้เขียว เพราะกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษานี้ ไม่ได้อยู่ภายใต้ พ.ร.บ.
โรงแรม เนื่องจากปัญหาการครอบครองที่ดินและเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ปัญหาด้านพ้ืนที่ ที่มีสภาพเป็น
เกาะ โดยมีพ้ืนที่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ของอุทยานแห่งชาติตะรุเตา ท าให้หน่วยงานภาครัฐไม่สามารถ
ด าเนินการจดตั้งเป็นโรงแรมที่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรมได้ 
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บทคัดย่อ     

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่มของ SET100 
โดยวัดผลผลการด าเนินงานของบริษัทจากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) อัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ทั้งหมด และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น โดยมีตัวแปรต้นคือ จ านวนภาระงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน ค่าเบต้า และอัตรา
ผลตอบแทน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมานโดยการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยแบบพหุคูณ จากการศึกษานี้ผู้วิจัยได้ใช้ค่านัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.01, 0.05 และ 0.10 ใน
การทดสอบหาความสัมพันธ์ พบว่าจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังไม่ส่งผล
โดยตรงกับผลการด าเนินงานของบริษัท แต่เกี่ยวข้องกับขอบข่ายของงานที่รับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดคือ ผลการด าเนินงานของบริษัทที่วัดจากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท 
(Tobin’s Q) มีความสัมพันธ์กับขนาดของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงิน อัตราผลตอบแทน มูลค่าของ
บริษัทที่วัดจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท 
อัตราผลตอบแทน ดังนั้นผลการวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในบริษัทให้เหมาะสมกับขนาด
ของบริษัท ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัทอัตราผลตอบแทน เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของบริษัท 
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มูลค่าของบริษัท 
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Abstract  
 This research aims to study the workload of the Risk Management Committee 
related to Firm Performance in SET 100 of The Stock Exchange of Thailand. Firm 
Performance is measured by Tobin’s Q, Return on Total Assets (ROA) and Return on 
Equity (ROE). Variables include the workload of the risk management committee, firm 
size, leverage, beta and dividend yield. The samples are analyzed by using descriptive 
statistics such as minimal, maximum, mean, median, standard deviation and statistics 
inference using the multiple regression panel data analysis. The researcher used 
statistical significance at the level of 0.01, 0.05 and 0.10. The workload of the Risk 
Management Committee has not directly affected the firm performance, but involves 
the scope of responsibility of the Risk Management Committee. As a result, Firm 
performance as measured by Tobin’s Q is related to firm size, leverage and dividend 
yield. Firm value as measured by Return on Total Assets is related to leverage and 
dividend yield. Therefore, this research is beneficial to the company in managing 
suitable firm size, leverage and dividend yield to increase overall firm value. 
 
Keywords: Risk Management Committee, Workload of the Risk Management Committee, 
Firm Performance 
 
บทน ำ 
 การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เป็นหัวข้อที่ได้รับความนิยม
เพ่ิมมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลายองค์กรมีการน าการบริหารความเสี่ยงองค์กรเข้าไปใช้งาน และ
มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยต่างๆ ก็ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ตลอดไปจนถึงนักวิชาการ  ผู้ปฏิบัติงาน และมีงานวิจัยในอดีตที่มีการศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร โดยการจัดการบริหารความเสี่ยง นั้นท าให้ที่เกิดการลดความผันผวนของราคา 
ลดต้นทุนทางการเงินจากภายนอก เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการเงินทุน และสร้างความสัมพันธ์แบบ
ทวีคูณในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงที่แตกต่างกันท าให้ เกิดประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่าเดิม   
(Hoyt and Liebenberg, 2011) นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยที่มีการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ให้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ยืนยันว่า ขนาดของกิจการส่งผลต่อโอกาสที่บริษัทจดทะเบียนจะมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงแยกจากคณะกรรมการอ่ืน และการติดตามตรวจสอบของ
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คณะกรรมการบริษัทส่งผลต่อโอกาสที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกจากคณะกรรมการอ่ืน (วัลภา ถมยา, 2558)  

คณะกรรมการตรวจสอบที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบสูง ดูแลตรวจสอบงานส าคัญ
หลากหลายประเภท เมื่อมีการมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบให้ความรับผิดชอบมาก
เกินไปซึ่งท าให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ (Alles, Datar and Friedland, 2005) นอกจากนี้
การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแยกออกมาท าให้กิจการมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยง
ทางการตลาดของกิจการเพ่ิมขึ้น แสดงถึงความซับซ้อนของการด าเนินงานและแสดงถึงการให้
ความส าคัญในการตรวจสอบดูแลของกิจการ ท าให้เกิดการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน และลูกค้าเข้ามาลงทุนในกิจการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
กิจการ (Al-Hadi , Hasan and Habib, 2016) และงานวิจัยของ Hines and Peters (2015) ยังกล่าว
อีกว่าการเปลี่ยนโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
แยกออกมานั้น อาจจะไม่จ าเป็นและไม่มีประสิทธิภาพ หากกิจการมีระบบการท างานที่พร้อมต่อการ
จัดการบริหารความเสี่ยงที่สามารถบริหารความเสี่ยงจนความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้อยู่แล้ว  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการโดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาจึง
ไม่มีความจ าเป็น นอกจากนี้อาจมีบางกิจการที่มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นมาเพ่ือ
สร้างการรับรู้และความคาดหวังว่ากิจการมีคุณภาพด้านการตรวจสอบ การจัดการความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในที่ดีขึ้น ทั้งชื่อเสียงทางด้านการก ากับดูแล กฎระเบียบ กฎหมายของกิจการ ถึงแม้ว่าการ
กระท าทางด้านการจัดการความเสี่ยงจะไม่ได้ถูกน าไปใช้จริงๆก็ตาม (Subramaniam et al., 2009) 
จากการศึกษาปัจจัยต่างๆ ของบริษัท เกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้นมีส่วนที่จะท าให้ลด
ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  

ดังนั้น งานวิจัยนี้มีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีภาระงานที่เป็นคณะกรรมการอ่ืนเพ่ิมเข้ามาจากการงานปกติที่
ด าเนินการอยู่นั้น จะท าให้เกิดความรับผิดชอบมากเกินไป เกิดความกดดันจากการท างานหนัก จะส่งผล
กับประสิทธิภาพในการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 สามารถน ามาเป็นแนวทางให้กับบริษัท ในการพิจารณามอบหมายงานให้กับคณะกรรมการได้
อย่างเหมาะสม การให้ความส าคัญกับการจัดการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
จัดการบริหารความเสี่ยง เพ่ือที่จะท าการจัดการบริหารความเสี่ยงมาสร้างกลยุทธ์ในการจัดการและ
บริหารเพื่อเพ่ิมผลประกอบการให้กับบริษัท 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม  

บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการ เนื่องจากเป็น

ตัวแทนของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นในการก ากับดูแลกิจการ และตรวจสอบการท างานของผู้บริหารที่
เป็นตัวแทนของเจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ และรักษาผลประโยชน์ของ
เจ้าของกิจการหรือผู้ถือหุ้น (พิธาน พิชยะปรีชา, 2556) จึงควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ือ
รับผิดชอบงานอย่างเฉพาะเจาะจงจากคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เป็นต้น ในบางบริษัทมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือสนับสนุนการก ากับดูแลกิจการ จัดการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสมพร้อมทั้งหาแนวทางการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที (Moore and 
Brauneis, 2008) ซึ่งการจัดการความเสี่ยงนั้นยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งหมด โดยการที่
คณะกรรมการสนับสนุนให้การจัดการบริหารความเสี่ยงเป็นถูกก าหนดเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายของ
บริษัท ท าให้เกิดการจัดการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพราะเมื่อคณะกรรมการมี
การให้ความสนใจในเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงจึงมีการตรวจสอบและประเมินผู้บริหาร ท าให้
ผู้บริหารได้รับอิทธิพลจากการจัดการบริหารความเสี่ยงนั้น ซึ่งมีผลดีต่อผลการด า เนินงานที่ดีขึ้นและท า
ให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ (วัลภา ถมยา และ กฤตพา แสนชัยธร, 2558) 

กำรบริหำรควำมเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management หรือ ERM)  
การบริหารความเสี่ยงองค์กร คือ วิธีการหรือกระบวนการด าเนินธุรกิจขององค์กรในด้านการ

จัดการกับความเสี่ยง เพ่ือสร้างโอกาสส าหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยจัดท ากรอบการ
ด าเนินงานส าหรับการบริหารความเสี่ยง มักจะเป็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับการระบุเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่อประเมินออกมาในรูปแบบของความน่าจะ
เป็นและความรุนแรงของผลกระทบ แล้วน ามาด าเนินการก าหนดกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงที่
เกิดขึ้น พร้อมทั้งสร้างโอกาสในเชิงรุกเพ่ือให้องค์กรตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีและสร้าง
มูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากนั้นยังมีบทความของ (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2556) ที่ได้มีการกล่าวถึง
การบริหารความเสี่ยงองค์กรคือ การสร้างกิจกรรมหรือมาตรการมาเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ซึ่ง
การจัดการบริหารความเสี่ยงสามารถน าสร้างกลยุทธ์และการวางแผนการด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง
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กิจกรรมหรือมาตรการที่ถูกก าหนดมาเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยงเหล่านั้นสามารถท าให้องค์บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้ การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่าสามารถสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้ แนวทางการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร จึงได้รับความสนใจและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีองค์กร Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที่ เ ป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ มี
ประสบการณ์ในการจัดท า กรอบโครงสร้างการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงที่ธุรกิจและองค์กร
ต่างๆ ใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติมานานกว่าทศวรรษ ได้มีการจัดท าองค์ประกอบ COSO ERM 2017 ซึ่ง
เป็นแนวคิดของตามหลักของการบริหารความเสี่ ยง โดยแบ่งออกเป็น 5 องค์ประกอบ ซึ่งแต่ละ
องค์ประกอบมีส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องและสัมพันธ์ต่อกันเพ่ือให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
บริหารความเสี่ยง 

จ ำนวนภำระงำนของคณะกรรมกำร 
คณะกรรมการกลุ่มย่อยที่คณะกรรมการจัดตั้งขึ้นตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือช่วยให้

คณะกรรมการสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร , 2555) เป็นการ
กระจายหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ท าให้กรรมการสามารถด าเนินการตามหน้าที่ ที่
รับผิดชอบของตนโดยเฉพาะเจาะจง การแยกคณะกรรมการออกมาโดยเฉพาะช่วยให้สามารถท างานได้
อย่างอิสระมากขึ้น และการตัดสินใจของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ลดความขัดแย้งในการ
ท างานของคณะกรรมการ (Hoitash and Hoitash, 2009) ท าให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น  และลด
ปัญหาตัวแทนลงได้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นกลไกที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการก ากับดูแล
กิจการ การที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รับหน้าที่อย่างเฉพาะเจาะจง จะท าให้สามารถอุทิศเวลา 
ความสามารถและความพยายามในการจัดการบริหารความเสี่ยงที่หลากหลายได้ในเชิงกว้าง  
(Ng, Chong and Ismail, 2012) ซึ่งมีผลต่อการจัดการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดขององค์กร เพ่ือสร้าง
ความมั่นใจว่าความเสี่ยงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นความเสี่ยงจะสามารถจัดการได้อย่างทันเวลา 
(Subramaniam et al., 2009) มีการด าเนินงานของกิจการสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนของ
การจัดการบริหารความเสี่ยง ช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่เหมาะสม ป้องกันโอกาสการเกิดความผิดพลาด 
ช่วยให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ได้ (Yatim, 2010) มีข้อมูลที่มีความถูกต้อง และมีการ
ปลูกฝังให้มีการจัดการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในทุกระดับของวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นการเพ่ิม
มาตรฐานของการตรวจสอบภายใน ช่วยให้คณะกรรมการสามารถท างานมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น ท าให้
มูลค่าขององค์กรและผลการด าเนินงานเติบโตในระยะยาว (วัลภา ถมยา , 2559) และงานวิจัยของ 
Alles, Datar and Friedland (2005) ที่กล่าวไว้ว่า คณะกรรมการตรวจสอบมีภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบสูง ดูแลตรวจสอบงานส าคัญหลากหลาย ประเภท จึงอาจกล่าวได้ว่าการมอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบรับหน้าที่ทั้งหมดตั้งแต่การจัดการ การตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง การ
เปิดเผยข้อมูลและจัดท ารายงานทางการเงินจะท าให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความ
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รับผิดชอบมากเกินไป เกิดความกดดันจากการท างานหนัก ซึ่งท าให้เกิดการท างานที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ Al-Hadi , Hasan and Habib (2016) ยังกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงแยกออกมา ท าให้กิจการมีการเปิดเผยข้อมูลด้านความเสี่ยงทางการตลาดของกิจการเพิ่มขึ้น แสดง
ถึงความซับซ้อนของการด าเนินงานและแสดงถึงการให้ความส าคัญในการตรวจสอบดูแลของกิจการ ท า
ให้เกิดการด าเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้นักลงทุน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และลูกค้าเข้ามาลงทุนในกิจการและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กิจการ ดังนั้นความสัมพันธ์ของจ านวน
ภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท หากคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีภาระงานที่เป็นคณะกรรมการอ่ืนเพ่ิมเข้ามาจากการงานปกติที่ด าเนินการอยู่นั้น จะ
ท าให้เกิดความรับผิดชอบมากเกินไป เกิดความกดดันจากการท างานหนัก จะส่งผลกับประสิทธิภาพใน
การของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ตัวแปรที่เกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. ผลการด าเนินงานของบริษัท หมายถึง รายได้จากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ จัดเป็นการ

วัดผล ความส าเร็จจากการด าเนินงานของบริษัท โดยวัดผลจาก Tobin’s Q, ROA และ ROE 
2. อัตราส่วน Tobin’s Q อัตราส่วนระหว่างมูลค่าของบริษัทกับต้นทุนสินทรัพย์ทดแทนใหม่ซึ่ง

ใช้วัดผลการด าเนินงานที่สะท้อนถึงข้อมูลจากงบการเงินซึ่งเป็นข้อมูลในอดีต สามารถค านวณจากมูลค่า
หลักทรัพย์ตามราคาตลาดบวกหนี้สินบริษัทหารด้วยสินทรัพย์ทั้งหมด 

3. อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA หรือ Return on Asset) เป็นอัตราส่วนการ
ค านวณผลการด าเนินงานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการน าสินทรัพย์ไปลงทุนให้เกิด
ผลตอบแทน โดยสามารถค านวณจากก าไรสุทธิหารด้วยสินทรัพย์รวมทั้งหมด 

4. อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE หรือ Return on Equity) เป็นอัตราส่วน ที่ใช้
วิเคราะห์ในการวัดผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากการท าก าไรของบริษัท ค านวณได้จากก าไรสุทธิหารด้วยส่วนของผู้ถือ
หุ้น 

5. จ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (ERM_M) คือ ค่ามัธยฐาน
จ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของแต่ละบริษัท 

6. ขนาดของกิจการ (Size) ความสัมพันธ์ของขนาดกิจการและการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 
เพ่ือช่วยในการก ากับและดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัทโดย Logarithm (log) ของสินทรัพย์รวม
ทั้งหมด 

7. อัตราส่วนภาระหนี้สิน (Leverage: LEV) เป็นอัตราส่วนทางการเงินที่จะแสดงถึงโครงสร้าง
เงินทุนของกิจการว่ามีแหล่งที่มาจากการก่อหนี้ของกิจการหรือส่วนของผู้ถือหุ้นความสามารถในการ
ช าระ และภาระในการจ่ายช าระดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินที่ก่อขึ้น รวมทั้งความสามารถในการที่จะระดม
ทุนเพ่ือขยายกิจการในอนาคต 
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8. ค่าเบต้า (Beta) หรือ beta coefficient คือ ตัวเลขที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่าง 
การเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้น และ การเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ เบต้าเป็นเครื่องมือชี้วัด
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ ค่าเบต้าของหุ้นก็คือค่าความผันผวนของราคา
หุ้นเมื่อเทียบกับตลาด หุ้นที่มีค่าเบต้าต่ าจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง 

9. Dividend คือ เป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมักเป็นการกระจายก าไร  
เมื่อบริษัทได้ก าไรหรือส่วนเกิน บริษัทสามารถน าไปลงทุนในธุรกิจต่อ (เรียก ก าไรสะสม) หรือสามารถ 
จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นก็ไดใ้นรูปแบบของเป็นค่าตอบแทนหรือเงินปันผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยใช้ข้อมูลประเภททุติยภูมิ (Secondary Data) ในการ
อธิบายพร้อมทั้งหาสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท  
กับมูลค่าของบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง 
(พ.ศ. 2557-2561) โดยเป็นบริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอยู่ในกลุ่ม SET 100 โดยมี
ขั้นตอนคือ รวบรวมรายชื่อบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากฐานข้อมูล SETSMART  
งบสถานะทางการเงิน ข้อมูลจากรายงานประจ าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี โดยได้ข้อมูลมา
ทั้งหมด 500 บริษัท หักบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 2 บริษัท และหักบริษัทที่ไม่มีคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจ านวน 194 บริษัท ท าให้เหลือบริษัทที่จะน าข้อมูลมาวิเคราะห์จ านวน 304 บริษัท แล้วน า
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 

 
ตัวแปรอิสระ 
- จ านวนภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(ERM_M) 

ตัวแปรควบคุม 
- ขนาดของบริษัท (Size) 
- ความเสี่ยงทางการเงิน 
(Leverage) 
- ค่าเบต้า (beta)  
- อัตราเงินปันผล (Dividend) 

ตัวแปรตำม 
-  มูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) 
-  อัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) 
-  อัตราผลตอบแทน 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
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(Multiple Regression Analysis) โดยใช้ข้อมูลแบบ Panel Data เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรตาม ตัวแปรอิสระ และตัวแปรควบคุม โดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล Cross 
Section Data เพ่ือการหาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวในปัจจัยที่หลากหลาย ท าให้การวิเคราะห์
ข้อมูลมีลักษณะแตกต่างกันออกไปซึ่ง Panel Data จะมีตัวแปรที่มีค่าคงที่เสมอไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไป

เพียงใดและไม่สามารถวัดค่าได้ เนื่องจากเป็นตัวแปรแฝงอยู่คือตัวแปร Time Invariant Variable : αi 
ซึ่งการวิเคราะห์ Panel Data สามารถท าได้หลายวิธี โดยวิธีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้มี 2 แบบประกอบ
ไปด้วยการวิเคราะห์แบบ Random Effects และ Fixed Effects สามารถทดสอบด้วย Hausman 

Test เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบการประมาณค่าที่เหมาะสม ทั้งนี้จะใช้วิธีประมาณค่า β จากทั้งสองวิธี 
โดยจากการทดสอบพบว่า ถ้าปฏิเสธสมมติฐาน (Reject Null) ควรใช้การประมาณค่าแบบ Fixed 
Effects ในขณะเดียวกับหากพบว่า ยอมรับสมมติฐาน (Accept Null) ควรใช้การประมาณค่าแบบ 
Random Effects ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย 3 สมการโดยแต่ละสมการแยกวิเคราะห์ 
Regression ดังนี้ 

 

0 1 2 3 4 5' _it it it it it it itTobin Q ERM M Size Leverag beta Dividend            

0 1 2 3 4 5_it it it it it it itROA ERM M Size Leverag beta Dividend            
 

0 1 2 3 4 5_it it it it it it itROE ERM M Size Leverag beta Dividend            
 

 
ผลกำรวิจัย 
ตารางที่ 1   
แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทั้งหมด 

ตัวแปร
(Variables) 

ค่าเฉลี่ย
(Mean) 

ค่าต่ าสดุ
(Minimum) 

ค่าสูงสุด
(Maximum) 

ค่ามัธยฐาน 
(Median) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

Tobin’s Q 1.976 0.744 27.012 1.328 1.955 
ROA 0.060 -0.284 0.558 0.054 0.071 
ROE 0.134 -0.572 0.989 0.122 0.149 
ERM_M 2.758 1.000 5.500 3.000 0.791 
Size 10.822 9.249 12.503 10.714 0.726 
Leverage 0.575 0.079 0.947 0.569 0.201 
beta 1.117 0.000 2.170 1.090 0.382 
Dividend 3.072 0.000 13.110 2.560 2.346 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรทั้งหมดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรายปีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 100 ในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 
ได้จ านวนทั้งหมด 304 ตัวอย่าง พบว่า ค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) มีค่าเท่ากับ 
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1.976 ค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) มีค่าเท่ากับ 0.060 ค่าต่ าสุดของอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) เท่ากับ -0.284 เนื่องจากภาพรวมบริษัทอาจมีก าไรสุทธิต่ าหรือ
สินทรัพย์รวมของบริษัทอาจจะต่ าท าให้ค่าต่ าสุดของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) ติด
ลบไปด้วย และค่าเฉลี่ยของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าเท่ากับ 0.134 และอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าต่ าสุดเท่ากับ -0.572 ติดลบเนื่องจากภาพรวมบริษัทอาจมีก าไร
ต่ า หรือมีค่าส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยจึงส่งผลให้ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่าติดลบ ใน
ส่วนของตัวแปรควบคุม พบว่า บริษัทที่มีจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท (ERM_M) มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.758 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.791 ค่าเฉลี่ยขนาด
ของบริษัท (Size) มีค่าเท่ากับ 10.822 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.726 ค่าเฉลี่ยความเสี่ยง
ทางการเงินของบริษัท (Leverage) มีค่าเท่ากับ 0.575 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.201 
ค่าเฉลี่ยของค่าความผันผวนราคาหุ้นของบริษัท (Beta) มีค่าเท่ากับ 1.117 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.382 ค่าเฉลี่ยของอัตราเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นในรอบ 1 ปีของบริษัท (Dividend) มีค่า
เท่ากับ 3.072 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.346 
 
ตารางที่ 2  
แสดงข้อมูลข้อมูลของพหุตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าของบริษัท 

  Tobin's Q ROA ROE 

ตัวแปร (Variables) Random Effect Fixed Effect Random Effect 

(Intercept) 13.574 ***     0.506 ** 

5.402       2.510   

ERM_M 0.122   -0.003   -0.010   

1.039   -0.597   -1.022   

Size -0.917 *** 0.007   -0.030   

-3.630   0.424   -1.471   

Leverage -2.070 ** -0.225 *** -0.020   

-2.280   -4.062   -0.271   

Beta -0.219   -0.009   -0.001   

-0.923   -0.971   -0.036   

Dividend -0.197 *** -0.007 *** -0.003   

-4.445   -3.724   -0.771   

R2 0.200   0.167   0.044   

Adjusted R2 0.186   -0.256   0.028   

หมายเหตุ: ค่านัยส าคัญ: “***” คือ p-value < 0.01, “**” คือ p-value < 0.05 และ “*” คือ p-value < 0.1 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 233 -



จากตารางที่ 2 แสดงข้อมูลข้อมูลของพหุตัวแปรที่ส่งผลต่อมูลค่าของบริษัท โดยใช้การทดสอบ 
Hausman Test ในการอธิบายความสัมพันธ์ของสมการ ความสัมพันธ์ของผลประกอบการของบริษัทที่
วัดผลจากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) จากการทดสอบพบว่าใช้การสมการถดถอยแบบ 
Random Effect ในการอธิบายความสัมพันธ์ของสมการซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 กับ ขนาดของบริษัท (Size) อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นในรอบ 1 ปีของบริษัท 
(Dividend) และอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ความเสี่ยงทางการเงินของบริษัท (Leverage) 
ความสัมพันธ์ของผลประกอบการของบริษัทที่วัดผลจากอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) 
จากการทดสอบพบว่าใช้การสมการถดถอยแบบ Fixed Effect ในการอธิบายความสัมพันธ์ของสมการ
ซึ่งมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 กับ ขนาดของบริษัท (Size) และอัตราเงินปัน
ผลตอบแทนต่อหุ้นในรอบ 1 ปีของบริษัท (Dividend) ความสัมพันธ์ของผลประกอบการของบริษัทที่
วัดผลจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) จากการทดสอบพบว่าใช้การสมการถดถอยแบบ 
Random Effect ในการอธิบายความสัมพันธ์ของสมการแต่ไม่พบว่ามีตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) 
 
สรุปและอภิปรำยผล  

จากการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกับ
มูลค่าของผลประกอบการของบริษัทที่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และอยู่ในกลุ่ม SET 100 
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2561 จ านวนทั้งหมด 304 ตัวอย่าง 
ความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกับมูลค่าของผล
ประกอบการของบริษัทที่วัดผลจากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) จากการทดสอบ 
Hausman Test พบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติมากกว่า 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานที่ใช้การสมการถดถอย
แบบ Random Effect ดังนั้น จึงใช้สมการถดถอยแบบ Random Effect ซึ่งส่งผลให้มีค่านัยส าคัญของ
จ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีค่ามากกว่า 0.1 จึงท าให้พบว่าจ านวน
ภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของบริษัท
ที่วัดจากอัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) ความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกับมูลค่าของผลประกอบการของบริษัทที่วัดผลจากอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) จากการทดสอบ Hausman Test พบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ
น้อยกว่า 0.001 จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ใช้การสมการถดถอยแบบ Random Effect ดังนั้น จึงใช้สมการ
ถดถอยแบบ Fixed Effect ซึ่งส่งผลให้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว พบว่าจ านวนภาระงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของบริษัทที่วัดจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ทั้ งหมด  (ROA) ความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกับมูลค่าของผลประกอบการของบริษัทที่วัดผลจากอัตรา
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ผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) จากการทดสอบ Hausman Test พบว่าค่านัยส าคัญทางสถิติ
มากกว่า 0.001 จึงยอมรับสมมติฐานที่ใช้การสมการถดถอยแบบ Random Effect ดังนั้น จึงใช้สมการ
ถดถอยแบบ Random Effect ซึ่งส่งผลให้จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ดังกล่าว พบว่าจ านวนภาระ
งานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์กับผลประกอบการของบริษัทที่วัด
จากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งเป็นไปตาม งานวิจัยของ George D. Cashman 
(2012) พบว่าที่หาความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนภาระงานของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท ที่ได้ท าการศึกษาโดยใช้กลุ่มข้อมูลเป็นข้อมูลบริษัทใหญ่ในดัชนี S&P จ านวน 500 ชุดข้อมูล เพ่ือ
หาความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานของบริษัท ไม่พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่มีจ านวนภาระงานกับผลการด าเนินงานของบริษัท แต่งานวิจัยของ 
George D. Cashman (2012) ได้ทดลองชุดข้อมูลบริษัทใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ในดัชนี S&P จ านวน 500 ชุด
ข้อมูล พบความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการที่มีจ านวนภาระงานกับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Fich and Shivdasani (2006) ที่ใช้กลุ่มข้อมูลในดัชนี Forbes จ านวน 500 
ชุดข้อมูล พบว่าจ านวนภาระงานของคณะกรรมการคณะกรรมการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงาน
ของบริษัท ซึ่งสอดสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ferris (2003) งานวิจัยของ George D. Cashman 
(2012) ท าให้เห็นว่าเมื่อมีชุดข้อมูลของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาที่แตกต่างกันท าให้ความสัมพันธ์ ของ
จ านวนภาระงานของคณะกรรมการกับผลการด าเนินงานของบริษัทได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปด้วย  

เมื่อจ าแนกตัวแปรควบคุมพบว่า ขนาดของบริษัท (Size) มีความสัมพันธ์อัตราส่วนมูลค่าของ
บริษัท (Tobin’s Q) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Liebenberg, & Hoyt (2003) ที่ พบว่าขนาด ของบริษัทมีความสัมพันธ์กับมูลค่าของกิจการ  
(Tobin’s Q) โดยสามารถสรุปได้ว่าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ มีแนวโน้มที่จะมีการบริหารความเสี่ยงของ
องค์กรมากกว่าบริษัทที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นความเสี่ยงทาง
การเงินของบริษัท (Leverage) มีความสัมพันธ์อัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Liebenberg and Hoyt (2003) กล่าวว่าบริษัทที่มีความเสี่ยงทางการเงิน
สูงส่วนใหญ่จะมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้บริหาร ความเสี่ยง เพ่ือที่จะช่วยลดความเสี่ยง
ทางการเงินที่เกิดขึ้นลง เนื่องจากความเสี่ยงทางการเงินที่เพ่ิม สูงขึ้นอาจส่งกระทบต่องบทางการเงิน
ต่างๆ หรือบางทีอาจจะส่งผลให้เกิดการล้มละลายลงได้ อัตราเงินปันผลตอบแทนต่อหุ้นในรอบ 1 ปีของ
บริษัท (Dividend) มีความสัมพันธ์อัตราส่วนมูลค่าของบริษัท (Tobin’s Q) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ Liebenberg and Hoyt (2011) ที่พบว่าอัตราเงินปันผลตอบแทนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่า
ของบริษัทสอดคล้องกับแนวคิดท่ีว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นวิธีลดต้นทุนของกระแสเงินสด 

 
ข้อเสนอแนะ 

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ในข้อมูลความสัมพันธ์ของจ านวนภาระงานของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทกับมูลค่าของผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ในกลุ่ม SET 100 เป็นระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557 -2561) มีเป้าหมายเพ่ือ
ตรวจสอบจ านวนภาระงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เหมาะสม ดังนั้นงานวิจัยใน
อนาคตอาจจะมีการเพ่ิมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง เช่น ขนาดของคณะกรรมการ ชื่อเสียงของผู้ตรวจสอบบัญชี หรืออาจจะเพ่ิมตัวแปรที่เป็นปัจจัย
ภายนอก เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ รวมถึงปัจจัยของสภาพแวดล้อมองค์กรที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของ
คณะกรรมการบริษัท  
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อิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการ  
An Influence of Anti-Corruption and Audit Committee on Firm Value 
 
ปาณิศา จ ารัสลาภ  Panisa Jumraslap1 
มัทนชัย สุทธิพันธุ์  Muttanachai Suttipun2 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 
2557-2561 มีจ านวน 356 บริษัท ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,780 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
สถิติเชิงพรรณนาและสถิติวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า การต่อต้านการทุจริตใน
องค์กรและระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลในเชิงลบอย่างมี
นัยส าคัญต่อมูลค่ากิจการ บริษัทอาจน าผลการวิจัยดังกล่าวไปประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์การบริหารงาน
องค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมูลค่ากิจการ รวมถึงนักลงทุนสามารถน าไปประกอบการพิจารณา
ตัดสินใจลงทุน  

 
ค าส าคัญ: การต่อต้านการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบ มูลค่ากิจการ 
 
Abstract 

The objectives of the research were to test influence of anti-corruption and 
audit committee on firm value of companies listed in the Stock Exchange of Thailand 
(SET). The population includes listed companies in the SET during 2014 to 2018. 
Studying 356 firms, 1780 corporate annual reports were used as samples. Descriptive 
analysis and multiple regression were used to analyze the data. According to the 
results, there was a significantly negative influence of anti-corruption and period of 
audit committee on firm value. Furthermore, it was found that the companies may use 
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the result of this research to improve their strategic management for increasing firm 
value and the investors ability to make decisions. 

 
Keywords: Anti-Corruption, Audit Committee, Firm Value 
 
บทน า 

ความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา รวมไปถึง
ความไม่โปร่งใสในงบการเงินของบริษัทเกี่ยวกับการตกแต่งบัญชีจากการปกปิดซ่อนเร้นรายการ  มิได้
เปิดเผยข้อมูลไว้อย่างครบถ้วน (กรณ์ ฉวีวานิชยกุล, 2550) ซึ่งเกิดขึ้นจากกลไกการบริหารกิจการที่
ผิดพลาด ขาดความโปร่งใส จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
(Luvin, 2002) เมื่อ ค.ศ. 2002 ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎหมายฉบับหนึ่ง เรียกว่า Sarbanes-
Oxley Act (SOX) เพ่ือปกป้องนักลงทุนจากการตกแต่งบัญชีของบริษัท โดยกฎหมายฉบับนี้บังคับใช้กับ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  

ในขณะที่ประเทศไทย เริ่มน าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในยุคเศรษฐกิจฟองสบู่ ปี  
พ.ศ. 2540 ด้วยมีความหวังว่าการก ากับดูแลกิจการที่ดีจะท าให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายขององค์กรได้รับ
การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม (ศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2552) การก ากับดูแลกิจการที่ดีท าให้ระบบการบริหาร
มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและมูลค่า
ให้แก่กิจการ (วรกมล เกษมทรัพย์, 2553) กิจการจึงเริ่มให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการมากขึ้น 
โดยเครื่องมือหนึ่งที่เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลกิจการที่ดี คือ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
เพ่ือก ากับดูแลกิจการ และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ โปร่งใส ช่วยป้องกันการทุจริต และเพ่ิม
ความน่าเชื่อถือของคุณภาพรายงานทางการเงิน (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์, 2553) รวมถึงเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว ภายใต้กรอบของการมีจริยธรรมที่ดีและ
ช่วยลดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้บริหารและผู้ถือหุ้นให้เหลือน้อย
ที่สุด โดยงานวิจัยของ Fama and Jensen (1983) พบว่า บริษัทที่มีกลไกการควบคุมภายในโดย
คณะกรรมการบริษัทที่เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ จะช่วยลดปัญหาตัวแทนระหว่างผู้บริหารและผู้ถือ
หุ้นได้และส่งผลให้ในท้ายที่สุดบริษัทจะมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยยังเป็นปัญหาส าคัญและเป็นอุปสรรคใน
การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ สถานการณ์การทุจริตของประเทศไทยในปีพ.ศ. 2561 โดย
ดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions Index: CPI) หรือดัชนีการรับรู้การทุจริต 
ซึ่งจัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) พบว่า ประเทศ
ไทยได้คะแนน 36 คะแนน อยู่ในล าดับที่ 99 จาก 180 ประเทศท่ัวโลก ถือว่าสถานการณ์การคอร์รัปชัน
ของประเทศไทยยังคงอยู่ใน ระดับสูง  
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งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ มีการศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อการก ากับดูแลมากมาย ตัวอย่างเช่น 
Gompers et al. (2003) พบว่า การก ากับดูแลกิจการที่ดีมีความสัมพันธ์เชิงบวกในการเพ่ิมมูลค่าหุ้น
และก าไรให้บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน สอดคล้องกับ  
Nam and Nam (2004) ที่พบว่ามูลค่าทางการตลาดของบริษัทที่มีค่าต่ า อาจเป็นเพราะการมีระบบการ
ก ากับดูแลกิจการที่ไม่ดีหรือไม่เพียงพอ การก ากับดูแลกิจการที่ดีสามารถปฏิบัติได้หลากหลายรูปแบบ 
ซึ่งการต่อต้านการทุจริตถือเป็นการก ากับดูแลกิจการที่ดีประการหนึ่ง งานวิจัยของ Lin et al.(2018) 
พบว่า การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตท าให้มูลค่ากิจการเพ่ิมยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ  
อรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) พบว่า ผลประเมินความคืบหน้าการป้องกันการคอร์รัปชั่นส าหรับบริษัท
จดทะเบียนไทย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ ผู้บริหารจึงควรตระหนักถึงความส าคัญของหลัก
ธรรมาภิบาล ด าเนินธุรกิจอย่างไร้คอร์รัปชั่น เป็นที่ยอมรับระดับสากล กลไกการก ากับดูแลกิจการที่ดีอีก
ประการหนึ่ง คือ การจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือช่วยก ากับดูแลการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 
โดยงานวิจัยของ Conyon and Peck (1998) ที่พบว่า จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบยิ่งมีจ านวนมาก
ยิ่งท าให้กิจการมีระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Chan and Li (2008) ที่
พบว่า เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้ความช านาญด้านบัญชีและการเงิน จะส่งผลให้มูลค่า
ของบริษัทเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้มีงานวิจัยอีกหลายงานที่ไม่สามารถให้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่า 
การก ากับดูแลกิจการมีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการจริงหรือไม่  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาบริษัทที่มีหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ในรูปแบบการแสดง
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร ได้แก่ บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม หรือ ได้รับการรับรองใน
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector 
Collective Action Coalition Against Corruption - CAC) แ ล ะผู้ วิ จั ย ยั งมี ค วาม สน ใจศึ กษ า
คุณลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบอันเป็นกลไกที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง โดยศึกษาในแง่ของ 
ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ตัว
แปรในการวัดมูลค่ากิจการคือ มูลค่าทางการตลาด (Tobin’s Q)  
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่า
กิจการของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพ่ือให้บริษัทตระหนักถึงความส าคัญและพัฒนาระบบการก ากับดูแลกิจการที่ดียิ่งขึ้น เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 

2. เพ่ือกระตุ้นให้นักลงทุนเห็นถึงความส าคัญและความแตกต่างของการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

สามารถตัดสินใจในการลงทุนด้วยความระมัดระวัง 

 

ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีตัวแทน (Agency theory) พัฒนาโดย Jensen and Meckling (1976) ได้
อธิบายถึงความสัมพันธ์ในทางธุรกิจระหว่างบุคคล 2 ฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น(ตัวการ) กับ ผู้บริหาร(ตัวแทน) 
กล่าวคือ ตัวการได้ว่าจ้างตัวแทนให้เข้ามาบริหารจัดการกิจการแทนตน ตราบใดที่ผู้บริหารซึ่งเป็น
ตัวแทนตัดสินใจลงทุนเพ่ือสร้างผลตอบแทนสูงสุดจากเงินลงทุนในวิธีที่สอดคล้องกับการสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวการแล้ว ความสัมพันธ์ของการเป็นตัวแทน ระหว่างผู้ถือหุ้นกับ
ผู้บริหารยังคงมีประสิทธิผลที่ดี แต่ถ้าหากผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ของผู้ถือหุ้นกับผู้บริหารไม่
สอดคล้องกัน จะท าให้เกิดปัญหาการเป็นตัวแทน (Agency Problem) 

จากปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ท าให้เกิดเครื่องมือหรือกลไกท่ีช่วยลดปัญหา คือ การ
สร้างผลตอบแทนเพ่ือจูงใจผู้บริหารให้ด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น การจ่ายผลตอบแทน
โดยเชื่อมโยงกับผลการด าเนินงานของบริษัท เป็นการปรับผลประโยชน์ของผู้บริหารให้สอดคล้องกับผู้
ถือหุ้นมากขึ้น แต่มีข้อเสียคือผู้บริหารจะอาศัยแรงจูงใจที่ผู้ถือหุ้นสร้างข้ึนมาหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น 
การตกแต่งตัวเลขทางบัญชีท าให้ผลการด าเนินงานออกมาดีกว่าความเป็นจริง เพ่ือให้ได้รับผลตอบแทน
ที่สูงกว่า  

ดังนั้น การก ากับดูแลกิจการซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างตัวการและตัวแทน รวมถึงเป็นกลไกการควบคุมการท างานของฝ่ายบริหาร ผู้วิจัยจึงน า
ทฤษฎีตัวแทนมาใช้ในการอธิบายอิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีแรงผลักดันจากผู้
ถือหุ้น เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน น าไปสู่การเจริญเติบโตและเพ่ิมมูลค่าให้กิจการยิ่งขึ้น   
(รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา, 2558) 
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การพัฒนาสมมติฐานการวิจัย 
1. การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 

 ปี พ.ศ. 2553 ภาคเอกชนไทยได้ริเริ่มโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การการทุจริต (Thai-CAC) เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการจัดตั้งโดยรัฐบาลและได้รับความ
ร่วมมือจาก 8 องค์กรชั้นน าในภาคเอกชนไทย และยังได้รับการสนับสนุนการด าเนินโครงการจาก 
Center for International Private Enterprise (CIPE) โดยมุ่งสร้างและขยายแนวร่วมในภาคเอกชน
เพ่ือสร้างกระแสการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันด้วยการส่งเสริมให้บริษัทต่าง ๆ ก าหนดนโยบายและ
แนวปฏิบัติที่จะปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ (CAC, 2553) ภาคเอกชนเริ่มให้ความส าคัญ
มากขึ้นกับการด าเนินธุรกิจภายใต้หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยการก ากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลใน
เชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ (Beekes et al., 2016) สอดคล้องกับงานวิจัยของของ Healy and Serafeim 
(2012) และ อรพรรณ เลิศรุจิวณิช (2559) ที่พบว่า บริษัทที่มีความพยายามในการเข้าร่วมการต่อต้าน
การทุจริตองค์กรสูง ไร้คอร์รัปชัน สามารถตรวจสอบได้และเป็นบริษัทที่มีการบังคับใช้กฎหมายในการ
ต่อต้านการทุจริตที่เข้มงวด มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญกับมูลค่ากิจการทางการตลาดของ
บริษัท (Tobin’s Q) และการทุจริตคอร์รัปชันที่ลดลงสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับบริษัท โดยบริษัทมีการจ ากัด
การแทรกแซงของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือยับยั้งและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กร 
(Lin et al, 2018) อย่างไรก็ตาม งานวิจัยของ Ke et al. (2018) พบว่า การรณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตส่งผลกระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ร้านอาหาร และธุรกิจโรงแรม และ ทิวาพร พฤทธิประเสริฐ (2558) ไม่พบความสัมพันธ์
ระหว่างการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) กับอัตรา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ของบริษัท จากความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้ศึกษาจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H1: การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กรมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ 
2. ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง  National Association of Corporate Directors (NACD) 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมปกติอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการจัดท า
รายงานทางการเงิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Stewart and Munro (2007) ว่า จ านวนครั้งในการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรมากหรือน้อยจนเกินไป โดยความถี่ที่เหมาะสมคือ 4 ครั้งต่อ
ปี เพื่อให้ทราบถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับรายงานทางการเงิน และให้เกิดความมีประสิทธิผลในการก ากับดูแล
ฝ่ายบริหารรวมถึงระบบการควบคุมภายใน ซึ่งการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีส่วนช่วย
สนับสนุนให้เกิดผลการด าเนินงานที่ดี (Gendron et al., 2004) เช่นเดียวกับ ภูษณิศา ส่งเจริญ (2562) 
ที่พบว่า จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับผล
การด าเนินงานของบริษัท และ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Brick and Chidambaran (2010) ที่พบว่า 
จ านวนการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ  การก ากับ
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ดูแลกิจการที่ดีจะช่วยให้เกิดคุณค่าหรือมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการและผู้ถือหุ้น การที่บริษัทมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้าง
การก ากับดูแลกิจการที่ดี  (สรียา พันธุ์ณรงค์ , 2553) งานวิจัยของ Beasley et al. (2000) พบว่า 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่มีการทุจริตในการจัดท ารายงานทางการเงิน มีการประชุมร่วมกัน
น้อยกว่าบริษัทที่ไม่มีการทุจริตในการจัดท ารายงานทางการเงิน  จากความสัมพันธ์ดังกล่าวผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  

H2: ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ 
3. ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

และกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ 
โดยไม่ได้ระบุระยะเวลาสูงสุดไว้ (ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, 2553) 
มีการคาดการณ์ว่ายิ่งกรรมการด ารงต าแหน่งอยู่นานเท่าไรก็จะยิ่งมีความรู้ความเข้าใจในระบบการ
ปฏิบัติงานของกิจการมากยิ่งขึ้นและยังสามารถช่วยดูแล ก ากับ และป้องกันผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น
ได้อีกด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ Kosnik (1990) และ Hermalin and Weisbach (1991) พบว่า 
การสั่งสมความรู้และประสบการณ์จากการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบจะส่งผลให้
คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถปกป้องผลประโยชน์ของผู้
ถือหุ้นและปรับปรุงผลการด าเนินงานขององค์กร และมีความน่าจะเป็นที่การทุจริตจะลดลงไปด้วย 
(Beasley, 2000) นอกจากนี้ Yang and Krishnan (2005) และ วิวรรยา ธูปสมุทร์ (2550) ยังพบว่า 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ เชิงลบกับการจัดการก าไร 
ในมุมมองของมูลค่ากิจการ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ยาวนานจะมีอิทธิพลต่อการเพิ่มขึ้นของมูลค่ากิจการ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H3: ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
มูลค่ากิจการ 

4. ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ  
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (2553) ก าหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความช านาญหรือ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินอย่างเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความเชื่อถือ
ได้ของรายงานทางการเงิน และมีความรู้ความเข้าใจในการสื่อสารกับผู้ตรวจสอบภายในและสอบทาน
รายงานการตรวจสอบภายในได้ดีกว่า (Yang and Krishnan, 2005) รวมถึงเพ่ิมความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน โดยงานวิจัยของ Baxter and Cotter (2009) และ พวงเพ็ชร์ คูมั่นคงไพศาล (2549) พบ
ความสัมพันธ์ว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการเงิน ช่วยเพ่ิม
คุณภาพก าไร นอกจากนี้ งานวิจัยของ Bedard et al. (2004), Qi and Tian (2012), Choi et al. 
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ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
1. การต่อต้านการทุจริตในองค์กร (X1) 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความถี่ ในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (X2) 

- ระ ย ะ เว ล า ใน ก ารด า ร งต า แ ห น่ งข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ (X3) 

- ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือ
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ (X4) 

(2014) และ ปณิธาน สุจิรชาโต (2552) ยังพบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญ
ทางด้านการบัญชีหรือการเงินมีความสัมพันธ์เชิงลบกับการจัดการก าไร ในมุมมองของมูลค่ากิจการ 
ผู้วิจัยมองว่ากรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินจะช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานได้มากกว่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการยิ่งขึ้น จากความสัมพันธ์ดังกล่าว
ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H4: ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ใน
เชิงบวกกับมูลค่ากิจการ 

 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 - 2561 โดยยกเว้นบริษัทในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 
กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และ บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน ได้แก่ หมวดเงินทุนและ
หลักทรัพย์ หมวดประกันภัยและประกันชีวิต และหมวดธนาคาร เนื่องจากกลุ่มธุรกิจการเงินมีลักษณะ
การด าเนินธุรกิจที่ต่างจากอุตสาหกรรมอ่ืนและยังมีหลักเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตามหน่วยงานก ากับอ่ืน เช่น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (วิวรรยา ธูปสมุทร์, 2550) รวมถึงยกเว้นกลุ่มบริษัทที่อยู่ในระหว่างฟ้ืนฟู
กิจการและบริษัทที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) มีบริษัทจ านวนทั้งสิ้น 
356 บริษัท ท าให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 1,780 กลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษางานวิจัยนี้ เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิโดยเก็บข้อมูลจากรายงานประจ าปีและแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ความถี่ และค่าเฉลี่ย 

ตัวแปรควบคุม (Control Variables) 

- ขนาดกิจการ (X5) 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 
- มูลค่ากิจการ (Y) 
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และใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นแบบ 
Panel โดยเลือกวิธี Enter ซึ่งเป็นรูปแบบการถดถอยที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ปัจจุบัน (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553) โดย Model ที่ใช้ในการศึกษา คือ 

Y=a+ β1X1+β2 X2 +β3X3+β4X4 + β5X5 + ϵ 

 
ตารางที่ 1 
การวัดค่าตัวแปรในการศึกษา 

ตัวแปร ค าย่อ การวัดค่า 
ตัวแปรตาม 

มูลค่ากิจการ   Y ค านวณจาก มูลค่าตลาดของผู้ถือหุ้น บวก มูลค่า
ตามบัญชีของหนี้สินระยะสั้นและระยะยาว หาร
ด้วยสินทรัพย์รวม 

ตัวแปรอิสระ 
1. การต่อต้านการทุจริตในองค์กร  X1 1 = บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม หรือ ได้รับ

ใบรับรองจากโครงการ Thai – CAC 
0 = บริษัทไม่ได้แสดงเจตนารมณ์ เข้าร่วม และ 
ไม่ได้รับใบรับรองจากโครงการ Thai - CAC 

- บริษัทที่แสดงเจตนารมณ์ เข้า
ร่วม หรือบริษัทที่ได้รับการรับรอง 
จากโครงการ Thai - CAC 

 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ค ว าม ถี่ ใน ก ารป ระชุ ม ขอ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ  
X2 จ านวนครั้งในการประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบภายใน 1 ปี 
- ระยะเวลาเฉลี่ ยในการด ารง

ต า แ ห น่ ง ข อ งค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบ  

X3 ผลรวมจ าน วน ปี ในก ารด าร งต าแห น่ งขอ ง
คณ ะกรรมการตรวจสอบทุ กคน  / จ านวน
คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ความรู้ความช านาญทางการ
บัญชี/การเงินของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  

X4 จ านวนคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ความ
ช านาญทางการบัญชีหรือการเงิน  / จ านวน
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมด  

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดกิจการ (FS) X5 ใช้ตัวแปรหุ่นก าหนดค่า  

  1 = บริษัทอยู่ในกลุ่ม SET100 ในปีนั้น ๆ 
  0 = บริษัทไมไ่ด้อยู่ในกลุ่ม SET100 ในปีนั้น ๆ 
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ผลการศึกษา 
ผลการศึกษาพบว่าบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมหรือได้รับการรับรองจากโครงการ Thai-

CAC มีจ านวน 787 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 44.20 และบริษัทที่ไม่ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมหรือได้รับ
ใบรับรองจากโครงการ จ านวน 993 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 55.80 และเมื่อพิจารณาตามขนาดกิจการ 
เป็นบริษัทอยู่ในกลุ่ม SET100 จ านวน 336 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 18.90 และไม่ได้อยู่ในกลุ่ม SET100 
จ านวน 1,444 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 81.10  

ตารางที่ 2 
แสดงค่าต่่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 

ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คุณลักษณะคณะกรรมการตรวจสอบ     
- ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

4 24 6.23 
 

3.55 

- ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

1 29 7.91 4.63 

- ความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือ
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ 

0.20 1 0.56 0.25 

มูลค่ากิจการ (Tobin’s Q) 0.02 22.57 0.80 1.28 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.23 
ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.91 ปี ความรู้ความ
ช านาญทางการบัญชีหรือการเงินเฉลี่ยของคณะกรรมการตรวจสอบ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.56 และ มูลค่า
กิจการมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.80  

 

ตารางที่ 3 
แสดงผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 VIF 
Y 1 -.126** -.040 -.134** .007 .068**  
X1  1 .138** .034 -.018 .157** 1.041 
X2   1 -.059* .008 .201** 1.056 
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ตารางที่ 3 
แสดงผลการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) (ต่อ) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 VIF 
X3    1 .065** -.020 1.009 
X4     1 .050* 1.008 
X5      1 1.062 

หมายเหตุ: **ระดบันัยส าคัญท่ี 0.01, *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 3 ทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรแบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
พบว่า การเข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตในองค์กรและระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับมูลค่ากิจการ เท่ากับ 0.126 และ 0.134 ตามล าดับ และขนาด
กิจการมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ เท่ากับ 0.068 อย่างไรก็ตาม ได้มีการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) 
อีกครั้ง ค่า VIF สูงสุดคือ 1.056 (มีค่าน้อยกว่า 10) ดังนั้น ผลการทดสอบความสัมพันธ์ในแง่ของความ
สอดคล้องและเกี่ยวพันธ์กันของตัวแปรที่น ามาใช้ในการศึกษา ตัวแปรแต่ละตัวมีความเป็นอิสระต่อกัน 
ไม่เกิดปัญหา Multicollinearity ท าให้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
ตารางที่ 4 
แสดงผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร Beta t t(sig) 
(Constant)  11.872  
X1 -.112 -4.688 .000** 
X2 -.022 -.907 .365 
X3 -.134 -5.690 .000** 
X4 .016 .676 .499 
X5 .050 2.054 .040* 
R Square = 0.037 , Adjust R Square = 0.034 , F Value = 13.347** 

หมายเหตุ: **ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ มีค่า Adjusted R Square เท่ากับ 0.034 
หมายความว่า สมการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุมีความแม่นย าในการอธิบายความสัมพันธ์ของ
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สมการได้ร้อยละ 3.4 และเมื่อพิจารณาตัวแปรรายตัว พบว่า การต่อต้านการทุจริตในองค์กรของบริษัท
และระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลในเชิงลบกับมูลค่ากิจการ 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 หมายความว่า การต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้มูลค่ากิจการลดลง 
0.112 หน่วย และระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
มูลค่ากิจการลดลง 0.134 หน่วย และขนาดกิจการมีอิทธิพลในเชิงบวกกับมูลค่ากิจการ ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 หมายความว่า หากขนาดกิจการเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้มูลค่ากิจการเพ่ิมขึ้น 0.05 
หน่วย แต่ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่าง ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ  และความรู้
ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ต่อมูลค่ากิจการอย่างมีนัยส าคัญ 
 
สรุปผลและอภิปรายผลการศึกษา 

อิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรต่อมูลค่ากิจการ  
จากการทดสอบอิทธิพลของการต่อต้านการทุจริตในองค์กรต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากบริษัทที่แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม หรือ
บริษัทที่ได้รับการรับรอง จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  
(thai-cac) ผลการศึกษาพบว่า การต่อต้านการทุจริตในองค์กรส่งผลในเชิงลบอย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
กิจการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ke et al. (2018) ที่พบว่า การรณรงค์การต่อต้านการทุจริตส่งผล
กระทบในเชิงลบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท อาจเนื่องจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai-CAC) เป็นโครงการที่ต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีกฎเกณฑ์
ของทางการบังคับให้ต้องเข้าร่วม ซึ่งการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว บริษัทต้องมีการประเมินตนเอง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นตามหลักเกณฑ์ที่โครงการก าหนด หากการด าเนินธุรกิจเป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีโครงการก าหนดไว้ จะช่วยลดความเสี่ยงการลงทุนในด้านความเชื่อมั่น ซึ่งตามกฎของ High 
Risk and High Return นั้น จะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์แปรผันตามความเสี่ยงของ
หลักทรัพย์ คือความเสี่ยงสูง ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับก็จะสูงไปด้วย ในมุมมองของนักลงทุนอาจ
มองว่าการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเป็นการจ ากัดโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนในตลาดหุ้น
ของประเทศไทยประมาณร้อยละ 50 เป็นผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่ใช่สถาบัน และไม่ใช่นักลงทุนต่างชาติ 
หากแต่เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีแรงจูงใจในการเล่นหุ้นเพียงเพ่ือสร้างรายได้จากการเก็งก าไรจากการซื้อ
ขายหุ้นระยะสั้นเท่านั้น (เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, 2555) ซึ่งนักลงทุนจะเลือกหุ้นที่มีก าไรดีมากกว่าหุ้นที่มี
ภาพลักษณ์ที่ดี หลายบริษัทที่มีปัญหาด้านทุจริตหรือคอรัปชั่นบ่อยครั้ง แต่ก็ยังได้รับความสนใจจากนัก
ลงทุนอยู่ดี (ส านักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย, 2561) ซึ่งนักลงทุนส่วนมากไม่ได้ให้คุณค่าทางตลาดกับระบบการ
ต่อต้านการทุจริตมากนัก ด้วยเหตุนี้ จึงท าให้การต่อต้านการทุจรติในองค์กรที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบให้
มูลค่ากิจการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
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อิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการ 
จากการทดสอบอิทธิพลของคณะกรรมการตรวจสอบต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ และความรู้ความช านาญทางการบัญชีหรือ
การเงินของคณะกรรมการตรวจสอบ ผลการศึกษาพบว่า  

ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่า
กิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับ Bansal and 
Sharma (2015) ที่พบว่า ความถี่การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อผลการด าเนินงานของกิจการ แต่ขัดแย้งกับ Brick and Chidambaran (2010) ที่พบว่า จ านวนการ
ประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อมูลค่ากิจการ อาจเนื่องจากความถี่ใน
การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เพ่ิมสูงขึ้นไม่ได้เพ่ิมมูลค่าทางตลาด การประชุมอาจเป็นไป
เพ่ือหารือ หรือควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ได้เป็นการประชุมเชิงรุก จึงไม่ได้มีอิทธิพลต่อมูลค่ากิจการ โดย
ขัดแย้งกับทฤษฎีตัวแทนที่มองว่า คณะกรรมการตรวจสอบเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการก ากับ ดูแล
และตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร เพ่ือลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้น โดยจ านวนครั้ง
ในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของกิจการอย่างมี
นัยส าคัญ 

ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญใน
เชิงลบต่อมูลค่ากิจการ กล่าวคือ ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยิ่งมากเท่าใด จะส่งผลให้มูลค่าของกิจการลดลง จาก
การรวบรวมข้อมูล พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยมีระยะเวลาเฉลี่ยนในการด ารงต าแหน่งอยู่ระหว่าง 1 – 29 ปี ซึ่งข้อมูลมีความหลากหลาย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (2553) ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง และกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาด ารงต าแหน่งใหม่ได้  โดยไม่ได้ระบุ
ระยะเวลาสูงสุดไว้ แต่จะขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละบริษัท หากกรรมการตรวจสอบด ารงต าแหน่งหลาย
วาระติดต่อกันนานเกินไป ความคิดเห็นของกรรมการท่านนั้นอาจคล้อยไปตามฝ่ายบริหาร ท าให้ขาด
ความเป็นกลาง รวมถึงระบบการบริหารงานแบบดั้งเดิม และเสียโอกาสที่จะเปิดรับแนวคิดใหม่ ๆ ในการ
บริหารกิจการจากการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบรายใหม่ ๆ ซึ่งในมุมมองของนักลงทุนอาจมองว่าเป็น
การจ ากัดโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้ทันตามยุคสมัย ด้วยเหตุนี้จึ งท าให้ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบที่เพ่ิมขึ้นส่งผลกระทบให้มูลค่ากิจการลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yang and Krishnan (2005) และ วิวรรยา ธูปสมุทร์ (2550) ที่พบว่า 
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ระยะเวลาเฉลี่ยในการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการจัดการ
ก าไร 

ความรู้ ความช านาญทางการบัญชีหรือการเงินของคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความสัมพันธ์
อย่างมีนัยส าคัญต่อมูลค่ากิจการของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษานั้นมีความแตกต่างกันไม่มากนัก กล่าวคือ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยมีกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญ
ทางการบัญชีหรือการเงินจ านวน 1 คน ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทตนได้ชื่อว่ าเป็นคณะกรรมการตรวจสอบที่ดี 
ทั้งนี้ การก ากับ ควบคุม รวมถึงการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นขององค์กร กรรมการตรวจสอบไม่จ าเป็นต้องจบการศึกษาด้านบัญชีหรือการเงินโดยตรง ก็
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเข้าใจระบบการบริหารงานขององค์กรอย่างแท้จริง ซึ่ง
สอดคล้องกับ Carcello et al. (2006) ที่พบว่า ความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีหรือการเงินไม่มี
ความสัม พันธ์อย่ างมีนั ยส าคัญ ต่ อการจัดการก าไร  แต่ขัดแย้ งกับ  Choi et al. (2014) และ  
พวงเพ็ชร์ คูมั่นคงไพศาล (2549) ที่พบว่า คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความช านาญ หรือ
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อคุณภาพก าไรและราคาหุ้นของ
บริษัท 

 
ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยในอนาคตอาจมีการเพ่ิมปัจจัยอื่นที่สามารถอธิบายและสะท้อนถึงการต่อต้านการทุจริต
ในองค์กร และคุณสมบัติอ่ืนของคณะกรรมการตรวจสอบ และตัวชี้วัดมูลค่ากิจการเพ่ิมเติม หรืออาจ
ศึกษาในกลุ่มประชากรอ่ืน รวมถึงศึกษาแยกในแต่ละอุตสาหกรรมด้วย  อาจได้ผลที่ชัดเจนมากขึ้น 
สามารถอธิบายความสัมพันธ์ได้อย่างเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้น 

 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย  
การศึกษาครั้งนี้ มีค่า Adjust R Square เพียงร้อยละ 3.4 ซึ่งถือว่าค่อนข้างต่ า และรูปแบบการ

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ศึกษาโดยพิจารณาจากบริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วม/ได้รับใบรับรอง
จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ เท่านั้น จึงอาจไม่เป็นตัว
แทนที่ดีในการแสดงให้เห็นถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร  
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อิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ : กรณีศึกษา
หอพักในจังหวัดสงขลา 
The Influence of Strategic Management Accounting on Performance 
Measured by Balance Scorecard: A Case Study of Private Dormitory at 
Songkhla Province 
 
รุจิราภรณ์ ปัญญายิ่ง  Rujiraporn Panyaying1 
มัทนชัย สุทธิพันธุ์      Muttanachai Suttipun2 
 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาขอบเขตและระดับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และทดสอบ
อิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจหอพักในจังหวัด
สงขลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามส าหรับจากหอพักในจังหวัดสงขลาจ านวน 300 หอพัก 
การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการทดสอบความสัมพันธ์เชิงพหุ 
ผลการศึกษา พบว่า การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุนเฉลี่ย ด้านการตัดสินใจเฉลี่ย ด้านการบัญชี
คู่แข่งเฉลี่ย และด้านการบัญชีลูกค้าเฉลี่ยมีผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพอย่างมีนัยส าคัญ 
และยังพบอีกว่าขนาดของหอพัก และอายุของกิจการมีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ
อย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตามการศึกษาไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการ
วางแผนและควบคุมและผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
 
ค าส าคัญ: การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ หอพักจังหวัดสงขลา 
 
Abstract 
 The objectives of this research are to study extent and level of strategic 
management accounting, and to test the influence of strategic management accounting 
on the balanced performance of dormitory businesses in Songkhla Province. Data 
collection was done through a questionnaire from 300 dormitories in Songkhla 
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province. The data analysis in this study uses descriptive analysis and testing of 
multiple relationships The results showed that Strategic Management Accounting for 
Cost Average decision making of competitor accounting, and in the aspect of the 
average customer accounts that there is a significant positive effect on the balanced 
performance and found that the size of the dormitory and the age of the business has 
a significant relationship with the balanced performance. However the study found no 
relationship between strategic management accounting in planning and control and 
balanced performance. 
  
Keywords: Strategic Management Accounting, Balanced Scorecard, Dormitory Songkhla 
Province 
 
บทน า 
 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Accounting) มีความแตกต่างจาก
การบัญชีบริหารที่นอกจากจะมีการให้ข้อมูลด้านการเงินและบัญชีและรายงานผลให้ฝ่ายบริหารน าไปใช้
ประโยชน์ ในการวางแผนและควบคุมให้ ใช้ทรัพยากรที่ มี อย่ างเกิดประโยชน์ที่ สุ ดแล้ วนั้ น  
(จุฑามน สิทธิผลวนิชกุล, 2553) ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกของกิจการ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าใจและท าให้สะดวกต่อการน าข้อมูลไปใช้ในการ
วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารกิจการ รวมถึงน าไปวัดผลการด าเนินงานเชิง  
ดุลยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการที่ช่วยน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานจริง โดย
อาศัยการก าหนดตัวชี้วัดเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้องค์กรเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมุ่งเน้น
ในเรื่องของความส าเร็จขององค์กร (กฤษณี มหาวิรุฬห์, 2547) ซึ่งมีประโยชน์ต่อผลการด าเนินงานที่
เพ่ิมข้ึนของกิจการในอนาคต 
 ในปัจจุบันธุรกิจเกี่ยวกับหอพักในปี 2563 มีการคาดการณ์ว่าจะมีอัตราการขยายตัวลดต่ าลง 
ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารหลังบ้าน กระแสเงินสดส่งผลให้ผู้ประกอบการหอพักต้องปรับตัวและวางแผน
ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะการวางแผนทางด้านการบริหารการเงินและบัญชี การวัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ช่วยให้ผู้ประกอบการรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
(ศูนย์วิจัยธนาคารออมสิน, 2563) จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวติดต่อกับประเทศ
มาเลเซีย โรงงานอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยและโรงเรียนเป็นจ านวนมาก จึงมีธุรกิจหอพักที่มีการเปิด
ด าเนินกิจการเพ่ือรองรับนักศึกษา ผู้ที่เข้ามาท างานและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้
ผู้ประกอบการต้องประยุกต์การด าเนินงานและการบริหารจัดการโดยน าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้
กับกิจการ โดยการวิเคราะห์ผ่านมุมมองของผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพทั้ง 4 มุมมอง คือ มุมมองด้าน
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การเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
(พสุ เดชะรินทร์, 2545) ซึ่งใช้เพ่ือวัดผลการด าเนินงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งจะท าให้มีการ
จัดแบ่งงบประมาณหรือทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ได้ในสถาน
ประกอบการโดยคาดหวังว่าผู้บริหารของธุรกิจหอพักที่มีขนาดกลางและขนาดเล็กอาจจะเห็นความส าคัญ
ที่จะน าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ในปัจจุบันมีการศึกษางานวิจัยในเรื่องของการวัดผลการด าเนินงานทั้งในด้านที่เป็นตัวเงินและ
ไม่เป็นตัวเงินอยู่น้อย อาจจะมีแต่ก็ยังไม่มากนักในประเทศไทย ตัวอย่างเช่น จากการศึกษาของ 
(Arunruangsirilert, 2016) พบความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงาน
ว่าหากผู้บริหารขององค์กรหรือกิจการมีการน าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาประยุกต์ใช้กับการ
บริหารงานของกิจการในระดับที่สูงจะส่งผลให้การจัดการขององค์กรจะมีความก้าวหน้าในทุกด้าน ทั้ง
ทางด้านต้นทุน ลูกค้าและพฤติกรรมของบุคลากรภายในองค์กร และการศึกษาของปทิดา ลิ้มชัยเจริญ 
(2560) พบความสัมพันธ์ของบริษัทที่ใช้รูปแบบกลยุทธ์เชิงรุกมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการใช้การบัญชี
การบริหารเชิงกลยุทธ์มากกว่าบริษัทที่ใช้รูปแบบกลยุทธ์ผู้ปกป้อง และการใช้การบัญชีการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กรของบริษัทผลิตอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การใช้การบัญชีการบริหารเชิงกลยุทธ์ส่งผลเชิงบวกต่อการบริหารจัดการขององค์กร สามารถท าให้
องค์กรวางแผนต้นทุน ค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นย า ลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวขององค์กรรวมถึงส่งผลต่อ
ผลส าเร็จขององค์กร ดังนั้นหากผู้บริหารหอพักน าข้อมูลการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และการวัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพมาใช้ในการบริหารจัดการหอพัก อาจจะมีผลท าให้กิจการมีการบริหารงานให้เกิด
ประสิทธิภาพและมีผลการด าเนินงานที่เพ่ิมสูงขึ้นได ้ 
  
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาขอบเขตและระดับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจหอพักในจังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของ
หอพักในจังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพ่ือให้ธุรกิจหอพักมีการวางแผนการด าเนินกิจการที่เป็นระบบและสามารถน าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริงส่งผลให้มีผลการด าเนินงานของกิจการมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังส่งเสริม
ความมีส่วนร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงานในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จสูงสุด อีกทั้งข้อมูลจาก
การวิจัยในครั้งนี้สามารถเป็นแนวทางที่จะท าให้ง่ายต่อการดูแลของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการ และเพ่ือ
เป็นการอธิบายถึงอิทธิพลที่มีต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและเป็นแนวทางส าหรับการยืนยันทฤษฎี
ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 
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ทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 
 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร (Managerial Accounting 
Information) เป็นข้อมูลที่โดยปกติแล้วมักจะถูกจัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสนอข้อมูลให้แก่
ผู้บริหารเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ โดยต้องค านึงถึงชนิดและลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นต่อ
ความต้องการเพ่ือการจัดการตามหน้าที่ทางการบริหารของผู้บริหาร ในระดับต่าง ๆ เท่านั้น จึงท าให้
ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชี ที่น าเสนอส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น
คุณภาพของข้อมูลบัญชีบริหาร คือ ข้อมูลทางบัญชีที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันต่อเวลา มีความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพ่ือการคาดการณ์ในอนาคตและ ช่วยในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภายในองค์กรส าหรับผู้ประกอบการ ,  
การค านวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์, การจัดท างบประมาณ, และเป็นข้อมูลส าหรับการตั้งราคาตลอดจน
การ ผลิตสินค้าและบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, 
2558)  
 ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โดย Kaplan & Norton เป็นผู้น าเสนอแนวคิดนี้ เพ่ือช่วยใน
การประเมินองค์กรและน าเสนอรายงานให้ผู้ บริหาร โดยอาศัยมุมมอง  (Perspectives) อ่ืน
นอกเหนือจากมุมมองทางด้านการเงิน เพราะจากการศึกษาและส ารวจสาเหตุ  Kaplan & Norton 
พบว่า องค์กรส่วนใหญ่ในอเมริกานิยมใช้แต่ตัวบ่งชี้ทางด้านการเงินเป็นหลัก แต่ภายใต้การแข่งขันในยุค
ปัจจุบันผู้บริหารเริ่มพบว่า การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จและอยู่รอด ภายใต้ภาวะการแข่งขันที่
รุนแรงนั้น การอาศัยตัวชี้วัดทางด้านการเงินเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ (ส านักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์, 2562) เบญจมาศ  อภิสิทธ์ภิญโญ (2552) กล่าวว่า การวัดผลเชิงดุลยภาพเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การถ่ายทอดรายละเอียดการปฏิบัติงาน รวมถึงการติดตามงาน การตรวจสอบความคืบหน้าหรือ
ตรวจสอบงานเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายในการท างาน รวมถึงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของธุรกิจ ข้อมูลที่ปรากฏในเครื่องมือการวัดผลเชิงดุลยภาพเป็นข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์แผนกลยุทธ์ระดับสูงขององค์กร เพ่ือน ามาถ่ายทอดในรูแบบแผนกลยุทธ์ในระดับ
ล่างสุดขององค์กร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลงาน เป้าหมาย ผลลัพธ์ที่
ควรจะเกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแต่ละระดับขั้น โดยเบญจมาศ  อภิสิทธ์ ได้
กล่าวถึงความเชื่อมโยงของการวัดผลเชิงดุลยภาพเอาไว้ 4 มุมมอง ประกอบด้วย (1) มุมมองด้านการเงิน 
(2) มุมมองด้านลูกค้า (3) มุมมองทางด้านกระบวนการภายใน (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา  
 ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์  (Situational Management Theory) มาจากแนวคิด 
Fiedler (1967) ได้เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ไว้ว่าเป็นการบริหารที่ขึ้นอยู่กับสภาพ
ความเป็นจริง ซึ่งการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โดยผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์
สถานการณ์ให้ดีที่สุด เพราะจะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจและรูปแบบการบริหารที่เหมาะสมที่สุด โดย
จะต้องมุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ซึ่งในการบริหารจัดการธุรกิจ
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หอพัก ผู้บริหารหรือผู้ประกอบการที่จะประสบความส าเร็จในการบริหารงานได้นั้น ผู้บริหารจะต้องมี
ภาวะผู้น าที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าจะวางแผนการด าเนินงานอย่างไร  จะดูแลหรือบริหารต้นทุนและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเช่นไร รวมถึงต้องตัดสินใจตามเหตุการณ์ปัจจุบันหรือสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ณ ขณะนั้น 
ที่มี 3 องค์ประกอบ คือ (1) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้น าและผู้ตาม ผู้บริหารควรมีบุคลิกของการเป็นผู้น า
เพ่ือให้พนักงานยอมรับ (2) โครงสร้างของงาน ผู้บริหารจะมีอ านาจในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานและควบคุมดูแลพนักงานและจัดการค่าใช้จ่าย (3) อ านาจผู้น า เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าผู้บริหารของหอพัก ไม่จ าเป็นที่จะต้องมีอ านาจหรืออิทธิพลมาก แต่ผู้บริหารที่ดีควรจะให้ความส าคัญ
ทั้งเรื่องงานและพนักงานไปพร้อมๆ กัน จึงสอดคล้องกับการศึกษาของ Oboh and Ajibolsde (2017) 
ได้น าทฤษฎีนี้มาใช้อธิบายขอบเขตของการปฏิบัติงานจริงของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อการ
ตัดสินใจ ซึ่งท าให้ทางธนาคารสามารถตัดสินใจในด้านความได้เปรียบในการแข่งขันและส่วนแบ่ง
การตลาดที่ เพ่ิมขึ้นโดยส่งผลต่อผลการด าเนินงานของธนาคารในระยะยาวได้ ซึ่งสอดคล้องกับ 
กนกวรรณ  แสนสุรินทร์ (2559) ที่พบว่า เทคนิคด้านต้นทุน การคิดต้นทุนของสินค้าโดยใช้รวมต้นทุนใน
การจัดจ าหน่ายสินค้าเป็นเทคนิคในการก าหนดราคาขายหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลด้าน
ต้นทุนต่าง ๆ ของกิจการที่ได้บันทึกไว้เพ่ือก าหนดราคาขายสินค้าด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจประกอบกับการพิจารณาราคาของคู่แข่ง เพ่ือก าหนดราคาขายแบบยึดหยุ่นตามสถานการณ์ของ
ตลาด ด้วยเหตุนี้จึงสามารถน ามาใช้อธิบายอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงาน
เชิงดุลยภาพของธุรกิจบริการ กรณีศึกษาหอพักในจังหวัดสงขลา เพราะเมื่อผู้บริหารสามารถน าข้อมูล
ด้านการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มาใช้ในการดูแลและบริหารกิจการให้เหมาะสมครอบคลุมทั้งลักษณะ
และสถานการณ์ของกิจการอย่างมีความเข้าใจ จะท าให้มีผลสะท้อนถึงอิทธิพลระหว่างการบัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์กับผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อ
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจบริการ ของ เต็มศิริ ไกรลาศ (2560) พบว่า การใช้บัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์ด้านการบริหารต้นทุนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์และการด าเนินงานเชิงดุลยภาพและสมหวัง สีหะ (2557) พบว่า การใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
ด้านการค านวณผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วิธีคิดต้นทุน และการวัดมูลค่าต้นทุนโรงงานในจังหวัดขอนแก่น มีผล
ในเชิงบวกต่อการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้านการเงิน รวมถึงรัชนียา  บังเมฆ (2552) พบว่า 
บริษัทที่ใช้การวัดผลด าเนินงานเชิงดุลยภาพ สามารถรับรู้ได้ว่ามีเทคนิคทางการบัญชีบริหารแบบใดที่
ควรน าไปใช้และสามารถใช้ได้ผลดีที่สุด โดยเฉพาะการสร้างก าไรสุทธิให้แก่ธุรกิจหอพักในจังหวัดสงขลา 
ดังนั้น จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางบวกระหว่าง
ประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุนและผลการด าเนินงาน จึงสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 
 H1: การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุนมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จในด้าน
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา  
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 จากการศึกษางานวิจัยของสมหวัง สีหะ (2557) พบว่า การน าบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ไปใช้ใน
กิจการ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จและการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพสามารถน าผลการ
วัดดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนและควบคุมได้ ซึ่งโดยส่วนใหญ่พบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ขอนแก่น มีการใช้วิธีงบประมาณระยะสั้น (งบประมาณประจ าปี) ท าให้ธุรกิจสามารถวางแผนการ
ด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถท าให้การปฏิบัติงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ซึ่งเป็นการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพขององค์กร และกชกร  สันตินาราพันธุ์ 
(2553) พบว่า การน าการบัญชีบริหารด้านการวางแผนและควบคุมไปใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย 
สามารถช่วยในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของกิจการได้ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณก าไรมากท่ีสุด และสามารถน าไปใช้เพ่ือวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โดยธุรกิจใช้การวัดผล
การด าเนินงานเชิงดุลยภาพเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานของกิจการ จึงสามารถตั้งเป็น
สมมติฐานได้ดังนี้  
 H2: การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุมมีผลกระทบเชิงบวก
ต่อความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 
 และจากการศึกษางานวิจัยของสมหวัง สีหะ (2557) พบว่า การใช้เทคนิคทางการบัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจของโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดขอนแก่น มีผลเชิงบวกต่อการวัดผลการ
ด าเนินงานเชิงดุลยภาพด้านการเงิน โดยใช้ดัชนีความสามารถในการท าก าไรท าให้ธุรกิจมีข้อมูลทางบัญชี
บริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวัดความส าเร็จในด้านการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพทางด้าน
การเงินของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับสุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนาและคณะ (2555) กล่าวว่า การปฏิบัติการ
ทางบัญชีบริหาร หมายถึง การน าเทคนิคทางการบัญชีบริหารมาปฏิบัติเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลทั้งเรื่องของการวางแผน การด าเนินการ การควบคุม และการ
ตัดสินใจ ซึ่งเทคนิคและวิธีปฏิบัติที่กล่าวถึง คือ การวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ รวมถึง  
กชกร สันตินาราพันธุ์ (2553) พบว่า การน าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจ ไปใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย มีผลเชิงบวกต่อการวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ โดย ใช้วิธีการ
วิเคราะห์ต้นทุนปริมาณก าไรและจุดคุ้มทุน ซึ่งอ้างอิงจากดัชนีความสามารถในการท าก าไร อัตราส่วนวัด
สภาพคล่องทางการเงิน อัตราส่วนวัดความสามารถในการด าเนินงาน อัตราส่วนโครงสร้างของเงินทุน
เพ่ือการตัดสินใจในการก าหนดการบริหารงานขององค์กร จึงสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 
 H3: การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 
 จากการศึกษางานวิจัยของ กนกวรรณ แสนสุรินทร์ (2559) พบว่า การน าเทคนิคบัญชีบริหาร
ด้านบัญชีคู่แข่งโดยการประเมินต้นทุนสินค้าของคู่แข่งและติดตามวิธีการก าหนดราคาของคู่แข่งเสมอ 
การประเมินส่วนแบ่งตลาดของคู่แข่งเสมอ การประเมินต้นทุนในการบริหารร้านค้าของคู่แข่ง การ
ประเมินยอดขายของคู่แข่งการประเมินก าไรของคู่แข่ง การพิจารณาราคาของคู่แข่ง โดยหากพิจารณา
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ด้านการก าหนดราคาขายโดยกลยุทธ์การตั้งราคาอิงคู่แข่งในตลาดที่มีการขายสินค้าประเภทเดียวกัน 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ในการตั้งราคาให้สูงกว่าหรือต่ ากว่าราคาอ้างอิงในท้องตลาดเพ่ือให้ได้เปรียบคู่ แข่ง
มากที่สุด กลยุทธ์ด้านราคาเพ่ือก าหนดราคาขายแบบยึดหยุ่นตามสถานการณ์ของตลาด หรือน าทฤษฎี
สถานการณ์มาใช้ในการก าหนดราคาสินค้า ก าหนดต้นทุนของสินค้า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว เป็นกลยุทธ์ที่
เกื้อหนุนให้กิจการสามารถก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์และการเจาะตลาดได้อย่างชัดเจนท าให้กิจการ
ประเภทนี้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ระยะยาวและยั่งยืน รวมถึงสามารถวัดผลการท างานเชิง
ดุลยภาพได้ จึงสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 
 H4: การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีคู่แข่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จ
ในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 
 จากการศึกษางานวิจัยของ กนกวรรณ  แสนสุรินทร์ (2559) พบว่า การน าเทคนิคบัญชี
บริหารด้านบัญชีลูกค้าโดยการประเมินความสามารถในการท าก าไรในอนาคตจากลูกค้าประจ า การ
ประเมินความสามารถในการท าก าไรในอนาคตจากลูกค้าในแต่ละกลุ่ม การประเมินความสามารถในการ
ท าก าไรจากลูกค้าแต่ละกลุ่ม การประเมินความสามารถในการท าก าไรในอนาคตจากลูกค้าแต่ละราย 
การประเมินความสามารถในการท าก าไรจากลูกค้าประจ าท าให้กิจการสามารถคาดคะเนก าไรในอนาคต
ไว้ล่วงหน้าได้รวมถึงการคาดการณ์ในการท าก าไรในอนาคตจากลูกค้าประจ าในแต่ละราย และสามารถ
น าไปวัดผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพได้ จึงสามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้ 
 H5: การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีลูกค้ามีผลกระทบเชิงบวกต่อความส าเร็จ
ในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจ้าของหรือผู้บริหารของธุรกิจหอพักท่ีอยู่ในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ที่ประกอบกิจการหอพักในปี 2562 ซึ่งได้จากการสืบค้นในระบบออนไลน์ จากเว็บไซต์ google, 
hongpak และ horonline รวมทั้งสิ้นจ านวน 330 แห่ง 
  การเก็บข้อมูลใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากการรวบรวมเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับงานวิจัย และข้อมูลปฐมภูมิซึ่งได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้
เก็บข้อมูลจากธุรกิจหอพักในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ อ าเภอรัตภูมิและอ าเภอสิงหนครใน
จังหวัดสงขลาด้วยตนเอง ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือน มีนาคม 2562 และได้รับคืน จ านวน 
300 ฉบับ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 

ของประชากร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับผล
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การด าเนินงานเชิงดุลยภาพ และใช้การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบอิทธิพลของการบัญชีบริหาร

เชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา โดยมีสมการดังนี้ 

สูตร Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + error 
  Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + error  
เมื่อ Y = ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ  
 x1  = ด้านต้นทุน  
 x2 = ด้านการวางแผนและควบคุม  
 x3 = ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์  
 x4 = ด้านบัญชีคู่แข่ง  
 x5 = ด้านบัญชีลูกค้า 
 x6  = ขนาดหอพัก 
 x7 = อายุของกิจการ 
 error = ค่าความคลาดเคลื่อ 

 
การวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรทั้งหมด 11 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปร
ตาม 4 ตัวแปร ตัวแปรอิสระ 5 ตัวแปร ตัวแปรควบคุม 2 ตัวแปร 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ (BSC) ประกอบด้วย (1) มุมมองด้าน
การเงิน (Financial) (2) มุมมองด้านลูกค้า (Customer) (3) มุมมองด้านการกระบวนภายใน (Internal 
Process) (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth) 
 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย (1) ด้านการค านวณต้นทุน  
(2) ด้านการวางแผนและควบคุม (3) ด้านการตัดสินใจ (4) ด้านการบัญชีคู่แข่ง (5) ด้านการบัญชีลูกค้า 
 ตัวแปรควบคุม ประกอบด้วย (1) ขนาดหอพัก (2) ระยะเวลาด าเนินการของหอพัก 
 
ตารางที่ 1 
แสดงการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา 

การวัดค่าตัวแปรในการศึกษา ค าย่อ การวัดค่า 
ตัวแปรตาม  

ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ Y Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 
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ตารางที่ 1 
แสดงการวัดค่าตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ) 

การวัดค่าตัวแปรในการศึกษา ค าย่อ การวัดค่า 
ตัวแปรอิสระ 

ด้านการค านวณต้นทุน  X1 Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 
ด้านการวางแผนและควบคุม X2 Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 
ด้านการตัดสินใจ X3 Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 
ด้านการบัญชีคู่แข่ง X4 Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 
ด้านการบัญชีลูกค้า X5 Likert Scale จ านวน 5 ระดับ 

ตัวแปรควบคุม 
ขนาดหอพัก X6 จ านวนพนักงาน 

0 = น้อยกว่า 5 คน 
1 = มากกว่า 5 คนขึ้นไป 

ระยะเวลาด าเนินการของหอพัก X7 จ านวนระยะเวลาที่เปิดด าเนินการ 
0 = น้อยกว่า 5 ปี 
1 = มากกว่า 5 ปีขึ้นไป 

 
ผลการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากธุรกิจ
หอพักในพ้ืนที่จังหวัดสงขลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนถึงเดือน มีนาคม 2562 และได้รับคืน จ านวน 
300 ฉบับ โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น  น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา จะแสดงข้อมูลในรูปแบบความถ่ีและร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
ปริมาณระดับของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์     
ด้านต้นทุนเฉลี่ย 1.00 5.00 3.4017 0.74083 
ด้านการวางแผนและควบคุมเฉลี่ย 1.25 5.00 3.2192 0.76837 
ด้านการตัดสินใจเฉลี่ย 1.00 5.00 3.1525 0.75422 
ด้านการบัญชีคู่แข่งเฉลี่ย 1.00 5.00 3.3633 0.89175 
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ตารางที่ 2 
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (ต่อ) 

ตัวแปร ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 
ด้านการบัญชีลูกค้าเฉลี่ย 1.00 5.00 3.5858 0.88437 
ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเฉลี่ย 1.44 5.00 3.2891 0.70508 
ตัวแปรควบคุม     
ขนาดของหอพัก (จ านวนพนักงาน) 0 15 2.71 1.923 
อายุของกิจการ 1 28 7.4633 4.33335 
 
 ทดสอบอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพัก
ในจังหวัดสงขลา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ดังแสดงในตารางที่ 3 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

Y 1 .679** .744** .753** .788** .807** .022 .311** 
X1  1 .709** .616** .699** .640** .094 .299** 
X2   1 .826** .757** .717** .049 .273** 
X3    1 .734** .717** -.014 .231** 
X4     1 .771** .073 .286** 
X5      1 .161** .213** 
X6       1 -.026 
X7        1 
VIF  2.374 4.229 3.710 3.498 3.037 1.070 1.121 
 
 จากตารางที่ 3 ทดสอบอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์และผลการด าเนินงานเชิงดุลย
ภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันพบว่า การบัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์ ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ ขนาดกิจการ (จ านวนพนักงาน)และอายุของกิจการมี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับ 0.01 และระหว่างการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มีความสัมพันธ์กันที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อกิจการมีขอบเขตและระดับในการใช้การบัญชีบริหารเชิง 
กลยุทธ์มาใช้ในการบริหารกิจการมากเท่าใด ก็จะท าให้ผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเพ่ิมสูงขึ้นเช่นกัน 
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ซึ่งผู้บริหารสามารถน าข้อมูลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในเรื่องของการบริหาร
จัดการที่ช่วยน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติงานจริง โดยอาศัยการก าหนดตัวชี้วัดเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้
องค์กรเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยมุ่งเน้นในเรื่องของความส าเร็จขององค์กร เพราะจะมี
ประโยชน์กับผลการด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นของกิจการ (กฤษณี มหาวิรุฬห์, 2547) ส าหรับการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า Variance Inflation Factor (VIF) และ Tolerance พบว่า ค่า VID ของ
ตัวแปรมีค่าระหว่าง 1.070 – 4.229 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 และค่า Tolerance ของตัวแปรมีค่าระหว่าง 
.236 - .934 จึงท าให้สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรทุกตัวมีความเป็นอิสระต่อกันและไม่มีปัญหา 
Multicollinearity 
 
ตารางที ่4 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงพหุคูณ  

ตัวแปร 
Model1 Model2 

B t(sig) B t(sig) 
(Constant) 0.480 4.639** 0.543 5.149** 
ด้านต้นทุนเฉลี่ย 0.113 2.694** 0.105 2.501* 
ด้านการวางแผนและควบคุมเฉลี่ย 0.048 0.884 0.044 0.816 
ด้านการตัดสินใจเฉลี่ย 0.188 3.645** 0.171 3.331** 
ด้านการบัญชีคู่แข่งเฉลี่ย 0.183 4.285** 0.171 4.045** 
ด้านการบัญชีลูกค้าเฉลี่ย 0.296 7.506** 0.319 8.053** 
ขนาดของหอพัก (จ านวนพนักงาน)   0.027 2.467* 
อายุของกิจการ   -.011 -2.264* 
R Square .753 .763 
Adj. R Square .749 .757 
F-value (sig) 179.304** 134.033** 
** ระดับความส าคัญที่ 0.01, * ระดับความส าคัญที่ 0.05 

 จากตารางที่ 4 ผลการวิจัยในโมเดลที่ 1 พบว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านต้นทุนเฉลี่ย 
ด้านการตัดสินใจเฉลี่ย ด้านการบัญชีคู่แข่งเฉลี่ย ด้านการบัญชีลูกค้าเฉลี่ย มีผลเชิงบวกต่อผลการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความผันแปรอยู่ที่ .753 แต่ผลวิจัยในโมเดลที่ 
2 การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ด้านต้นทุนเฉลี่ย ด้านการตัดสินใจเฉลี่ย ด้านการบัญชีคู่แข่งเฉลี่ย ด้าน
การบัญชีลูกค้าเฉลี่ย มีผลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และยังพบอีกว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ในด้านต้นทุนเฉลี่ ย ขนาดของหอพักและอายุของ
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กิจการมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงแสดงให้เห็นได้ว่า
เมื่อมีการน าขนาดของหอพักและอายุของกิจการมาใช้เป็นตัวแปรควบคุมในการทดสอบผลการวิจัยจะ
ท าให้ค่าความผันแปรเพ่ิมสูงขึ้นเป็น .763 นอกจากนี้ยังพบว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการ
วางแผนและควบคุมเฉลี่ยไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจหอพัก  
 
สรุปและอภิปรายผล  
 บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผล
การศึกษากับงานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 1. สรุปผลการศึกษาขอบเขตและระดับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ พบว่า ข้อมูลจากธุรกิจ
หอพักในพ้ืนที่อ าเภอเมือง อ าเภอหาดใหญ่ในจังหวัดสงขลา จากการใช้แบบสอบถามจ านวน 300 ฉบับ 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
เชิงกลยุทธ์ที่มีระดับความคิดเห็นมากที่สุดได้แก่ ด้านการบัญชีลูกค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.5858 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88437 รองลงมาได้แก่ ด้านการค านวณต้นทุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.4017 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74083 ด้านการบัญชีคู่แข่ง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.3633 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.89175 ด้านการวางแผนและควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.2192 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76837 และด้านการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.1525 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.75422 ซึ่งส่งผลต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพเฉลี่ยที่ 3.2891 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.7058 สอดคล้องกับ รัชนียา  บังเมฆ (2552) ศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ธุรกิจ
เทคนิคทางการบัญชีบริหารและการวัดผลการปฏิบัติงานของบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ พบว่า บริษัทที่
ด าเนินธุรกิจพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมให้ความส าคัญและมุ่งเน้นการบริหารด้านลูกค้าและ
ปรับเปลี่ยนการบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าจากการประยุกต์ใช้ดังกล่าวท าให้รับรู้ถึง
ประโยชน์และผลกระทบที่มีต่อก าไรสุทธิจากการประยุกต์ใช้และการวัดผลการปฏิบัติงานทางการเงิน
และไม่ใช่ทางการเงิน จึงสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจบริการที่ใช้ในการศึกษา ซึ่งได้แก่หอพักในจังหวัดสงขลา
ให้ความส าคัญกับการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการบัญชีลูกค้าในระดับมากท่ีสุด 
 ด้านการค านวณต้นทุน ด้านการวางแผนและควบคุม ด้านการตัดสินใจ ด้านการบัญชีคู่แข่ง 
ในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคล้องกับ เต็มศิริ ไกรลาศ (2560) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการประยุกต์
เทคนิคการบัญชีบริหารและการบริหารความเสี่ยงต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ในประเทศไทย พบว่า การใช้เทคนิคการบัญชีบริหารในระดับปานกลาง ซึ่งประกอบด้วย เทคนิค
การบริหารต้นทุน การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารค่าตอบแทน และการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร ซึ่งเปรียบเสมือนบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุม ด้านการตัดสินใจ มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานและมีความส าคัญในการด าเนินงานของกิจการ จึงสามารถสรุป
ได้ว่า การบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ ของธุรกิจบริการ : กรณีศึกษาหอพักในจังหวัดสงขลา ผู้ตอบ
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แบบสอบถามให้ความส าคัญระดับปานกลาง ด้านการค านวณต้นทุน ด้านการวางแผนและควบคุม ด้าน
การตัดสินใจ ด้านการบัญชีคู่แข่ง  
 2. สรุปผลการศึกษาเพ่ือทดสอบอิทธิพลของการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผลการด าเนินงาน
เชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุน การ
ประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุม การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์
ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีคู่แข่งและการประยุกต์ใช้
บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีลูกค้า โดยมากมีอิทธิพลเชิงบวกและมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
เป็นการยอมรับสมมติฐาน ยกเว้นตัวแปรอิสระด้านการวางแผนและควบคุม ขนาดหอพักที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.01 และที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 เป็นความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม สอดคล้องกับ  
สุธีรา ทิพย์วิวัฒน์พจนา และคณะ (2555) ศึกษาเรื่อง ความส าเร็จของการปฏิบัติทางบัญชีบริหารและ
ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเซรามิกในจังหวัดล าปาง พบว่า ความส าเร็จ
ของการปฏิบัติทางการบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงาน ของวิสาหกิจ และส่งผลให้
การด าเนินงานขององค์กรประสบความส าเร็จ รวมถึงสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต จึงสามารถน าเสนอได้ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 5  
สรุปการทดสอบสมมติฐานการศึกษา 

สมมติฐานงานวิจัย 
ผลการทดสอบ

สมมติฐาน 
H1 : การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านต้นทุนมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในด้านผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 

ยอมรับ 

H2 : การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการวางแผนและควบคุมมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัด
สงขลา 

ปฏิเสธ 

H3 : การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีผลกระทบ
เชิงบวกต่อความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัด
สงขลา 

ยอมรับ 

H4 : การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีคู่แข่งมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 

ยอมรับ 

H5 : การประยุกต์ใช้บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านบัญชีลูกค้ามีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความส าเร็จในด้านการด าเนินงานเชิงดุลยภาพของหอพักในจังหวัดสงขลา 

ยอมรับ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 268 -



ข้อจ ากัดและข้อเสนอแนะในงานวิจัย 
 ประชากรของการวิจัย คือ เจ้าของหรือผู้บริหารของธุรกิจหอพักที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ที่
ประกอบกิจการหอพักในปี 2562 ซึ่งมีพ้ืนที่อยู่ในอ าเภอเมืองและอ าเภอหาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งกลุ่ม
ตัวอย่างที่สุ่มผู้วิจัยเลือกสุ่มจากภูมิล าเนาของผู้วิจัย  
 ดังนั้นข้อเสนอแนะงานวิจัย คือ การศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานเชิงดุลยภาพ แต่เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มประชากรในอ าเภอเมืองและอ าเภอหาดใหญ่เท่านั้น ดังนั้นการศึกษาในครั้งต่อไปควรเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพ้ืนที่ส่วนอ่ืนเพ่ิมขึ้น และการศึกษาในครั้งต่อไปไม่ควรศึกษาการบัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์จาก
แบบสอบถามเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุของการบริหารกิจการที่ไม่มีประสิทธิภาพที่แม่นย า
มากยิ่งขึ้น อาจจะมีการเก็บข้อมูลจากสื่ออ่ืนๆ หรือหาสาเหตุจากการบริหารงานจากการใช้ข้อมูลการ
บัญชีบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านอื่น ๆ ที่มีผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจบริการด้านอ่ืน ๆ 
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ผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจ 
ร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต 
Impact of Business Potential Factors on Financial Performance of Local 
and Franchise Bakery Shops in Phuket Province 
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บทคัดย่อ   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่ส่งผลต่อผลตอบแทน
จากการด าเนินงานทางการเงิน และวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน การตัดสินใจในการลงทุนของ
ธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ต ได้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ส่งให้ประชากร 135 ร้านค้า และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาโดยใช้ การวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณนา 
การวิเคราะห์แบบความถดถอยเชิงพหุและการวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ ผลการศึกษาพบว่า  
ปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจร้านเบเกอรี่แบรนด์
ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ การศึกษา ประสบการณ์ท าธุรกิจ การเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ 
และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ที่ ระดับนัยส าคัญ  0 .01 ส่วนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ที่ระดับนัยส าคัญที่  0.05 และจากการวิเคราะห์
ผลตอบแทนจากการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุนพบว่า มีอัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 22.17-82.46 
อัตราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 16.26 -82.43 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 9.13-1,690.68 อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 7.53-61.29 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ยอมรับ
โครงการ 20 ราย เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 112.00 -6,464.17 บาท ดัชนีก าไร ยอมรับโครงการ  
25 ราย เนื่ องจากมีดัชนีก าไร 1.00 เท่า ระยะเวลาคืนทุน ก าหนดระยะเวลาคืนทุนไว้ 1 ปี  
ยอมรับโครงการ 55 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่าที่ก าหนด 0.12 - 0.92 ปี 
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Abstract   
 The objectives of this research are to test the impact of business potential 
factors on financial performance, and to analyze the return on investment and 
investment decisions of local and franchise bakery shops in Phuket Province. Data were 
collected by questionnaires sanding to the population of 135 stores. Descriptive 
analysis, correlation matrix and multiple regression were used to analyze the data. As 
the results, business potential factors that positively affect the financial performance of 
local bakery brands and franchises in Phuket are business experience, being a franchise 
business, and customer management at the significance level of 0.01. The product 
variety has a positive relationship with performance at the significance level of 0.05. 
From the analysis of return on investment and investment decisions, it found gross 
profit margin as 22.17-82.46 percent, operating profit margin and net profit margin as 
16.26-82.43 percent, average return rate per percentage as 9.13-1,690.68, Internal rate 
of return as 7.53-61.29 percent. Furthermore, net present value accepted 20 projects 
due to having net present value 112.00-6,464.17 baht. The profit index accepted 25 
projects because the profit index is 1.00 times. The payback period in 1 year accepted 
are 55 projects because the payback period is not more than 0.12 - 0.92 years. 
 
Keywords: Business Potential Factors, Financial Performance, Bakery Business, Phuket 
Province 
 
บทน า 
 ธุรกิจเบเกอรี่เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของยูโร
มอนิเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล (2560) พบว่าปี 2554-2559 ตลาดธุรกิจเบเกอรี่มีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 
7.6 ต่อปี ในปี 2559 ตลาดเบเกอรี่ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดอยู่ที่ 27,758 ล้านบาท เพ่ิมสูงขึ้นจาก  
ปีที่ผ่านมา 1,949 ล้านบาทหรือร้อยละ 7.6 และคาดว่าในปี 2564 มูลค่าตลาดธุรกิจเบเกอรี่จะเติบโตถึง 
42,245 ล้านบาท สอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคเบเกอรี่ของคนไทยที่นิยมบริโภคเบเกอรี่มากขึ้น  
จากการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริโภคตามชาวตะวันตก จากการส ารวจของสถาบันอาหาร (2559) 
พบว่าคนไทยบริโภคขนมปังโดยเฉลี่ย 2-3 กิโลกรัมต่อปี เทียบกับประเทศรัสเซียและญี่ปุ่นที่มีการบริโภค 
ขนมปังเฉลี่ย 80-90 กิโลกรัมต่อปีและ 10-15 กิโลกรัมต่อปี ตามล าดับ อัตราการบริโภคดังกล่าวแสดง
ให้เห็นโอกาสเติบโตของตลาดในประเทศซึ่งมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 5.8-6.5 ต่อปี โดยเฉพาะ
ร้านเบเกอรี่ในชุมชนเมืองพบว่าตลาดมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 9 ต่อปี ล่าสุดจากการรวบรวม
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ข้อมูลมูลค่าตลาดของประชาชาติธุรกิจออนไลน์ (2562) พบว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
จะชะลอตัว ในทางกลับกันธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ที่มีมู ลค่าประมาณ 420,000 ล้านบาท  
มีแนวโน้มการเติบโตกว่าร้อยละ 4-5 ต่อปี ปัจจุบันผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยเข้ามาท าธุรกิจ
ร้านอาหารและเบเกอรี่มากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านราคา โปรโมชั่น และการจัด
แคมเปญส่งเสริมการขายเพ่ือเรียกลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการส ารวจของไทยโพสต์ 
(2562) พบว่าการใช้ชีวิตของคนไทยได้เปลี่ยนไปมีการบริโภคกาแฟ เบเกอรี่และไอศกรีมมากขึ้น  
ส่งผลให้ร้านค้าแฟรนไชส์และร้านแบรนด์ท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
 การเข้ามาของผู้ประกอบการใหม่ในธุรกิจเบเกอรี่ส่วนหนึ่งเนื่องจากความไม่ซับซ้อนของการ
ประกอบธุรกิจและใช้เงินลงทุนไม่มากเมื่อเทียบกับการเริ่มธุรกิจประเภทอ่ืน ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ 
ประกอบด้วยการลงทุนส าหรับเครื่องมือ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นใน
กระบวนการผลิต ดังนั้นต้นทุนในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการจะมีความแตกต่างกันไม่มาก
ขึ้นอยู่กับสูตรเบเกอรี่และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ต้นทุนค่าตกแต่งสถานที่เป็นอีกกลุ่มค่าใช้จ่าย
ที่มีสัดส่วนค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับเงินลงทุนระยะยาวประเภทอ่ืน ทั้งนี้เนื่องจากลูกค้านิยมใช้บริการ
ร้านเบเกอรี่ที่มีความสวยงาม มีบริการที่นั่งและบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต รวมถึงมีบริกรที่มีจิตวิทยา
ด้านการบริการ ดังนั้นธุรกิจเบเกอรี่ที่มีศักยภาพธุรกิจและสามารถแข่งขันในตลาดได้ต้องมีความพร้อม
ด้านเงินลงทุน ความเชี่ยวชาญในการท าขนมของผู้ประกอบหรือลูกจ้าง ทักษะการให้บริการอย่ างมือ
อาชีพ (ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์, 2559) และการจัดร้านมีความสวยงามเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
สอดคล้องกับผลการส ารวจของกนิษฐ์กานต์  พรหมราษฎร์ (2552) พบว่าปัจจัยที่ท าให้ลูกค้าประทับใจ
และยินดีกลับมาใช้บริการร้านเบเกอรี่ คือ การสร้างตราสินค้าให้โดดเด่นสามารถจดจ าได้เป็นที่รู้จักผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพและรักษาคุณภาพอย่างสม่ าเสมอ มีการตกแต่งร้านและบรรยากาศที่ดี รวมทั้งต้อง
ปรับรูปแบบสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
 จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวเป้าหมายของการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยและ
ชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก จากสถิติของกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (2562) พบว่าปี 2561 มีนักท่องเที่ยวมาเยือนจังหวัดภูเก็ต 14,383,348 คน เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา 370,485 คน หรือร้อยละ 2.64 ส่งผลให้มีธุรกิจต่างๆ ในจังหวัดขยายตัวเพ่ิมขึ้นเพ่ือ
รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว ร้านเบเกอรี่เป็นธุรกิจหนึ่งที่มีการเจริญเติบโตอย่างมากโดยเฉพาะ
ในเขตย่านการค้า สามารถแบ่งออกเป็นร้านเบเกอรี่แบรนด์ของคนในท้องถิ่นและร้านเบเกอรี่แฟรนไชส์  
จากการส ารวจเบื้องต้นพบว่าในระยะทางประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร มีร้านเบเกอรี่ตั้งอยู่จ านวนมาก 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่จูงใจ ความเหมาะสมของท าเลที่ตั้ง เงินลงทุนเริ่มแรกไม่มากและ
ประสบการณ์ด้านการท าเบเกอรี่ของเจ้าของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม การท าร้านแบรนด์ท้องถิ่นที่
เจ้าของเป็นผู้ผลิตและจ าหน่ายเองจะมีข้อจ ากัดด้านการบริหารจัดการ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
การจัดการฐานข้อมูล ความสัมพันธ์กับลูกค้า และความได้เปรียบเชิงขนาดด้านต้นทุน เมื่อเปรียบเทียบ
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กับการเปิดธุรกิจร้านเบเกอรี่แฟรนไชส์ที่มีฐานลูกค้าและความมีชื่อเสียงของแบรนด์ ตลอดจนมีสูตรขนม
ที่เป็นที่ยอมรับ ผ่านมาตรฐานที่มีส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับรองอยู่แล้ว ดังนั้นจาก
ปัจจัยข้างต้นคาดว่าผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเภทจะมีศักยภาพธุรกิจ รายได้และผลตอบแทนในการท า
ธุรกิจที่แตกต่างกันและเป็นประเด็นที่ควรศึกษาข้อมูลเชิงลึกต่อไป 
 งานวิจัยในอดีตด้านการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจะมุ่งเน้นไปตามลักษณะจ าเพาะของ
ธุรกิจ เช่น คอนกรีตอัดแรง (วศิวัฒน์ วศินสมบัต, 2559) เค้กล าไย (ชลธิชา สถิตวงศ์, 2554) ในขณะที่
การวิ เคราะห์ที่ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเบเกอรี่ ไปในเชิงการรับรู้กลยุทธ์ทางการตลาดของลูกค้า  
(แสงทิพ โอฬารฤทธินันท์, 2561) การวิเคราะห์แผนธุรกิจ (สุทธิลักษณ์ ชีพสัตยากร, 2553) เป็นต้น 
งานวิจัยยังไม่มีการวิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจเปรียบเทียบการประกอบธุ รกิจของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมของร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นกับแบรนด์แฟรนไชส์ และไม่มีการศึกษาเชิงพ้ืนที่ในจังหวัด
ภูเก็ตซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัย
ศักยภาพธุรกิจที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการด าเนินงานทางการของธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่น
และแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ต ข้อมูลที่ได้รับจากการวิเคราะห์ด้านผลตอบแทนทางบัญชีและข้อมูล
มิใช่การเงินจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจของผู้ประกอบในอนาคตในการ
ประกอบธุรกิจ 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ทดสอบผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่ส่งผลต่อผลตอบแทนจากการด าเนินงาน 
ทางการเงินของธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
 2. วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจเบเกอรี่ 
แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ต 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี เพ่ือให้ผู้สนใจหรือนักลงทุนทราบถึงปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจที่มีผลต่อ
ผลตอบแทนจากการด าเนินงานทางการเงิน ผลตอบแทนจากการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุน
ของธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ต และเพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษา
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภคที่น ามาอธิบายถึงพฤติกรรมการเลือกซ้ือของผู้บริโภค และทฤษฎีการวิเคราะห์
การลงทุนในการอธิบายถึงการวัดระดับการตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจที่ผู้สนใจหรือนักลงทุน  
มีความสนใจ 
 2. ประโยชน์เชิงการปฏิบัติ เพ่ือน าผลที่ได้ไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจเริ่มกิจการของ
ผู้ประกอบการใหม่และยังเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขต
จังหวัดภูเก็ตเดิมทราบถึงปัจจัยศักยภาพทางธุรกิจที่มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน ผลตอบแทนที่
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ได้รับจากการลงทุน รวมถึงข้อมูลทั่วไปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันและเวลาส่วนใหญ่ที่ขายดีหรือเมนูต่างๆ  
ที่ขายดี เป็นต้น เพ่ือน าไปพัฒนาประกอบการธุรกิจของตนให้มีผลการด าเนินงานที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 การวิเคราะห์ทางการเงิน 
 การวิเคราะห์ทางการเงิน (Financial analysis) การวิเคราะห์ทางการเงินจะแสดงให้เห็น
เหตุการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตและเป็นแนวทางที่จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มทางการเงินใน
อนาคตของกิจการเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ ดังนั้นการวิเคราะห์ทางการเงินจะท าให้กิจการทราบถึง
จุดอ่อนและจุดแข็งของกิจการเพ่ือใช้ในการวางแผนและควบคุมทางการเงินของกิจการอย่างมี
ประสิทธิภาพ (เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม, 2558) ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะใช้เครื่องมือในการค านวณเพ่ือ
การวิเคราะห์ถึงผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจและประกอบการตัดสินใจในการลงทุน คือ  
อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน และ
วิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุนของธุรกิจโดยใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์การลงทุนในบัญชีบริหาร คือ 
อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย อัตราผลตอบแทนภายใน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ และระยะเวลาคืนทุน ซึ่งเป็นไป
ตามงานวิจัยของชลธิชา สถิตวงศ ์(2554)  
 ปัจจัยศักยภาพธุรกิจ 
 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ท าให้การรับรู้ข้อมูลและใช้ตัวชี้วัดด้านผลการ
ด าเนินงานทางการเงินเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอส าหรับผู้บริหารในการสร้างความส าเร็จแก่องค์กร 
รวมทั้งไม่สามารถท าการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการพัฒนาความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนในสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ผู้บริหารจ าเป็น 
ต้องมีข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินเพ่ือสะท้อนความสามารถขององค์กรในด้านที่ส าคัญต่อความส าเร็จรวม
กับการใช้ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานทางการเงินเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความหลากหลายและครอบคลุมทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนด าเนินงาน (กศน.จังหวัดก าแพงเพชร, 2559) โดย
จากการศึกษาของปภพพล เติมธีรกิจ  (2555) Hoque, Z (2004) สุ วิทย์  อิน เขียน (2559)  
สว่างพงษ์  แซ่ จึ ง (2559) จิด าภา แจ่มจันทร์ชนก (2554) กรวิกา  ตระการวิจิตร (2560)  
ด า เรศ  รั งสี ธ ร ร ม ปั ญ ญ า  (2 5 5 9 ) ณั ฐ  อ ม รภิ ญ โญ  (2 5 5 6 ) ศิ ริ พ งศ์  รั ก ให ม่  (2 5 5 2 )  
สุทธิลักษณ์  ชีพสัตยากร (2553) แสงทิพ โอฬารฤทธินันท์ (2557) ฝนทิพย์  ฆารไสว (2554)  
ศิรประภา นพชัยยา (2558) วรพงษ์  ลาภสถาพร (2558) อัญชลี  อัมรานนท์  (2558) และ 
จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ (2557) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างปัจจัยศักยภาพธุรกิจและผลการด าเนินงาน
ทางการเงิน ได้แก่ ปัจจัยขนาดกิจการโดยการเป็นกิจการที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความได้เปรียบในการกู้
เงินมาบริหารกิจการของผู้ประกอบการที่มีความน่าเชื่อถือมากกว่าส่งผลให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
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มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ ากว่า ปัจจัยการศึกษาของผู้ประกอบการที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการ
ท าอาหารจากสถาบันการศึกษามาโดยตรงจะมีทักษะมีความช านาญเฉพาะทางในสูตรของการท าอาหาร 
การเลือกวัตถุดิบและการหาวัตถุดิบทดแทนที่มากกว่าส่งผลต่อต้นทุนที่ต่ าลง ปัจจัยประสบการณ์ท า
ธุรกิจของผู้ประกอบการโดยผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ท าธุรกิจจะมีความได้เปรียบในการบริหาร
การจัดการและการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า ปัจจัยแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการซึ่งแหล่งเงินทุนภายใน
จะมีสภาพคล่องที่สูงและต้นทุนที่ต่ ากว่าแหล่งเงินทุนจากภายนอก ปัจจัยความหลากหลายของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งการมีเมนูอาหารและเครื่องดื่มให้เลือกหลากหลายจะช่วยเพ่ิมทางเลือกให้ลูกค้าและท าให้
ร้านค้ามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจัยท าเลที่ตั้งคือร้านค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจะมีความ
ได้เปรียบของการเดินทางที่จะอ านวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้กว่าการตั้งอยู่นอกเมือง ปัจจัยการเป็น
ธุรกิจแฟรนไชส์ซึ่งผู้ประกอบการจะเลือกลงทุนในแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคจึงท า
ให้มีความได้เปรียบจากการเลือกอุดหนุนหรือเลือกใช้บริการของผู้บริโภค และปัจจัยการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ถือเป็นเครื่องมือสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเพ่ือสร้างหลักประกันในความจงรักภักดีของ
ลูกค้าต่อร้านค้าในระยะยาว จากข้อมูลปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าทุกปัจจัยมีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกิจการทั้งสิ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถือเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงินที่สอด
รับกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อโดยในมุมมองของผู้บริโภคนั้นนอกจากเรื่องรสชาติ
ของอาหารที่เป็นสิ่งส าคัญแล้วการได้รับบริการที่ดีและภาพลักษณ์ของร้านค้าล้วนแต่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือของผู้บริโภคท้ังสิ้น งานวิจัยนี้จึงน าผลการด าเนินงานทางการเงินหรือข้อมูลทางการเงิน
ของการท าธุรกิจมาเป็นตัวชี้วัดกับข้อมูลที่ ไม่ใช่ข้อมูลทางเงินเพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผน
ด าเนินงาน ส่งเสริมการได้เปรียบทางการแข่งขัน และน าเสนอหลักการที่จะท าให้ธุรกิจประสบ
ความส าเร็จให้กับผู้ประกอบการ 

ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้บริโภค  
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค จะท าให้สามารถสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่สร้างความพึงพอใจ
ให้แก่ผู้บริโภคและความสามารถในการค้นหาทางแก้ไข พฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค
ในสังคมได้ถูกต้องและสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิ่งขึ้น ที่ส าคัญจะช่วย
ในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น ในตลาดปัจจุบันถือว่าผู้บริโภคเป็นใหญ่ และมี
ความส าคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารการตลาด จะต้องศึกษากลุ่มผู้บริโภคให้
ละเอียด ถึงสาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซื้อ การตัดสินใจซื้อ ฯลฯ จะช่วยให้ผู้บริหารคาดเดา
กลุ่มผู้บริโภคของกิจการได้ถูกต้องว่ากลุ่มผู้บริโภคเหล่านั้นต้องการอะไร มีพฤติกรรมการซื้ออย่างไร 
แรงจูงใจในการซื้อเกิดจากอะไร แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคน ามาตัดสินใจซื้อคืออะไร รวมทั้งกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อข้อมูลต่างๆ เหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนทางการตลาด (ราช ศิริวัฒน์, 2562) 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ใน
จังหวัดภูเก็ต โดยเลือกจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 135 ร้านค้า  

การเก็บข้อมูล ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากร้านเบเกอรี่
แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในเขตจังหวัดภูเก็ตด้วยตนเองตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2562 จนถึงเดือน 
กุมภาพันธ์ 2563 และได้รับคืน จ านวน 100 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 74.07 ส าหรับการวัดตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษา ผู้วิจัยได้ใช้วิธีวัดค่าตัวแปรของปัจจัยศักยภาพธุรกิจทั้ง 8 ปัจจัย และผลการด าเนินงานทาง
การเงิน ดังนี้ ปัจจัยขนาดกิจการโดยวัดจากขนาดพื้นที่ของร้าน ปัจจัยการศึกษาวัดจากจบการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาเกี่ยวกับการท าอาหารหรือไม่ ปัจจัยประสบการณ์ในการท าธุรกิจวัดจากการมี
ประสบการณ์ในการท าธุรกิจแล้วหรือไม่ ปัจจัยแหล่งเงินทุนวัดจากการเงินลงทุนที่ใช้เป็นของตนเองหรือ
เงินกู้ ปัจจัยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์วัดจากจ านวนเมนูที่ทางร้านมีจ าหน่าย ปัจจัยท าเลที่ตั้ง
ธุรกิจวัดจากที่ตั้งของร้านอยู่ในอ าเภอเมืองหรือไม่ ปัจจัยการเป็นธุรกิจแฟรนไชส์วัดจากธุรกิจได้เป็น  
แฟรนไชส์หรือไม่ โดยทั้ง 7 ปัจจัย ข้างต้นจะวัดค่าด้วยตัวแปรหุ่น ส่วนปัจจัยการบริหารงานลูกค้า
สัมพันธ์จะวัดค่าด้วยคะแนนที่ได้รับจากแบบสอบถาม และการวัดผลการด าเนินงานทางการเงินจะน า
ข้อมูลรายได้ ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมาค านวณหาอัตราก าไรขั้นต้น อัตราก า ไรจาก
การด าเนินงาน อัตราก าไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน โดยน าผลที่ได้ทั้งหมดมาเฉลี่ยหาค่าผล
การด าเนินงานของธุรกิจ พร้อมทั้งน าไปค านวณหาอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย อัตราผลตอบแทนภายใน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ดัชนีก าไร และระยะเวลาคืนทุนเพ่ือวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน   

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์จะใช้สถิติ 
ค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) ส่วนการวิเคราะห์ทางการเงินสถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาผลการด าเนินงานทางการเงินและวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุนธุรกิจ  
เบเกอรี่ในเขตจังหวัดภูเก็ต พบว่า 

1. ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ขนาดย่อม มีรายได้ต่อปี 202,800.00 -2,232,000.00 บาท 
ต้นทุนการผลิตต่อปี 240,999.96 -1,171,200.00 บาท อัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 22.17 -60.53  
อัตราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 35.79 - 55.30 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 
ยอมรับโครงการ 30 ราย เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 71.64 -806.26 และปฏิเสธ
โครงการ 5 ราย เนื่องจากการด าเนินกิจการมีผลขาดทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 
35.13 -47.07 มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ  ยอมรับ โครงการ 5 ราย เนื่ องจากมีมู ลค่ าปั จจุบันสุทธิ  
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153.02–1,942.08 บาท ไม่ยอมรับโครงการ 10 ราย เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ 5 ราย และ
กิจการมีผลขาดทุนอีก 5 ราย และมีโครงการ 20 ราย ที่ไม่สามารถค านวณได้ ดัชนีก าไร ยอมรับ
โครงการ 10 ราย เนื่องจากมีดัชนีก าไร 1.00 เท่า ระยะเวลาคืนทุน ก าหนดระยะเวลาคืนทุนไว้ 1 ปี 
ยอมรับโครงการ 15 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่าที่ก าหนด 0.24-0.74 ปี ปฏิเสธโครงการ  
15 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนเกินกว่าที่ก าหนด 1.26-2.57 ปฏิเสธโครงการ 5 ราย เนื่องจากการ
ด าเนินกิจการมีผลขาดทุน และในส่วนข้อมูลทั่วไปมีลักษณะการด าเนินการแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
ด าเนินการมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป มีการเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 06.00-19.00 น. ช่วงเวลาที่ขายดี คือ 
10.30 น. วันที่ขายดี คือ วันเสาร์-อาทิตย์ มีหน้าร้านและรับสั่งท าในการจ าหน่ายเบเกอรี่ โดยประเภท
ของเบเกอรี่ที่ขายดี ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกกี้ ครัวซ็อง พาย พิซซ่า 

2. ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่ขนาดกลาง มีรายได้ต่อปี 360,000.00 -2,964,000.00 บาท 
ต้นทุนการผลิตต่อปี 350,200.08-1,570,590.00 บาท อัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 29.21 - 66.54  
อัตราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 21.43 -49.42 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย 
ยอมรับโครงการ 35 ราย เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 50.28 -1,690.68 และปฏิเสธ
โครงการ 5 ราย เนื่องจากการด าเนินกิจการมีผลขาดทุน อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ 19.04-61.29 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ยอมรับโครงการ 10 ราย เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 112 .00-682.87 บาท  
ไม่ยอมรับโครงการ 5 ราย เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ และมีโครงการ 25 ราย ที่ไม่สามารถ
ค านวณได้ ดัชนีก าไร มียอมรับโครงการ 10 ราย เนื่องจากมีดัชนีก าไร 1.00 เท่า ระยะเวลาคืนทุน 
ก าหนดระยะเวลาคืนทุนไว้ 1 ปี มียอมรับโครงการ 25 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่าที่
ก าหนด 0.12-0.40 ปี และปฏิเสธโครงการ 10 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนเกินกว่าที่ก าหนด 5 ราย 
และมีผลขาดทุนอีก 5 ราย ในส่วนข้อมูลทั่วไปมีลักษณะการด าเนินการแบบธุรกิจเจ้าของคนเดียว 
ด าเนินการมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป มีการเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา 07.00-19.00 น.ช่วงเวลาที่ขายดี คือ 
16.00 น. วันที่ขายดี คือ วันจันทร์ มีหน้าร้านและรับสั่งท าในการจ าหน่ายเบเกอรี่ โดยประเภทของ  
เบเกอรี่ที่ขายดี ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกกี้ ครัวซ็อง พิซซ่า 

3. ผู้ประกอบการธุรกิจเบเกอรี่แฟรนไซส์ มีจ านวน 25 ราย มีรายได้ต่อปี 216,000.00 -
7,230,000.00 บาท ต้นทุนการผลิตต่อปี 101,600.04-1,268,400.00 บาท อัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 
36.21-82.46 อัตราก าไรจากการด าเนินงานร้อยละ 16.26-82.43 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ย มียอมรับ
โครงการ 20 ราย เนื่องจากมีอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 9.13 -450.49 และปฏิเสธโครงการ  
5 ราย เนื่องจากการด าเนินกิจการมีผลขาดทุน อัตราผลตอบแทนภายในโครงการร้อยละ 7.53 -60.22 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ยอมรับโครงการ 5 ราย เนื่องจากมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 522.13-6,464.17 บาท และมี
โครงการ 20 ราย ที่ไม่สามารถค านวณได้ ดัชนีก าไร มียอมรับโครงการ 5 ราย เนื่องจากมีดัชนีก าไร 
1.00 เท่า ระยะเวลาคืนทุน ในงานวิจัยได้ก าหนดระยะเวลาคืนทุนไว้ 1 ปี มียอมรับโครงการ 10 ราย 
เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่าที่ก าหนด 0.44-0.92 ปี และปฏิเสธโครงการ 15 ราย เนื่องจาก
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ระยะเวลาคืนทุนเกินกว่าที่ก าหนด 2.04-19.24 ปี และในส่วนข้อมูลทั่วไปมีลักษณะการด าเนินการแบบ
ธุรกิจเจ้าของคนเดียว ด าเนินการมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป มีการเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
ช่วงเวลาที่ขายดี คือ 8.00 น. วันที่ขายดี คือ วันเสาร์ - อาทิตย์ ขนมปัง มีหน้าร้านและรับสั่งท าในการ
จ าหน่ายเบเกอรี่ โดยประเภทของเบเกอรี่ที่ขายดี ได้แก่ ขนมปัง เค้ก คุกก้ี ครัวซ็อง พาย 

 
ตารางที่ 1   
การวัดผลการด าเนินงานทางการเงินและวิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน 

วัดผลการด าเนินงานทางการเงินและ 
วิเคราะห์การตัดสินใจในการลงทุน 

ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตราฐาน 
ธุรกิจเบเกอรี่ขนาดย่อย     
 อัตราก าไรขั้นต้น 22.17 60.53 48.11 12.14 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 35.79 55.30 38.04 16.85 
 อัตราก าไรสุทธ ิ 35.79 55.30 38.04 16.85 
 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.01 0.00 0.00 
 อัตราผลตอบแทนถวัเฉลี่ย 71.64 806.26 226.10 255.47 
 อัตราผลตอบแทนภายใน 35.13 47.07 11.74 19.11 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ 153.02 1,942.08 496.25 803.83 
 ดัชนีก าไร 0.00 1.00 0.29 0.46 
 ระยะเวลาคืนทุน 0.24 2.57 1.15 0.98 
ธุรกิจเบเกอรี่ขนาดกลาง     
 อัตราก าไรขั้นต้น 29.21 66.54 48.12 10.69 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 21.43 49.42 35.28 15.55 
 อัตราก าไรสุทธ ิ 21.43 49.42 35.28 15.55 
 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.04 0.01 0.01 
 อัตราผลตอบแทนถวัเฉลี่ย 50.28 1,690.68 532.83 543.95 
 อัตราผลตอบแทนภายใน 19.04 61.29 10.04 20.61 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ 112.00 682.87 99.36 226.42 
 ดัชนีก าไร 0.00 1.00 0.25 0.44 
 ระยะเวลาคืนทุน 0.12 3.27 0.73 1.01 
ธุรกิจเบเกอรี่แฟรนไชส์     
 อัตราก าไรขั้นต้น 36.21 82.46 56.88 16.95 
 อัตราก าไรจากการด าเนินงาน 16.26 82.43 51.33 23.67 
 อัตราก าไรสุทธ ิ 16.26 82.43 51.33 23.67 
 อัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น 0.00 0.34 0.08 0.13 
 อัตราผลตอบแทนถวัเฉลี่ย 9.13 450.49 153.77 163.71 
 อัตราผลตอบแทนภายใน 0.00 7.53 1.51 3.07 
 มูลค่าปัจจุบันสุทธ ิ 522.13 6,464.17 1,292.83 2,638.99 
 ดัชนีก าไร 0.00 1.00 0.20 0.41 
 ระยะเวลาคืนทุน 0.44 19.24 5.13 7.26 
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จากการศึกษาผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจและผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต ผู้วิจัยได้ทดสอบความสัมพันธ์ของเพียวร์สัน 
(Pearson’s Correlation) พบว่า ตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ระหว่าง -0.192 ถึง 0.097 
โดยขนาดของกิจการมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจมากที่สุด r = 0.097 เมื่อ
ตรวจสอบ Multicollinearity ด้วยค่า Variance Inflation Factor (VIF) พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 1.34 
ถึง 3.62 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 จึงแสดงให้เห็นว่า ตัวแปรไม่มีความสัมพันธ์เป็นตัวแปรเดียวกันไม่
ก่อให้ เกิดปัญหา Multicollinearity และสามารถน าไปวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple 
Regression) ซึ่งมสีมการดังนี้ 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + b7x7 + b8x8 + error 
โดยที่  Y หมายถึง   ผลการด าเนินงานทางการเงิน  

 x1 หมายถึง ขนาดกิจการ (0 = ขนาดย่อม, 1 = ขนาดกลางและแฟรนไชส์) 
 x2 หมายถึง การศึกษา (0 = อ่ืนๆ, 1 = จบการศึกษาเก่ียวกับคหกรรม) 
 x3 หมายถึง ประสบการณ์ท าธุรกิจ (0 = ไม่มี, 1 = มี) 
 x4 หมายถึง แหล่งเงินทุน (0 = เงินกู้, 1 = เป็นของตนเอง) 
 x5 หมายถึง ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ (0 = ไม่มี, 1 = มี) 
 x6 หมายถึง ท าเลที่ตั้ง (0 = นอกอ าเภอเมือง, 1 = ในอ าเภอเมือง) 
 x7 หมายถึง การเป็นธุรกิจแฟรนไซส์ (0 = ไม่เป็น, 1 = เป็น) 
 x8 หมายถึง การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (วัดตามคะแนนจริงที่ได้) 

 error หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อน 
ตารางที่ 2   
การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Model) 

Model t sig. 
(Constant) -3.065 .003 
ขนาดกิจการ 1.917 .058 

การศึกษา 3.072 .003** 
ประสบการณ์ท าธุรกิจ 9.027 .000** 
แหล่งเงินทุน 1.263 .210 
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ 2.451 .016* 
ท าเลที่ตั้ง -1.599 .113 
การเป็นธุรกิจแฟรนไชส ์ 6.804 .000** 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 6.537 .000** 
R square  .906 
Adjusted R Square  .897 
F-Value (sig.)  109.305(.000**) 

หมายเหตุ: **ระดับนัยส าคัญที่ 0.01  *ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 
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จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่มีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ต ได้แก่ 
การศึกษา ประสบการณ์ท าธุรกิจ การเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ และการบริหารลูกค้ามีความสัมพันธ์กัน 
ในเชิงบวก ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.01 ส่วนความหลากหลายของผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกที่
ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 และขนาดกิจการ แหล่งเงินทุน ท าเลที่ตั้งไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงาน 
 
สรุปและอภิปรายผล  

งานวิจัยนี้พบว่า ผลกระทบของปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของ
ธุรกจิร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ตมี 5 ปัจจัย ได้แก่ 

1. การศึกษา กล่าวคือ เมื่อจบการศึกษาเกี่ยวกับการท าอาหารจะท าให้ผลการด าเนินงานทาง
การ เงินของธุ รกิ จดี ขึ้ น  ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บการศึ กษ าของจิ ด าภ า แจ่ มจั นท ร์ชนก  (2554 )  
กรวิกา ตระการวิจิตร (2560) และดาเรศ รังสีธรรมปัญญา (2559) เนื่องจากการศึกษาเกี่ยวกับการ
ท าอาหารมาโดยตรงจากสถาบันการศึกษาจะท าให้ผู้ประกอบการมีทักษะ ความรู้เฉพาะทาง มีความคิด
ที่โดดเด่นกว่าและยังมีความเชี่ยวชาญในการเลือกวัตถุดิบและการหาวัตถุดิบทดแทน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่
ท าให้กิจการมีก าไร  

2. ประสบการณ์ท าธุรกิจ กล่าวคือ เมื่อมีประสบการณ์ท าธุรกิจจะท าให้ผลการด าเนินงานทาง
การเงินของธุรกิจดีขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของจิดาภา แจ่มจันทร์ชนก (2554) และ 
ณัฐ อมรภิญโญ (2556) เนื่องจากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจจะมีการวางแผน
ก าหนดทิศทางงบประมาณที่ดีกว่า มีสังคมที่กว้างขวางการขอค าปรึกษาหรือค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ
ในการวางแผนธุรกิจและวางแผนการเงินจึงไม่ใช่เรื่องยาก ท าให้ธุรกิจเกิดข้อผิดพลาดน้อยลง  
ทั้งประสบการณ์ยังสามารถช่วยในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 
สอดรับกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ เมื่อมีประสบการณ์ท าธุรกิจจะท าให้ผู้ประกอบการเข้าใจใน
พฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภคมากข้ึน จึงส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้
ดีกว่าการที่ผู้ประกอบการไม่มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจ 

3. ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ เมื่อมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า
เลือกมากจะท าให้ผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  
นายสุวิทย์ อินเขียน (2559) และแสงทิพ  โอฬารฤทธินันท์ (2557) เนื่องจากการมี เมนูอาหารและ
เครื่องดืม่ให้เลือกหลากหลายจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าและท าให้ร้านมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายขึ้น 

4. การเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ กล่าวคือ เมื่อเป็นธุรกิจแฟรนไชส์จะท าให้ผลการด าเนินงานทาง
การเงินของธุรกิจดีกว่าการเป็นแบรนด์ท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศิรประภา นพชัยยา 
(2558) วรพงษ์ ลาภสถาพร (2558) และอัญชลี อัมรานนท์ (2558) เนื่องจากผู้ประกอบการจะเลือก
ลงทุนธุรกิจในแฟรนไชส์ที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว จึงท าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการก่อร่างสร้างธุรกิจ
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ใหม่ ยิ่งถ้าเป็นแฟรนไชส์ที่รู้จักของผู้บริโภคแล้วจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการซึ่งกิจการไม่
จ าเป็นต้องเสียค่าโฆษณาใดๆ ยังสอดรับกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภค คือ จะเลือกซ้ือหรือใช้บริการ
ในแบรนด์ที่ตนรู้จักและคุ้นเคย เพราะมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นรสชาติที่สม่ าเสมอในแต่ละ
ครั้งหรือว่าราคาที่ได้ก าหนดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ยั งรวมไปถึงคุณภาพและความสะอาดที่ผ่าน
มาตรฐานสากลจนเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งส าคัญที่ส่งผลให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ 

5. การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ กล่าวคือ เมื่อมีการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจที่ดีขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับการศึกษาของสุวิทย์ อินเขียน (2559)  
จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ (2557) และสว่างพงษ์ แซ่จึง (2559) เนื่องจากการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เป็น 
เครื่องมือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพ่ือสร้างหลักประกันในความจงรักภักดีของลูกค้าในระยะ
ยาว การบริหารความสัมพันธ์ที่ประสบความส าเร็จจึงน ามาซึ่งผลก าไรในระยะยาวถือได้ว่าเป็นเป้าหมาย
ส าคัญของการตลาดที่ส่งผลต่อผลประกอบการของธุรกิจ สอดรับกับทฤษฎีพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ว่า
การท าให้ผู้บริโภคพึงพอใจเป็นสิ่งส าคัญเพราะจะท าให้เป็นที่จดจ าของผู้บริโภคและกลับมาบริโภคหรือ
ซื้อซ้ าอีก หลักการสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคนั้นจึงมีผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในส่วนของปัจจัยศักยภาพธุรกิจที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของธุรกิจ
ร้านเบเกอรี่แบรนด์ท้องถิ่นและแฟรนไชส์ในจังหวัดภูเก็ตมี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยขนาดของกิจการ  
เช่นเดียวกับปัจจัยแหล่งเงินทุนที่ เนื่องจากกิจการร้านค้าไม่ว่าจะมีขนาดกิจการอย่างไรหรือมีแหล่ง
เงินทุนจากไหน หากสามารถท าให้เกิดความโดดเด่นเป็นที่นิยมในการบริโภคได้นั้น จะน ามาซึ่งกระแส
นิยมของผู้บริโภคที่มีความต้องการในการบริโภคไปเอง ส่งผลต่อผลการด าเนินงานและสภาพคล่องของ
กิจการที่มีเงินทุนหมุนเวียนภายในที่ดี  และส าหรับปัจจัยท าเลที่ตั้ง ที่พบว่าไม่มีความสัมพันธ์นั้น 
เนื่องจาก จังหวัดภูเก็ตมีพ้ืนที่ของจังหวัดขนาดเล็กที่สามารถเดินทางได้ทั่วถึงโดยใช้ระยะเวลาไม่นาน
แสดงให้เห็นว่าไม่ว่าร้านค้าจะมีท าเลที่ตั้งอยู่ที่ใดการเดินทางจึงไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อผู้บริโภค อีกทั้ง
จังหวัดภูเก็ตไม่ว่าจะในอ าเภอเมืองหรือนอกอ าเภอเมืองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญตั้งอยู่ทุกพ้ืนที่จึงท า
ให้มีนักท่องเที่ยวอยู่ทั่วจังหวัด ท าเลที่ตั้งจึงไม่มีผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน  

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนและการตัดสินใจในการลงทุนในภาพรวม พบว่า 
อัตราก าไรขั้นต้นร้อยละ 22.17-82.46 อัตราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสุทธิร้อยละ  
16.26-82.43 อัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยร้อยละ 9.13 -1,690.68 อัตราผลตอบแทนภายในร้อยละ  
7.53 -61.29 มูลค่ าปั จจุบันสุทธิ  ยอมรับ โครงการ 20 ราย เนื่ องจากมีมู ลค่ าปั จจุบันสุทธิ  
112.00-6,464.17 บาท ดัชนีก าไร ยอมรับโครงการ 25 ราย เนื่องจากมีดัชนีก าไร 1.00 เท่า ระยะเวลา
คืนทุน ก าหนดระยะเวลาคืนทุนไว้ 1 ปี ยอมรับโครงการ 55 ราย เนื่องจากระยะเวลาคืนทุนไม่เกินกว่าที่
ก าหนด 0.12-0.92 ปี 
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ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอแนะแนวทางในการประกอบการท าธุรกิจเบเกอรี่ ดังนี้ 

ผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญต่อการศึกษาเรียนรู้ในการท าเบเกอรี่ ประสบการณ์ ความหลากหลาย
ในผลิตภัณฑ์ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และควรเลือกลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียง ส่วนการลงทุน
และผลตอบแทนควรเตรียมเงินลงทุนโดยประมาณ 91,200 บาท และหากต้องการได้รับผลตอบแทนที่
สูงสุดของผลวิจัยครั้งนี้ กิจการควรมีความสามารถในการท าก าไรให้ได้ปีละ 770,949.96 บาท ส่วนการ
วิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิมกลุ่มตัวอย่างประชากร เพ่ือให้ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องแม่นย ายิ่งขึ้น และควรให้มี
ตัวชี้วัดปัจจัยศักยภาพธุรกิจรวมถึงตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น และเพ่ือทราบแนวโน้มหรือ
ผลประโยชน์เชิงประจักษ์ในระยะยาวของปัจจัยศักยภาพธุรกิจ การวิจัยแบบระยะยาวอาจเพ่ิมช่วงเวลา
เป็น 5 ปี จะช่วยเพิ่มการวัดปัจจัยศักยภาพธุรกิจได้อย่างแม่นย้ าขึ้น ท าให้การเปรียบเทียบชัดเจนยิ่งขึ้น 
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การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่   
จังหวัดสงขลา 
Cost Control of the Construction Contractors in Hatyai District, Songkhla 
Province 
 
กนกวรรณ บิลอาหวัง  Kanokwan Binarvang1 
กุลวดี ลิ่มอุสันโน  Kulwadee Limusanno2  
 
บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 255 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถาม ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการทดสอบ
ความสัมพันธ์เชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้าง คือ ขนาดของกิจการ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน อย่างไรก็ตาม การศึกษาไม่
พบความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบกิจการ มูลค่างานปีที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานและการควบคุมต้นทุน
ของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ค าส าคัญ: การควบคุมต้นทุน ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ลักษณะองค์กร 
 
Abstract 
 The objectives of study are to investigate the cost control model of construction 
contractors in Hatyai District at Songkhla Province, and to test for factors influencing level 
of cost control of construction contractors. The sample study included 255 construction 
contractor firms based in the Hat Yai District, Songkhla Province. Using questionnaire, 
descriptive analysis and multiple regression are used to analyze the data. Study results 
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found the size of business and experience of business influencing cost control of 
construction contractors. As a result, there is no relationship among business type, work 
type, performance and cost control of construction contractors.    
 
Keywords: Cost Control, Construction Contractors, Organization Characteristic 
 
บทน า 

อุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศที่น าไปสู่
การพัฒนาประเทศ  โดยธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมและให้ความสนใจแก่นักลงทุน 
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการลงทุนท าธุรกิจก่อสร้างเพ่ิมมากขึ้น งานรับเหมาก่อสร้างเป็นงานที่
หลายๆ ฝ่ายต้องท างานร่วมกัน ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการหลายๆ 
อย่างในเวลาเดียวกัน ทั้งบริหารคน บริหารเวลา  เลือกวัสดุก่อสร้าง ควบคุมงานที่หน้างาน ประสานงาน
กับเจ้าของโครงการ และบริหารต้นทุนก่อสร้างโดยจะมีการประเมินต้นทุนค่าแรงงานและค่าวัสดุไว้
ล่วงหน้า  ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและ
ค่าแรงงานที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการทางด้านต้นทุนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ การด าเนินงานในธุรกิจก่อสร้างมีวัตถุประสงค์ที่จะให้ผลการด าเนินงานนั้นก่อ
อรรถประโยชน์สูงสุดแก่เจ้าของงาน และสร้างผลก าไรสูงสุดแก่ผู้ประกอบการโดยลดต้นทุนให้ต่ าที่สุด 
(ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา, 2555)  ซึ่งจุดประสงค์หลักของธุรกิจก่อสร้างก็คือ ต้องท างานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดเวลา โดยมีต้นทุนในการด าเนินโครงการอยู่ภายใต้งบประมาณที่ได้ก าหนดเอาไว้ ดังนั้นก าไรถือ
เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการพิจารณาความส าเร็จของโครงการนอกเหนือจากผลงานที่แล้วเสร็จ  
โดยในธุรกิจก่อสร้างทั่วไปที่มีการใช้ระบบบัญชีในการควบคุมค่าใช้จ่ายจะไม่มีการระบุรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายของงานต่างๆในแต่ละงาน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค่าแรงงาน ค่าวัสดุ ค่าเครื่องมือเครื่องจักร 
ค่าผู้รับเหมาช่วง และค่าบริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริงเท่าใด ดังนั้นเมื่อพบว่ามีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงเกิน
งบประมาณที่ก าหนดไว้  ซึ่งไม่สามารถระบุให้เห็นอย่างชัดเจนว่าจุดไหนของงานที่มีปัญหาและต้องการ
ด าเนินแก้ไขในเวลาอันรวดเร็วได้ แต่ต้องใช้เวลานานในการสืบหาสาเหตุและเมื่อทราบถึงจุดที่เกิดปัญหา
แล้วก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา เพราะงานในจุดนั้นได้ท าเสร็จ  หรืออาจจะสืบทราบ
สาเหตุมาผิดๆ ท าให้ไปแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด เป็นการสูญเสียทั้งเวลา และค่าใช้จ่ายไปโดยเปล่า
ประโยชน์ (อัมภิกา ศรีบุญเรือง, 2559)  

หากธุรกิจก่อสร้างขาดการบริหารจัดการและวางแผน ส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่ทราบต้นทุนที่
แท้จริงเป็นปัญหาที่ส าคัญต่อธุรกิจในการวางแผนและตัดสินใจทีจ่ะด าเนินงาน ซึ่งจะไม่สามารถทราบว่า
ต้นทุนด้านไหนเกิดค่าใช้จ่ายมากที่สุด และสามารถลดต้นทุนด้านไหนได้บ้าง หรือควรที่จะตั้งค่ารับเหมา
เท่าไร หากมีลูกค้าขอลดค่ารับเหมา จะสามารถลดให้ได้มากที่สุดเท่าไร และควรจะท างานเองหรือควร
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จ้างบริษัทภายนอกจึงจะมีต้นทุนต่ ากว่า หากมีข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้องของกิจกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับ
กิจกรรมในการด าเนินธุรกิจสามารถท าได้ด้วยการพัฒนาระบบต้นทุนกิจกรรม (Activity-based 
Costing) ซึ่งการปรับปรุงกระบวนการท างาน ท าให้การควบคุมต้นทุนเป็นสิ่งส าคัญในการบริหารและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา, 2555) 

ผู้วิจัยเห็นว่าหากผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขาดการบริหารจัดการและวางแผนในการ
ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง จากแนวทางและปัญหาดังกล่าว จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมต้นทุนของผู้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาจะท าให้ได้ข้อมูลด้านการ
ควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง อันจะเป็นแนวทางในการควบคุมต้นทุนของผู้
ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นอกจากนี้การปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน โดยอาศัยการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ท าให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมี
ต้นทุนต่ า มีบริการที่รวดเร็ว เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการทั่วไปอันเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมโดยรวม และเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษารูปแบบการควบคุมต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

2. เพ่ือทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางแก่ผู้ประกอบการในการ
ควบคุมต้นทุนของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 
 2. เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในการบริหารต้นทุน 
 
การทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมติฐาน 
ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ของ Fiedler (1967) อธิบายถึง
แนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์ ถือเป็นทฤษฎีการบริหารที่ขึ้นอยู่กับสภาพข้อเท็จจริงด้วย
แนวคิดที่ว่าการเลือกทางออกที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่า  ไม่มีวิธีใดดีที่สุด หากแต่
สถานการณ์นั้นที่จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะหยิบใช้การบริหารแบบใดในสภาวการณ์เช่นนั้น ถือว่าการ
บริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ซึ่งสถานการณ์จะเป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสม และผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด มุ่งเน้นความสัมพันธ์
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ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมขององค์กร ผู้น าควรพิจารณาความแตกต่างระหว่างบุคคล ระเบียบ
กฎเกณฑ์วิธีการ กระบวนการและการควบคุมงาน ความแตกต่างระหว่าง  ความสัมพันธ์ของบุคคลใน
องค์กร หรือความแตกต่างระหว่างเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร (ปัญจพร ศรีชนาพันธ์, 2555) 

ทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ์มีความเกี่ยวข้องกับการควบคุมต้นทุน เนื่องจากทุกองค์กรย่อม
มีเป้าหมายในการด าเนินกิจการให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องเน้น
การควบคุมต้นทุนให้ประหยัดที่สุด เพ่ือเพ่ิมผลการด าเนินงานสูงสุด ซึ่งการควบคุมต้นทุนขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์ของแต่ละองค์กร โดยแต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน  โดยการควบคุม
ต้นทุนจะต้องดูแนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ โดยต้องเน้นการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเฉียบขาดในสถานการณ์นั้นๆ 
ในขณะที่ Preston และ Karahanna (2009) ศึกษาตัวแปรก่อนเกี่ยวกับการจัดการกลยุทธ์ระบบข้อมูล 
พบว่า ตัวแปรผู้บริหารสูงสุดเป็นปัจจัยส าคัญในบทบาทการตัดสินใจเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้ภายในองค์กร 
สอดคล้องกับ Choe (2004) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลการบัญชีบริหาร การเรียนรู้ในองค์กร
และผลการด าเนินงานการเพ่ิมผลผลิต พบว่าการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารในการวางแผนควบคุม และ
วัดผลการด าเนินงานที่มิใช่ตัวเงินมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการเพ่ิมผลการด าเนินงาน คือ ถ้ามีการใช้
ข้ อ มู ล บั ญชี บ ริ ห า ร  ส ามา รถปรั บป รุ ง ผ ล กา รด า เ นิ น ง าน ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น  ซึ่ ง ส อดคล้ อ ง กั บ  
กนกวรรณ แสนสุรินทร์ (2559) ที่พบว่า เทคนิคด้านต้นทุน การคิดต้นทุนของสินค้าโดยใช้รวมต้นทุนใน
การจัดจ าหน่ายสินค้า ต้นทุนในการให้บริการหลังการขาย ต้นทุนการขนส่งหรือการส่งมอบเข้าไปใน
ราคาสินค้า เป็นเทคนิคการก าหนดราคาขาย หรือการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ โดยใช้ข้อมูลด้านต้นทุนต่าง ๆ 
ของกิจการที่ได้บันทึกไว้เพ่ือก าหนดราคาขายสินค้าด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจประกอบ
กับการพิจารณาราคาของคู่แข่ง เพ่ือก าหนดราคาขายแบบยึดหยุ่นตามสถานการณ์ของตลาด หรือน า
ทฤษฎีสถานการณ์มาใช้ในการก าหนดราคาสินค้า ก าหนดต้นทุนของสินค้า ณ ช่วงเวลาดังกล่าว 

 
การพัฒนาสมมติฐานการศึกษา 

จากการศึกษางานวิจัยของ ศรัณยู ปริมาณ และฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ (2562) พบว่า ปัจจัยลักษณะ
องค์กร ด้านรูปแบบการจัดตั้งองค์กร ด้านลักษณะงานที่รับเหมาเป็นหลักและด้านประเภทของ
หน่วยงานที่รับเหมาเป็นหลักมีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างขนาดกลาง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับการศึกษา
ของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) ท าการศึกษาเรื่องการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมในการควบคุมต้นทุนของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอยู่ในระดับมาก เมื่อจ าแนกรายด้าน พบว่า ด้านที่สามารถควบคุม
ต้นทุนได้มากที่สุด คือ ต้นทุนการด าเนินการ รองลงมา คือ ต้นทุนผู้รับเหมาช่วง ต้นทุนวัสดุ ต้นทุน
แรงงาน และต้นทุนเครื่องจักร ตามล าดับ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) 
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พบว่า ประเภทของธุรกิจมีการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง โดยรวมรายด้าน
แตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะตั้งสมมติฐานไว้ว่าดังนี้ 

H1 : รูปแบบของกิจการมีอิทธิผลเชิงบวกกับต้นทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ขนาดธุรกิจมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุวธิดา กันธวัง และคณะ (2562) พบว่า ขนาด
ของบริษัท วัดค่าโดยด้วยมูลค่าสินทรัพย์รวม พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับค่ าธรรมเนียม
การสอบบัญชีอย่างมีนัยส าคัญ และจากงานวิจัยของ อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) พบว่า การควบคุม
ต้นทุนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และเมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างขนาดเล็กมีการควบคุมต้นทุนแตกต่างกับผู้ประกอบธุรกิจรับ เหมาก่อสร้างขนาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญ ส่วนคู่ อ่ืนมีการควบคุมต้นทุนไม่แตกต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  
บุญฤทธิ์ วัตรภูเดช (2553) วิจัยเรื่อง กรณีศึกษาการจัดการในบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ พบว่า 
ผู้บริหารของบริษัทก่อสร้างขนาดเล็กที่จัดตั้งใหม่ มีวิธีการในการบริหารงานภายในบริษัท และการ
บริหารงานก่อสร้างรวมทั้งการควบคุมต้นทุนที่ไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะ
ตั้งสมมติฐานไว้ว่าดังนี้ 

H2 : ขนาดของกิจการมีอิทธิผลเชิงบวกกับต้นทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ประสบการณ์ในการด าเนินงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง และจากงานวิจัยของ  อินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา 
และวิโรจน์  เจษฎาลักษณ์ (2560) พบว่า ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มีประสบการณ์
ท างานในบริษัทรับเหมาก่อสร้าง และมีระยะเวลาการด าเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลายปี โดย
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์จากการท างานในด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจาก
บริษัทเอกชน แล้วจึงตัดสินใจประกอบธุรกิจในด้านที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีทั้งลักษณะการลงทุน
ด าเนินธุรกิจเองคนเดียวและการลงทุนหุ้นกับเพ่ือนที่มีประสบการณ์ในด้านเดียวกัน ลักษณะของธุรกิจ
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลาง รับเหมางานจากภาคเอกชนในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี 
โดยลักษณะงานที่ท าก็มีหลากหลาย เช่น งานอาคาร ส านักงาน ตึกแถว โรงงาน อีกทั้งยังรับ งานด้าน
อุตสาหกรรม ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตสาหกรรม ออกแบบการติดตั้งเครื่องมือ 
เครื่องจักรและงานด้านสาธารณูปโภค ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะตั้งสมมติฐานไว้ว่าดังนี้ 

H3 : ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมีอิทธิผลเชิงบวกกับต้นทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ลักษณะงานที่รับเหมามี
ความสัมพันธ์เชิงลบกับการควบคุมต้นทุนก่อสร้าง และจากงานวิจัยของ  อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) 
พบว่า การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโดยรวมและรายด้านแตกต่างอย่างไม่มี
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นัยส าคัญ  ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ พนม ภัยหน่าย (2538: 24) ที่กล่าวว่า ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ไม่ว่าจะท างานในลักษณะใดก็ต่างมีจุดประสงค์จะให้ตนได้รับผลก าไรจากงานที่ท าอย่างสูงสุด 
จึงต้องมีการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของการด าเนินงานทุกขั้นตอนอย่างมีระบบ รวมทั้งขั้นตอนใน
การควบคุมต้นทุนของโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการ มีการวางแผนงานที่ดีมีรูปแบบ เพ่ือให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ และวิชัย ศรีสะอ้าน (2544: 22) กล่าวว่า ผู้ก่อสร้างต้องผลิตหรือด าเนินการ ตามท่ีเจ้าของ
งานระบุมาอย่างเคร่งครัดตั้งแต่เริ่มงานไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างลักษณะใดก็ตาม ผู้ก่อสร้างจึงต้องมีการ
จัดการงานก่อสร้างอย่างดี และครอบคลุมถึงการจัดการด้านต้นทุนในงานก่อสร้างด้วย ดังนั้นใน
การศึกษาในครั้งนี้จะตั้งสมมติฐานไว้ว่าดังนี้ 

H4 : ลักษณะงานที่รับเหมามีอิทธิผลเชิงลบกับต้นทุนก่อสร้าง 

จากการศึกษางานวิจัยในอดีตของ กุลจิรา สมวงศ์ (2550)  พบว่า ผลการด าเนินงานที่วัดจาก
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนผู้บริหาร แสดงให้เห็น
ว่า หากบริหารจัดการสินทรัพย์แล้วก่อให้เกิดก าไร ผู้บริหารก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามไปด้วย 
เช่นเดียวกับอัตราผลตอบแทนของส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ที่มีความสัมพันธ์เชิงบวก แสดงให้เห็นว่า
ผลตอบแทนในส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ผู้บริหารก็จะได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น  และงานวิจัยของ  
ปัทมา วรรณะ (2554) พบว่าก าไรสุทธิมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างมีนัยส าคัญ 
แสดงให้เห็นว่าการก าหนดค่าตอบแทนผู้บริหารจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) พบว่า ผลการด าเนินงานไม่มีความสัมพันธ์กับ
การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้จะตั้งสมมติฐานไว้ว่าดังนี้ 

H5 : ผลการด าเนินงานมีอิทธิผลเชิงบวกกับต้นทุนก่อสร้าง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ที่ด าเนินธุรกิจ จ านวน 698 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสงขลา) ส าหรับเครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งถูกประยุกต์มาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องในอดีตของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ในการค านวณกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 255 ราย ซึ่งผู้วิจัยได้จัดส่งและรวบรวมแบบสอบถามที่มีการตอบกลับมายังผู้วิจัย และท า
การประเมินแบบสอบถามว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนที่จะสามารถใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างได้จนครบ 255 ชุด 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
ของ ประชากร โดยการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) และใช้การ
วิเคราะห์เชิงอนุมาน จะวิเคราะห์ค่าความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาลักษณะองค์กรของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งเก็บข้อมูลจากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ 
และค่าเฉลี่ยโดยสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที ่1 
จ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง                         N = 255 

ข้อมูลทั่วไปธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง  จ านวน ร้อยละ 
1. รูปแบบของกิจการ    

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  111 43.53 
บริษัทจ ากัด  144 56.47 

2. มูลค่างานที่รับเหมาในรอบปีที่ผ่าน
มา 

   

ต่ ากว่า 1,000,000 บาท  5 1.96 
1,000,001 – 5,000,000 บาท  73 28.63 
5,000,001 – 10,000,000 บาท  69 27.06 
มากกว่า 10,000,000 บาท  108 42.35 

3. ประสบการณ์ในการด าเนินงาน    
น้อยกว่า 5 ปี  88 34.51 
5 – 10 ปี  95 37.25 
มากกว่า 10 ปี  72 28.24 

4. ลักษณะงานที่รับเหมา    
รับเหมางานประเภทเดียว  32 12.55 
รับเหมางานหลายประเภท  223 87.45 

5. อัตราก าไรสุทธิต่อต้นทุนเฉลี่ย    
น้อยกว่า ร้อยละ 10  121 47.45 
ร้อยละ 10 - 20  84 32.94 
ร้อยละ 21 - 30  50 19.61 

 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 292 -



ตารางที ่2 
แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของรูปแบบการควบคุมต้นทุนด้านต่างๆ  

การควบคุมต้นทุน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับปฏิบัติ 
1. ต้นทุนกิจกรรม 3.79 0.42 มาก 
2. ต้นทุนแรงงาน 3.91 0.34 มาก 
3. ต้นทุนวัสดุ 3.89 0.27 มาก 
4. ต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร 3.90 0.30 มาก 
5. ต้นทุนผู้รับเหมาช่าง 4.14 0.29 มาก 
6. ต้นทุนการด าเนินการ 4.00 0.29 มาก 

ภาพรวม 3.94 0.21 มาก 
 

2. ทดสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์แบบสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางที่ 3 
แสดงการทดสอบค่าสหสัมพันธ์ของเพียวร์สัน(Pearson’s correlation coefficient) 

ตัวแปร Y X1 X2 X3 X4 X5 
Y 1      
X1 -.022 1     
X2 .409** .045 1    
X3 .349** -.167** .033 1   
X4 .083 .242** .128* .084 1  
X5 -.034 .115 .023 -.090 .002 1 

VIF  1.116 1.018 1.052 1.096 1.020 
หมายเหตุ: *ระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.05, **ระดับความมีนัยส าคัญที่ 0.01 

 
จากตัวแปรข้างต้น ผู้วิจัยทดสอบปัจจัยที่มี อิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนก่อสร้างของ

ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ความสัมพันธ์ทั้งของตัวแปรต้น
และตัวแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ  โดยมีสมการดังนี้ 

โดย  สูตร Y = a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + error 
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เมื่อ    Y  =  การควบคุมต้นทุนก่อสร้าง    
X1 =  รูปแบบของกิจการ  
X2 =  ขนาดของกิจการ  
X3 =  ประสบการณ์ในการด าเนินงาน  
X4 =  ลักษณะงานที่รับเหมา 
X5 =  ผลการด าเนินงาน  

error = ค่าของความคาดเคลื่อน 

จากตารางที่ 3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบของกิจการ ขนาดของกิจการ ประสบการณ์
ในการด าเนินงาน ลักษณะงานที่รับเหมา และผลการด าเนินงาน ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มี
ค่าสหสัมพันธ์ - 0.090 - 0.409 และตรวจสอบ Multicollinearity โดยใช้ Variance Inflation Factors 
(VIF) ซึ่งปกติค่า VIF จะไม่เกิน 10 หากมากกว่า แสดงว่ามีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 
จากการตรวจสอบพบว่า ค่า VIF มีค่าระหว่าง 1.018 – 1.116 ค่า VIF ดังนั้น ตัวแปรแต่ละตัวที่น ามา
ศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กันหรือไม่เกิดปัญหา Multicollinearity มีความเป็นอิสระต่อกัน 

ตารางที่ 4 
แสดงผลการทดสอบความถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) 

ตัวแปร Beta t  
(Constant)  160.333 
รูปแบบกิจการ .018 .323 
มูลค่างานปีที่ผ่าน .397 7.325 
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน .338 6.123 
ลักษณะงานที่รับเหมา .000 -.004 
ผลการด าเนินงาน -.015 -.268 
R Square  .280 
Adjusted R Square  .266 
F-Value (Sig)  19.403 

หมายเหตุ: * ระดับนัยส าคัญที่ 0.01, ** ระดับนัยส าคัญที่ 0.05  
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สรุปและอภิปรายผลการศึกษา  
บทสรุปผลการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอตามล าดับวัตถุประสงค์ และอภิปรายผลการศึกษากับ

งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
1. ลักษณะองค์กรของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับ

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีรูปแบบของบริษัทจ ากัด (ร้อยละ 56.47) รองลงมา คือ รูปแบบของห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด (ร้อยละ 43..53) ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีมูลค่างานที่รับเหมาในรอบปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่มีมูลค่างานมากกว่า 10 ล้าน (ร้อยละ 42.35) รองลงมา 
คือมีมูลค่างานอยู่ระหว่าง 1,000,001 – 5,000,000 บาท (ร้อยละ 28.63) และมูลค่างานอยู่ระหว่าง 
5,000,001 – 10,000,000 บาท (ร้อยละ 27.05)และต่ ากว่า 1,000,000 บาท (ร้อยละ 1.96) ตามล าดับ 
โดยผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน
การด าเนินงานอยู่ในระหว่าง 5 – 10 ปี  (ร้อยละ 37.25) รองลงมา คือ น้อยกว่า 5 ปี (ร้อยละ 34.51) 
และมากกว่า 10 ปี (ร้อยละ 28.24) ตามล าดับ ส่วนลักษณะงานที่รับเหมาส่วนใหญ่จะมีการด าเนินธุรกิจ
หลายประเภทของงานก่อสร้าง เช่น งานอาคารที่พักอาศัย, งานอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย และงานทาง
หลวง (ร้อยละ 87.45) รองลงมา คือ ด าเนินธุรกิจประเภทเดียว (ร้อยละ 12.55) และมีอัตราก าไรสุทธิ
ต่อต้นทุนเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ 47.45) รองลงมา คือ ร้อยละ 10 – 20 (ร้อยละ32.94) และ
ร้อยละ 21 – 30 (ร้อยละ19.61) ตามล าดับ 

ส่วนรูปแบบการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ในภาพรวมมีการควบคุมต้นทุนอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีการควบคุมต้นทุนในระดับมากเป็นล าดับแรก คือ ต้นทุน
ผู้รับเหมาช่วง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รองลงมา คือ ต้นทุนการด าเนินการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 ต้นทุน
แรงงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 ต้นทุนเครือ่งมือเครื่องจักร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 ต้นทุนวัสดุ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 และต้นทุนกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 ตามล าดับ สอดคล้องกับการศึกษางานของ  
เอกมล ปราบแสนพ่าย (2553) ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมต้นทุนในการ
รับเหมาก่อสร้าง งานอาคารสูง เขตกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบว่า โดยรวมปัจจัยที่มีผลกระทบอยู่ใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลกระทบเป็นรายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมต้นทุนมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านต้นทุนแรงงานและปัจจัยด้านต้นทุนวัสดุ มีผลกระทบอยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งข้อเสนอแนะแนวทางในการควบคุมต้นทุนของปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ควรมีการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจนในเรื่องของเวลาการท างานและมีการสร้างระบบการจัดซื้อจัดหาวัสดุที่มี
คุณภาพให้มากขึ้น นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) 
ท าการศึกษาเรื่องการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม  ผล
การศึกษาพบว่า การควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดมหาสารคาม ในด้าน
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ต้นทุนวัสดุ ด้านต้นทุนแรงงาน ด้านต้นทุนเครื่องมือเครื่องจักร ด้านต้นทุนผู้รับเหมาช่วง และด้านต้นทุน
ด าเนินการ โดยรวมและรายด้านเป็นแนวทางท่ีใช้อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
ในจังหวัดมหาสารคามที่มีขนาดของธุรกิจต่างกันมีการควบคุมต้นทุนโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2. สรุปผลการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า ขนาดของกิจการ และประสบการณ์ในการด าเนินงานมี
อิทธิผลเชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้ยังพบว่า รูปแบบกิจการ 
ลักษณะงานที่รับเหมา และผลการด าเนินงานไม่มีอิทธิผลต่อการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจ
รับเหมาก่อสร้างในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอย่างมีนัยส าคัญ สอดคล้องกับงานวิจัยของ               
ดิษฐ์พงศ์ รัตนโอภา (2555) ท าการศึกษาเรื่องการควบคุมต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมา
ก่อสร้าง ในอ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า การควบคุมต้นทุนได้มากที่สุด  คือ การควบคุม
ต้นทุนการด าเนินการ รองลงมา คือ การควบคุมต้นทุนผู้รับเหมาช่วง และการควบคุมต้นทุนวัสดุ 
ตามล าดับ ดังนั้นการควบคุมต้นทุนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละองค์กร โดยผู้บริหารจะต้องพยายาม
วิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด จะต้องเน้นการควบคุมต้นทุนให้ประหยัดที่สุด เพ่ือเพ่ิมผลการด าเนินงาน
ให้กับองค์กร โดยแต่ละองค์กรมีวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน โดยการควบคุมต้นทุนจะเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการของผู้บริหาร และการก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์นั้นๆ ผลการศึกษาและอภิปรายผลแยกตามสมมติฐาน สรุปได้ดงัตารางที่ 5 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 5 
สรุปผลการศึกษาแยกตามสมมติฐาน 

 สมมติฐาน ผลลัพธ์ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
H1 รูปแบบของกิจการมีอิทธิผล

เชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุน 
ปฏิเสธ เนื่ องจากรูปแบบของกิจการไม่มี อิทธิ ผล 

ต่ อการควบคุมต้ นทุน  สอดคล้ องกับ งาน 
วิ จั ย ข อ ง อั ม ภิ ก า  ศ รี บุ ญ เ รื อ ง  ( 2559)  
ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศรัณยู ปริมาณ
และฉัตรธาร ลิ้มอุปถัมภ์ (2562), สุธิรา จันทรา 
(2556) และดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555)  
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ตารางที่ 5 
สรุปผลการศึกษาแยกตามสมมติฐาน (ต่อ) 

 สมมติฐาน ผลลัพธ์ ผลการศึกษาและอภิปรายผลการศึกษา 
H2 ขนาดของกิจการมีอิทธิผล

เชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุน 
ยอมรับ เนื่องจากขนาดของกิจการมีอิทธิพลเชิงบวก 

ต่อการควบคุมต้นทุน สอดคล้องกับงานวิจัย 
ในอดีตของ ดิษฐพงศ์  รัตนโอภา (2555) ,  
ยุ ว ธิ ด า  กั น ธ วั ง  และคณะ ( 25 62)  แล ะ 
อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) 

H3 ประสบการณ์ในการด าเนิน
ธุรกิจมีอิทธิผลเชิงบวกต่อ
การควบคุม 

ยอมรับ เนื่องจากประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
มี อิ ท ธิ ผ ล เ ชิ ง บ ว กต่ อ ก า รควบคุ มต้ นทุ น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา 
(2555) และอินท์ชลิตา สุวรรณรังสิมา และ
วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2560) 

H4 ลักษณะงานที่รับเหมามีอิทธิ
ผลเชิ งลบต่อการควบคุม
ต้นทุน 

ปฏิเสธ เนื่องจากลักษณะงานที่รับเหมาไม่มีอิทธิผลต่อ
การควบคุมต้นทุนก่อสร้ าง  สอดคล้องกับ
งานวิจัยในอดีตของ อัมภิกา ศรีบุญเรือง (2559) 
และพนม ภัยหน่าย (2538) แต่ไม่สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) และ
วิชัย ศรีสะอ้าน (2544) 

H5 ผลการด าเนินงานมีอิทธิผล
เชิงบวกต่อการควบคุมต้นทุน 

ปฏิเสธ เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่มีอิทธิผลต่อการ
ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง สอดคล้องกับงานวิจัยใน
อดีตของ ดิษฐพงศ์ รัตนโอภา (2555) แต่ไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลจิรา สมวงศ์ 
(2550) และปัทมา วรรณะ (2554) 

 
ข้อเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 
 1. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให้ได้มุมมองหรือข้อมูลเชิงลึกที่น ามาใช้
ในการควบคุมต้นทุนได้ง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ 
 2. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลแนวทางการปฏิบัติในการท างานของ
พนักงานในบริษัททุกแผนก ทั้งระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลวิจัยที่กว้างและ
ชัดเจนขึ้น 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 297 -



 3. การท าวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างให้มากข้ึน เช่น การเพ่ิมกลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดต่าง ๆ 
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ห้องน ำเสนอ  3 

กำรตลำด และกำรจัดกำรโลจสิติกส์ 
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ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า 
Consumers’ Attitude to Celebrity Gay Influencers Influencing Brand Image  
 
เอกพันธุ์ ศรีเจริญ  Eakkapun Sricharoen1  
ศศิวิมล สุขบท   Sasiwemon Sukahbot2  
 
บทคัดย่อ     
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรง
อิทธิพลของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เก็บรวบรวม
ข้อมูลแบบเจาะจงจากผู้บริโภคในประเทศไทยทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่สาม ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี 
ขึ้นไป และรู้จักกับเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า จ านวน 385 คน วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย   
 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าอยู่ใน
ระดับดีมาก และมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้าอยู่ในระดับดี โดยทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า  
มีอิทธิพลทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า  

 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 
 
Abstract   
 The main objective of this research was to study the influence of consumers’ 
attitude to celebrity gay influencers toward brand image. An online questionnaire was 
used as an instrument for collecting data. The participants consisted of 385 male, 
female, and third gender consumers aged 20 years and over who have known celebrity 
gay influencers. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation, and 
simple regression analysis. 
 The research revealed that consumers’ attitude to celebrity gay influencers 
showed at an excellent level while brand image showed at a good level. The attitude to 
celebrity gay influencers of consumers had significantly positive impact on brand image.  
 
Keywords: Attitude, Brand Image, Brand Influencer  
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บทน า 
ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันที่สูงมาก รูปแบบของการสื่อสารทางการตลาด การโฆษณา และการ

น าเสนอตราสินค้าให้ผู้บริโภคจดจ าและคล้อยตามให้มากที่สุด จึงกลายเป็นสิ่งส าคัญและมีบทบาทใน
การช่วยส่งเสริมการตลาด ดังนั้นการน าเสนอตราสินค้าจึงจ าเป็นต้องสร้างความน่าสนใจและดึงดูดใจแก่
ผู้บริโภค ท าให้การใช้ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า (Brand Influencer) กลายเป็นสิ่งที่นักการตลาด
น ามาใช้ในการน าเสนอตราสินค้า เพ่ือการสื่อสารทางการตลาด เพราะความมีชื่อเสียงของบุคคลเหล่านี้
จะสร้างอิทธิพลเรียกความสนใจจากผู้บริโภค สร้างความจดจ า และง่ายส าหรับการน าเสนอตราสินค้าให้
เป็นที่รู้จักในระยะเวลาอันสั้น (Stein, 2016)  

ในอดีตที่ผ่านมาตราสินค้าที่เป็นผู้น าทางการตลาดในประเทศไทย ประสบความส าเร็จจากการ
น าบุคคลผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า แต่ส่วนใหญ่จะเลือกใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงในฐานะ
ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น แต่ปัจจุบันพบว่า ตราสินค้าต่าง ๆ  
เริ่มหันมาท าการตลาดโดยใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามากขึ้น เช่น ตราสินค้า 
มิสทีน (Mistine) เลือกใช้ผู้ทรงอิทธิพลตราสินค้า คือ คุณอ๊อฟ ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ บุคคลผู้มีชื่อเสียง
และเปิดตัวว่าเป็นเกย์ เป็นผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้วของตราสินค้า หรือตราสินค้า
โคเรียคิง (Korea King) เลือกใช้คุณวูดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรเกย์ชื่อดังเป็นผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์กระทะของตราสินค้า หรือการใช้คุณป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร หรือป๋อมแป๋ม เทยเที่ยวไทย 
เป็นผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์น้ ายาบ้วนปากของตราสินค้าลิสเตอรีน (Listerine) หรือการใช้คุณเบน ชลาทิศ 
นักร้องเกย์ชื่อดังเป็นผู้น าเสนอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของตราสินค้าวีโอ (Veo) เป็นต้น ซึ่งสามารถสร้าง
ความน่าสนใจและเกิดกระแสใหม่ในสังคมได้เป็นอย่างมาก (มาร์เก็ตติ้งอุ๊ป, 2559)  

ผู้บริโภคกลุ่มเกย์เป็นกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อสูง และกล้าที่จะจับจ่ายใช้สอยเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการทางด้านสังคมของตนเอง ท าให้นักการตลาดพยายามที่จะท าการตลาดเพ่ือเข้าหากลุ่มเป้าหมาย
นี้มากขึ้น การใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า สามารถสร้างความสนใจจากผู้บริโภค
กลุ่มนี้ได้ดี นอกจากนี้การใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ายังมีอิทธิพลในการเรียกความ
สนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเพศชายและเพศหญิงด้วยเช่นกัน เพราะด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีของ
เกย์ ท าให้ผู้บริโภคส่วนใหญ่เกิดความประทับใจ มองว่าเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการรับรู้ที่ดี
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า (Eisend & Hermann, 2019)  

การท าการตลาดโดยใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าให้ประสบความส าเร็จ 
เพ่ือเจาะกลุ่มผู้บริโภคเกย์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีก าลังซื้อสูง รวมทั้งกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปได้นั้น จ าเป็นต้องท าให้
ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นไปในทิศทางที่ดี เพ่ือให้มีความต้องการอยากซื้อตรา
สินค้ามากขึ้น (Vien, Yun, & Fai, 2017; Hermanda, Sumarwan, & Tinaprilla, 2019) โดยจากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าไปในทิศทางที่ดี 
และน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า คือ ทัศนคติต่อผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า ดังการศึกษาของ Vien    
et al. (2017) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้มีชื่อเสียงที่เป็นผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอตราสินค้ามี
ความสัมพันธ์ในทางบวกกับภาพลักษณ์ของตราสินค้า หรือการศึกษาของ Hermanda et al. (2019) 
พบว่า ทัศนคติต่อผู้ทรงอิทธิของตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และ
ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค   
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 อย่างไรก็ตาม แม้ผลการวิจัยที่ผ่านมาจะพบว่าทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของ
ตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งน าไปสู่ความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค แต่การศึกษาถึง
ประเด็นดังกล่าวยังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้ได้รับค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ เช่น งานวิจัยส่วนใหญ่เลือก
ศึกษาผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่เป็นเพศชายหรือเพศหญิงเท่านั้น (Sambath & 
Jeng, 2011; Mishra, Roy, & Bailey, 2015; Vien et al., 2017) โดยการศึกษาผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้าในบริบทของเพศชายหรือเพศหญิง อาจส่งผลต่อทัศนคติต่อตัวผู้ทรงอิทธิพลตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าทีแ่ตกต่างจากการใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าได้ เป็นต้น 

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้าที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า เพ่ือเป็นประโยชน์แก่เจ้าของตราสินค้าในการน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนเลือกผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าท่ีเหมาะสม และน าไปใช้ในการวางแผนด าเนินกิจกรรมทาง
การตลาดของตราสินค้าท่ีใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีอิทธิพลตราสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 
และภาพลักษณ์ตราสินค้า  

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่มี
อิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 
 
สมมติฐานการวิจัย  

H1: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านคุณลักษณะของตราสินค้า (Attributes) 

H2: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านคุณประโยชน์ของตราสินค้า (Benefits) 

H3: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand Attitude) 

H4: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าโดยรวม 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เจ้าของตราสินค้า สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการเลือกผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่เหมาะสม 
และใช้ในการวางแผนด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้มีอิทธิพลตรา
สินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
  2. นิสิต นักศึกษา นักการตลาด และผู้ที่สนใจศึกษาในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน สามารถน าข้อมูล
จากการวิจัยนี้ เป็นแนวทางในการเพ่ิมเติมหรือขยายองค์ความรู้ต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า (Brand Influencer) 
 ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า หมายถึง บุคคลที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดหรือน าเสนอสินค้าของตรา
สินค้าใดสินค้าหนึ่ง แล้วสามารถโน้มน้าวใจให้ผู้ที่ติดตามเกิดทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าและเกิดพฤติกรรม
การซื้อสินค้า ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ และเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงที่สามารถ
กระจายข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้ในวงกว้างได ้(Schiffman & Kanuk, 2007; Brown & Fiorella, 2013)  
 ส าหรับความส าคัญของการใช้ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้านั้น ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าจะมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค โดยผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลสินค้าจากผู้ทรงอิทธิพลของ
ตราสินค้าและจะน าค าแนะน านั้นมาประกอบการตัดสินใจซื้อ ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าจึงมีประโยชน์
ส าหรับตราสินค้าในการสร้างการตระหนักรู้ให้กับผู้บริโภค โดยตราสินค้าส่วนใหญ่มักเลือกใช้ผู้ทรง
อิทธิพลของตราสินค้าในช่วงการแนะน าสินค้าของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรู้
และเพ่ิมยอดขายผลิตภัณฑ์ (Ryan & Zabin, 2010; Brown & Fiorella, 2013) 

 
ทัศนคติ (Attitude) 

 ทัศนคติ หมายถึง ความเชื่อหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยออกมาในรูปแบบ
ของการประเมินค่า อันอาจเป็นไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได้   ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรม
ใดพฤติกรรมหนึ่งตามมา (Kotler & Keller, 2012; Solomon, 2015) 

จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า  
มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังการศึกษาของ Vien et al. (2017) ได้ศึกษาผลของการใช้ผู้มี
ชื่อเสียงเป็นผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอตราสินค้าที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าและความตั้งใจซื้อสินค้าของ
ผู้บริโภค พบว่า ทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางบวก
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทัศนคติต่อตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้า หรือการศึกษาของ 
Hermanda et al. (2019) ได้ศึกษาผลของการใช้ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า มโนภาพแห่งตน และความตั้งใจซื้อสินค้า พบว่า ทัศนคติต่อตัวผู้ทรงอิทธิพลของ
ตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า และความตั้งใจซื้อสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

การวัดทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า สามารถ
ประยุกต์ใช้ข้อค าถามจากงานวิจัยของ Gato, Fontaine, and Carneiro (2012) ที่ได้พัฒนามาตรวัด
ทัศนคติที่มีต่อเลสเบี้ยนและเกย์ในมิติที่หลากหลาย (Multidimensional Scale of Attitudes toward 
Lesbians and Gay Men) โดยใช้มาตรวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยใช้ข้อค าถามจ านวน 30 ข้อ อาทิ การไม่รังเกียจบริษัทที่ใช้เกย์ที่มี
ชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้า การไม่ลังเลที่จะสนับสนุนเกย์เพราะกลัวจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกัน ฯลฯ 
มาตรวัดนี้มีความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.91 โดยมีหลายงานวิจัยที่น ามาตรวัดนี้มาใช้
วัดทัศนคติต่อเกย์ โดยได้เลือกข้อค าถามที่เหมาะสมกับบริบทของเรื่องที่ศึกษา (Grabovac, Abramovic, 
Komlenovic, Milosevic, & Mustajbegovic, 2014; Lopes, Gato, & Esteves, 2016) 

ส าหรับงานวิจัยนี้ได้วัดทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้าโดยประยุกต์ใช้ข้อค าถามจากงานวิจัยของ Gato et al. (2012) จ านวน 5 ข้อ ได้แก่ (1) การไม่
รังเกียจหากบริษัทจะใช้เกย์ที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้า  (2) เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนเป็นเกย์มีการ
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เปิดเผยตัวในสังคมมากขึ้น (3) ผู้ทรงอิทธิพลตราสินค้าจะเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ไม่ใช่เรื่องส าคัญ (4) 
การไม่ลังเลที่จะสนับสนุนเกย์ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า แม้กลัวจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกัน
ก็ตาม และ (5) สามารถเชื่อถือเกย์ท่ีเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าได้ 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า หมายถึง ภาพที่เกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่

อยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค เมื่อผู้บริโภคเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า จะท าให้เกิด
ภาพลักษณ์และเข้าใจในสินค้ามากขึน้ (Keller, 2009; Sagar, Khandelwal, Mittal, & Singh, 2011) 

การเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่มีอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค ให้เกิด
ภาพลักษณ์ตราสินค้าขึ้นมานั้น สามารถเชื่อมโยงจากสิ่งต่าง ๆ ของตราสินค้า 3 ประการ ดังนี้ (1) 
คุณลักษณะของตราสินค้า (Attributes) เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดเกี่ยวกับตราสินค้านั้นว่าคือสินค้าอะไร 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการบริโภคอย่างไร (2) คุณประโยชน์ของตราสินค้า 
(Benefits) เป็นคุณค่าที่ ผู้บริ โภคคาดหวังจะได้รับจากคุณลักษณะต่าง ๆ ของตราสินค้านั้ น  
ทั้งคุณประโยชน์ที่เกิดจากคุณสมบัติโดยตรงของสินค้า และคุณประโยชน์ที่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ
ผู้บริโภคในเรื่องการยอมรับจากสังคม หรือเป็นการบ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของผู้บริโภคไปสู่สายตาผู้อ่ืน  
และ (3) ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า (Brand Attitude) เป็นการประเมินภาพรวมของตราสินค้า ซึ่งเป็น
ตัวก าหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซื้อตราสินค้า (Keller, 2009)  

การวัดภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า  สามารถ
ประยุกต์ใช้มาตรวัดของ Sultana and Shahriar (2017) ที่ได้วัดภาพลักษณ์ตราสินค้าจาการเชื่อมโยง
สิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้า ได้แก่ (1) คุณลักษณะของตราสินค้า อาทิ ตราสินค้านั้นมีความ
แตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน ตราสินค้านั้นง่ายต่อการจดจ า ฯลฯ (2) คุณประโยชน์ของตราสินค้า อาทิ 
ตราสินค้านั้นเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง การใช้ตราสินค้านั้นท าให้เป็นที่ดึงดูดใจของผู้อ่ืน ฯลฯ 
และ (3) ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า อาทิ การมีความรู้สึกส่วนตัวในแง่ดีกับตราสินค้านั้น ความเชื่อว่าตรา
สินค้านั้นจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ฯลฯ มาตรวัดนี้มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่
ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งไปจนถึงเห็นด้วยอย่าง มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.83 
 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

ปัจจุบันตราสินค้าต่าง ๆ เริ่มหันมาท าการตลาดโดยใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้ามากขึ้น อย่างไรก็ตามการท าการตลาดโดยใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าให้
ประสบความส าเร็จ จ าเป็นต้องท าให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ของตราสินค้านั้นไปในทิศทางที่ดี 
เพ่ือให้มีความต้องการอยากซื้อตราสินค้ามากขึ้น โดยจากการทบทวนวรรณกรรม พบปัจจัยส าคัญที่ท า
ให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าไปในทิศทางที่ดีและน าไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้า คือ ทัศนคติ
ต่อผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า หากผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า จะเป็นตัว
สนับสนุนให้มีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีขึ้น (Vien et al., 2017; Hermanda et al., 2019)  
ซึ่งการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่มีอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภคให้เกิดภาพลักษณ์
ตราสินค้าขึ้นมานั้น สามารถเชื่อมโยงจากสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ 

คุณลักษณะของตราสินค้า เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคคิดเกี่ยวกับตราสินค้านั้นว่าคือสินค้าอะไร 
ประกอบด้วยอะไรบ้าง และเกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการบริโภคอย่างไร จากการศึกษาของ Manu 
(2016) และการศึกษาของ Johansson and Bozan (2017) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผู้มี
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ชื่อเสียงในฐานะผู้รับรองตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในด้านคุณลักษณะของ
ตราสินค้า จึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H1: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านคุณลักษณะของตราสินค้า (Attributes) 

คุณประโยชน์ของตราสินค้า เป็นคุณค่าที่ผู้บริโภคคาดหวังจะได้รับจากคุณลักษณะต่าง ๆ ของ
ตราสินค้านั้น จากการศึกษาของ Manu (2016) และ Johansson and Bozan (2017) พบว่า ทัศนคติ
ของผู้บริโภคที่มีต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้รับรองตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าใน
ด้านคุณประโยชน์ของตราสินค้า จึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H2: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตรา
สินค้าในด้านคุณประโยชน์ของตราสินค้า (Benefits) 

ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า เป็นการประเมินภาพรวมของตราสินค้า ซึ่งเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม
ของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกซ้ือตราสินค้า จากการศึกษาของ Mishra et al. (2017) และการศึกษา
ของ Wang, Kao, and Ngamsiriudom (2017) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะ 
ผู้รับรองตราสินค้า จะเป็นตัวส่งเสริมทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า จึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย ดังนี้  

H3: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ 
ตราสินค้าในด้านทัศนคติต่อตราสินค้า (Brand Attitude) 

ภาพลักษณ์ตราสินค้า เป็นภาพที่เกิดจากการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสินค้าที่มีอยู่
ในความทรงจ าของผู้บริโภค จากการศึกษาของ Vien et al. (2017) และการศึกษาของ Hermanda    
et al. (2019) พบว่า ทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ถ่ายทอดหรือน าเสนอตราสินค้า มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับภาพลักษณ์ตราสินค้า จึงเป็นที่มาของสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 

H4: ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้ามีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ 
ตราสินค้าโดยรวม 
 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ ผู้บริโภคในประเทศไทยที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปี ขึ้นไป และรู้จักกับเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร
ที่แท้จริง กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน ได้จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
Cochran (1977) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเงื่อนไข 
ในการคัดกรองกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ (1) เป็นผู้บริโภคทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่สาม ที่มีอายุตั้งแต่ 
20 ปี ขึ้นไป ซ่ึงเป็นกลุ่มที่สามารถท านิติกรรมการซื้อขายสินค้าได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องให้ผู้ปกครอง

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียง 
เป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 

- คุณลักษณะของตราสินค้า 
- คุณประโยชน์ของตราสินค้า 
- ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า 

 

 
 

ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะ 
ผู้ทรงอทิธิพลของตราสินค้า 
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ยินยอม และ (2) รู้จักกับเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าอย่างน้อย 1 คน ซึ่งเป็น
สินค้าประเภทใดก็ได้ เพ่ือสามารถสะท้อนให้เห็นถึงทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของ
ตราสินค้าและภาพลักษณ์ตราสินค้า ได้  เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามออนไลน์                  
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง (2) ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้
ทรงอิทธิพลของตราสินค้า และ (3) ภาพลักษณ์ตราสินค้า แบบสอบถามทุกส่วนมีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) มากกว่า 0.67 ทุก
ข้อ และมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของแบบสอบถามทัศนคติต่อ
เกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า เท่ากับ 0.863 และแบบสอบถามภาพลักษณ์ตรา
สินค้า เท่ากับ 0.924 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย  
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริโภคในประเทศไทยทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่

สาม ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป และรู้จักกับเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าอย่าง
น้อย 1 คน ซึ่งเป็นสินค้าประเภทใดก็ได้ โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
54.80 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.65 และเพศที่สาม คิดเป็นร้อยละ 14.55 ตามล าดับ มี
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.66 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 54.55 มี
อาชีพเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 43.38 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-
30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.81 

ระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก (X ̅ = 4.23) โดยผู้บริโภคไม่รังเกียจหากบริษัทจะใช้เกย์ที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้าสูง
ที่สุด ซึ่งมีทัศนคติอยู่ในระดับดีมาก (X ̅ = 4.45) ส่วนทัศนคติที่ต่ าสุด คือ ความรู้สึกว่าสามารถเชื่อถือเกย์
ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าได้ โดยมีทัศนคติอยู่ในระดับดี (X ̅ = 3.95) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 
ระดับทัศนคตขิองผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 

ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า X ̅ S.D. ระดับทัศนคติ 
1. การไม่รังเกียจหากบริษัทจะใช้เกย์ที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้า 4.45 0.83 ดีมาก 
2. เป็นเรื่องน่ายินดีที่คนเป็นเกย์มีการเปิดเผยตัวในสังคมมากขึ้น 4.38 0.85 ดีมาก 
3. ผู้ทรงอิทธิพลตราสินค้าจะเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์ไม่ใช่เรื่องส าคัญ 4.35 0.92 ดีมาก 
4. การไม่ลังเลที่จะสนับสนุนเกย์ในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 
 แม้กลัวจะถูกมองว่าเป็นพวกเดียวกันก็ตาม 

4.16 0.96 ดี 

5. สามารถเชื่อถือเกย์ท่ีเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าได้ 3.95 0.93 ดี 
รวม 4.23 0.76 ดีมาก 
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ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าอยู่ในระดับดี (X ̅ = 
3.57) โดยคุณลักษณะของตราสินค้า (X ̅ = 3.72) และทัศนคติต่อตราสินค้า (X ̅ = 3.70) อยู่ในระดับดี 
และคุณประโยชน์ของตราสินค้า อยู่ในระดับปานกลาง (X ̅ = 3.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า 
ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ดีมากที่สุด คือ ตราสินค้านั้นง่ายต่อการจดจ า (X ̅ = 3.91)  และภาพลักษณ์ตรา
สินค้าที่ดีน้อยที่สุด คือ การใช้ตราสินค้านั้นท าให้เข้ากลุ่มสังคมได้ดี (X ̅ = 3.16) ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 
ระดับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 

ภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีเชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพล 
ของตราสินค้า X ̅ S.D. 

ระดบั 
ภาพลักษณ์ 

คุณลักษณะของตราสินค้า 3.72 0.84 ดี 
1. ตราสินค้านั้นง่ายต่อการจดจ า  3.91 0.96 ดี 
2. ตราสินค้านั้นบ่งบอกภาพลักษณ์ของกลุ่มผู้ที่ใช้ที่ชัดเจน 3.82 1.08 ดี 
3. ตราสินค้านั้นมีความแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน  3.61 0.98 ดี 
4. ตราสินค้านั้นบ่งบอกถึงความมีคุณภาพสูง 3.54 1.02 ดี 
ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า 3.70 0.85 ดี 
1. การมีความรู้สึกส่วนตัวในแง่ดีกับตราสินค้านั้น 3.86 0.87 ดี 
2. ความเชื่อว่าตราสินค้านั้นจะไม่เอาเปรียบผู้บริโภค  3.65 1.06 ดี 
3. ความภูมิใจที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ตราสินค้านั้น 3.60 0.93 ดี 
คุณประโยชน์ของตราสินค้า 3.28 0.97 ปานกลาง 
1. ตราสินค้านั้นเหมาะสมกับบุคลิกภาพของตนเอง 3.50 0.97 ดี 
2. การใช้ตราสินค้านั้นท าให้ตนเองเป็นที่ดึงดูดใจของผู้อ่ืน 3.27 1.03 ปานกลาง 
3. การใช้ตราสินค้านั้นท าให้ตนเองดูดี 3.17 1.08 ปานกลาง 
4. การใช้ตราสินค้านั้นท าให้ตนเองเข้ากลุ่มสังคมได้ดีขึ้น 3.16 1.05 ปานกลาง 

รวม 3.57 0.78 ดี 
 
ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ

ภาพลักษณ์ตราสินค้า  
ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์

ตราสินค้าโดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถท านายความแปรปรวนของ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าโดยภาพรวมได้ร้อยละ 17.6 (R2 = 0.176) และเมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ตราสินค้า
เป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้าในทุกด้าน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยเมื่อผู้บริโภคมีทัศนคตทิี่ดีต่อ
เกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ ท าให้มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะ
ของตราสินค้า (B = 0.454) คุณประโยชน์ของตราสินค้า (B = 0.357) และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า (B = 
0.489) ดีขึ้น 0.454, 0.357 และ 0.489 ระดับ ตามล าดับ ซึ่งทัศนคติของผู้บริโภคสามารถท านายความ
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แปรปรวนของคุณลักษณะของตราสินค้า (R2 = 0.167) คุณประโยชน์ของตราสินค้า (R2 = 0.078) และ
ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า (R2 = 0.188) ได้ร้อยละ 16.7, 7.8 และ 18.8 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที ่3 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า 
ที่มีอิทธิพลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า 

ตัวพยากรณ์ 
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  

B S.E.  t Sig. 
 คุณลักษณะของตราสินค้า 
ค่าคงที่  1.785 0.224  7.965 0.000** 
ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงฯ  0.454 0.052 0.409 8.766 0.000** 
R2 = 0.167, F = 76.847, Sig. = 0.000** 
 คุณประโยชน์ของตราสินค้า 
ค่าคงที่  1.754 0.271  6.473 0.000** 
ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงฯ  0.357 0.063 0.280 5.701 0.000** 
R2 = 0.078, F = 32.501, Sig. = 0.000** 
 ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า 
ค่าคงที่  1.622 0.225  7.213 0.000** 
ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงฯ  0.489 0.052 0.433 9.408 0.000** 
R2 = 0.188, F = 88.505, Sig. = 0.000** 
 โดยภาพรวม 
ค่าคงที่  1.720 0.207  8.304 0.000** 
ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีเชื่อเสียงฯ  0.434 0.048 0.420 9.050 0.000** 
R2 = 0.176, F = 81.909, Sig. = 0.000** 
หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
สรุปและอภิปรายผล  

ระดับทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า และ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ผู้บริโภคมีทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าอยู่ในระดับดีมาก  
โดยไม่รังเกียจหากบริษัทจะใช้เกย์ที่มีชื่อเสียงในการโฆษณาสินค้าสูงที่สุด  อาจเนื่องมาจากปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีการยอมรับบุคคลที่เป็นเกย์มากขึ้น เพราะกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นกลุ่มแห่งผู้น าทางความคิด 
โดยเฉพาะการเป็นผู้น าด้านแฟชั่น เป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่โฉบเฉี่ยว หรูหรา และมุ่งเน้น
ภาพลักษณ์ที่ดูดีอยู่เสมอ ท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อกลุ่มคนดังกล่าว (เรข์ณพัศ ภาสกรณ์, 2554)  
ดังจะเห็นได้จากหลาย ๆ ตราสินค้า ได้เลือกใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า และได้รับ
การยอมรับจากผู้บริโภค เช่น ตราสินค้ามิสทีน (Mistine) ได้ใช้ผู้ทรงอิทธิพลตราสินค้า คือ คุณอ๊อฟ 
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ปองศักดิ์ รัตนพงษ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์ดินสอเขียนคิ้ว ซึ่งได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก 
(มาร์เก็ตติ้งอุ๊ป, 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้ท า
การส ารวจระดับชาติเกี่ยวกับทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศในประเทศไทย 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีคนไทยอายุ 18-57 ปี จ านวน 2,210 คน จากทั่วประเทศเข้าร่วมท าแบบ
ส ารวจ ซึ่งหนึ่งในข้อค้นพบที่ส าคัญ คือ ร้อยละ 69 ของคนไทยที่ไม่ได้ระบุว่าตนเองเป็นผู้มีความ
หลากหลายทางเพศที่ร่วมตอบแบบสอบถาม มีทัศนคติที่ดีต่อคนที่มีความหลากหลายทางเพศ  (เดอะ 
โมเม้นท์ตั้ม, 2562) 
 ผู้บริโภคมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีเชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้าโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยเห็นว่าตราสินค้านั้นง่ายต่อการจดจ าสูงที่สุด อาจเนื่องมาจากการ
น าเสนอตราสินค้าโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่เป็นเกย์ที่มีชื่อเสียง ท าให้การน าเสนอตราสินค้า
นั้นแตกต่างจากผู้หญิงหรือผู้ชายทั่วไป ท าให้ตราสินค้าดูน่าสนใจ และท าให้ผู้บริโภคสามารถจดจ าตรา
สินค้านั้นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้การใช้บุคคลที่เป็นเกย์ที่มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ทรงอิทธิพลในตราสินค้าต่าง ๆ 
จะมีความดึงดูดใจและสร้างความน่าสนใจให้แก่ผลิตภัณฑ์ สามารถสร้างการจดจ าและการรับรู้ต่อตรา
สินค้าในระยะเวลาอันสั้น ด้วยรูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพที่ดีของเกย์ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความ
ประทับใจ  และมีการรับรู้ที่ดี เกี่ยวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า  (Eisend & Erik Hermann, 2019) 
สอดคล้องกับการศึกษาของรัตนา ทรัพย์สงวน และดุษฎี เจริญสุข (2554) ที่ได้ศึกษาภาพลักษณ์ของ
กลุ่มชายรักชายในสายตานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่า นักศึกษามีความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ชายรักชายว่า เกย์เป็นผู้ที่โดดเด่น มีความแตกต่าง ท าให้ตราสินค้าที่ใช้เกย์ 
ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าดูแตกต่างจากตราสินค้าอ่ืน ๆ  

ทัศนคติของผู้บริโภคต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าที่มีอิทธิพลต่อ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า  
 ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์
ตราสินค้าโดยภาพรวม แสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงที่เป็นผู้ทรงอิทธิพล
ของตราสินค้า จะเป็นตัวส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้บริโภคมองภาพลักษณ์ตราสินค้านั้นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ Vien et al. (2017) พบว่า ทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ถ่ายทอด
หรือน าเสนอตราสินค้า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับทัศนคติต่อตราสินค้าและ
ภาพลักษณ์ตราสินค้า โดยงานวิจัยนี้ไม่ได้ระบุประเภทของสินค้าที่ท าการศึกษา สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Hermanda et al. (2019) พบว่า ทัศนคติต่อตัวผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์  
มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยศึกษาในสินค้าเครื่องส าอาง   
 เมื่อพิจารณาภาพลักษณ์ตราสินค้าเป็นรายด้าน พบว่า ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรง
อิทธิพลของตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในทุกด้าน ทั้งคุณลักษณะของตรา
สินค้า คุณประโยชน์ของตราสินค้า และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า สอดคล้องกับการศึกษาของ Mishra   
et al. (2017) พบว่า ทัศนคติต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้รับรองตราสินค้ามีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติที่มี
ต่อตราสินค้าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยศึกษาในสินค้าอุตสาหกรรมการบันเทิง การศึกษาของ Um 
(2016) ที่ได้ศึกษาการตอบสนองของผู้บริโภคต่อโฆษณาเกี่ยวกับเกย์โดยนัยและเกย์โดยแจ้ง ( Implicit 
and Explicit Gay-Themed Advertising) ตามสื่อกระแสหลัก พบว่า ทัศนคติต่อเกย์ในโฆษณา  
มีอิทธิพลทางบวกต่อทัศนคติต่อตราสินค้า โดยศึกษาในสินค้าประเภทแมกกาซีน และการศึกษาของ 
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Manu (2016) พบว่า ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้รับรองตราสินค้า มีอิทธิพล
ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ทั้งคุณลักษณะ
ของตราสินค้า คุณประโยชน์ของตราสินค้า และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า  
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของงานวิจัย ทัศนคติต่อเกย์ผู้มีชื่อเสียงในฐานะผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า  
มีอิทธิพลทางบวกต่อภาพลักษณ์ตราสินค้า ดังนั้นเพ่ือให้ผู้บริโภคมีการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าไปใน
ทิศทางที่ดี และมีความต้องการอยากซื้อตราสินค้ามากขึ้น ทางเจ้าของตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็น
ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าควรด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ทรงอิทธิพลของตรา
สินค้า โดยจากการสอบถามทัศนคติของผู้บริโภค พบว่า ผู้บริโภครู้สึกว่าสามารถเชื่อถือเกย์ที่เป็นผู้ทรง
อิทธิพลของตราสินค้าได้ต่ าที่สุด ทางเจ้าของตราสินค้าจึงควรเลือกเกย์ผู้มีชื่อเสียงมาเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ของตราสินค้าที่เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะดูน่าเชื่อถือ ในขณะเดียวกันก็ควรให้ความส าคัญกับวิธีการ
น าเสนอสินค้าผ่านผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า เช่น ผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าไม่ควรน าเสนอแต่ข้อดี
ของสินค้าจนดูเป็นการโอ้อวดเกินไป โดยเน้นการน าเสนอถึงข้อเท็จจริง สามารถพิสูจน์ได้ เพ่ือสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้าด้วยเช่นกัน 

ส าหรับภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีเชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า พบว่า 
ผู้บริโภคยังมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าในประเด็นการใช้ตราสินค้านั้นท าให้ตนเองเข้ากลุ่ม
สังคมได้ดีต่ าที่สุด ดังนั้นทางเจ้าของตราสินค้าควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราสินค้า โดยการสื่อสารให้
ผู้บริโภคเห็นว่าการซื้อหรือการใช้ตราสินค้าที่มีเกย์ผู้มีเชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้านั้นไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป เพราะเป็นการส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมกันในสังคม  
ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้ากลุ่มสังคมได้โดยไม่มีความแปลกแยก 

เนื่องจากงานวิจัยนี้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคทุกกลุ่มทั้งเพศชาย เพศหญิง และเพศที่สาม และ
ไม่ได้ระบุประเภทของสินค้าอย่างเฉพาะเจาะจง ดังนั้นข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จึงสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสินค้าทั่วไป และกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม เพราะการใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรงอิทธิพล
ของตราสินค้านั้น ไม่ได้เป็นการท าการตลาดเฉพาะกลุ่มเกย์หรือเพศที่สามเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลในการ
เรียกความสนใจจากผู้บริโภคกลุ่มเพศชายและเพศหญิงด้วยเช่นกัน 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถ
อธิบายได้ และเพ่ือให้ได้ค าตอบของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ตราสินค้าที่ใช้เกย์ผู้มีชื่อเสียงเป็นผู้ทรง
อิทธิพลของตราสินค้าที่ครอบคลุมขึ้น ควรศึกษาถึงตัวแปรอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้ศึกษาในงานวิจัยนี้ เช่น 
บุคลิกภาพภาพของตราสินค้า หรือบุคลิกภาพของผู้ทรงอิทธิพลของตราสินค้า เป็นต้น   
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ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภค 
ชาวไทย 
Attitude Towards Online Video Advertising That Affects The Brand 
Attitude of Thai Consumers 

พัชราภรณ์ กล่อมเกลี้ยง   Patcharaporn Klomkliang1 
ศศิวิมล สุขบท    Sasiwemon Sukahbot2 

บทคัดย่อ     
การศึกษาเรื่อง ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของ

ผู้บริโภคชาวไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อ            
การชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ 
ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ กับประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย จ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย ร้อยละ 38 
โดยที่ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิพลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอ ด้านเสียง และ
ด้านระยะเวลา  
 

ค าส าคัญ: วิดีโอโฆษณาออนไลน์ ทัศนคต ิตราสินค้า ผู้บริโภคชาวไทย   
 

Abstract   
 This research is a study of the attitudes towards online video advertisements 
that affect the attitudes towards the brand of Thai consumers with quantitative 
research. The objectives of the research was to study the influence of the attitude on 
online video advertising on the brand's attitude towards Thai consumers. The 
instrument was an online survey questionnaire with 400 internet users in Thailand. The 
statistics used in the data analysis consisted of descriptive statistics such as frequency, 
average, percentage and standard deviation. Inferential statistics are multiple regression 
analysis. The results of the research revealed that the attitude towards online video 
advertising affects the brand's attitude towards Thai consumers 38 percent. The 
presenter or celebrity is the variable that has the most influence on brand attitudes, 
follow by is the presentation, audio and duration. 
 

Keywords: Online Video Advertising, Attitude, Branding, Thai Consumers 
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บทน า 
การก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลท าให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) มี 

ทิศทางการเติบโตเพ่ิมขึ้นทุกปี เมื่อพิจารณาข้อมูลของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) จากรายงานผลการส ารวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยปี 2561 พบว่า 
ประเทศไทยมีมูลค่า E-Commerce จ านวนทั้งสิ้น 3,150,232.96 ล้านบาท ซึ่งเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี 
2560 ร้อยละ 14.04 และคาดว่ามูลค่า E-Commerce ในปี 2562 จะมีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ผ่านทางอุปกรณ์สื่อสาร
ไร้สายที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมหรือรูปแบบการอุปโภคและ
บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก อันส่งผลต่อการผลักดันการท าธุรกรรมทาง
ออนไลน์ภายในประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561) 

นอกจากนี้เมื่อศึกษาข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย 
ปี 2561 พบว่า ประเภทของสื่อสังคมออนไลน์/ชุมชนออนไลน์ของคนไทย ที่มีผู้ใช้งานมากท่ีสุด 3 อันดับ
แรกคือ อันดับที่ 1 YouTube ร้อยละ 98.8 อันดับที่ 2 Line ร้อยละ 98.6 และอันดับที่ 3 Facebook 
ร้อยละ 96.0 ซึ่งเมื่อพิจารณาจะเห็นได้ว่ามูลค่าการลงทุนของโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลที่ได้รับความนิยมมี
ความสอดคล้องกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้ความสนใจสูงสุด โดยปัจจัยที่มี
ผลต่อความตั้งใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ขายสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ ร้อยละ  55.9 ของผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่มาจากการเห็นโฆษณาจากเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่าง  ๆ แล้วเกิดความ
สนใจในตัวสินค้า (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2561)  

จากการมีผู้เข้าชมวีดีโอบน YouTube เป็นจ านวนมาก ท าให้นักการตลาดมีการโฆษณาสินค้า
และบริการบนสื่อออนไลน์อย่างหลากหลาย แต่ถึงอย่างไรก็ตามการที่นักการตลาดได้ให้ความส าคัญกับ
การลงทุน และสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อวิดีโอโฆษณาออนไลน์เพ่ือให้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคนั้น  
ก็เพ่ือการสร้างแบรนด์และคาดหวังยอดขายจากผู้บริโภค แต่ปรากฏว่า ในรายงานผลการส ารวจ
พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2561 พบว่า ปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นปัญหา
ส าคัญอันดับ 1 ร้อยละ 80 คือ ปริมาณโฆษณาที่มารบกวนในขณะที่ก าลังใช้งานอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้
ผู้บริโภคส่วนใหญ่รู้สึกร าคาญ และมีความรู้สึกว่าเป็นการก่อกวนประสบการณ์รับชมเนื้อหาวิดีโอ ซึ่งอาจ
ท าให้ภาพลักษณ์และทัศนคติที่มีต่อตราสินค้าของผู้บริโภคเป็นเชิงลบได้ (ปัญญพนต์ พูนสวัสดิ์, 2558)  

ดังนั้น จากการที่มีผู้เข้าชมวีดีโอเป็นจ านวนมากท าให้มีการโฆษณาสินค้าและบริการเกิดขึ้นบน
ออนไลน์มากมาย และการโฆษณามีผลอย่างมากต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ (รัฐพงศ์                
จั่วแจ่มใส, 2560) โดยรูปแบบของโฆษณาออนไลน์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวผ่านการแนะน าผลิตภัณฑ์            
โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นดารานักแสดง จะมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค เนื่องจากผู้บริโภค
ที่ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทดารา นักแสดงที่เคยใช้หรือคุ้นเคยกับสินค้าตรานั้น ๆ เป็น
อย่างดี จะมีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาได้มากกว่าการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่
สามารถเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้ ซึ่งการมีปุ่มให้ข้ามโฆษณาหลังชมไปแล้ว 5 วินาทีนั้นมีประสิทธิภาพ
มากกว่าแบบเดิม และท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกร าคาญ แต่เป็นความพอใจ และลดทัศนคติในแง่ลบต่อการ
โฆษณา (Pashkevich et al.,2012; Yang, An, Kafai & Bhanu, 2014; Ilicic & Webster, 2012)  

ซึ่งจะเห็นได้ว่าการวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเพียงเรื่องการจดจ า ความสนใจ และทัศนคติต่อ
การชมโฆษณาสตรีมแบบทรูวิวบนยูทูปเท่านั้น โดยการศึกษาทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่
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ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้ามีค่อนข้างน้อย แต่เนื่องจากตราสินค้ามีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่ง
ต่อการวางแผนการตลาด โดยตราสินค้าที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมีความชื่นชอบจะสามารถเพ่ิมอ านาจ
การต่อรองให้เจ้าของสินค้าในการเจรจาต่อรองกับร้านค้าปลีกได้ ท าให้สินค้าภายใต้ตราสินค้าดังกล่าว
กระจายไปยังผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง สะดวกส าหรับผู้บริโภค เพราะหาซื้อได้ง่าย ท าให้สินค้าภายใต้
สินค้าดังกล่าวขายได้มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภคชาวไทย 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เจ้าของสินค้าหรือตราสินค้า สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนาช่องทาง 
ทางการตลาดใหม่ ๆ เพ่ือเป็นการสร้างยอดขายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น รวมทั้งการสื่อสาร
การตลาด เพ่ือให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีในการตั้งใจชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ ซึ่งน าไปสู่การกระตุ้นให้
ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจซื้อสินค้า  

2. ผู้ให้บริการวีดีโอออนไลน ์ สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนารูปแบบ           
การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อวิดีโอโฆษณาออนไลน์ อันจะเป็นช่องทางสร้างรายได้แก่ผู้ให้บริการ              
อันส่งผลให้มีผลประกอบการของธุรกิจสูงขึ้นในอนาคต 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 
  Triandis (2014) และ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2558) กล่าวว่า ทัศนคติเกี่ยวข้องกับการแสดงออก
ทางความรู้สึกที่อยู่ภายใน เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มในทางใดทางหนึ่งของบุคคล เช่น  
การแสดงออกว่าชอบหรือไม่ชอบในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทั้งนี้ก็อาจจะเป็นเพียงแง่คิดของบุคคลหนึ่ง ๆ ทั้งแง่คิด
และแนวโน้มดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นถึงความคิด  
 ด้าน Cheah & Phau (2005) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของทัศนคติที่มีความสอดคล้องกับ
นพมาศ ธีรเวคิน (2557) ที่กล่าวว่า ทัศนคติมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ส่วน คือ ด้านความเข้าใจหรือ
ความรู้ ด้านความรู้สึก และด้านพฤติกรรม คือ 
 1. องค์ประกอบด้านความเข้าใจหรือความรู้ เป็นองค์ประกอบด้านความเชื่อ ความรู้ ความคิด 
และความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อเป้าหมายของทัศนคติที่มาจากการประเมิน โดยมีขอบเขตครอบคลุม
ถึงข่าวสารข้อมูลและความเชื่อท่ีมีต่อสิ่งของ หรือปรากฏการณ์ต่าง ๆ จากอดีต  
 2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก เป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี ที่มีต่อ
เป้าหมายของทัศนคติ จะมีขอบเขตครอบคลุมถึงความรู้สึกต่าง ๆ ตลอดทั้งอารมณ์ ความรู้สึกเหล่านี้  
จะเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายทาง เช่น บุคลิก ท่าทาง อุปนิสัย และสิ่งจูงใจ  
 3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม เป็นองค์ประกอบด้านความพร้อมหรือแนวโน้มที่บุคคล            
จะปฏิบัติต่อเป้าหมายของทัศนคติ ซึ่งหมายถึงแนวโน้มของการประพฤติหรือการกระท าซึ่งเป็นไปในทาง
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ใดทางหนึ่งและจะกลับกลายมาเป็นการเรียนรู้ในสิ่งที่ได้ปฏิบัติตอบ และเก็บสะสมไว้ในความทรงจ าโดย
ผ่านส่วนของประสบการณ์ท่ีได้รับมาในอดีต 
 จากค าจ ากัดความต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความเข้าใจหรือ
ความรู้ ความรู้สึก และพฤติกรรม โดยมีประเด็นร่วมที่ส าคัญดังนี้คือ 1) ความรู้สึกภายใน และ 2) ความ
พร้อม หรือแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมในทางใดทางหนึ่ง   

 แนวคิดเกี่ยวกับวิดีโอโฆษณาออนไลน์ 
 เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น การสื่อสารการตลาดผ่าน
ออนไลน์ในยุคปัจจุบันจึงกลายเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้บริโภค (จิตติมา จารุวรรณ์ และอรกัญญา โฆษิตานนท์, 2557) อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่ช่วยอ านวย
ความสะดวกในการน าเสนอสินค้าส าหรับธุรกิจต่าง ๆ และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน์         
ที่นักการตลาดจ านวนมากหันไปให้ความสนใจก็คือ วิดีโอออนไลน์  (Video Online) แทนการโฆษณา
ผ่านสื่อแบบดั้งเดิมอย่างโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์ โดยสาเหตุส าคัญที่ท าให้นักการตลาด           
ให้ความสนใจไปที่วิดีโอออนไลน์มากขึ้นมาจากความเชื่อมั่นถึงประสิทธิภาพของการใช้งานของวิดีโอ
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าช่องทางอ่ืน ๆ (ณัฐธิดา รัฐธนาวุฒิ, 2559) 

 ปรีดา ศิริชัยวัฒนานันท์ (2560) ได้กล่าวว่า วิดีโอโฆษณาถือเป็นสื่อดิจิทัลที่เติบโตอย่างมาก
พร้อมกับความแพร่หลายของการใช้ Youtube และ Facebook Video ท าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตราสินค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีวิดีโอโฆษณาใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี 
วิดีโอโฆษณาจึงควรมีความสร้างสรรค์มากข้ึนเพื่อที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากข้ึน 
 กระบวนการสร้างสรรค์โฆษณานั้นมีจุดประสงค์หลักคือจะต้องสามารถท าให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ
จากผู้บริโภคได้ เนื่องจากปัจจุบันผู้บริโภคสามารถเข้าถึง และรับรู้สื่อได้หลายช่องทางอย่างรวดเร็ว                   
การน ากระบวนการคิดสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับการสร้างสื่อวีดีโอโฆษณา
ออนไลน์ด้วยการสื่อสารผ่านเนื้อหาต่าง ๆ ในรูปแบบที่น่าสนใจก็สามารถสร้างความได้เปรียบให้กับ
ธุรกิจได้ ดังนั้นการสร้างเนื้อหาวิดีโอ (Video Content) ผ่านวิดีโอโฆษณาออนไลน์ ถือเป็นสิ่งส าคัญที่
นักการตลาดจะต้องค านึงถึงเพ่ือให้สินค้าเกิดความน่าสนใจ และตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค
ได้ในหลาย ๆ ด้านจากเนื้อหาที่ปรากฏในวิดีโอโฆษณาออนไลน์ ทั้งนี้ก็เพ่ือสร้างความพึงพอใจสูงสุด
ให้กับผู้บริโภค สร้างความรู้สึกดีต่อตราสินค้า อันน าไปสู่การรับรู้ถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (ณัฐพล     
ใยไพโรจน์, 2558) รวมถึงการสร้างสรรค์วิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ดีควรมีเทคนิคการน าเสนอในรูปแบบที่
น่าสนใจเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้าได้ง่ายขึ้น (นิวัฒน์ ชาตะวิทยากุล, 2554) 

ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ 
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ผ่านมา พบว่าประเด็น

ส าคัญในการวัดทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์  ได้แก่ ด้านระยะเวลา ด้านการน าเสนอ           
ด้านเสียง ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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1. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับระยะเวลา  
Pashkevich และ Zigmond (2012) ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบการมีปุ่มให้ข้ามวีดีโอ 

ในโฆษณาสตรีมแบบทรูวิวกับแบบเดิมที่ไม่อนุญาตให้ข้ามโฆษณาบนยูทูป ซึ่งผู้ชมต้องชมโฆษณาจนจบ
ก่อนได้ชมวีดีโอ ผลจากการศึกษาพบว่า การมีปุ่มให้ข้ามโฆษณาหลังชมไปแล้ว 5 วินาที มีประสิทธิภาพ
มากกว่าแบบเดิม และท าให้ผู้ชมไม่รู้สึกร าคาญ แต่เป็นความพอใจ และลดทัศนคติในแง่ลบต่อการ
โฆษณา Sandi และ Fachira (2014) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชมวีดีโอโฆษณาที่มีปุ่มให้ข้าม
หลังจากชมไปแล้ว 5 วินาที พบว่าทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อโฆษณา จะได้รับอิทธิพลจากความร าคาญ
โฆษณา ความน่าเชื่อถือ และความเกี่ยวข้องของสินค้ากับลักษณะส่วนบุคคล โดยที่ความร าคาญ                    
มีอิทธิพลในทางลบและร้อยละ 96.7 ของนักศึกษาจะกดปุ่มข้ามโฆษณา  ทั้งนี้ Yang, An, Kafai และ 
Bhanu (2014) ได้ศึกษาพฤติกรรมของผู้ชมในการชมโฆษณาสตรีมแบบทรูวิวบนยูทูป เพ่ือป้องกันการ
กดข้าม พบว่ารูปแบบโฆษณาวิดีโอออนไลน์อย่างโฆษณาแบบ TrueView บน YouTube ได้สร้างมิติที่
ต่างไปจากเดิมให้กับนักการตลาด โดยลบข้อจ ากัดเวลา 30 วินาทีแบบเดิม ๆ และท าให้แบรนด์ต่างๆ    
มีเวลาบอกเล่าเรื่องราวของตนมากขึ้น และยังพบว่าการน าเสนอปุ่ม "ข้าม" หลังจากผ่านไป 5 วินาที               
สั้นๆ ยังหมายความว่าผู้ลงโฆษณาจะต้องสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจมากข้ึน 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการน าเสนอ 
อมรธิดา การุณยธร (2559) ศึกษาทัศนคติต่อองค์ประกอบตราสินค้าที่มีผลต่อการสร้างความ

ตระหนักรู้ในตราสินค้ากลุ่มโทรคมนาคมภายใต้บริบทของการตลาดผ่านแอพพลิเคชั่น : กรณีศึกษา
สติ๊กเกอร์ LINE ของ Official Account ผลการวิจัยพบว่า ภาพกราฟฟิก และมัลติมีเดียแบบต่างๆ 
สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสร้างภาพลักษณ์ให้บริษัทหรื อตราสินค้าได้ผลดี             
และท าให้ผู้ใช้เกิดความตระหนักรู้ในตราสินค้า (Brand Awareness) ได ้สอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ
ของโฆษณาออนไลน์มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า เป็นภาพของสินค้ามีสีสันเป็นโทนเย็น 
ภาพประกอบการโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นภาพเคลื่อนไหวขนาดของภาพประกอบในการโฆษณา             
ส่วนใหญ่จะเป็นภาพขนาดปานกลาง  (Ilicic and Webster, 2012) เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
Goldsmith et al. (2002) พบว่า ภาพในสื่อโฆษณามีอิทธิพลที่สุดต่อโฆษณามีอิทธิพลอย่างมากต่อ
ทัศนคติที่มีต่อการโฆษณา และจากการศึกษาของ สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง (2554) ศึกษาการโฆษณาผ่าน
ระบบอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับการใช้รูปภาพเคลื่อนไหวในการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุด โดยเห็น
ว่าท าให้โฆษณานั้นมีความน่าดึงดูดมากขึ้น  

3. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านเสียง 
สหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง (2554) ศึกษาการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการรับรู้            

ตราสินค้าของผู้บริโภค ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเสียงที่ใช้ในการ
โฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sakara & Alhassan (2014) พบว่าการ
โฆษณาที่ใช้เสียงเพลงดังติดหู ท าให้โฆษณานั้นมีความน่าสนใจ เช่นเดียวกับ Bruner & Kumar (2000) 
พบว่าเสียงเพลงประกอบโฆษณาที่ก าลังดังอยู่ จะช่วยท าให้จดจ าโฆษณาได้  โดยผู้บริโภคจะให้ความ
สนใจกับโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความตื่นเต้น รวมถึงมีความหมายเข้ากับสินค้า ท าให้จดจ าได้ง่าย 
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(Kim & KoIm, 2010) อีกทั้งผู้ชมจะให้ความสนใจต่อโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย 
(Lau & Lee, 2013) การที่แบรนด์หนึ่ง ๆ สามารถก าหนด Brand Voice ที่ชัดเจนและสามารถสื่อสาร
ด้วย Voice เดยีวกันอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน นอกจากจะท าให้แบรนด์มีเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดแล้ว 
ยังท าให้แบรนด์มีความน่าเชื่อถือในความรู้สึกของผู้บริโภค (วารสารผู้ส่งออก, 2558) 

4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียง 
การแนะน าผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงที่เป็นดารานักแสดง มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของ

ผู้บริโภค โดยพบว่าผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทดารานักแสดงที่เคยใช้หรือ
คุ้นเคยกับสินค้าตรานั้น ๆ เป็นอย่างดี จะมีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาได้มากกว่า             
การใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้ ( Ilicic and Webster, 2012) ขณะที่     
รัฐพงศ์ จั่วแจ่มใส (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อแนวโน้มในการรับชมโฆษณาทรูวิวในสตรีม
บนวีดีโอออนไลน์ผ่านทัศนคติ คือ ปัจจัยด้านพรีเซนเตอร์ และเนื้อหาการโฆษณา พบว่า มีอิทธิพลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อแนวโน้มในการรับชมโฆษณา 

Diallo (2012) พบว่า กลุ่มเป้าหมายจะจดจ าโฆษณาที่ใช้ภาพถ่ายของผู้มีชื่อเสียงที่มาเป็น                 
พรีเซ็นเตอร์ อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ohanian (2013) ที่พบว่า ความน่าเชื่อถือของบุคคลที่
ท าการรับรองผลิตภัณฑ์ (source creditability) คือ ลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส่งสารที่จะส่งผลให้เกิด
ความตั้งใจซื้อ ผู้รับรองผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือ (creditability endorser) คือ บุคคลที่คนทั่วไปยอมรับ 
และเชื่อว่าสิ่งที่เขาบอกกล่าวนั้นจะฝังอยู่ในใจของผู้ รับสาร ส่งผลถึงความเชื่อถือในตัวผู้ส่งสาร และ
เชื่อมโยงไปถึงการก่อตัวทัศนคติของผู้รับสาร เช่นเดียวกับ มนตรี พิริยะกุล (2560) ท าการศึกษาอิทธิพล
ของทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสินค้าในฐานะปัจจัยคั่นกลางที่ถ่ายทอดอิทธิพลขององค์ประกอบของการ
รับรองผลิตภัณฑ์โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงสู่ความตั้งใจซื้อ ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของการเป็น
บุคคลที่มีชื่อเสียงที่รับรองผลิตภัณฑ์ด้านความเชี่ยวชาญ และความน่าไว้วางใจเป็นตัวแปรที่ถ่ายทอด
อิทธิพลบางส่วนผ่านทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสู่ความตั้งใจซื้อ ขณะที่ความดึงดูดใจถ่ายทอดอิทธิพล
ทั้งหมดผ่านทัศนคติที่มีต่อการโฆษณาสู่ความตั้งใจซื้อ 

ทัศนคติต่อตราสินค้า 
จากงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติต่อตราสินค้าที่ผ่านมา พบว่าประเด็นส าคัญในการวัด

ทัศนคติต่อตราสินค้า ได้แก่  เครื่องหมายตราสินค้าหรือโลโก้และองค์ประกอบด้านสโลแกน                       
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 งานวิจัยของ Miguel (2013) พบว่าสโลแกนเป็นหนึ่งในอีกองค์ประกอบที่มีบทบาทส าคัญ 
อย่างยิ่งในการสร้าง Brand Identity ภาระหน้าที่ส าคัญของสโลแกนคือการเข้าไปเชื่อมต่อกับจิตใต้
ส านึกของผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้ผู้บริโภคจ าสโลแกนได้และระลึกถึงแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 
สอดคล้องกับ Sakara & Alhassan (2014) พบว่าการคิดค้นสโลแกนที่ดีมีความส าคัญต่อ Brand 
Identity เป็นอย่างมาก โดยสโลแกนที่ดีจะต้อง สั้น กระชับ และได้ใจความ สามารถท าให้ผู้อ่าน หรือ
ลูกค้า เข้าใจและเกิดความสนใจภายในข้อความไม่ก่ีพยางค์   

ขณะเดียวกัน การศึกษาถึงองค์ประกอบตราสินค้าด้านรูปแบบโลโก้ พบว่าเกิดขึ้นพร้อมกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจค้าปลีกที่ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เริ่มเห็นความส าคัญของการมีสัญลักษณ์  
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ที่เป็นตัวแทนของห้าง เพ่ือให้ผู้บริโภคเห็นและจ าได้ในระยะไกล ๆ  (Sakara & Alhassan, 2014)  
โดยงานวิจัยของ Pashkevich และ Zigmond (2012) พบว่า การที่ โลโก้มีความเรียบง่าย ไม่ได้
หมายความว่าจะท าให้แบรนด์มีความน่าเบื่อ ความเรียบง่ายของโลโก้ยังสามารถสะท้อนความเป็นผู้มี
รสนิยมและความเป็นมืออาชีพได้ ในขณะเดียวกันโลโก้ที่แตกต่างจากคู่แข่งรายอ่ืน จะสามารถท าให้
ผู้บริโภคเกิดการจ าได้ง่ายขึ้น 

สรุปได้ว่า การเลือกองค์ประกอบตราสินค้าที่ดี จะส่งผลให้ตราสินค้าเป็นที่รับรู้และเข้าถึงกลุ่ม
ผู้บริโภคได้ง่าย ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการควบคุมตลาดสินค้า ช่วยเพ่ิมยอดขาย ช่วยลดค่าใช้จ่าย           
ในการขาย เนื่องจากเมื่อตราสินค้าเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของผู้บริโภค จะท าให้
ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นจากตราสินค้า เป็นการลดเวลาและความพยายาม           
ในการขายสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละราย และลดการเปรียบเทียบด้านราคาสินค้า เพราะผู้บริโภคยอมรับ
ในราคาสูงกว่าด้วยความเชื่อว่า สินค้าที่มีตราสินค้าเป็นที่นิยมแพร่หลายจะมีคุณภาพดีกว่าสินค้าที่ตรา
สินค้าเป็นที่ไม่รู้จัก และยังช่วยให้ผู้ผลิตตราสินค้าสามารถแนะน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ให้เป็น 
ที่ยอมรับในตลาดได้ง่ายข้ึน หากน าออกจาหน่ายภายใต้ตราสินค้าท่ียอมรับ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ซึ่งมีจ านวน
47,535,410 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) ผู้วิจัยได้น ามาค านวณหากลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน (Taro Yamane, 1973) ได้จ านวน 400 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์
การวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เมื่อน ามาสรุปผลเป็นค่าเฉลี่ยเพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ได้
ค่าเท่ากับ 0.85 จึงสรุปว่าแบบสอบถาม มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ อีกทั้งผู้วิจัยพิจารณาจากค่า
สัมประสิทธิ์ครอนแบ็ช อัลฟ่า (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยผลการตรวจสอบความเชื่อมั่น
ของค าถามแต่ละประเด็น โดยส ารวจกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน พบว่าคะแนนค่าความเชื่อมั่น                
ทั้งฉบับเท่ากับ 0.925 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่า 0.70 ทุกด้าน จึงถือว่า
แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ และมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เพ่ือการวิจัยต่อไป ส าหรับสถิติที่ใช้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) การวิเคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  
 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.3 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 33.8 
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 55.3 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานเอกชน ร้อยละ 39.8               
มีสถานภาพโสด ร้อยละ 54.5 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 44.8 

ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ 
ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับ

มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 (S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรก
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พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านระยะเวลาของวิดีโอโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก              
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = 0.67) รองลงมาคือ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านการ
น าเสนอของวิดีโอโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 (S.D. = 0.70) ตามด้วยการให้
ความส าคัญกับด้านเสียงของวิดีโอโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 (S.D. = 0.74) 
และให้ความส าคัญกับด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (S.D. = 
0.65) ตามล าดับ  

ทัศนคติต่อตราสินค้า 
ทัศนคติต่อตราสินค้าในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับค่าเฉลี่ย ล าดับแรกพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญกับด้านสโลแกนในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 (S.D. = 0.61) และให้
ความส าคัญกับด้านเครื่องหมายตราสินค้าหรือโลโก้ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 (S.D. = 0.59) 
ตามล าดับ  

การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบเงื่อนไขของ Multiple linear regression analysis พบว่า ทัศนคติต่อการชมวิดีโอ

โฆษณาออนไลน์ ด้านระยะเวลา ด้านการน าเสนอ ด้านเสียง และด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียง             
ไม่ เกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกันเอง (Multicollinearity) เนื่ องจากค่า
คลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (Tolerance) ทุกตัวแปร มีค่ามากกว่า 0.1 (คืออยู่ระหว่าง 0.482 ถึง 0.694) 
และค่าที่สะท้อนให้ เห็นถึงอิทธิพลร่วมของตัวแปรท านาย  (VIF) ทุกตัวแปร มีค่าน้อยกว่า 10  
(คืออยู่ระหว่าง 1.442 ถึง 2.073) แสดงว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กัน (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2557)
ผู้วิจัยจึงท าการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

 
ตารางที่ 1 
อิทธิพลของทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย 

หมายเหตุ: TIME = ด้านระยะเวลา, PS = ด้านการน าเสนอ, AUD = ด้านเสียง, PST = ด้านพรีเซนเตอร์
หรือผู้มีชื่อเสียง 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ “ทัศนคติต่อการ 
ชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์” และตัวแปรตาม “ทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย” ซึ่งมีค่าเท่ากับ 

 Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1.767 0.154  11.475 0.00* 
TIME 0.125 0.037 0.159 3.357 0.00* 
PS 0.153 0.042 0.205 3.609 0.00* 
AUD 0.127 0.039 0.180 3.293 0.00* 
PST 0.174 0.043 0.216 4.015 0.00* 
R = 0.618; R2 = 0.383; Adjusted R2 = 0.376; SEE = 0.415; Durbin-Watson = 1.743 F = 61.174 
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0.61 ดังนั้นทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ ด้านระยะเวลา ด้านการน าเสนอ ด้านเสียง และ
ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย โดยมีค่าความ 
ผันแปรของตัวแปรตอบสนอง (R Squared) เท่ากับ 0.38 หรือสามารถร่วมกันท านายการเปลี่ยนแปลง
ได้ร้อยละ 38 และเมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน (Standardized Coefficients) พบว่า 
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทยมากที่สุด คือ ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มี
ชื่อเสียง (0.216) รองลงมาคือ ด้านการน าเสนอ (0.205) ด้านเสียง (0.180) และด้านระยะเวลา (0.159)  
 
สรุปและอภิปรายผล  

อิทธิพลของทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภคชาวไทย 

ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย      
ร้อยละ 38 โดยที่ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิพลมากที่สุด (Beta = 0.216) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Diallo (2012) พบว่า กลุ่มเป้าหมายจะจดจ าโฆษณาที่ใช้ภาพถ่ายของผู้มีชื่อเสียงที่มา
เป็นพรีเซ็นเตอร์ และสอดคล้องกับวาทินี เจียมสุขสุจิตต์ (2552) และ Ilicic and Webster (2012)  
โดยพบว่าผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลจากบุคคลที่มีชื่อเสียงประเภทดารานักแสดงที่เคยใช้หรือคุ้นเคยกับ
สินค้าตรานั้น ๆ เป็นอย่างดี จะมีอิทธิพลท าให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อโฆษณาได้มากกว่าการใช้บุคคลที่
มีชื่อเสียงที่ไม่สามารถเชื่อมโยงกับตราสินค้าได้  

ตัวแปรที่มีระดับอิทธิพลรองลงมาคือ ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ด้านการน าเสนอ
ส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย (Beta = 0.205) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษารูปแบบ
ของโฆษณาออนไลน์มีผลต่อการสั่งซื้อสินค้าของผู้บริโภค พบว่า เป็นภาพของสินค้ามีสีสันเป็นโทนเย็น 
ภาพประกอบการโฆษณาส่วนใหญ่จะเป็นภาพเคลื่อนไหวขนาดของภาพประกอบในการโฆษณา ส่วน
ใหญ่จะเป็นภาพขนาดปานกลาง (Ilicic and Webster, 2012) เช่นเดียวกับการศึกษาของ Goldsmith 
et al. (2002) พบว่า ภาพในสื่อโฆษณามีอิทธิพลที่สุดต่อโฆษณามีอิทธิพลอย่างมากต่อทัศนคติที่มีต่อ
การโฆษณา และจากการศึกษาของสหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง  (2554) ศึกษาการโฆษณาผ่านระบบ
อินเทอร์เน็ตส่งผลต่อการรับรู้ตราสินค้าของผู้บริโภค ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับการใช้รูปภาพเคลื่อนไหวในการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ตในระดับมากท่ีสุด โดยเห็น
ว่าท าให้โฆษณานั้นมีความน่าดึงดูดมากข้ึน 

ตัวแปรที่มีระดับอิทธิพลถัดมาคือ ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ด้านเสียงส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย (Beta = 0.180) ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ Sakara & 
Alhassan (2014) พบว่าการโฆษณาที่ ใช้ เสียงเพลงดังติดหู  ท าให้ โฆษณานั้นมีความน่าสนใจ 
เช่นเดียวกับ Bruner & Kumar (2000) พบว่าเสียงเพลงประกอบโฆษณาที่ก าลังดังอยู่ จะช่วยท าให้
จดจ าโฆษณาได้ โดยผู้บริโภคจะให้ความสนใจกับโฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่มีความตื่นเต้น  รวมถึงมี
ความหมายเข้ากับสินค้า ท าให้จดจ าได้ง่าย (Kim & KoIm, 2010) อีกทั้งผู้ชมจะให้ความสนใจต่อ
โฆษณาที่ใช้เสียงดนตรีที่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งผลการศึกษาของสหเทพ เพ็ชรเกลี้ยง (2554)  
ยังพบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเสียงที่ใช้ในการโฆษณาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่ส่งผลต่อการรับรู้
ตราสินค้าของผู้บริโภคในประเทศไทย 
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รวมทั้งทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ด้านระยะเวลาส่งผลต่อทัศนคติต่อตราสินค้าของ
ผู้บริโภคชาวไทย (Beta = 0.159) เป็นอันดับสุดท้าย โดย Pashkevich และ Zigmond (2012) พบว่า 
การมีปุ่มให้ข้ามโฆษณาหลังชมไปแล้ว 5 วินาที มีประสิทธิภาพมากกว่าแบบเดิม และท าให้ผู้ชมไม่รู้สึก
ร าคาญ แต่เป็นความพอใจ และลดทัศนคติในแง่ลบต่อการโฆษณา อีกทั้งยังสอดคล้องกับ Sandi และ 
Fachira (2014) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการชมวีดีโอโฆษณาที่มีปุ่มให้ข้ามหลังจากชมไปแล้ว            
5 วินาที พบว่าทัศนคติของผู้ซื้อที่มีต่อโฆษณา จะได้รับอิทธิพลจากความร าคาญโฆษณา ความน่าเชื่อถือ 
และความเกี่ยวข้องของสินค้ากับลักษณะส่วนบุคคล โดยที่ความร าคาญมีอิทธิพลในทางลบและร้อยละ 
96.7 ของนักศึกษาจะกดปุ่มข้ามโฆษณา  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อตราสินค้าของผู้บริโภคชาวไทย ร้อยละ 38 โดยที่ด้านพรีเซนเตอร์หรือผู้มีชื่อเสียงมีอิทธิพล
มากที่สุด ดังนั้นเจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการวีดีโอออนไลน ์ ควรคัดสรรพรีเซนเตอร์ที่มีคาเรคเตอร์หรือ
ไลฟ์สไตล์ที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของสินค้าและบริการ เพ่ือท าให้ผู้ชมกับพรีเซนเตอร์มีความรู้สึก
ใกล้ชิดกันมากขึ้น (Ohanian, 2013) ทั้งนี้ควรระวังการเลือกใช้พรีเซนเตอร์ที่หน้าซ้ ากัน เนื่องจากรับ 
พรีเซนเตอร์หลายแบรนด์ ท าให้คนจดจ าแบรนด์ไม่ได้ หรือไม่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์กับ            
พรีเซนเตอร์ เจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการวีดีโอออนไลน ์จึงต้องท าให้พรีเซนเตอร์ที่เลือกมีความโดดเด่น 
และประกบกับแบรนด์อย่างเด่นชัด (นลินทิพย์ ภัคศรีกุลก าธร, 2563) 

2. จากการศึกษาทัศนคติต่อการชมวิดีโอโฆษณา ผู้บริโภคชาวไทยให้ความส าคัญกับเรื่อง
ระยะเวลาการน าเสนอของวิดีโอโฆษณาออนไลน์ที่ผู้ลงโฆษณาสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจต่าง ๆ ก่อน 5 
วินาที ท าให้ไม่กดข้ามวิดีโอโฆษณาออนไลน์มากที่สุด ดังนั้นเจ้าของสินค้าหรือผู้ให้บริการวีดีโอออนไลน ์ 
ควรเล่าประเด็นส าคัญของสินค้าให้ครบถ้วนและมีความน่าสนใจภายใน 5 วินาทีแรก ซึ่งเป็น “ช่วงต้น” 
ของคอนเทนต์อยู่แล้ว ซึ่งแนวคิดเบื้องต้นคือการท า 5 วินาทีแรกก่อนที่คนจะกด SKIP นั้น “น่าสนใจ” 
หรือ “น่าดึงดูด” เพียงพอที่จะท าให้คนอยากดูต่อ โดยการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอหรือเรื่องราวที่
สร้างให้ผู้ชมมีประสบการณ์ร่วมในวิดีโอโฆษณาออนไลน์ เพ่ือที่จะท าให้คนนั้นชมต่อไป และจับความ
สนใจของคนจะทะลุความสนใจ 5 วินาทีนั้นขึ้นมา 

 ข้อเสนอแนะส าหรับการท างานวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรศึกษาเรื่องการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นพรีเซนเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าของผู้บริโภค โดยสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัยไปเป็นแนวทาง ในการ
ก าหนดกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์โดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงเพ่ือ           
จูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ถึงภาพลักษณ์ท่ีดีของตราสินค้าได้ 
 2. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการเปรียบเทียบรูปแบบวิดีโอโฆษณาออนไลน์ ซึ่งผลการวิจัย
สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบวิดีโอโฆษณาออนไลน์ให้มีความสอดคล้องกับความตั้งใจชม
วิดีโอโฆษณาออนไลน์และความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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 3. ในการศึกษาครั้งถัดไปควรระบุประเภทผู้ชมวิดีโอโฆษณาออนไลน์ให้มีความชัดเจน เช่น ระบุ
จังหวัดหรือประเภทของสินค้าและบริการ เพ่ือจะได้มีข้อมูลที่สามารถอธิบายผลกระทบที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ (1) ศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน ตัวแทน
จัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (2) ศึกษาปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหา
ห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เลือกเฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการห้องพักในต่างประเทศผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาเท่านั้น โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล สถิติ
ที่ใช้คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความแตกต่างของค่าที (t-test) และ
ทดสอบค่าเอฟ (F-test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างมีการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ( X = 3.75) (2) ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ  
( X = 3.73)  (3) ด้านการตัดสินใจซื้อ ( X = 3.72) (4) ด้านการค้นหาข้อมูล ( X = 3.72) (5) ด้าน
พฤติกรรมหลังการซื้อ ( X = 3.26)  ตามล าดับ และยังพบว่าปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีส่งผลต่อระดับการตัดสินใจใช้บริการ
ห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 
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Abstract 
 The objectives of this research were to investigate the choices on Sharing 
Economy accommodation through the Agency and to compare the choices on Sharing 

Economy accommodation through the Agency of Thai outbound tourists to its  
demographic characteristic. Samples selected through purposive sampling, were 400 
Thai outbound tourists who made an accommodation reservation via the Agency in the 
past six months. The research instrument used online questionnaire surveys. In this 
quantitative research, frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and  
F-test with One-Way ANOVA were taken into the analysis. The findings revealed that 
the samples highly relied and decided to reserve Sharing Economy accommodation 
through Agency ( X = 3.64). In-depth study found that the most influenced factors were 
Evaluation of Alternative ( X = 3.75), Need Recognition ( X = 3.73), Purchase Decision  
( X = 3.72), Information Search ( X = 3.72), and Post Purchase Behavior ( X = 3.26), 
respectively. Moreover, the differences of the demographic factors namely: age, marital 
status, monthly income, and occupation affected the level of purchase decision on 
reserving sharing economy accommodation through agency at the statistically 
significant level .05. 
 

Keywords: Consumer’s Decision Making, Sharing Economy, Thai Tourist  
 

บทน า 
ผลส ารวจเกี่ยวกับแผนการท่องเที่ยวระดับโลกของวีซ่าเผยให้เห็นว่าในปีพ.ศ. 2560 นักเดินทาง

ชาวไทยเดินทางไปต่างประเทศบ่อยที่สุด (Visa Global Travel Intentions Study, 2018 อ้างถึงใน 
อรภา รอดพันธุ์, 2555) สอดคล้องกับสถิติการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยที่เพ่ิมขึ้ นทุกๆปี  
จากปีพ.ศ. 2557 คนไทยเดินทางออกไปยังต่างประเทศ 8,488,609 คนปีพ.ศ. 2558 จ านวน 
9,170,938 คน ปีพ.ศ. 2559 จ านวน 10,482,416 คน และปีพ.ศ. 2560 จ านวน 5,392,574 คนส ารวจ
จากเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน (ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง, 2561) ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่องในปี 2559 นักท่องเที่ยวชาวไทยมีการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ เฉลี่ย 5.49 วัน ต่อ 
1 ทริป มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ วันละ 5,592.15 บาทและคนไทยมีการใช้จ่ายในต่างประเทศรวม
ทั้งหมด 251,885.24 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปต่างประเทศ อาทิ  
ค่าตั๋วส าหรับการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตั๋วชมสถานที่ต่าง ๆ หรือค่าของฝาก (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2560)   
 นักท่องเที่ยวใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเข้าถึงที่พัก การค้นหาแหล่งที่พัก ณ จุดหมาย
ปลายทางนั้น ๆ การให้บริการจองห้องพัก แบบออนไลน์เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้เกิดธุรกิจคน
กลางในการรับจองที่พักโรงแรมที่ เรียกว่า Online Travel Agent (OTA) ซึ่งเป็นธุรกิจตัวกลางออนไลน์
เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจที่พักกับนักท่องเที่ยวโดยรวบรวมที่พักหลาย ๆ แห่ง เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถ
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เปรียบเทียบราคาและสิ่งอ านวยความ สะดวกที่ต้องการ ท าการจอง ตลอดจนจ่ายเงิน เพ่ือพร้อมเข้าพัก
ได้ในที่เดียว (อารยา จันทร์สกุล, 2560) 
 ระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันที่เติบโตขึ้นภายใต้ช่องทางในการติดต่อ สื่อสารที่สะดวก ระหว่าง
บุคคลสู่บุคคลผ่านการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เป็นการเติมเต็มข้อจ ากัดในด้านการติดต่อ 
สื่อสารและการตอบสนองต่อผู้ ใช้งาน (Daunoriene, 2015) ในการเข้าถึงทั้ งสินค้าและบริการ  
ซึ่งผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น ผ่านการให้บริการบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็ป
แล็ต หรือสมาร์ทโฟน ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการท าให้การเชื่อมโยงบุคคลให้เกิดเป็นชุมชน (Matzler, 
Veider, & Kathan, 2015) Airbnb เป็นบริการที่พักส าหรับผู้เดินทางทั่วโลกที่ต้องการหาที่พักราคา
ประหยัดหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเจ้าของที่พักคือคนในท้องถิ่นที่มีห้องหรือบ้านเกินความต้องการใช้  
(วีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี, 2560) 
 จากจ านวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเทคโนโลยีและพฤติกรรม
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เศรษฐกิจแบ่งปันได้เข้ามามีบทบาท ท าให้ธุรกิจจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปันเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาว่า ปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปัน ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยังต่างประเทศ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการน าไป
พัฒนาต่อยอดธุรกิจที่พักแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ของผู้ประกอบการด้านที่พัก เพ่ือให้ธุรกิจสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวไทยได้มากขึ้น และรองรับความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ
การท่องเที่ยว รวมทั้งพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการจองที่พักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักเมื่อเดินทางไป
ท่องเที่ยวยังต่างประเทศได้มากขึ้นต่อไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปัน 
 2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบถึงระดับการการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปัน ซึ่งสามารถเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการห้องพักน าไปใช้พัฒนาให้
สอดคล้องกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 
 2 ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ซึ่งเจ้าของ
ห้องพัก บ้านพักหรือผู้ประกอบการสามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงแผนธุรกิจการตลาดที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจบริการห้องพักแก่นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปยังต่างประเทศของลูกค้ากลุ่มต่างๆ  
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การทบทวนวรรณกรรม  
 อรภา รอดพันธ์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ 
ผ่าน website agoda.com ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ผ่าน website agoda.com ของผู้บริโภคชาวไทยในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แต่ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักออนไลน์
ผ่าน website agoda.com ไม่แตกต่างกัน ทั้งในภาพรวม และรายด้านย่อยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 การทดสอบสมมติฐาน พบว่าราคาเหมาะสม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ 
จองห้องพักออนไลน์ผ่าน website agoda.com มีค่ามากกว่า 0.05  
 พรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพัก
ผ่านตัวกลางออนไลน์ ผลงานวิจัย พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านอายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ไม่แตกต่างกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยัง
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เนื่องจากไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้วิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่า
ร้อยละ กรณีไม่ทราบประชากร โดยใช้สูตรของ W.G.  Cochran (1977 อ้างถึงใน กัลยา วานิชย์บัญชา และฐิ
ตา วานิชย์บัญชา, 2558) ได้กลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง เพ่ือป้องกันแบบสอบถามที่เกิดความผิดพลาด ผู้วิจัย
จึงท าการเก็บตัวอย่างเพ่ิมอีก 4% เท่ากับ 15 คน รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ทั้งสิ้น 400 
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ เคยใช้
บริการห้องพักในต่างประเทศผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน 
ที่ผ่านมาเท่านั้น 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์  
- เพศ  
- อายุ  
- สถานภาพสมรส  
- ระดับการศึกษา  
- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
- อาชีพ 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน 
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกจิแบ่งปัน 
- การรับรู้ถึงความต้องการ  
- การค้นหาข้อมูล  
- การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ  
- การตัดสินใจซื้อ  
- พฤติกรรมหลังการซื้อ 
 (Schiffman & Kanuk, 1997) 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่   
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักใน
แบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยใช้แนวคิดทฤษฎีของ Kotler and Armstrong (2013) ซ่ึงเป็นแบบประเมินค่า 
5 ระดับ (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ 
 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร ต ารา สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเลือก  
ใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ของนักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางไปยัง
ต่างประเทศ เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และกรอบ 
แนวคิดท่ีได้ก าหนดไว้ 
 2. น าแบบสอบถามที่สร้างไปเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้องและให้ค าแนะน า 
เพ่ือแก้ไขปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น แล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และมีความเชี่ยวชาญ
ทางด้านการตลาดออนไลน์ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือมาวิเคราะห์หาความเที่ยง ตรงเชิงเนื้อหาและภาษา  
ซ่ึงได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 จะถือเป็นที่ยอมรับได้ (Rovinelli and Hambleton, 1977 อ้างถึงใน กัลยา 
วานิชย์บัญชา และฐิตา วานิชย์บัญชา, 2558) 
 3. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปท าการทดลองใช้ กับกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยที่
เคยใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน จ านวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งใช้วิธีการ
หาค่าสัมประสิทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (α-Coefficient) จะต้องได้ค่าดัชนีมากกว่า .7 ขึ้นไป (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2550) ซึ่งจากการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน -Coefficient เท่ากับ .901 โดยถือว่า
แบบสอบถามมีความน่าเชื่อถือตามหลักสถิติ 
  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิธีการท าแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยผ่าน 
Survey Monkey ผู้วิจัยได้น าลิงค์ของแบบสอบถามแขวนไว้ตามเว็บไซต์ยอดนิยม เช่น เว็บไซต์ pantip 
เว็บไซต์ Chillpainai เป็นต้น เพราะเป็นเว็บไซต์ที่ผู้บริโภคโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเพ่ือการ
ค้นหาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะระบุไว้ว่าผู้ที่สามารถตอบแบบสอบถามได้
จะต้องเป็นผู้ที่เคยใช้บริการห้องพักในต่างประเทศผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
ภายในระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมาเท่านั้น โดยใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมกราคม 2563 
จ านวนทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ 
 1.  ปัจจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ และค่าร้อยละ  
 2. ประเมินระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจ
แบ่งปัน วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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 3. ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน 
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน วิเคราะห์โดยการทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) 
และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)  
 

ผลการวิจัย 
 1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.50 มีอายุระหว่าง 40 - 49 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.75 ซึ่งมีสถานภาพสมรส/ อยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 53.25 โดยมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 51.50 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.00 ซึ่งมีอาชีพ
เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน คิดเป็นร้อยละ 36.50 ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (n=400) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
     ชาย 190 47.50 
     หญิง 210 52.50 
อาย ุ   
     ต่ ากว่า 20 ปี 27 6.75 
     20 - 29 ปี 81 20.25 
     30 - 39 ปี 102 25.50 
     40 - 49 ปี 119 29.75 
     50 ปีขึ้นไป 71 17.75 
สถานภาพ   
     โสด 148 37.00 
     สมรส/ อยู่ด้วยกัน 213 53.25 
     หม้าย/ หย่าร้าง/ แยกกันอยู่ 39 9.75 
ระดับการศึกษา   
     มัธยมศึกษาหรือต่ ากว่า 43 10.75 
     ปวช./ ปวส. 87 21.75 
     ปริญญาตรี 206 51.50 
     ปริญญาโท หรือสูงกว่า 64 16.00 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน   
     ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 42 10.50 
     15,001 - 20,000 บาท 44 11.00 
     20,001 - 25,000 บาท 34 8.50 
     25,001 - 30,000 บาท  55 13.75 
     30, 001 - 35,000 บาท 88 22.00 
     40, 001 - 45,000 บาท 87 21.75 
     45,001 - 50,000 บาท  39 9.75 
     มากกว่า 50,000 บาท 11 2.75 
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ตารางที่ 1  
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ (n=400) (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาชีพ   
     นักเรียน/นักศึกษา 37 9.25 
     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 84 21.00 
     พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน 146 36.5 
     ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 113 28.25 
     พ่อบ้าน/แม่บ้าน 20 5.00 

รวม 400 100.00 
 

 2. กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบ
เศรษฐกิจแบ่งปัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
1. ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 2. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ  3. ด้านการตัดสินใจซื้อ  
4. ด้านการค้นหาข้อมูล และระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพัก 
ในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 

การตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน 
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 

X  S.D. แปลผล 

1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ 3.73 0.72 มาก 
2. ด้านการค้นหาข้อมูล 3.72 0.72 มาก 
3. ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ 3.75 0.68 มาก 
4. ด้านการตัดสินใจซื้อ 3.72 0.69 มาก 
5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 3.26 0.69 ปานกลาง 

โดยรวม 3.64 0.70 มาก 
 

 3. ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน 
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ดังตารางที่ 3 
 

ตารางที ่3 
ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหา
ห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

การตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
การรับรู้ถึง

ความต้องการ 
การค้นหา

ข้อมูล 
การประเมิน
ทางเลือกใน 

การตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจ
ซื้อ 

พฤติกรรม
หลังการซื้อ 

โดยรวม 

1. เพศ .574 .047* .787 .034* .029* .251 
2.  อาย ุ .002* .000* .000* .000* .015* .000* 
3.  สถานภาพ .019* .042* .000* .000* .003* .000* 
4.  ระดับการศึกษา .790 .646 .748 .074 .941 .511 
5.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน .000* .000* .000* .000* .000* .000* 
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ตารางที่ 3  
ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหา
ห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน (ต่อ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร ์

การตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
การรับรู้ถึง

ความต้องการ 
การค้นหา

ข้อมูล 
การประเมิน

ทางเลือกในการ
ตัดสินใจซื้อ 

การตัดสินใจ
ซื้อ 

พฤติกรรม
หลังการซื้อ 

โดยรวม 

6.  อาชีพ .717 .004* .420 .001* .506 .017* 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ สถานภาพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีระดับการ
ตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการ
ค้นหาข้อมูล ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลัง
การซื้อแตกต่างกัน 
 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหา
ห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปันโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกัน 
 กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักใน
แบบเศรษฐกิจแบ่งปันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกัน 
 นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพัก
ผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปันโดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 ระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน 
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน ตัวแทน
จัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับการศึกษาของเกศ
กาจน์  ขันอ้วน (2560) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านสื่อ
ออนไลน์ ของธุรกิจโรงแรม ในเขตอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการศึกษา พบว่า การ
ตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านสื่อออนไลน์ของธุรกิจโรงแรมในเขตอ าเภอหัวหิน จังห วัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า อยู่ในระดับมาก ทั้งในภาพรวม และรายด้าน 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่   
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 1. ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางท่องเที่ยวไปยัง
ต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก 
เพราะการได้รับการบริการที่ไม่ประทับใจในอดีตจึงต้องหาบริการอ่ืนมาทดแทน การรับรู้การส่งเสริม
การตลาดมีการโฆษณาลด แลก แจก แถม ท าให้เกิดความต้องการ และได้รับประโยชน์สูงสุดจากการ  
ใช้จ่ายหรือใช้บริการในครั้งนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของฐิตาภัทร์ ทรัพย์เจริญกุล (2559) ศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการจองห้องพักของนัก ท่องเที่ยวชาวไทย โดยผ่านตัวแทนบริษัทน าเที่ยวออนไลน์ ผลการศึกษา 
พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่จองห้องพักผ่านตัวแทนบริษัทน าเที่ยวออนไลน์ การให้ บริการให้ตรงต่อ
ความต้องการของลูกค้า อยู่ในระดับมาก 
 2.  ด้านการค้นหาข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดย
เลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการตัดสินใจเลือก  ใช้
บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก โดยมีการสืบค้นข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต ทราบข้อมูลจากกลุ่มอ้างอิง เช่น เพ่ือน ครอบครัว คนรู้จัก และการสอบถามจาก
สื่อมวลชน สอดคล้องกับการศึกษาของอรอมล ศรีจาด (2560) ศึกษา อิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชัน Booking.com ของประชากรใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า การตัดสินใจจองที่พัก ด้านการค้นหาข้อมูล  
อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 3. ด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไป
ยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก โดยมี
การเปรียบเทียบราคาห้องพักกับที่อ่ืน เลือกจากความศรัทธาในแบรนด์ของสินค้า และประเมินทางเลือก
ขั้นพ้ืนฐานจาก ความโดดเด่น สอดคล้องกับการศึกษาของอรอมล ศรีจาด (2560) ศึกษาอิทธิพลของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อทัศนคติและการตัดสินใจจองที่พัก ผ่านแอปพลิเคชั่น Booking.com 
ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว่า  การตัดสินใจจองที่พัก  
ด้านการประเมินทางเลือก อยู่ในระดับค่อนข้างมาก 
 4. ด้านการตัดสินใจซื้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ  
โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการตัดสินใจเลือก  
ใช้บริการห้องพักผ่าน ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก โดยนักท่องเที่ยว 
มีการเปรียบเทียบท าเลที่ตั้งของห้องพักกับห้องพักแห่งอ่ืน มีสิ่งอ านวยความสะดวกครบถ้วน และราคา
ห้องพักถูกกว่าที่อ่ืนสอดคล้องกับการศึกษาของจตุพร  รัตน์เถลิงศักดิ์ (2555) ศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการเลือกใช้บริการระบบจองห้องพักออนไลน์ของธุรกิจที่พักในประเทศไทย ผลการศึกษา 
พบว่า การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ มีผลในการเลือกใช้บริการของโรงแรม อยู่ในระดับมาก 
 5. ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ 
โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน มีระดับการตัดสินใจเลือก  
ใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน อยู่ในระดับมาก เมื่อนักท่องเที่ยวมี
ความพึงพอใจจากบริการก็จะแชร์ประสบการณ์ให้คนรอบข้าง ถ้าพอใจก็จะท าให้เกิดการซื้อซ้ าและ
แนะน าให้เกิดลูกค้ารายใหม่ ถ้าหากไม่พอใจบริการที่ได้รับก็อาจจะไม่กลับมาใช้บริการอีก สอดคล้องกับ
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การศึกษาของอรภา รอดพันธ์ (2555) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพัก
ออนไลน์ผ่าน website agoda.com ของผู้บริโภคชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่ ในอนาคตคิดว่าจะใช้บริการ website agoda.com 
 สรุปได้ว่าการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
ประกอบด้วย การประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ การรับรู้ถึงความต้องการ การตัดสินใจซื้อ  
การค้นหาข้อมูล พฤติกรรมหลังการซื้อ ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าหรับการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 
 
 ปัจจัยทางลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่มีเพศต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่าน
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของวีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี 
(2560) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก 
(AIRBNB) ผลการวิจัย พบว่า พบว่าปัจจัยทางด้านเพศ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพัก
ห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของที่ ไม่แตกต่างกัน 
 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่มีอายุ ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพัก
ผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของวีระวุฒิ จงวัฒนมนตรี (2560) ศึกษา เรื่อง 
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็นเจ้าของห้องพัก (AIRBNB) ผลการวิจัย 
พบว่า พบว่าปัจจัยทาง ด้านอายุ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าพักห้องพักแบบที่มีคนท้องถิ่นเป็น
เจ้าของที่ แตกต่างกัน 
 สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทน
จัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับรู้ถึงความต้องการ ด้านการค้นหาข้อมูล ด้านการประเมิน
ทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ด้านการตัดสินใจซื้อ และด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับการศึกษาของกฤษฎี เทียนชนะไชยา (2557) ท าการศึกษา
ปัจจัยประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความพึงพอใจในการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้บริการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในการใช้บริการจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน 
 ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศ โดยเลือกใช้บริการห้องพักผ่าน
ตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่มีอาชีพต่างกัน มีระดับการตัดสินใจใช้บริการห้องพัก
ผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการค้นหาข้อมูล และด้านการตัดสินใจซื้อ แตกต่างกันอย่าง 
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับการศึกษาของภูษณิษา  ปัจชามาตย์ (2560) ศึกษาความ
คิดเห็นและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครในการเลือกจองโรงแรมผ่าน
ออนไลน์เอเจนซี่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคชาวไทยที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอาชีพที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นและความเชื่อมั่นในการเลือกจองโรงแรมผ่านออนไลน์เอเจนซี่ แตกต่างกัน 
 นอกจากนี้ยังพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศโดยเลือกใช้
บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน ที่มีระดับการศึกษา ต่างกัน มีระดับ
การตัดสินใจใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สอดคล้องกับการศึกษาของพรกมล ลิ้มโรจน์นุกูล (2560) ศึกษา เรื่อง ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลางออนไลน์ ผลงานวิจัย  พบว่า ปัจจัยประชากร 
ศาสตร์ ด้านระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวกลาง
ออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

 จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทน
จัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้
ความส าคัญต่อการเลือกห้องพัก เป็นอย่างมาก จึงเป็นโอกาสทางการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจ
แบ่งปัน ด้านห้องพักท่ีจะส่งเสริมการขายได้ง่ายและสะดวกข้ึน ดังนั้น ด้านห้องพัก จึงต้องให้ความส าคัญ
กับขั้นตอนการตัดสินใจซื้อทุกข้ันตอนของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยว โดยในขั้นตอนด้านการรับรู้ถึงความ
ต้องการนั้น ควรให้ความส าคัญต่อการให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ ให้รู้สึกว่าได้รับประโยชน์สูงสุด
ในการเข้ามาใช้บริการ และอาจท าการส่งเสริมการตลาดมีการโฆษณา ลด แลก แจกแถมท าให้เกิดความ
ต้องการ ขั้นตอนด้าน การค้นหาข้อมูล ควรให้ความส าคัญต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เว็บไซต์ให้มากที่สุดเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับห้องพักและรายละเอียด
ของการให้บริการห้องพักได้สะดวก ขั้นตอนด้านการประเมินทางเลือกในการตัดสินใจซื้อ ควรสร้างความ
โดดเด่นของห้องพักว่ามีความแตกต่างจากห้องพักอ่ืน ๆ อย่างไร ทั้งในด้านภาพลักษณ์ของการให้บริการ 
ราคาห้องพัก ตลอดจนการสร้างแบรนด์ให้นักท่องเที่ยวจดจ า ขั้นตอนด้านการตัดสินใจซื้อ ควรน าเสนอถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่นักท่องเที่ยวจะได้รับ ท าเลที่ตั้งของห้องพักอยู่ใกล้กับสถานที่ส าคัญ การเดินทาง
สะดวก และมีราคาที่เหมาะสม ขั้นตอนด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ เป็นส่วนสุดท้ายของขั้นตอนการ
ตัดสินใจซื้อ จึงควรสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเพ่ือจะได้เกิดความพึงพอใจจากการ
บริการก็จะแชร์ประสบการณ์ให้กับคนรอบข้าง เกิดการเข้ามาใช้บริการซ้ า การแนะน าลูกค้ารายใหม่ 
 จากขั้นตอนการตัดสินใจซื้อมีประเด็นที่ผู้รับบริการพิจารณา ได้แก่ ประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ
จากการใช้จ่าย ประเมินถึงความโดดเด่น และความศรัทธาในรูปแบบของสินค้า มีสิ่งที่ได้เปรียบจาก
ห้องพักแหล่งอ่ืนๆ มีราคาที่ถูกกว่า เพราะถ้าหากว่าได้รับบริการที่พึงพอใจก็จะกลับมาใช้บริการอีก 
เนื่องจากความพึงพอใจของแต่ละบุคคล ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิง หรือเพศชาย หรือจะต่างสถานภาพกันก็
ตามก็จะแตกต่างกันไปตามความประทับใจที่จะได้รับจากการบริการนั้นๆ  
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 จากการวิเคราะห์ความแตกต่างของลักษณะด้านประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ  
ใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 
สถานภาพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และมีอาชีพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการห้องพัก
ผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ .05 ดังนั้น ผู้
ประกอบธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปัน จึงควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างของนักท่องเที่ยว ดังนั้น ด้าน
อายุ ควรจัด บริการที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน โดยนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ ซึ่งมี
แนวโน้มจะเป็น กลุ่มลูกค้าที่ส าคัญที่มีปริมาณท่ีมากข้ึน เนื่องจากประเทศต่าง ๆ เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
การจัดบริการห้องพักจึงควรให้ความส าคัญต่อการใช้บริการของผู้สูงอายุ เช่น ทางขึ้น-ลง ห้องน้ า บริการ
ด้านการพยาบาล เป็นต้น ส่วนนักท่องเที่ยวที่เป็นวัยรุ่นหรือวัยท างาน มักจะชื่นชอบความตื่นเต้น 
สวยงาม จึงควรจัดบริเวณห้องพักให้สามารถชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงามจากห้องพัก เป็นต้น ด้าน
สถานภาพ ควรค านึงถึงความแตกต่างของนักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น กลุ่ม
นักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพสมรส มักจะเดินทางมาเป็นครอบครัว ดังนั้น การจัดห้องพักควรมีเตียงนอน
ตั้งแต่ 3 เตียงหรือนอนได้ตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป โดยไม่ต้องให้นักท่องเที่ยวแจ้งความประสงค์ขอเตียงเสริม 
ดังนั้น การจัดห้องพักให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจึงควรจัดให้มีจ านวนเตียงที่หลากหลาย เหมาะสม
กับกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยไม่ต้องเรียกเก็บค่าใช้จ่ายค่าจัดเตียงเสริมเพ่ิม อันจะสร้างความประทับใจและ
ความพึงพอใจนักท่องเที่ยว ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ควรจัดบริการที่ค านึงถึงความแตกต่างเกี่ยวกับ
รายได้ของนักท่องเที่ยว โดยการพิจารณาจากบริการเสริมและคุณภาพห้องพักที่แตกต่างกันออกไปให้
เหมาะสมกับราคา ต้นทุนค่าใช้จ่าย เพ่ือที่ จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่หลากหลายระดับรายได้ 
และด้านอาชีพ  ควรจัดบริการห้องพักที่ค านึงถึงความแตกต่างของอาชีพของนักท่องเที่ยว ที่มักจะมี
ความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการควรจัดห้องพักให้มีความหรู ทันสมัย  
นักท่องเที่ยวที่เป็นนักเรียน นักศึกษาควรจัดห้องพักให้มีการตกแต่งที่แปลกตา แสดงไอเดียที่สร้างสรรค์ 
นักท่องเที่ยวที่มีอาชีพรับราชการ ควรจัดให้มีความเรียบงาน ใช้สอยอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้สะดวก เป็นต้น 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การศึกษาเชิงคุณภาพ เช่น การสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจองห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพัก 
แบบเจาะลึก การสังเกต เพ่ือให้เห็นข้อมูลที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น 2) ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมี
การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ผ่าน ของผู้บริโภคชาวไทย และ
ชาวต่างชาติว่ามีพฤติกรรมการใช้บริการจองห้องพักออนไลน์ แตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือจะได้น าข้อมูลมา
ปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคท้ังชาวไทย และชาวต่างชาติ  3) 
ควรท าการศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน ตามอายุ สถานภาพ รายได้และอาชีพว่าแต่
ละกลุ่มที่แตกต่างกันมีความต้องการใช้บริการห้องพักผ่านตัวแทนจัดหาห้องพักในแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน 
แตกต่างกันอย่างไร เพ่ือส าหรับใช้ในการวางแผนการตลาด 
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อิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬา 
The Influence of Word-of-Mouth Information Source on Sporting Goods 
Purchase Behavior 
                                                                                                     
นันทสารี สุขโต     Nuntasaree Sukato1 
สิทธิ์ ธีรสรณ์      Sid Terason2 
พีรยุทธ์ พัฒน์ธนญานนท์  Pirayut Pattanayanon3                                                                                                 
 
บทคัดย่อ 
 การบอกต่อเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน 
งานวิจัยเรื่องนี้มุ่งค้นหาว่าแหล่งข้อมูลของการตลาดแบบบอกต่อมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาของ
ผู้บริโภคอย่างไร ผู้วิจัยใช้วิธีส ารวจโดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นลูกค้าของร้านค้าสินค้ากีฬา
ซึ่งเลือกมาโดยวิธีสุ่ม และทดสอบโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวระหว่างกลุ่ม ผลการศึกษาพบว่าแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ ความถี่ของการซื้อสินค้า การเลือกสถานที่ซื้อ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ และการค านึง เรื่อง
ราคาของสินค้า สุดท้าย บทความนี้อภิปรายความหมายที่มีต่อผู้ท าการตลาดและนักวิชาการ รวมทั้ง
น าเสนอแนวทางการวิจัยในอนาคตท่ีอาจใช้สถานที่และบริบทการวิจัยที่ต่างไป 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการซื้อ สินค้ากีฬา การบอกต่อ  
 
Abstract     
 Word of mouth is an important marketing strategy for business in today’ s 
digital era.  This research aims to understand how the source of word-of-mouth 
marketing functions to affect the buying behavior of sporting goods consumers.  A 
survey was conducted on a probability sample of a retail store’s customers through a 
questionnaire. A one-way analysis of variance was used to test the model. The study 
found a significant effect of word-of-mouth source on consumer behavior in all four 
aspects which include purchase frequency, purchase location, purchase time, and 
purchase price concern. The paper ends with a discussion of the implications from the 
findings for marketing managers as well as researchers, and suggests directions for 
future research in different settings and contexts. 
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บทน า 
 ตลาดสินค้ากีฬาเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากถึง 22,000 ล้านบาทในประเทศไทย สินค้ากีฬา
แบ่งเป็นรองเท้ากีฬา 60% และสินค้ากีฬาอ่ืน ๆ 40% (Marketeer, 2016) ตลาดสินค้ากีฬาเติบโตมา
ตลอดด้วยเป็นเพราะผู้คนในปัจจุบันให้ความส าคัญของการรักษาสุขภาพมากข้ึน นอกจากผู้ประกอบการ
ในธุรกิจกีฬาต้องผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของลูกค้าซึ่งมีความหลากหลายแล้ว ยังต้องเข้าใจ
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาของลูกค้าด้วย อีกทั้งท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจกีฬา 
ผู้ประกอบการในธุรกิจกีฬาต้องสามารถใช้กลยุทธ์การตลาดในการโน้มน้าวให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าของ
บริษัทมากกว่าคู่แข่ง (Liu, Steenkamp, & Zhang, 2018) 
 การบอกต่อ (word of mouth) เป็นกลยุทธ์การตลาดประเภทหนึ่งที่ผู้ประกอบการอาจใช้เพื่อ
เพ่ิมยอดขายให้แก่สินค้าของบริษัท การบอกต่อเป็นการถ่ายทอดความคิด ความเห็น หรือข้อมูลให้แก่อีก
คนหนึ่ง เป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า บริการ หรือบริษัทหนึ่ง ๆ ผู้บริโภคอาจใช้การ
สื่อสารลักษณะนี้เมื่อเวลาจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ แต่กระนั้น การสื่อสารแบบบอกต่ออาจเป็นดาบสอง
คมต่อเจ้าของผลิตภัณฑ์ ตามความเห็นของ Consiglio, Angelis และ Costabile (2018) กล่าวคือ หาก
การบอกต่อเป็นในเชิงบวก อาจท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จในเวลาอันสั้น แต่ถ้าเป็นการบอกต่อเชิงลบ 
ก็สามารถท าลายชื่อเสียงของตราผลิตภัณฑ์หนึ่งไปได้อย่างรวดเร็ว  
 การบอกต่ออาจมีลักษณะทางวาจาเกี่ยวกับสินค้า อาจเป็นการสื่อสารแบบตัวต่อตัว (Taemin,  
Hyejin, & Yunhwan, 2019) งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบอกต่อส่วนใหญ่จะศึกษาผลของการสื่อสารระหว่าง
บุคคลที่มีต่อผู้รับสาร (เช่น Bansal & Voyer, 2000) ซึ่งล้วนแสดงให้เห็นความส าคัญของการที่การบอก
ต่อมีผลต่อเจตคติ ความตั้งใจซื้อ และพฤติกรรมการซื้อ Ganesh, Arnold และ Reynolds (2000) พบว่า
สิ่งที่จูงใจให้คนบอกต่อ คือ การที่ตนมีส่วนร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่บอกต่อ ความต้องการคลายความกังวลหรือ
ความตื่นเต้นในการใช้สินค้าที่บอกต่อ ความต้องการให้ผู้อ่ืนสนใจหรือยอมรับว่าตนเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
สินค้านั้น หรือเป็นเพราะตนมีส่วนร่วมกับข้อมูลที่บอกต่อ เช่น อาจเป็นบุคคลที่ใช้ในการโฆษณา หรืออาจ
เป็นเพราะตนมีส่วนร่วมแบบอ่ืน Gelper, Peres และ Eliashberg (2018) เชื่อว่าคนเราบอกต่อเพราะ
ต้องการช่วยเหลือผู้อ่ืน รักเพ่ือนมนุษย์ จึงต้องการให้ผู้อ่ืนทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ต้องการแนะน าสิ่งที่
ดีให้แก่ผู้อ่ืนได้ใช้ หรือต้องการบอกข้อดีข้อเสียของสินค้าตราต่าง ๆ Gelper, Peres และ Eliashberg 
(2018) พบว่าผู้บริโภคบอกต่อข้อมูลเชิงบวกเพราะมีความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืน ต้องการให้ตนเองดูดี และ
ต้องการความเห็นจากผู้อ่ืน แต่ถ้าบอกต่อข้อมูลเชิงลบก็เป็นเพราะต้องการแก้แค้น ระบายความโกรธ 
ความเครียดหรือความเสียใจของตน  
 เครือข่ายการบอกต่อเป็นเครือข่ายทางสังคมที่ประกอบด้วยผู้สื่อสารที่มีความสัมพันธ์ระหว่าง
กัน ความแนบแน่นของความสัมพันธ์เป็นพลังที่ดึงผู้บอกต่อและผู้รับข้อมูลบอกต่อเข้าหากัน (Babić, de 
Valck, & Sotgiu, 2020)  กล่าวคือ ความสัมพันธ์ดังกล่าวอาจเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่แนบแน่น เช่น คนที่
รู้จักกันผิวเผิน หรือความสัมพันธ์ที่สนิทสนม เช่น เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนเรียน งานวิจัยในอดีตได้ศึกษาผล
ของความสัมพันธ์ที่มีต่อการบอกต่อ เช่น Floh, Zauner, Koller, และ Ruschd (2014) พบว่าการบอก
ต่อที่มีผลกระทบต่อการซื้อนั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของความสัมพันธ์ ไม่ว่าผู้บริโภคจะซื้อเพ่ือความ
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เพลิดเพลินหรือเพราะต้องการใช้ประโยชน์จากสิ่งของที่ซื้อ Mittal และ Kamakura (2001) พบว่า
ผู้บริโภคที่มีความสัมพันธ์กันแบบแน่นแฟ้น จะได้รับการบอกต่อมากกว่าผู้ที่มีความสัมพันธ์แบบไม่สนิท  
 ความเชี่ยวชาญของผู้บอกต่อ เป็นความสามารถในทางวิชาชีพหรือประสบการณ์การบริโภค
ของผู้นั้น (Terason, 2014) มีงานวิจัยพบว่า หากผู้ บริโภคทราบว่าผู้บอกต่อมีความเชี่ ยวชาญ 
ในผลิตภัณฑ์นั้น ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อของตน (Bansal & Voyer, 2000) และเมื่อผู้บริโภคเชื่อว่า 
ถ้าได้ใกล้ชิดกับผู้บอกต่อที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ ตนก็จะได้รับความรู้ที่ทันสมัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ 
และได้รับการยอมรับนับถือจากคนอ่ืน (Consiglio, Angelis, & Costabile, 2018).) Liu, Steenkamp 
และ Zhang (2018) เสนอว่าผู้น าความคิดมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างยิ่งเพราะถูกมองว่าเป็น 
ผู้มีความรู้และความสามารถทางวิชาชีพในเรื่องนั้น  
 ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานโดยอิงข้อสรุปจากงานวิจัยบางเรื่องในอดีต (เช่น Hong et al., 2017; 
Gelper, Peres, & Eliashberg, 2018) ที่ว่าการส่งข้อมูลแบบบอกต่อมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก
ร้านค้าปลีก ซึ่งศึกษาทั้งที่เป็นแหล่งภายนอกและแหล่งภายใน ส าหรับงานวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยเจาะจงที่
สินค้ากีฬาและกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้บริโภคสินค้าประเภทนี้ โดยตั้งสมมุติฐานท านองเดียวกับงานที่กล่าว
มาแล้ว ว่าแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาในด้านต่าง ๆ ตามกรอบ
แนวคิดส าหรับการวิจัยในภาพที่ 1 นี้ 
 
  

 

 

 

 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ลูกค้าของร้านค้าจ าหน่ายสินค้ากีฬาแห่งหนึ่งในประเทศ
ไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562 และซื้อสินค้าอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ผู้วิจัยใช้วิธีเลือกตัวอย่างที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวโดยอาศัยความน่าจะเป็น (probability sampling) แบบสุ่มอย่างง่าย โดยจับสลาก
กลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทระหว่างพฤษภาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้
ด าเนินการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากมหาวิทยาลัย   
 ผู้วิจัยค านวณขนาดตัวอย่างได้เท่ากับ 392 คน โดยใช้ความเชื่อมั่นระดับ 95% ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานซึ่งทราบจากการศึกษาน าร่องเท่ากับ 2.02 และความคลาดเคลื่อนสูงสุดเท่ากับ 0.2 
(Cochran, 1977) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ออกไปให้กลุ่มเป้าหมาย 850 คน 

H2 

H1 

H3 

H4 

ความถี่ของการซื้อสินค้า 
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แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 342 -



แต่ได้รับกลับคืน 430 ฉบับ (50.6%) จากนั้นก็เลือกฉบับที่ตอบครบถ้วนเพื่อน าไปใช้วิเคราะห์ต่อไป ซึ่งมี
จ านวน 400 ฉบับ  
 แบบสอบถามที่ใช้ประกอบด้วยข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ และข้อค าถาม
แบบประเมินค่าที่ถามว่าแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อแต่ละประเภท (ได้แก่ เพ่ือน พนักงานขาย นักกีฬา 
และสื่อมวลชน) มีผลต่อผู้ตอบแบบสอบถามในเรื่องพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาหรือไม่ โดยครอบคลุม
พฤติกรรมการซื้อ 4 ด้าน ได้แก่ ความถี่ของการซื้อสินค้า การเลือกสถานที่ซื้อ เวลาที่ใช้ในการตัดสินใจ
ซื้อ และการค านึงเรื่องราคาของสินค้า ผลจากการตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม พบว่าพฤติกรรมการ
ซื้อแต่ละด้านมีความเชื่อมั่นประเภทความสม่ าเสมอภายใน ( internal consistency) ค่อนข้างสูง 
(Cronbach’s α > .7) และเครื่องมือมีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (index of item-objective congruence) (I’s > .81) 
 ผู้วิจัยใช้ เทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างกลุ่มแบบทางเดียว (one-way 
between-groups analysis of variance) เพ่ือศึกษาว่าแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อประเภทต่างๆ  
ซึ่งได้แก่ เพื่อน พนักงานขาย นักกีฬา และสื่อมวลชน มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาใน 4 ด้าน
ตามที่กล่าวข้างต้นหรือไม่ และใช้เทคนิค Least Significant Difference (LSD) ในการหาความ
แตกต่างระหว่างประเภทของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อ 
 อนึ่ง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของเทคนิคการวิเคราะห์ความแปรปรวนในหลาย
เรื่อง เช่น ในเรื่องความเป็นอิสระของข้อมูล ผู้วิจัยได้เลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ่มเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว 
ส่วนในเรื่องการแจกแจงปกติ ผู้วิจัยใช้การทดสอบ Shapiro-Wilk test เพ่ือประเมินการแจกแจงของ
ประชากรว่ามีภาวะปกติหรือไม่ และพบว่าประชากรทุกกลุ่มมีการแจกแจงปกติ ส่วนในเรื่องความเท่ากัน
ของความแปรปรวนนั้น ผู้วิจัยใช้การทดสอบ Levene’s F test และสรุปได้ว่าทั้ง 4 กลุ่มมีความ
แปรปรวนเท่ากัน 
 
ผลการศึกษา 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นลูกค้าชาย (55%) อีกส่วนเป็นลูกค้าหญิง (45%) ในจ านวน
นี้ มีผู้มีอายุ 15-20 ปีมากที่สุด (30.8%) รองลงมา คือ อายุ 21-30 ปี (19.8%) ถัดมา คือ มีอายุ 31-40 
ปี (18.3%) และอายุ 41-50 ปี (21.5%) ส่วนกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด (9.8%) คือ กลุ่มที่มีอายุ 51-60 
ปี ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (40.8%) รองลงมา คือ มัธยมศึกษาตอนต้น (22%) ถัด
มา คือ ปวส.หรืออนุปริญญา (20.3%) และกลุ่มที่มีจ านวนน้อยที่สุด (17%) คือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 
ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 29,999 บาท (40.2%) รองลงมา คือ ผู้มีรายได้ต่อเดือน 30,000-
49,999 บาท (33.8%) ถัดมา คือ ผู้มีรายได้ต่อเดือน 50,000-69,000 บาท (14%) และกลุ่มที่มีจ านวน
น้อยที่สุด (12%) คอื ผู้มีรายได้ต่อเดือนสูงกว่า 70,000 บาท 
 ในด้านความถี่ของการซื้อสินค้า แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถาม
มากท่ีสุด คือ เพ่ือน (M = 3.55, SD = 1.14) รองลงมา คือ นักกีฬา (M = 3.05, SD = 2.81) ถัดมา คือ 
พนักงานขาย (M = 2.96, SD = 1.86) และน้อยที่สุด คือ สื่อมวลชน (M = 2.09, SD = 1.38)  
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 ในด้านการเลือกสถานที่ซื้อ แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มีอิทธิพลต่อผู้ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด คือ นักกีฬา (M = 4.95, SD = 1.14) รองลงมา คือ เพ่ือน (M = 4.05, SD = 1.15) ถัดมา คือ 
สื่อมวลชน (M = 3.96, SD = 1.86) และน้อยที่สุด คือ พนักงานขาย (M = 2.49, SD = 1.18) 
 ในด้านเวลาที่ ใช้ ในการตัดสินใจซื้อ แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มี อิทธิพลต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ สื่อมวลชน (M = 4.54, SD = 1.14) รองลงมา คือ นักกีฬา (M = 4.55, SD 
= 2.21) ถัดมา คือ พนักงานขาย (M = 3.46, SD = 1.16) และน้อยที่สุด คือ เพ่ือน (M = 2.33, SD = 
1.12) 
 ในด้านการค านึงเรื่องราคาของสินค้า แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อที่มี อิทธิพลต่อผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด คือ สื่อมวลชน (M = 4.57, SD = 2.33) รองลงมา คือ เพื่อน (M = 4.05, SD = 
1.81) ถัดมา คือ พนักงานขาย (M = 3.92, SD = 1.86) และน้อยที่สุด คือ นักกีฬา (M = 2.29, SD = 
1.79) 
 เมื่อผู้วิจัยด าเนินการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มต่าง ๆ ก็พบว่า
แหล่งข้อมูลแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาแต่ละด้านอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งได้แก่ 
ด้านความถี่ในการซื้อ (F(3, 396) = 45.83, p < .001, η2 = .07) ด้านการเลือกสถานที่ซื้อ (F(3, 396) 
= 77.88, p < .001, η2 = .37) ด้านเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ (F(3, 396) = 67.53, p < .001, η2 = 
.44) และด้านการค านึงเรื่องราคาของสินค้า (F(3, 396) = 42.81, p < .001, η2 = .42)  
 นอกจากนี้  ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบรายคู่ โดยใช้การทดสอบ Fisher’s Least Significant 
Difference (LSD) ซึ่งสามารถควบคุมความคลาดเคลื่อนแบบ familywise ได้โดยอ้อม เพ่ือหาว่า
อิทธิพลจากแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อประเภทใดแตกต่างกันบ้างส าหรับพฤติกรรมการซื้อแต่ละด้าน และ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ดังกล่าวในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 
ค่าเฉลี่ยของการวัดตัวแปรเรื่องพฤติกรรมการซื้อที่เป็นฟังก์ชันของแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อ 
 

     เพื่อน พนักงานขาย    นักกีฬา   สื่อมวลชน 
ตัวแปร M SD M SD M SD M SD 
ความถี่ของการซื้อสินค้า 3.55a, b, c 1.14 2.96a, d 1.86 3.05b, e 2.81 2.09c, d, e 1.38 
การเลือกสถานที่ซื้อ 4.05a, b 1.15 2.49a, c, d 1.18 4.95b, d, e 1.14 3.96c, e 1.86 
เวลาในการตัดสนิใจซื้อ 3.33a, b, c 1.12 3.46b, d 1.16 4.55a, e 2.21 4.54c, d, e 1.14 
การค านึงราคาสนิค้า 4.05a, b 1.81 3.92a, c, d 1.86 2.29b, c, e 1.79 4.57c, d, e 2.33 
หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยในแถวเดียวกันที่มีดัชนีล่างเหมือนกันต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  
 
 ในด้านความถี่ในการซื้อนั้น ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากพนักงานขาย (t(398) = 1.45, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 1.18, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 2.22, p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
พนักงานขายมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน ( t(398) = 2.22,  
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p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬามีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
สื่อมวลชน (t(398) = 2.66, p < .001)  
 ในด้านการเลือกสถานที่ซื้อ ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากพนักงานขาย (t(398) = 3.11, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 2.44, p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
พนักงานขายมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน ( t(398) = 3.13,  
p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา ( t(398) = 3.01,  
p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬามีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
สื่อมวลชน (t(398) = 4.23, p < .001)  
 ในด้านเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ ผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนมีพฤติกรรม
การซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 6.11, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากพนักงานขาย (t(398) = 8.81, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อ
แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน (t(398) = 4.98, p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
พนักงานขายมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน (t(398) = 2.17,  
p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬามีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจาก
สื่อมวลชน (t(398) = 2.11, p < .001) 
 ในด้านการค านึงเรื่องราคาของสินค้า ผลการศึกษาพบว่าผู้ ที่ ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน 
มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากพนักงานขาย (t(398) = 3.91, p < .001) และ 
มีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 3.41, p < .001) กลุ่มที่ได้รับ
อิทธิพลจากพนักงานขายมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬา (t(398) = 
1.13, p < .001) และมีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากสื่อมวลชน (t(398) = 
3.11, p < .001) กลุ่มที่ได้รับอิทธิพลจากนักกีฬามีพฤติกรรมการซื้อแตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับอิทธิพล
จากสื่อมวลชน (t(398) = 1.27, p < .001) 
 
อภิปรายผล 
 จะเห็นได้ว่าแหล่งข้อมูลแบบบอกต่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาในทุกด้าน ไม่ว่า
จะเป็นด้านความถี่ของการซื้อสินค้า ด้านการเลือกสถานที่ซื้อ ด้านเวลาที่ใช้ในการตัดสินใจซื้อ หรือด้าน
การค านึงเรื่องราคาของสินค้า ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้แต่แรก แหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็น
เพ่ือน พนักงานขาย นักกีฬา หรือสื่อมวลชน ล้วนเป็นผู้ที่ผู้บริโภคเชื่อ ไว้วางใจ หรือไม่ก็มองว่าเป็น
ผู้เชี่ยวชาญ ผลดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบของนักวิชาการคนอ่ืนก่อนหน้านี้ (เช่น Bansal & Voyer, 
2000; Floh, Zauner, Koller, & Ruschd, 2014; Terason, 2012)  
  หากต้องการให้การตลาดแบบปากต่อปากจะประสบความส าเร็จ ผู้ท าการตลาดจะต้อง
สามารถใช้บุคคลที่อยู่รอบผู้บริโภคอย่างหลากหลายตามที่ Babić, de Valck, และ Sotgiu (2020)  
กล่าวไว้ ทั้งนี้เป็นเพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ยุคดิจิทัลในปัจจุบันที่สื่อออนไลน์ไม่เพียงแต่เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก แต่กลายเป็นสิ่งจ าเป็นในชีวิต
ของผู้บริโภค  
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 อาจเป็นไปได้ที่สินค้ากีฬามีคุณสมบัติไม่ต่างจากสินค้าประเภทอ่ืนตามที่ Terason (2012) 
เคยศึกษาเรื่องบุคลิกภาพของสินค้ากีฬา ซึ่งก็พบว่าไม่ต่างจากสินค้าทั่วไป การใช้บุคคลรอบตัวที่สามารถ
สร้างกระแสของอารมณ์ความรู้สึกได้ จะท าให้สินค้าฟุ่มเฟือยดังกล่าวเกิดกระแสการบอกต่อและเกิดการ
เลียนแบบในการบริโภค ในปัจจุบันกระแสดังกล่าวสามารถสร้างได้ในช่องทางโซเชียลมีเดียที่ผู้บริโภคใช้
อย่างแพร่หลายมาก ผู้บริโภคมีบทบาทของการรับสารและส่งสารและสร้างอิทธิพลต่อบุคคลรอบตัว 
ผู้ท าการตลาดไม่สามารถยัดเยียดข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าให้ผู้บริโภคบอกต่อกับบุคคลรอบข้างได้ ยกเว้นใน
กรณีที่ผู้บริโภคจะตระหนักเองว่าข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือแบรนด์นั้น ๆ มีประโยชน์ น่าสนใจที่จะบอก
ต่อ การบอกต่อถึงจะเกิดข้ึนได้ (Paley, Tully, & Sharma, 2019) 
 สินค้าจ าเป็นต้องใช้อิทธิพลของคนรอบข้างในการกระตุ้นพฤติกรรมในการบริโภค แหล่งบอก
ต่อที่น่าสนใจในปัจจุบัน คือ สื่อทางสังคม ซึ่งดูเหมือนจะสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ย วกับ
สินค้าออกไปได้อย่างกว้างขวางและรวดเร็วกว่าสื่อบุคคลแบบดั้งเดิม ผู้ท าการตลาดอาจท ากิจกรรม
ออนไลน์แล้วท าให้เกิดการบอกต่อ โดยเนื้อเรื่องหรือเรื่องราวนั้นจะต้องมีความโดดเด่นเห็นชัดและ  
มีประโยชน์หรือคุณค่าต่อผู้ที่ได้รับข้อมูลนั้น  
 ในอนาคต ผู้ที่สนใจอาจศึกษาประชากรที่ต่างไปจากงานนี้ เช่น บุคลากรทางการกีฬา ซึ่งอาจ
เป็นนักกีฬา โค้ช กรรมการตัดสิน ว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้ากีฬาต่างจากคนที่ไม่ใช่นักกีฬาอย่างไร 
หรืออาจศึกษาเชิงเปรียบเทียบในแง่ว่าผู้บริโภคท่ีมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันได้รับอิทธิพลจาก
แหล่งบอกต่อต่างกันอย่างไร นอกจากนี้ ผู้วิจัยอาจเปรียบเทียบอิทธิพลของแหล่งข้อมูลแบบอ่ืนๆ เช่น 
แบบตัวต่อตัว แบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบสื่อกระแสหลัก ส่วนสินค้าที่ศึกษาอาจเป็นสินค้ากีฬาโดยแบ่ง
ตามชนิดกีฬาหรือแบ่งตามประเภทสินค้า  
 งานวิจัยเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อร้านค้าอุปกรณ์ทางการกีฬาในแง่การบริหารความสัมพันธ์ 
กับลูกค้าช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าดีขึ้น ซึ่งสามารถน ามาวางแผนการบริหารงานขายและ
การจัดการพนักงานขายส าหรับผู้จัดการร้านค้าปลีกในอันที่จะเพ่ิมประสิทธิภาพของการขายและ 
เพ่ิมยอดขายในร้าน 
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Generation Z Consumers’ Purchase Interest 
 
Pakatip Kitirattrakarn1 
Chokchai Wanapu2 
Mullika Sungsanit3 
 
Abstract     

This study is Quasi experiment research that uses Nonequivalent Control Group 
Posttest design.  The population is Generation Z Consumers in Amphur Muang Nakhon 
Ratchasima. The sample group is divided into experiment group (AR advertising) and 
control group (Traditional Advertising). Data from the experiment was collected by 
using the AR technology adaptive to validate the customer perceptions. That AR media 
condition is guided by the detailed instruction as a process to set up and use AR 
technology on the smartphone. On the participant mobile screens 3D animation 
product designs will appear. After the AR-base presentation, a questionnaire was 
administered asking participants about consumer perceptions. Additional items 
measuring general attitudes toward the AR-base presentation and purchase interest 
were included.  

The questionnaires were used to collect data from 390 respondents and 
analyzed by using T-Test, Chi-Square and Pearson Product-moment Correlation. The                
T-Test results showed the differences between consumer perceptions of 3 
perspectives (interactivity, novelty and creativity) and attitudes toward products 
between AR technology and the traditional OOH advertising. However, the test on 
customer demands showed no difference on purchase interest between AR technology 
and the traditional OOH advertising in Chi-square test for Homogeneity. 
 
Keywords: Augment Reality, Advertising, Generation Z Consumer, Purchase Interest  
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Introduction 
With the exponential growth of Internet and social community in the last 

decades, the Internet usage began to grow dramatically. The Internet is affecting a 
broad range of activities. The growth in the popularity of social media, online 
marketing, and blogging is changing the way people communicates and informs. These 
make the Internet access an increasingly ubiquitous convenience. The Internet is used 
virtually everywhere, enabling people from all over the world to communicate with 
each other instantaneously and inexpensively. 

Now, Thailand has approached the digital economy which digital networking 
and communication infrastructures provide a global platform for people and 
organizations. The economy has driven mainly to apply IT and digital technology to 
increase productivity and maximize cost efficiency. A digital technology and the 
Internet of Things (IoT) are transforming the way people do business and creating 
immense opportunities for companies to adopt digital innovations. (Digital Economy, 
2014) 
 Thailand is rapidly growing in innovation due to an access to the Internet by 60 
percent of the population, where primarily access through smart device. Thailand is 
one of the highest times spent on the Internet and mobile phone per day, as a 
consequence, there is a huge amount of consumption on social media and online 
videos. Thailand is also ranked on the 10th for social media usage, and the 4th ranking 
for the most time spent on social media, (“Hootsuite” social media management 
platform and “We Are Social” global agency, 2018).  In addition, Thailand is in the top 
ten countries when looking especially on a number of Facebook users, where Bangkok 
has the most active Facebook accounts in the country.  The "Digital 2018 global 
overview", published in January 2018, said Thais registered the most time on the 
internet last year at 9.38 hours per day. Thais also spend the most time on the mobile 
internet at 4.56 hours (Bangkok Post, 2018). In terms of mobile social, media 
penetration (active accounts on top social networks in each country per capita), 
whereas the global rate is 39%. With all this growth, the advertising services and 
marketers have to adjust the strategy to keep up with the customers behavior 
transformation. 

Offline media in Thailand is affecting directly due to the changing of customer 
behaviors from the growth of the Internet. Expenditures on advertisement like 
newspapers, magazines, and radios have continuously declined, where newspapers 
have declined by 24.03 percent, magazines by 20.52 percent, and radios by 1.29 
percent (Nielsen, 2019).  Consequently, some newspapers and magazines producers 
have closed down their businesses, and some have developed business models to 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 349 -



 

provide online contents to serve on digital platforms. Hence, the firms have adjusted 
and developed themselves to access digital technology that can reach the competitive 
advantages and overtake economy changes. For advertising services, the business 
improves their marketing and advertising approaches by using the Internet to deliver 
messages and reach out to their customers. In a fast-changing world with a variety of 
free and easily access media, traditional advertising companies have to be adaptive in 
order to survive. 

Now, some large businesses in automotive manufacturers, fashion clothes 
industry and retail companies are beginning to implement the advertisement 
technology as part of their advertising strategy. That Augmented reality (AR) technology 
is used for their marketing to attract more customers.  Augmented reality is defined as 
the integration of digitally created media within an existing actual environment. This 
combination of virtual three-dimensional images within tangible surroundings provides 
unique sensory capabilities and communication opportunities.  That Augmented reality 
advertising can improves consumers' understanding about products,  provides them 
with the enjoyment of seeing themselves wearing the virtual reality item, and saves the 
transportation and shopping time, presumably resulting in its popular utilization in e-
commerce (Faust et al., 2012). 

This research is realized in the decline of offline media roles on the customer 
behavior. So, the research is studied on the way to adjust the media form by combine 
the offline media with the online media that use AR technology to link these media 
together and evaluate the result that focused on the effectiveness of AR in 3 
perspectives, media perception to customer attitude towards product or service and 
purchase interest, that use quasi-experiment research in Nonequivalent Control Group 
Posttest Design to compare the Augmented Reality advertising with traditional Out-Of-
Home media. The analysis result has attributed the knowledge in the disparity of both 
media that help the business to select the appropriate media to achieve the customer 
target at the right time. 
 
Purpose 

1. To compare the consumer perception towards advertising media in 3 
perspectives (interactivity, novelty and creativity) between traditional Out-Of-Home 
advertising and AR technology advertising. 

2. To compare the consumer attitude toward product and service between 
traditional Out-Of-Home advertising and AR technology advertising. 

3. To compare the consumer purchase interest between traditional Out-Of-
Home advertising and AR technology advertising. 
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Figure 1. Research Framework 
 
The Benefit of this Study 

The results of this study will help the marketeers and marketing managers to: 
1. Understand the consumer perceptions toward AR technology in OOH 

advertising on 3 perspectives (interactivity, novelty and creativity). 
2. Understand the consumer attitudes toward services between traditional OOH 

advertising and AR technology advertising. 
3. Apply AR technology in marketing and advertising in order to create purchase 

interest. 
 
Literature Review  
Advertising Creation with Augmented Reality Technology 

Due to the rapid advances in technology, a greater variety of marketing tools 
are currently available for presenting products more persuasively. A new emerging 
technology that has been receiving massive attention from many companies is 
augmented reality (AR). AR is defined as “the superposition of virtual objects 
(computer-generated images, texts, sounds etc.) on the real environment of the user” 
(Faust et al., 2012). AR is similar to virtual reality (VR) in aiming to enhance or enrich a 
viewer's experience. Unlike VR that electronically generates the image of the entire 
real-life setting, AR creates a superimposed overlay of the viewer in the electronically 
generated setting (Milgram et al., 1994). Thus, AR is more beneficial than VR to both 
retailers and consumers in that it allows consumers to view themselves wearing 
diverse virtual products without physically trying them on in a store (Verhagen et al., 
2014). In this way AR improves consumers' understanding about products, provides 
them with the enjoyment of seeing themselves wearing the item, and saves them 
transportation and shopping time, presumably resulting in its popular utilization in e-
commerce (Baek et al., 2012). In spite of its popularity and potential, no evidence has 

Attitude toward 

product or 

service 

Purchase Interest 
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Novelty 

Creativity OOH Advertising 
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- AR 
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confirmed that AR is a more persuasive tool than the existing traditional way of online 
product presentations in providing consumers' shopping experiences. 
 
Motivation and Behavior Models 

Howard-Sheth model is the model that represents consumer behaviors in 
the market. It attempts to explain the rationality of product chosen by 
the consumer under conditions of incomplete information and reduced processing 
capability. It analyses the behaviors, reactions and thinking processes that cannot be 
directly observed. (Jisana, 2014)  
 
The Effective Tool for E-commerce 

The research evaluates the effectiveness of augmented reality (AR) as an e-
commerce tool using two products. This study explores the effectiveness of AR by 
comparing it to a conventional website. The results show that AR provides effective 
communication benefits by generating greater novelty, immersion, enjoyment, and 
usefulness, resulting in positive attitudes toward medium and purchase intention, 
compared to the web-based product presentations. And the research compares the 
paths by which consumers evaluate products through AR versus web with a focus on 
interactivity and vividness. It is revealed that immersion mediates the relationship 
between interactivity, vividness and two outcome variables (usefulness and enjoyment) 
in the AR condition compared to the web condition where no significant paths 
between interactivity and immersion and between previous media experience and 
media novelty are found. Participants' subjective opinions about AR are examined 
through opinion mining to better understand consumer responses to AR. (Yim, et al., 
2017) 

 

 
Figure 2. How media characteristics function to influence purchase intention. (Yim, et al., 2017) 
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Research Methodology 
This Quasi-experiment research uses Nonequivalent Control Group Posttest 

Design that focuses on the effectiveness of AR technology in OOH advertising to 
customer purchase interest by using quantitative research.  The questionnaire, 
interview and observation are the instruments to gather data from the sample group.  
The population is Generation Z Consumers who live in Amphur Muang 
Nakhonratchasima. The sampling group includes 390 people which used in the Yamane 
sample group method with confidence level 95% and a level of significant 5%. The 
sample group is divided into the experiment group and the control group with 195 
people per group.  The data collection use simple random sampling process to sample 
the group selected. 

The experiment group was collected data by using the AR technology adaptive 
to validate the customer perceptions. That AR media condition is guided by the 
detailed instruction as a process to set up and use AR technology on the smartphone. 
Specifically, participants are asked to download the required software and prepared 
their smartphones. Once everything is all set, participants mobile screens will appear 
3D animation of Phimai Historical Park. After the AR-base presentation, a questionnaire 
was administered asking participants about creativity, interactivity and novelty. 
Additional items measuring general attitudes toward the AR-base presentation and 
purchase interest were included. All the measures are taken on a five-point Likert or 
semantic differential scale. Finally, to gain insights into participants' questionnaire 
responses, they were asked to provide their opinions about AR-based product 
presentations in an open-ended format. 

The questionnaire is passing the thorough verify process by pre-test with 30 
participants and adopt the Cronbach’s Alpha to analyze the reliability of the data that 
coefficient of reliability is 0.67 – 0.91 and post-test with 390 participants is 0.74 – 0.87 
as standard criteria.  The question is utilizing by PSPP program to reveal the statistic 
data  in  frequency,  percentage,  mean,  standard deviation, T-test, Pearson correlation 
and Chi-square test. 
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Table 1 
The reliability of data in pre-test sampling group (n = 30)  and post – test sampling 
group (n = 195) for traditional OOH advertising. 

Pre - test Post - test

1. Interactivity 3 0.83 0.76

2. Novelty 2 0.91 0.74

3. Creativity 2 0.83 0.75

4. Perception 3 0.88 0.87

5. Attitude 2 0.88 0.81

Data
Cronbach’s AlphaNumber of 

question

 
 
Table 2 
The reliability of data in pre-test sampling group (n = 30)  and post – test sampling 
group (n = 195)for traditional AR advertising. 

Pre - test Post - test

1. Interactivity 3 0.87 0.81

2. Novelty 2 0.80 0.78

3. Creativity 2 0.67 0.71

4. Perception 3 0.81 0.87

5. Attitude 2 0.82 0.87

Data
Number of 

question

Cronbach’s Alpha

 
 
Data Analysis and Results 
Demographic Characteristic of Respondents  

The demographic data of the control group (Traditional media) is similar to 
experiment group (AR media). The most respondents are the female who have age 
ranged from 21 – 25 years old, whereas the youngest respondent age is under 20 years 
old and the oldest is around 26 – 30 years old. The respondents are students who 
study in Bachelor degree. 
 
Consumer Perception towards Advertising Media 

The perception towards advertising media of the experiment group (AR media) 
have a very good satisfaction level that higher than the control group (Tradition media). 
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Table 3 
The satisfaction level consumer perception towards advertising media. 

Average SD Level Average SD Level

Perception

  Perception responsiveness 3.29 0.82 Good 3.75 0.85 Very Good

  Effectively access data 3.25 0.88 Good 3.88 0.83 Very Good

  Knowledge achievement 3.23 0.91 Good 3.88 0.85 Very Good

Data
Control Group (Tradition media) Experiment Group (AR media)

 
 
Purchase Interest Percentage 

The experiment group (AR media) is resulted to have more interested in 
traveling at Phimai Historical Park than the control group (Tradition media) with a result 
of 72.3 percent comparing to 69.7 percent. 
 
Table 4 
The frequencies and percentages of the Purchase Interest between the experiment 
group (AR media) and the control group (Tradition media). 

Frequency Percentage Frequency Percentage

Purchase Intention

  Travel 141 72.3 136 69.7

  Not travel 54 27.7 59 30.3

Total n = 195 100 n = 195 100

Data
Experiment Group (AR media) Control Group (Tradition media)

 
 
The Comparison of Consumer Perception towards Advertising Media 

The comparison of consumer perception towards advertising media between 
traditional OOH advertising and AR technology advertising. The analysis resulted that 
there is a difference in consumer perception towards advertising media in 3 
perspectives (interactivity, novelty and creativity) between traditional OOH advertising 
and AR technology advertising at Statistical significance of 0.05. 

 
Table 5  
T-Test of consumer perception towards advertising media 
 
 
 
 

Table 5

T-Test of consumer perception towards advertising media

Average SD Average SD

Perception

  Interactivity 3.76 0.81 3.45 0.64 -4.24 0.000

  Novelty 3.97 0.84 3.33 0.75 -7.98 0.000

  Creativity 3.95 0.75 3.34 0.73 -8.11 0.000

Note : * Statistical significance 0.05

Data
Experiment Group (AR media) Control Group (Tradition media)

t Sig.
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The Comparison of Consumer Attitude towards Product or Service 
The comparison of consumer attitude towards product or service between 

traditional OOH advertising and AR technology advertising. The analysis shown that 
there is a difference in consumer attitude towards product or service at Statistical 
significance of 0.05. 

 
Table 6  
T-Test of consumer attitude towards product or service  

 
 
 

 
 
The Comparison of the Consumer Purchase Interest 

The comparison of the consumer purchase interest between traditional OOH  
advertising and AR technology advertising. The analysis resulted that there is no 
difference in consumer purchase interest between traditional OOH advertising and AR 
technology advertising at Statistical significance of 0.577. 

 
 Table 7 
 Chi-Square of the consumer purchase interest 

Purchase Interest 
Media Type Interest No interest d.f   Sig. Total 

AR 141 54 1 0.31 0.577 195 
Tradition 136 59       195 

 
Conclusion and Discussion 
 The comparison of AR advertising and traditional Out-Of-Home advertising in 
perception, attitude toward products and purchase interest were analyzed by using T-
Test, Chi-Square and Pearson Product-moment Correlation.  The T-Test results showed 
the differences between consumer perceptions of 3 perspectives (interactivity, novelty 
and creativity) and attitudes toward products between AR technology and the 
traditional Out-Of-Home advertising at a Significant level of 0.000.  However, the test 
on customer demands showed no difference on purchase interest between AR 
technology and the traditional Out-Of-Home advertising at a Significant in level of 0.577 
in Chi-square test for Homogeneity.  An advertisement using AR technology creates 

Table 6

T-Test of consumer attitude towards product or service

Average SD Average SD

  Attitude 3.81 0.92 3.51 0.83 -3.36 0.001

Note : * Statistical significance 0.05

Data
Experiment Group (AR media) Control Group (Tradition media)

t Sig.
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more purchase interest than a traditional way of advertisement at a level of 72.3 
percentage. 

The perception towards media of the AR advertising has a satisfaction level of 
consumer higher than the Tradition media due to the AR media has responsiveness to 
customer that they can interact with the media to access the efficiency data and 
achieve more important product or service knowledge. For this reason, the AR 
advertising has contributed to attract the consumer attention and impression that the 
marketeers can adapt this innovation to create more purchase interest. 
 
Future Research 
 1. The product or service in this research is a tourist attraction that is not 
attached to any brand name or trademark.  If the researcher is interested in any other 
products or services, they can define the brand name or trademark to achieve the 
thorough data and customer insight on that product or service. 
 2. This research is focused on students who born between the late 1990s to 
early 2000s. The researcher should study in other age ranges to expand the research 
result that will be useful for a further knowledge. 
 3. This research studied the effectiveness of AR technology in Out-Of-Home 
advertising on 3 perspectives (consumer perception, attitude toward advertising media 
and purchase interest). The researcher can study in other perspectives to get the deep 
insight data because the customer purchase interest is depending on various factors. 
 4. This Quasi-experiment used Nonequivalent Control Group Posttest Design 
that compares between the experiment group (AR media) and the control group 
(Tradition media). The researcher can study in the other media type such as VR 
technology to get more data and results in the comparison. 
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การเพ่ิมผลผลิตด้วยวิธีการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร   
Productivity by Method of Overall Equipment Effectiveness Improvement 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือต้องการเพ่ิมผลผลิตของสายการผลิตถั่วและงาด้วยวิธีการ
ปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE) ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อค่า OEE ประกอบไปด้วย อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตรา
คุณภาพ โดยใช้หลักการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total preventive maintenance: TPM) 
ประกอบด้วยการปรับปรุงเฉพาะเรื่อง และการบ ารุงรักษาตามแผน เพ่ือค้นหาสาเหตุหลักที่ท าให้
เครื่องจักรช ารุดและเสียกะทันหัน (Breakdown) ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว้ และได้มีการควบคุมอะไหล่ส ารองเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร  
จากการด าเนินงานพบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสายการผลิตถั่วและงาเพ่ิมขึ้น 6.65 %  

 
ค าส าคัญ: ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง การบ ารุงรักษาตามแผน 
 
Abstract 
 The objective of this research was to study the productivity improvement of 
bean and sesame seed production line through improving the overall equipment 
effectiveness (OEE). Factors studied were composed of machine rate, efficiency, and 
quality total preventive maintenance technique (TPM) to analyze and identify break 
down problems. These were directed to setting the maintenance plan and machine 
spare part control to be ready for quick maintenance. The result showed that the 
overall equipment effectiveness of bean and sesame seed production lines increased 
to 6.65%.  
 
Keywords:  Overall Equipment Effectiveness,  Individual Improvement,  Planned 
Maintenance 
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บทน า 
 ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจสูง ภาคธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการผลิต ปัจจุบันสิ่งที่ส าคัญคือการปรับลดต้นทุนของกระบวนการ
ผลิตเพ่ือความอยู่รอดและสามารถแข่งขันได้ กระบวนการผลิตที่ดีต้องมีความพร้อมของเครื่องจักร  
ซึ่งภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นมีเครื่องจักรที่หลากหลายและมีลักษณะการใช้งานของแต่ละ
อุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน เครื่องจักรเมื่อมีการใช้งานสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือ การเกิดความเสียหาย 
การช ารุดทรุดโทรมไปตามระยะเวลาการใช้งาน เมื่อเครื่องจักรต้องหยุด เพ่ือท าการบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต การบ ารุงรักษาเครื่องจักรจึงเป็นสิ่งส าคัญเพ่ือ
ยืดอายุการใช้งาน และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร โดยโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปจะท าการ
บ ารุงรักษาเครื่องจักรแบ่งเป็น 2 แบบ คือ การซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) 
และการซ่อมแซมหลังจากเครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้อง (Breakdown Maintenance) 
 บริษัทกรณีศึกษานั้นเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรผลิตธัญพืช ได้ท าการผลิตสินค้าประเภทถั่ว
และงาหลากหลายชนิด ขั้นตอนที่ส าคัญในการผลิตคือกระบวนโม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิ 
ความขาว ความสะอาด และอ่ืน ๆ ซึ่งมีขั้นตอนในการสั่งงานโดยใช้เครื่องจักรที่ซับซ้อน เนื่องจากเป็น
บริษัทที่เปิดด าเนินการมาเป็นเวลานาน ระบบที่ใช้ควบคุมการผลิตเป็นระบบ Manual ทั้งหมด และ
เครื่องจักรที่ใช้เป็นเครื่องจักรที่ประกอบขึ้นเอง ท าให้เครื่องจักรเกิดการช ารุดและเสียกะทันหันบ่อย 
ส่งผลให้เกิดการหยุดการผลิต และใช้เวลาในการซ่อมหลังจากการเกิดเหตุขัดข้องค่อนข้างนานสาเหตุมา
จากความไม่พร้อมของอะไหล่ ส่งผลกระทบต่ออัตราก าลังการผลิต การส่งสินค้า และต้นทุนของสินค้า
โดยตรง 
 จากการศึกษาถึงปัญหาดังกล่าวจึงมีแนวคิดที่จะน าระบบการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วน
ร่วม (Total preventive maintenance: TPM) ประกอบด้วย การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual 
Improvement) และการบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) เข้ามาปฏิบัติ เพ่ือเพ่ิมก าลัง
การผลิตโดยอาศัยการปรับปรุงค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ในสายการผลิตให้มีค่าเพ่ิม
มากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักรและลดความสูญเสียเวลาการท างานของ
เครื่ องจั กร โดยการปรับปรุงค่ าประสิ ทธิผล โดยรวมของเครื่อ งจั กร (Overall Equipment 
Effectiveness: OEE) 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพ่ิมขึ้น  Overall Equipment Effectiveness: OEE)  
การช ารุดและเสียกะทันหันของเครื่องจักรลดน้อยลง 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness: OEE)  

ธานี อ่วมอ้อ. (2545) ค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) เป็นการแสดงความพร้อม
ของเครื่องจักรในการใช้งาน การวัดค่า OEE ประกอบไปด้วย 3 ปัจจัย 

1. อัตราการเดินเครื่อง (Availability: A) คือความพร้อมของเครื่องจักรในการท างาน เป็นการ
เปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องกับเวลารับภาระงาน  
 เวลารับภาระงาน  =  เวลาทั้งหมด – เวลาหยุดตามแผน 

เวลาเดินเครื่อง  =  เวลารับภาระงาน – เวลาสูญเสียจากเครื่องจักรหยุด 
อัตราการเดินเครื่อง =   เวลาเดินเครื่อง 

    เวลารับภาระงาน 
2. ประสิทธิภาพเดินเครื่อง (Performance Efficiency: P) คือสมรรถนะการท างานของ

เครื่องจักรโดยเป็นการเปรียบเทียบระหว่างเวลาเดินเครื่องสุทธิกับเวลาเดินเครื่อง 
เวลาเดินเครื่องสุทธิ    =    เวลามาตรฐาน x จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ 
ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง   =    เวลาเดินเครื่องสุทธิ 
                                            เวลาเดินเครื่อง 
3. อัตราคุณภาพ (Quality Rate: Q) คือความสามารถในการผลิตชิ้นงานตามข้อก าหนด

เปรียบเทียบกับจ านวนของที่ผลิตได้ 
อัตราคุณภาพ = จ านวนชิ้นงานที่ผลิตได้ทั้งหมด – จ ำนวนชิ้นงำนที่เสีย 
                               จ ำนวนชิ้นงำนที่ผลิตได้ทั้งหมด 

OEE = อัตราเดินเครื่อง (A) x ประสิทธิภาพเดินเครื่อง (P) x อัตราคุณภาพ (Q) 
หลักการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total preventive maintenance: TPM)  
ธานี อ่วมอ้อ. (2545) กิจกรรม 8 เสาหลักของ TPM ประกอบด้วย  

 1. การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) 
 2. การบ ารุงรักษาด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance) 
 3. การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) 
 4. การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ (Training and Skills Development)  
 5. การค านึงถึงการบ ารุงรักษาตั้งแต่เริ่มต้น (Initial Phase Management)  
 6. การบ ารุงรักษาเชิงคุณภาพ (Quality Maintenance) 
 7. การมีส่วนร่วมของหน่วยงานสนับสนุน (Non – Production Involvement) 
 8.  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Hygiene, and Environment) 

การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือลดความ
สูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต โดยมีกระบวนการน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ โดยในงานวิจัยนี้  
จะปรับปรุงในส่วนของการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐาน และการควบคุมอะไหล่ส ารองเพ่ือเตรียม
ความพร้อมส าหรับการซ่อมบ ารุงเครื่องจักร เนื่องจากระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงหลังเหตุขัดข้อง  
ใช้เวลาค่อนข้างนาน จากการที่ไม่มีการอะไหล่ส ารองไว้ล่วงหน้า ท าให้เสียโอกาสในการผลิต จึงมุ่งเน้น
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ในส่วนของการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐาน และการจัดเตรียมหรือส ารองวัสดุหรืออะไหล่ที่จ าเป็น
ไว้ล่วงหน้า 

การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) เป็นกิจกรรมของฝ่ายซ่อมบ ารุง เป็นการ
ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสามารถให้เครื่องจักรมีอัตราการใช้งานได้ดีสูงสุด ไม่เกิดการขัดข้องของ
เครื่องจักร โดยงานวิจัยนี้จะแบ่งย่อยออกเป็น การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบ ารุงหลังจากเกิด
เหตุขัดข้อง 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 นิรันดิ์ วุฒิศักดิ์ (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร
ผลิตกระดาษคราฟท์ ด้วย TPM กรณีศึกษา : โรงงานผลิตกระดาษคราฟท์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท างานของเครื่องจักร พบว่า เวลาเฉลี่ยระหว่างการเสียหาย (MTBF) เพ่ิมขึ้นจาก 142 
ชั่วโมง เป็น 309 ชั่วโมง เวลาเฉลี่ยในการซ่อมแซม (MTTR) จากเดิม 8.9 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 0.8 ชั่วโมง 
และค่าความพร้อมใช้งาน(% Machine Availability) เพ่ิมขึ้นจาก 93.5% เป็น 99.5% คลังพัสดุเพ่ือ
ความปลอดภัยกลุ่ม A ลดลง 12.25% กลุ่ม B ลดลง 6.31% และกลุ่ม C ลดลง 9.04% 
 ขจรพงศ์ จีนขจร และอภิศักดิ์ วิทยาประภากร (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการบ ารุงรักษาเครื่อง
ถอดวาล์วโดยใช้หลักการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทซ่อม
จากภายนอก พบว่าค่าใช้จ่ายในการจ้างบริษัทซ่อมจากภายนอกลดลงคิดเป็น 11 % 
 ธีรพงษ์ ขันทอง (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร: กรณีศึกษา
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาสาเหตุหลักที่ท าให้เครื่องจักรเกิดการขัดข้อง และ
ก าหนดการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง พบว่าค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรเพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 93.72 
เป็นร้อยละ 99.56 ค่าอัตราการใช้งานของเครื่องจักร ( Inherent Availability) เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
99.20 เป็นร้อยละ 99.63 และเวลาในการตรวจเช็คสภาวะพ้ืนฐานและท าความสะอาดเครื่องจักร
ประจ าวัน (Daily Inspection) ลดลงจาก 40 นาที เป็น 19.48 นาที หรือลดลงร้อยละ 51.30 
 จารุเดช หิรัญวัฒนสุข อริย บุญด าเนิน และนิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์. (2561). ศึกษาเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องพิมพ์ 2 สี ในกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก มีวัตถุประสงค์เพ่ือลด
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการปรับตั้งเครื่องจักรและการหยุดชะงักของเครื่องจักร พบว่าการหยุดชะงัก
ของเครื่องพิมพ์ลดลงและประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ค่าประสิทธิผลโดยรวมเพ่ิมขึ้นเป็น 66 % 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ด าเนินการโดยแบ่งงานออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น 
และปัญหาที่แท้จริงของการบ ารุงรักษา ส่วนที่สองเป็นการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้ได้ผลตามเป้าหมาย  
ที่ได้วางไว้ โดยเน้นไปที่เครื่องจักรหลักจ านวน 2 เครื่อง ที่ใช้ในสายการผลิตของการผลิตถั่วและงา  

ศึกษาข้อมูลและสภาพปัจจุบัน 
 เก็บรวบรวมข้อมูลของจ านวนเครื่องจักรหลักในสายการผลิต ซึ่งพบว่าเครื่องจักรหลักที่ใช้ใน
การผลิตถั่วและงา มีจ านวนทั้งหมด 6 เครื่อง เวลาการผลิตจ านวน 8 ชั่วโมง/วัน และเวลาการท างาน 
26 วัน/เดือน ท าการประเมินเครื่องจักรตามความส าคัญ และเลือกเครื่องจักรหลักท่ีใช้งานเพ่ือน ามาเป็น
ต้นแบบการปรับปรุงจ านวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สามารถผลิตได้ทั้งกะเทาะเปลือกถั่วและโม่งา
ได้หลายขนาด และรวบรวมข้อมูลจ านวนชั่วโมงการเกิดการช ารุดขัดข้อง จ านวนครั้งที่เกิดการช ารุด
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ขัดข้อง โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังเป็นระยะเวลา 1 ปี (ข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561) 
พบว่าการช ารุดขัดข้องของเครื่องจักรเกิดจากหลายสาเหตุประกอบไปด้วย สายไฟขาด สวิทซ์เสีย  
ลิ้นเปิด-ปิดค้าง ตู้เบรกเกอร์ทริปเปิดแล้วดับ ตะแกรงร่อนขาดช ารุด สายพานล าเลียงหย่อน อุณหภูมิเตา
อบไม่ถึง พัดลมเตาอบไม่หมุน สายน้ าร้อนรั่ว เป็นต้น 
 

ด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
กิจกรรม ก การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) จากการศึกษาข้อมูลพบว่า

มีการช ารุดและเกิดการขัดข้องหลายครั้งที่ต้องใช้เวลาในการซ่อมล่าช้า ซึ่งเกิดจากการจัดเตรียม
เครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐาน และไม่ได้มีอะไหล่ส าหรับการซ่อมส ารองไว้ จึงได้จัดท ารถเข็นส าหรับใส่
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาการจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ 
ท าการจัดเตรียมอะไหล่คงคลังที่จ าเป็นส าหรับการซ่อม  

ก1 ก าหนดเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน ประกอบไปด้วย ผ้าเช็ดท าความสะอาด ประแจ 
คีม วัสดุหล่อลื่น อ่ืน ๆ เพ่ือลดเวลาขั้นตอนของการเตรียม และเบิกจ่ายวัสดุ (A, P เพ่ิมข้ึน) 

ก2 จัดท ารถเข็น เพ่ือใส่เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน ลดเวลาขั้นตอนของการเตรียม
เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ลดเวลาการเข้าถึงการปฏิบัติงาน ลดเวลาในการส่งคืนเครื่องมือ และ
อุปกรณ ์(A, P เพ่ิมข้ึน) 

ก3 จัดท ารายการอะไหล่คงคลังที่จ าเป็น ซึ่งทางบริษัทจะต้องหาผลลัพธ์ของจุดสั่งซื้อ ปริมาณ
การสั่งซื้อ การ Stock เพ่ือความปลอดภัยของอะไหล่ที่จ าเป็น (A, P เพ่ิมข้ึน) 

กิจกรรม ข การบ ารุงรักษาตามแผน (Planned Maintenance) จัดท าแผนการบ ารุงรักษา
รายวัน และรายเดือน โดยท าการวิเคราะห์รายการจากผลการช ารุดขัดข้องของเครื่องจักรย้อนหลังมา
ประกอบ สร้างระบบการใช้และบันทึกประวัติเครื่องจักร จัดท ารายงานการตรวจสอบเครื่องจักรรายวัน 
พร้อมระบุความผิดปกติที่พบและแนวทางการแก้ไข ท ารายงานการตรวจสอบเครื่องจักรรายเดือน และ
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ  

ข1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษารายวัน โดยท าการตรวจเช็คความพร้อมโดยรวมของเครื่องจักร
ตามรายการที่ก าหนด เพ่ือลดชั่วโมงการบ ารุงรักษาและลดจ านวนการหยุดชะงักของเครื่องจักร 
มอบหมายให้พนักงานผู้ใช้เครื่องเป็นผู้ตรวจสอบ ก าหนดให้ท าการตรวจสอบก่อนเริ่มใช้งานเครื่องจักร 
หากพบจุดบกพร่องที่ไม่สะอาดให้ท าความสะอาดทันที จุดที่ช ารุด เสื่อมสภาพ และจุดที่ยากล าบากต่อ
การตรวจสอบต้องมีการบันทึก (A, P, Q เพ่ิมข้ึน) 

ข2 จัดท าแผนการบ ารุงรักษารายเดือน เป็นการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันเพ่ือเป็นการยืดอายุการ
ใช้งานของเครื่องจักร โดยมอบหมายให้ฝ่ายซ่อมบ ารุงเป็นผู้ตรวจสอบ บันทึกข้อมูล และจัดเก็บประวัติ 
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์พ้ืนฐาน และจัดการอะไหล่คงคลังที่จ าเป็นส าหรับงานซ่อมบ ารุง 
 - จัดท ารถเข็นส าหรับใส่เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์พ้ืนฐาน  
 - จัดท ารายการส ารองอะไหล่ วัสดุ และ Stock เพ่ือความปลอดภัยของอะไหล่ที่จ าเป็น 
2. ผลการวิจัยส่วนของช ารุดและเสียกะทันหัน (Breakdown) ของเครื่องจักร  
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ตารางที่ 1  
เปรียบเทียบการช ารุดและเสียกะทันหันของเครื่องจักร (Breakdown) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 

 จ านวนครั้ง (เฉลี่ย/เดือน) รวมเวลาที่สูญเสยี (นาที) MTBF MTTR 
ก่อนการปรับปรุง 
(ม.ค. – ธ.ค. 61) 

38 3,000 (50 ชม.) 249.47 78.94 

เครื่องจักร 01 12 1,680 (28 ชม.) 900 140 
เครื่องจักร 02 16 1,320 (22 ชม.) 697.5 82.5 

หลังการปรบัปรุง 
(ม.ค. – ธ.ค. 62) 

17 1,260 (21 ชม.) 660 74.11 

เครื่องจักร 01 8 420 (7 ชม.) 1507.5 52.5 
เครื่องจักร 02 9 840 (14 ชม.) 1293.33 93.33 

ผลตา่ง 21 1,740 (29 ชม.)   
 

จากตารางที่ 1 การช ารุดและเสียกะทันหันของเครื่องจักร (Breakdown) จากเดิมเฉลี่ย 38 
ครั้ง/เดือน เวลาที่สูญเสีย 3,000 นาที หรือคิดเป็น 50 ชั่วโมง/เดือน หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 17 ครั้ง/
เดือน เวลาที่สูญเสีย 1,260 นาที หรือคิดเป็น 21 ชั่วโมง/เดือน ซึ่งลดลง 21 ครั้ง/เดือน คิดเวลาที่
สูญเสีย 1,740 นาที หรือคิดเป็น 29 ชั่วโมง/เดือน เวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหายแต่ละครั้งก่อนปรับปรุงอยู่
ที่ 249.47 นาที หลังการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 660 นาที และระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เสียหายจนใช้ได้แต่ละ
ครั้งก่อนปรับปรุง 78.94 นาที หลังปรับปรุงลดลงเหลือ 74.11 นาท ี

 
3. ผลการวิจัยส่วนของอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง อัตราคุณภาพ และค่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร  

ตารางที่ 2 
กิจกรรมการด าเนินงานเพื่อเพ่ิมอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ 

กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
ก1 สามารถเข้าถึงพื้นที่การซ่อมบ ารุงได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เวลาการหยุดของเครื่องจักรลดลง 

อัตราการเดินเครื่อง และประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพิ่มสูงขึ้น (A, P เพิ่มขึ้น) 
ก2 สามารถเข้าถึงพื้นที่การซ่อมบ ารุงได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลให้เวลาการหยุดของเครื่องจักรลดลง 

อัตราการเดินเครื่อง และประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพ่ิมสูงขึ้น (A, P เพิ่มขึ้น) 
ก3 สามารถลดปริมาณการจัดเก็บอะไหล่ส ารอง ไม่มีการรอสั่งซื้ออะไหล่เมื่อมีการซ่อม ส่งผลให้

เวลาการหยุดของเครื่องจักรลดลง อัตราการเดินเครื่อง และประสิทธิภาพการเดินเครื่องเพิ่ม
สูงขึ้น (A, P เพิ่มขึ้น) 

ข1 จ านวนครั้งการหยุดชะงักและเวลาการหยุดของเครื่องจักรลดลง ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจาก
ความสะอาดของเมล็ดถั่วและงาลดลง การผลิตที่ไม่ตรงตามมาตรฐานที่เกิดจากการไม่พร้อม
ของเครื่องจักรลดลง ท าให้อัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตรา
คุณภาพเพิ่มสูงขึ้น (A, P, Q เพิ่มขึ้น) 

ข2 มีแผนการบ ารุงรักษาที่ดี สามารถวางแผนการหยุดเพื่อบ ารุงรักษาเครื่องจักร และก าหนด
แผนการผลิตได้แม่นย าขึ้น  
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ตารางที่ 3 
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนการปรับปรุง 
เครื่องจักร 
 

อัตราการเดินเครื่อง 
(A) 

ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง 
(P) 

อัตราคณุภาพ 
(Q) 

ประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) 

01  92.5 90.4 96.8 80.9 % 
02 89.1 91.3 95.7 77.8 % 

 
จำกตำรำงที่ 3 ก่อนกำรปรับปรุง เครื่องจักร 01 มีอัตรำกำรเดินเครื่องอยู่ที่ 92.5 ประสิทธิภำพกำร
เดินเครื่องอยู่ที ่90.4 และอัตรำคุณภำพ 96.8 โดยมีค่ำประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอยู่ที่ 80.9 % 
เครื่องจักร 02 มีอัตรำกำรเดินเครื่องอยู่ที่  89.1 ประสิทธิภำพกำรเดินเครื่องอยู่ที่  91.3 และอัตรำ
คุณภำพ 95.7 โดยมีค่ำประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอยู่ที่ 77.8 % 
 
ตารางที่ 4 
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) หลังการปรับปรุง 
เครื่องจักร 
 

อัตรำกำรเดินเครื่อง 
(A) 

ประสิทธิภำพกำรเดินเครื่อง 
(P) 

อัตรำคณุภำพ 
(Q) 

ประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) 

กิจกรรม  ก1 ก2 ก3 ข1 ก1 ก2 ก3 ข1 ข1  
01  95.1 93.2 98.7 87.9 % 
02 93.4 92.5 97.4 84.1 % 

 
จากตารางที่ 4 ผลจากการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ หลังการปรับปรุง เครื่องจักร 01 มีอัตราการเดินเครื่อง
อยู่ที่ 95.1 ประสิทธิภาพการเดินเครื่องอยู่ที่ 93.2 และอัตราคุณภาพ 98.7 โดยมีค่าประสิทธิผลโดยรวม
ของเครื่องจักรอยู่ที่ 87.9 %เครื่องจักร 02 มีอัตราการเดินเครื่องอยู่ที่ 93.4 ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง
อยู่ที่ 92.5 และอัตราคณุภาพ 97.4 โดยมีค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอยู่ที่ 84.1 % 
 
ตารางที่ 5 
เปรียบเทียบประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง   

เครื่องจักร OEE ก่อนปรับปรุง OEE หลังปรับปรุง ผลตา่ง 
01  80.9 % 87.9 % 7% 
02 77.8 % 84.1 % 6.3% 

 
จากตารางที่ 5 เปรียบเทียบค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง 
พบว่า เครื่องจักร 01 มีค่า OEE เพ่ิมข้ึน 7% และเครื่องจักร 02 มีค่า OEE เพ่ิมข้ึน 6.3%  
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ภาพที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง   
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการด าเนินการบ ารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total preventive maintenance: 
TPM) ประกอบด้วย การปรับปรุงเฉพาะเรื่อง (Individual Improvement) และการบ ารุงรักษาตาม
แผน (Planned Maintenance) พบสาเหตุที่ท าให้ เครื่องจักรเกิดการช า รุดและเสียกะทันหัน 
(Breakdown) เกิดจากอุปกรณ์ที่ผ่านการใช้งานมานานจนเกิดความเสียหาย การไม่ตรวจสภาพความ
พร้อมของเครื่องจักรก่อนการใช้งาน และไม่มีแผนการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถ
ผลิตถั่วและงาได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งจากเดิมมีความสูญเสียจากการช ารุดและเสียกะทันหันของ
เครื่องจักรเฉลี่ย 38 ครั้ง/เดือน เวลาที่สูญเสีย 3,000 นาที หรือคิดเป็น 50 ชั่วโมง/เดือน หลังปรับปรุง
ลดลงเหลือ 17 ครั้ง/เดือน เวลาที่สูญเสีย 1,260 นาที หรือคิดเป็น 21 ชั่วโมง/เดือน ซึ่งลดลง 21 ครั้ง/
เดือน คิดเวลาที่สูญเสีย 1,740 นาที 29 ชั่วโมง/เดือน และเมื่อพิจารณาค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ในสายการผลิตถั่วและงา พบว่าเครื่องจักรที่ 01 มีค่าประสิทธิผลโดยรวมของ
เครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุง 80.9 % หลังปรับปรุง 87.9 % เพ่ิมขึ้น 7% และ เครื่องจักรที่ 02 มีค่า
ประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE) ก่อนปรับปรุง 77.8 % หลังปรับปรุง 84.1 % เพ่ิมขึ้น 6.3% 
คิดเป็นค่าประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรสายการผลิตถั่วและงาเพ่ิมข้ึน 6.65 %  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการจัดฝึกอบรมพนักงานที่เข้ามาท างานใหม่ให้ทราบถึงระบบการท างาน และเอกสาร
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานการบ ารุงรักษา 

2. เนื่องด้วยเครื่องจักรมีอายุการใช้งานค่อนข้างนาน และเป็นเครื่องจักรที่ได้ประกอบขึ้นเอง  
จึงควรวางแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเครื่องจักรให้เหมาะสม 

 
 
 
 

                                  01                          02 
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การปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรโรงกลั่นน ้ามันด้วยเทคนิค
เมทริกซ์ ABC-VED Analysis: กรณีศึกษา 
Improvement of Spare Parts Inventory Control for Oil Refinery Machine 
by Using ABC-VED Matrix Analysis Technique: A Case Study 
 
ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์   Thiranan Tiwaratreewit1  
 
บทคัดย่อ     

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรที่ใช้
ในกระบวนการผลิตและการซ่อมบ ารุงที่มีการเบิกใช้งานอยู่เป็นประจ าให้มีปริมาณที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการใช้งานด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิควิเคราะห์เมทริกซ์ ABC – VED Analysis โดยเริ่มจาก
การจ าแนกกลุ่มรายการอะไหล่ด้วยวิธี ABC Analysis ตามล าดับมูลค่าอะไหล่คงคลัง (Inventory 
Value) และจ าแนกกลุ่มอะไหล่ที่มีการเบิกใช้งานอยู่เป็นประจ า ตามล าดับความส าคัญของอะไหล่และ
มูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ด้วยวิธี VED Analysis และก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point) 
และปริมาณการสั่งซื้อ (Reorder Quantity) เพ่ือให้มีปริมาณอะไหล่คงคลังที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการจัดเก็บอะไหล่คงคลังก่อนและหลังการ
ปรับปรุง พบว่า รายการอะไหล่คงคลังจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 365 รายการ สามารถลดมูลค่าการ
จัดเก็บลงได้ 3,812,200.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งหมด ส่งผลให้ปริมาณ
อะไหล่คงคลังมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน อีกท้ังยังสามารถลดต้นทุนการจัดเก็บลงได้ 

 
ค้าส้าคัญ: การจัดการสินค้าคงคลัง อะไหล่คงคลัง เทคนิควิเคราะห์เมทริกซ์ ABC-VED โรงกลั่นน้ ามัน 
ปริมาณการสั่งซื้อ 
 
Abstract   
 The purpose of this study was to examine effective inventory management of 
spare parts used for production and maintenance in oil refinery to ensure the critical 
parts are prioritized and stock are properly managed and available for usage to avoid 
extended equipment downtime. By the start of Part list classification with ABC Analysis 
and product losses that may occur by using VED Analysis. After that, the order (Reorder 
Point) and order intake (Reorder Quantity) was determine to provide the spare parts 
inventory sufficient to operate. The findings indicated that the difference in stock value 
of the sample from 365 SKUs before and after the inventory improvement where the 
company could reduce carrying cost and save up to 3,812,200.38 baht or 8.82% 

1อาจารย์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธาน ีE-mail: thiranan@vru.ac.th 
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reduction of total value. As a result, the spare parts inventory is adequate and 
appropriate to use and also reduce storage costs. 
 
Keywords: Inventory Management, Spare Parts Inventory, ABC-VED Matrix Analysis, Oil 
Refinery, Reorder Quantity  
 
บทน้า 

 กระบวนการผลิตน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
หลายชนิด เมื่อน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติเดินทางผ่านทางท่อจากแท่นหลุมขุดเจาะมายังแท่นผลิตกลาง 
(Central Processing Platform) จะผ่านเข้าสู่กระบวนการต่างๆ บนแท่นผลิตเพ่ือแยก น้ า ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และสารปนเปื้อนอ่ืนๆ ออกจากน้ ามันและก๊าซธรรมชาติ ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยพบก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate) ปนขึ้นมาพร้อมกับก๊าซธรรมชาติด้วย บนแท่นผลิตจึง
ต้องมีกระบวนการเพ่ือแยกก๊าซธรรมชาติเหลวด้วยเช่นกัน เมื่อผ่านกระบวนการทั้งหมด น้ ามันดิบและ
ก๊าซธรรมชาติเหลว จะถูกส่งไปเก็บยังคลังเก็บน้ ามันลอยน้ าบนเรือขนาดใหญ่ (Floating Storage and 
Offloading Vessel) ซึ่งสามารถกักเก็บน้ ามันได้หลายแสนบาร์เรลและติดตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับแท่น
ผลิต เพ่ือรอการขนถ่ายไปยังเรือของผู้ซื้อตามที่ได้วางแผนไว้ ส่วนก๊าซธรรมชาติจะถูกขนส่งผ่านทางท่อ
ใต้ทะเลความยาว 425 กิโลเมตรมาข้ึนฝั่งที่จังหวัดระยองเพ่ือน าไปใช้ ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 

ส าหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ท าการศึกษากรณีศึกษาของ บริษัท CR ประเทศไทย จ ากัด ซึ่งด าเนิน
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย ปัจจุบันสามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว 
และน้ ามันดิบ โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ในประเทศไทยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50 ของการผลิตก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ  ส่วนใหญ่น าไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน
โรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ 
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ซึ่งปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเล
ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพ่ือเข้าสู่กระบวนการต่อไป
และเนื่องจากกระบวนการผลิตน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาตินั้น มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ผ่านกระบวนการผลิต
โดยเริ่มตั้งแต่การขุดเจาะ คัดแยกน้ า ก๊าซและสารปนเปื้อนต่างๆ กักเก็บและขนถ่ายไปยังผู้ซื้อ ใน
กระบวนการต่างๆเหล่านี้ จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ หลายชนิด ท าให้องค์กร
ต้องมีตรวจสอบการท างานของเครื่องจักรและวางแผนการซ่อมบ ารุงให้เป็นระบบ เพ่ือให้เครื่องจักร  
อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมไปถึงการจัดการระบบการจัดเก็บอะไหล่ส ารองส าหรับใช้ในการ
ซ่อมบ ารุงเครื่องจักรเหล่านั้น ซึ่งจะต้องมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการใช้งานในกรณีที่เครื่องจักร
เกิดการช ารุดเสียหาย เพ่ือป้องกันผลกระทบในด้านต่างๆ อาจสามารถก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหาย
ตามมา 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของบริษัทกรณีศึกษา พบปัญหาในด้านระบบการวางแผนการ
จัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ ามันหรือก๊าซธรรมชาติของบริษัท ยังขาด
ความเหมาะสมในเรื่องของการควบคุมปริมาณการจัดเก็บ โดยการศึกษาข้อมูลอะไหล่คงคลัง 3 ปี
ย้อนหลัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 - 2562 พบว่า อะไหล่คงคลังส าหรับเครื่องจักรนั้นถูกจัดเก็บไว้สูงมากถึง 
4,072 รายการ คิดเป็นมูลค่าสินค้าคงคลังทั้งสิ้นกว่า 303 ล้านบาท ส่งผลต่อบริษัทแบกรับต้นทุน 
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การจัดเก็บเพ่ิมมากขึ้นเกินความจ าเป็น ในขณะเดียวกันหากจัดเก็บอะไหล่น้อยเกินไป ส่งผลให้อะไหล่ 
คงคลังไม่เพียงพอต่อการซ่อมบ ารุง และส่งผลกระทบในด้านต่างๆ เป็นลักษณะของห่วงโซ่ ดังนั้นผู้วิจัย
จึงต้องการศึกษาระบบการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการ
ประยุกต์ใช้ผังก้างปลา และการจัดการกลุ่มอะไหล่ตามความส าคัญ รวมถึงวิเคราะห์ปริมาณการสั่งซื้อ
ใหม ่เพ่ือแก้ไขปรับปรุงระบบการจัดเก็บอะไหล่ส ารองให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดกลุ่มอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบ ารุงด้วยการ
ประยุกต์ใช้เทคนิคเมทริกซ์ ABC – VED Analysis  

2. เพ่ือก าหนดจุดสั่ งซื้อใหม่  (Reorder point; ROP) และปริมาณการสั่ งซื้อ (Reorder 
Quantity; ROQ) ของอะไหล่คงคลัง 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ได้แนวทางการบริหารจัดการอะไหล่แต่ละกลุ่มที่เหมาะสมจากการจัดแบ่งกลุ่มอะไหล่
ตามความส าคัญ  

2. สามารถควบคุมปริมาณการสั่งซื้อและจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรที่เหมาะสม
เพียงพอต่อการใช้งานในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบ ารุงและช่วยลดต้นทุนการจัดเก็บอะไหล่คงคลังได้ 

 
การทบทวนทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

การวางแผนควบคุมสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่ท าให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ าที่สุด และเป็นหนึ่งใน
เทคนิคที่ช่วยจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพของการควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control) 
นั่นคือ การแบ่งแยกจัดกลุ่มสินค้าตามความส าคัญด้วยหลักการวิเคราะห์แบบ ABC (ABC Analysis)  
ซึ่งเป็นวิธีของการให้ความส าคัญกับสินค้าแบ่งตามเกณฑ์มูลค่าและปริมาณของสินค้า เพ่ือช่วยลดภาระ
ในการควบคุมดูแลสินค้าคงคลังที่มีจ านวนมาก ลดค่าใช้จ่าย และสามารถประหยัดเวลาในการบริหาร
จัดการสินค้าคงคลัง (จันทร์เพ็ญ อนุรัตนานนท์ และคณะ, 2562 ; นิภาพร วงศ์แสง และปริณภา  
จิตราภัณฑ์, 2559) ซึ่งหลักการจ าแนกอะไหล่ตามระบบ ABC Classification ถือเป็นแนวคิดการบริหาร
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมกับกิจการที่มีสินค้าคงคลังมากชนิด แต่ละชนิดมีปริมาณการใช้และต้นทุนต่อ
หน่วยแตกต่างกัน โดยประยุกต์มาจากหลักการของ Pareto (กฎ 80:20) อธิบายถึง “สิ่งที่ส าคัญหรือมี
ประโยชน์จะมีอยู่เป็นจ านวนที่น้อยกว่าสิ่งที่ไม่ส าคัญหรือไม่มีประโยชน์ซึ่งมีจ านวนที่มากกว่า” จึงเน้นให้
ความส าคัญกับกลุ่มสินค้าจ านวนน้อยที่มีมูลค่ามาก มากกว่ากลุ่มสินค้าจ านวนมากโดยรวมมีมูลค่าน้อย 
ซ่ึงท าการแบ่งสินค้าคงคลังออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A, B และ C เพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และเพ่ือให้
สามารถบริหารจัดการกับสินค้าแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม โดยที่กลุ่ม A เป็นสินค้าคงคลังที่ส าคัญ
มากสุด มีมูลค่าคงคลังรวมประมาณ 70-80% ของมูลค่าคงคลังทั้งหมด กลุ่ม B เป็นสินค้าคงคลังที่
ส าคัญปานกลาง มีมูลค่าคงคลังรวม ประมาณ 15-20% ของมูลค่าคงคลังทั้งหมด และกลุ่ม C เป็นสินค้า
คงคลังที่ส าคัญน้อยสุด มีมูลค่าคงคลังรวม ประมาณ 5-10% ของมูลค่าคงคลังทั้งหมด (จันทร์เพ็ญ  
อนุรัตนานนท์ และคณะ, 2562; ธมลวรรณ อยู่เจริญ และธนัญญา วสุศรี, 2561)  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 371 -



นอกจากนี้ยังมีหลักการจัดกลุ่มสินค้าคงคลังด้วยวิธี VED Analysis เป็นการจัดกลุ่มแบ่งแยก
สินค้าตามความส าคัญค่าความวิกฤตของอะไหล่แต่ละประเภท โดยสามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  (Bose, 
2006) คือ 1) กลุ่ม V วัสดุอะไหล่ส าคัญ (Vital) เป็นวัสดุที่มีความส าคัญในการผลิตมาก หากขาดอะไหล่
กลุ่มนี้จะส่งผลให้อุปกรณ์ระบบงานต้องหยุดลง และมีผลสืบเนื่องทันทีในด้านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือ มีผลให้กระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก และในที่นี้รวมถึง
อะไหล่ที่ที่ต้องได้รับการจัดเก็บตามข้อก าหนดทางกฎหมาย 2) กลุ่ม E วัสดุอะไหล่ที่จ าเป็น คือเป็นกลุ่ม
ที่มีความส าคัญปานกลาง (Essential) หากอะไหล่กลุ่มนี้เสียหายจะส่งผลกระทบต่อการผลิต อาจท าให้
ได้ผลผลิตลดต่ าลงกว่าปกติ หรือคุณภาพงานที่ได้อาจต่ าลง อาจต้องมีการท าซ้ าเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
(Reprocess) และอาจมีผลต่อเนื่องในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจได้ผลลัพธ์ไม่เต็มประสิทธิภาพ และ 3) กลุ่ม D วัสดุอะไหล่
สนับสนุน เป็นกลุ่มที่มีความส าคัญต่ า (Desirable) ส าหรับใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ทุกระดับ ซึ่งการขาด
อะไหล่กลุ่มนี้จะไม่ส่งผลใดๆ ต่อกระบวนการผลิต รวมถึงอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม  

จุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point: ROP) คือจุดที่บอกถึงปริมาณคงคลังที่จะต้องมีการสั่งของเพ่ิม 
ซึ่งจะต้องค านึงถึงระยะเวลารอคอย (Lead time) และอัตราการใช้สินค้าต่อวัน (Usage Rate) การ
ค านวณนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานว่า การใช้และความต้องการเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงตลอด
ทั้งปี โดยจุดสั่งซื้อใหม่จะมีค่าเท่ากับผลคูณระหว่างอุปสงค์สูงสุดที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาน า  (Waters, 
1949) จากสูตร 
        สมการ (1) 
เมื่อก าหนดให้     = จุดสั่งซื้อ 

         = เวลารอคอยจนได้รับสินค้า (Lead time) 
           = อัตราขายสินค้าเฉลี่ยต่อวัน (Demand Rate) 

 ปริมาณการสั่งซื้อ หรือ Reorder Quantity (ROQ) หมายถึง ปริมาณที่ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือ
ด าเนินการสั่งซื้อและเติมเต็มในระบบ (Philip Slater, 2016) จากสูตร 

                       สมการ (2) 

เมื่อก าหนดให้                = ปริมาณการสั่งซื้อ (unit) 
                     = ต้นทุนการสั่งซื้อต่อครั้ง (unit/ครั้ง) 
                = เฉลี่ยอัตราการใช้ (unit/ปี) 

       = ต้นทุนราคาสินค้า (บาท) 
 = ต้นทุนการเก็บรักษา (บาท/unit/ปี) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้เทคนิค ABC-VED Analysis  
 กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษาถึงการจัดการวัสดุคงคลังอะไหล่ย่อย
ในการซ่อมบ ารุงระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ ด้วยการจ าแนกกลุ่มอะไหล่ด้วยเกณฑ์ปริมาณการใช้
งานตามวิธี ABC Analysis และใช้เกณฑ์ค่าความวิกฤตในการซ่อมบ ารุงตามวิธี VED Analysis และจัด
กลุ่มอะไหล่ร่วมกันด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิค ABC-VED เพ่ือซ่อมบ ารุงชุดขับเคลื่อนตัว จากนั้นก าหนด
ระดับส ารองคงคลังต่ าสุด-สูงสุด (ROP แบบ Min-Max) และก าหนดระดับการให้บริการ (Service 
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Level) เพ่ือควบคุมจัดเก็บคงคลังส ารอง (Safety Stock) ตามความส าคัญของอะไหล่แต่ละประเภท 
และได้เสนอให้มีการควบคุมด้วยสายตา (Visual Control) ในการจัดพ้ืนที่การจัดเก็บตามล าดับ
ความส าคัญของอะไหล่เพ่ือเข้าตรวจสอบปริมาณการใช้งาน ผลจากการประยุกต์ใช้งานวิธีการที่น าเสนอ 
สามารถลดระดับส ารองคงคลังต่ าสุดลงได้ และยังสามารถช่วยลดจ านวนงานที่ต้องรอคอยอะไหล่จาก
คลังย่อยให้ไม่มีจ านวนงานรอคอยอะไหล่เกิดขึ้นเลย ลดลงจากเดิมร้อยละ 26.67 เมื่อเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่แล้ว 
 Sandeep B. Pund et.al. (2016) ได้ท าการศึกษาการวิ เคราะห์แบบ ABC–VED ของ
วิทยาลัยแพทย์รัฐบาล กรณีศึกษา ร้านขายยา Aurangabad เพ่ือจัดประเภทของยาตามต้นทุนและ
ความส าคัญในด้านต่างๆ และระบุหมวดหมู่ที่มีความจ าเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่มีการควบคุม
อย่างเข้มงวด โดยพบปัญหาการปรับปรุงสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยา จึงน า
วิธีการวิเคราะห์แบบ ABC-VED Matrix มาใช้ในงานวิจัย ผลพบว่า จ าแนกหมวดของยาได้ 3 หมวด โดย
หมวดที่ I จ าเป็นจะต้องมีการควบคุมบริหารจัดการในการใช้สูง ในขณะที่หมวดที่ 2 และ 3 จ าเป็น
จะต้องมีการควบคุมบริหารจัดการในการใช้ปานกลาง และต่ าตามล าดับ ดังนั้นการศึกษานี้ท าให้ทราบ
ถึงหมวดหมู่ของยา ซึ่งจะต้องมีการควบคุมในการบริหารจัดการสูง นอกจากนั้นยังมีรายการเป็นของ
หมวด II และ III ซึ่งจ าเป็นต้องมีการควบคุมปานกลางและต่ าตามล าดับด้วย แสดงให้เห็นว่า บริษัท
สามารถรักษาสินค้าคงคลังบนพื้นฐานของความคุ้มค่าโดยใช้เทคนิคการควบคุมและการจัดหมวดหมู่ 
 ธมลวรรณ อยู่เจริญ และธนัญญา วสุศรี (2561) ได้ท าการพัฒนาระบบเติมเต็มยาและเวชภัณฑ์
คงคลัง กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ซึ่งมีปัญหาการขาดแคลนยาและ
เวชภัณฑ์ อีกท้ังต้นทุนยาและเวชภัณฑ์คงคลังมีมูลค่าสูงและระยะเวลาการถือครองนาน จึงมุ่งศึกษาเพ่ือ
พัฒนาระบบการเติมเต็มยาและเวชภัณฑ์คงคลังให้มีเพียงพอต่อการให้บริการภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม 
ด้วยการประยุกต์ใช้วิธี ABC Classification และ VED Analysis จัดกลุ่มยาและเวชภัณฑ์คงคลัง พร้อม
ด้วยวิธีการพยากรณ์ปริมาณความต้องการด้วยวิธี  Holt-Winter’s Method วิธี Simple Seasonal 
และวิธี Croston’s Method และน าวิธี Order Up-To Level วิธีค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อแบบ
ประหยัด (EOQ) และวิธี Silver-Meal Heuristic มาก าหนดปริมาณยาและเวชภัณฑ์คงคลังสูงสุดในการ
เติมเต็มของกลุ่มตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์คงคลังทั้ง 9 รายการ ผลการวิจัยพบว่า วิธีการเติมเต็มที่
น าเสนอสามารถลดมูลค่ายาและเวชภัณฑ์คงคลังเฉลี่ยลงได้ 1 ,148,373.97 บาท ลดระยะเวลาการถือ
ครองลงเฉลี่ย 113.84 วัน 
 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

ดังนั้นในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดการบริหารสินค้าคงคลัง ให้มีปริมาณการ
จัดเก็บอะไหล่คงคลังที่ เหมาะสม โดยใช้แนวคิด  Pareto (80:20) หลักการ ABC Analysis ในการ
แบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังตามมูลค่าการจัดเก็บและแนวคิดในการแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังตามค่าความวิกฤต
ของอะไหล่แต่ละประเภท (VED Analysis) เพ่ือน ามาค านวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อของอะไหล่
แต่ละประเภทให้มีปริมาณการจัดเก็บท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน 
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ภาพที่ 1 ขัน้ตอนการด าเนินงานวิจัย 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบันและระบบการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักร วิเคราะห์ปัญหา
ด้วยแผนผังก้างปลา โดยแบ่งกลุ่มหัวข้อหลักที่เป็นสาเหตุของปัญหาตามปัจจัย 4M ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน 
(Man) เครื่องจักร (Machine) อะไหล่และอุปกรณ์  (Material)  และวิธีการด าเนินงาน (Method) 
สามารถวิเคราะห์หาสาเหตุได้ดังภาพที่ 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือหาสาเหตุด้วยแผนผังก้างปลา  

วิเคราะหส์าเหตุของปัญหาโดย
ใช้แผนผังก้างปลา 

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการ
วิเคราะหผ์ล 

สรุปผลการด าเนินการวิจัย 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

ศึกษาสภาพปัจจุบันและระบบ
ควบคุมการจดัเก็บอะไหลค่งคลัง

ในแผนกซ่อมบ ารุง 
ระบบการวางแผนการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง ขาดความเหมาะสมในเรื่อง
ของปริมาณการจัดเก็บ 

แบ่งกลุ่มหัวข้อหลักที่เป็นสาเหตุของปัญหาเพื่อใช้ในการวิเคราะห์  4M 
และหาแนวทางแก้ไขสาเหตุหลัก 

ข้อมูลอะไหล่คงคลัง 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 – 2562 

การแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC-VED Analysis เพื่อดูภาพรวม
ความส าคัญของอะไหล่ตามมูลค่าและค่าวิกฤต 
และปรับระดับ ROP-ROQ ของอะไหล่ เพื่อลดควบคุมปริมาณอะไหล่ 

เปรียบเทียบมูลค่าอะไหล่คงคลัง (Inventory Value) ก่อนและหลังการ
ปรับปรุง 

ด าเนินการปรับปรุงเพื่อควบคมุ
อะไหลค่งคลัง 

 

เครื่องจักร (Machine) 

วิธีการด้าเนินงาน (Method) 

ผู้ปฏิบัติงาน (Man) 

ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์และความ
ช านาญในการพยากรณ์ความเสียหายและ
ปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง 

เครื่องจักรท างานเกิน
ระยะที่ก าหนด 

อะไหล่และอุปกรณ์ (Material) 

ไม่มีการจ าแนกจัดกลุ่ม
อะไหล่ตามความส าคัญ 

การวางแผนการจัดเก็บ
อะไหล่ส ารองไม่มีคุณภาพ 

ปริมาณการสั่งซ้ืออะไหล่ไม่
เหมาะสม 

อะไหล่ส ารองไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

Lead time ในการสั่งซ้ือ
การส่งมอบมีระยะนาน 

      

อะไหล่เสื่อมสภาพไม่พร้อมใช้งาน 

อะไหล่ทดแทนกันได้ยาก 

อะไหล่ผิดspec 

อะไหล่มีหลายรุ่นหลายขนาด 

 
ควบคุมปริมาณจัดเก็บ
อะไหล่ไม่เหมาะสม  
มูลค่าอะไหล่คงคลังสูง 
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เกณ ์การแบ่งกลุ่ม VED Analysis 

กลุ่ม V มีมูลค่าความเสียหายมากกว่า 
3,000,001 บาท/ครั้ง 

กลุ่ม E มีมูลค่าความเสียหายระหว่าง 
300,001 แต่ไม่เกิน 3,000,000 
บาท/ครั้ง 

กลุ่ม D มีมูลค่าความเสียหายน้อยกว่า 
300,000 บาท/ครั้ง 

 

โดยสาเหตุหลักใหญ่มาจากปัจจัยด้านวิธีการด าเนินงาน ไม่มีการจ าแนกอะไหล่ตามความ
เคลื่อนไหว เนื่องจากการวางแผนการจัดเก็บอะไหล่ส ารองไม่มีประสิทธิภาพ และปริมาณการสั่งซื้อ
อะไหล่ไม่เหมาะสม พร้อมทั้งสาเหตุปัจจัยด้านอะไหล่และอุปกรณ์ ที่อะไหล่ส ารองไม่เพียงพอต่อการใช้
งาน และ Lead Time ในการสั่งซื้อ การส่งมอบมีระยะเวลานาน 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการ เบิกใช้อะไหล่คงคลั งย้อนหลั งจ านวน 3 ปี  ตั้ งแต่ปี  
พ.ศ. 2560 – 2562 มาด าเนินการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากรายการอะไหล่ทั้งหมดที่ถูกจัดเก็บไว้ 4,072 
รายการ โดยใช้ทฤษฎีของ ทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึ่งได้ปริมาณกลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 365 
รายการ ซึ่งมีมูลค่าทั้งสิ้น 43,199,335.91 บาท จากนั้น ได้ท าการจ าแนกประเภทอะไหล่คงคลังด้วย
เครื่องมือ VED Analysis โดยการแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังตามล าดับความส าคัญของอะไหล่และมูลค่า
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหากอะไหล่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน โดยมีการประเมินมูลค่าความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นหากเครื่องจักรหยุดท างานต่อครั้งจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ซึ่งเกณฑ์การแบ่งกลุ่ม
ก าหนดได้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แสดงเกณฑก์ารแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังตามความส าคัญ ABC-VED Matrix Analysis 

จากภาพที่  3 แสดงเกณฑ์การจัดกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC Analysis เพ่ือจัดกลุ่ม
ความส าคัญของอะไหล่ตามมูลค่าและปริมาณ ส่วนเกณฑ์การจัดกลุ่มด้วยวิธี VED Analysis ถูกน ามา
วิเคราะห์จัดแบ่งด้วยเพ่ือจัดล าดับความส าคัญของอะไหล่ที่มีผลกระทบต่อการผลิตน้ ามัน แล้วจากนั้นจะ
น าข้อมูลจากการแยกกลุ่มทั้งสองวิธีมาวิเคราะห์ข้อมูลจัดกลุ่ มร่วมกันในรูปแบบ ABC-VED Matrix 
Analysis เพ่ือก าหนดแนวทางบริหารจัดการอะไหล่ในการด าเนินการสั่งซื้อและควบคุมอะไหล่ให้

เกณ ์การแบ่งกลุ่ม VED Analysis 

กลุ่ม A เป็นอะไหล่คงคลังที่มีมูลค่าอะไหล่
คงคลังมาก คิดเป็น 70 – 80% 
ของมูลค่าอะไหล่คงคลังทั้งหมด 

กลุ่ม B เป็นอะไหล่คงคลังที่มีมูลค่าปาน
กลาง คิดเป็น 10 – 15% ของ
มูลค่าอะไหล่คงคลังทั้งหมด 

กลุ่ม C เป็นอะไหล่คงคลังที่มีมูลค่าอะไหล่
คงคลังน้อยที่สุด คิดเป็น 5 – 10% 
ของมูลค่าอะไหล่คงคลังทั้งหมด 

 

เกณ ์การแบ่งกลุ่ม ABC Analysis 

 

เกณ ์ที่ใช้ ิจารณาแบ่งกลุ่ม
ประเ ทของอะไหล่ตาม

ความส้าคัญ 

VED Analysis 
V (วิกฤต/ส้าคัญ

มาก) 
E (วิกฤต/ส้าคัญ 

ปานกลาง) 
D (วิกฤต/ส้าคัญ

น้อย) 

AB
C 

An
al

ys
is 

A (มูลค่ามาก) AV AE AD 

B (มูลค่าปานกลาง) BV BE BD 

C (มูลค่าน้อย) CV CE CD 
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เหมาะสมมากที่สุด ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มและจัดการประเภทอะไหล่คงคลังของบริษัทได้ ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 
แสดงตัวอย่างการจัดแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC Analysis ร่วมกับวิธี VED Analysis 

ล าดับ 
หมายเลข
ชิ้นส่วน 

เฉลี่ย
อัตราการ
ใช้ต่อปี 
(ชิ้น)     

ปริมาณ
อะไหล่

คงคลังใน
มือ (ชิ้น) 

ราคาอะไหล่
ต่อชิ้น (บาท) 

มูลค่าอะไหล่
คงคลังรวม 

(บาท) 

% มูลค่า
อะไหล่คง

คลัง 

% มูลค่า
อะไหล่คง

คลัง
สะสม 

ABC 
Analysis 

VED 
Analysis 

VED-
ABC 

Analysis 

146 60266 5 39 89,997.07 3,509,885.85 8.12 8.12 A D AD 
212 91359 1 3 983,273.25 2,949,819.75 6.83 14.95 A V AV 
145 60265 20 35 75,264.62 2,634,261.55 6.10 21.05 A D AD 
213 91389 1 4 482,710.07 1,930,840.27 4.47 25.52 A V AV 
113 53759 5 3 496,476.03 1,489,428.09 3.45 28.97 A E AE 
311 132901 0 20 64,411.34 1,288,226.88 2.98 31.95 A E AE 
308 131522 3 1 1,247,971.95 1,247,971.95 2.89 34.84 A E AE 
98 51406 0 5 210,967.25 1,054,836.23 2.44 37.28 A D AD 
341 162055 0 9 115,868.30 1,042,814.69 2.41 39.70 A E AE 
92 51314 0 73 11,819.79 862,844.47 2.00 41.69 A D AD 
…           

225 98788 1 2 1,059.84 2,119.67 0.00 99.98 C V CV 
169 68482 1 4 524.25 2,097.00 0.00 99.99 C V CV 
234 105951 1 2 1,033.23 2,066.47 0.00 99.99 C V CV 
178 69260 1 6 327.25 1,963.50 0.00 100.00 C V CV 
3 23373 3 8 220.35 1,762.80 0.00 100.00 C V CV 

 
จากการแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC-VED Matrix Analysis ตามความส าคัญของ

อะไหล่และมูลค่าต่อปริมาณอะไหล่คงคลัง สามารถจ าแนกออกได้เป็น 9 กลุ่มย่อย ท าให้ทราบปริมาณ
และมูลค่าอะไหล่คงคลังต่อปริมาณ ซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในแต่ละกลุ่มย่อยได้ ดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 
แสดงผลสรุปการจัดแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC Analysis ร่วมกับวิธี VED Analysis 

กลุ่ม รายการ 
 (SKUs) 

สัดส่วน 
 SKUs 

มูลค่าอะไหล่คงคลัง 
(บาท) 

สัดส่วนมูลคา่อะไหล ่
คงคลัง  

Class 1: Vital (V)   
A 5 1.37% 5,393,802.61 12.49% 
B 7 1.92% 438,222.71 1.01% 
C 22 6.03% 172,377.56 0.40% 

รวม 34 9.32% 6,004,402.88 13.90% 
Class 2: Essential (E)  

A 32 8.77% 12,641,518.04 29.26% 
B 56 15.34% 3,422,126.31 7.92% 
C 57 15.62% 700,420.38 1.62% 

รวม 145 39.73%  16,764,064.73  38.80% 
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ตารางที่ 2 
แสดงผลสรุปการจัดแบ่งกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC Analysis ร่วมกับวิธี VED Analysis (ต่อ) 

กลุ่ม 
 

รายการ 
 (SKUs) 

สัดส่วน 
 SKUs 

มูลค่าอะไหล่คงคลัง 
(บาท) 

สัดส่วนมูลคา่อะไหล ่
คงคลัง  

Class 3: Desirable (D)    
B 54 14.79% 2,698,476.17 6.25% 
C 95 26.03% 1,234,621.07 2.86% 

รวม 186 50.96%  20,430,868.24  47.30% 
ทั้งหมด 365 100% 43,199,335.91 100% 

 
ส าหรับในงานวิจัยนี้ได้ก าหนดแบ่งหมวด Class ออกเป็นอีก 3 กลุ่ม ดังนี้ 
Class 1 เป็นกลุ่มรายการอะไหล่คงคลังที่มีระดับความส าคัญต่อเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตมาก 

หากขาดวัสดุดังกล่าวจะส่งผลให้อุปกรณ์หยุดท างาน มีผลให้กระบวนการผลิตหยุดชะงัก จึงจ าเป็นต้อง
ให้ความส าคัญและควบคุมปริมาณอะไหล่คงคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน ได้แก่ AV, BV และ CV 

Class 2 เป็นกลุ่มรายการอะไหล่คงคลังที่มีระดับความส าคัญปานกลาง หากอะไหล่ชิ้นนี้
เสียหายจะส่งผลกระทบต่อการผลิตเช่นเดียวกัน แต่ไม่รุนแรงเท่ากลุ่มแรก โดยมีทางเลือกในการซ่อม
บ ารุง ได้แก่ AE, BE และ CE 

Class 3 เป็นกลุ่มรายการอะไหล่คงคลังที่มีระดับความส าคัญต่ า หากขาดรายการอะไหล่
ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตหรือส่งผลกระทบเพียงเล็กน้อย ได้แก่ AD, BD และ CD 
 จากตารางที่ 1 เป็นตารางการแบ่งกลุ่มอะไหล่คลังด้วยวิธี ABC Analysis ร่วมกับวิธี VED 
Analysis ที่ท าให้เห็นภาพรวมความส าคัญของมูลค่าอะไหล่ และความส าคัญค่าวิกฤตของอะไหล่
เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ ามัน ซึ่งจากการแยกจัดกลุ่มนี้ด้วย ABC – VED Matrix Analysis ท าให้
พบว่า มูลค่าอะไหล่คงคลังในกลุ่ม Class 3 ที่เป็น Desirable (D) นั้นมีมูลค่าสูง โดยเฉพาะ AD มี
จ านวนรายการอะไหล่ทั้งหมด 37 SKUs ซึ่งรายการเหล่านี้ ในกลุ่ม Class 3 ควรได้รับการปรับปรุง
บริหารจัดการปริมาณถือครองใหม่ ซึ่งผู้วิจัยน าจ านวนอะไหล่มาด าเนินการหาปริมาณการสั่งซื้อใหม่และ
จุดสั่งซื้อใหม่ที่จะท าให้มีมูลค่าต้นทุนคงคลังรวมต่ าสุด  
 
ตารางที่ 3 
แสดงเมทริกซ์การจัดกลุ่มอะไหล่คงคลังด้วยวิธี ABC – VED Matrix Analysis 

การแบ่งกลุ่ม
ประเภทของอะไหล่
ตามความส าคัญ 

VED Analysis รายการ 
 (SKUs) 

สัดสว่น 
SKUs 

มูลค่าอะไหล่ 
คงคลัง (บาท) 

สัดส่วน
มูลค่า 
คงคลัง 

V E D 

ABC 
Analysis 

A 5 32 37 74 20.27% 34,533,091.65 79.94% 
B 7 56 54 117 32.06% 6,558,825.19 15.18% 
C 22 57 95 174 47.67% 2,107,419.01 4.88% 

รวมปริมาณ (SKUs) 34 145 186 365 100% 43,199,335.85 100% 
สัดส่วน SKUs  9.32% 39.73% 50.96% 100%    

สัดส่วนมูลค่าคงคลัง  13.90% 38.81% 47.29% 100%    
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จากตารางที่  3 ผลวิเคราะห์อะไหล่คงคลังตามความส าคัญด้วย วิธี ABC – VED Matrix 
Analysis สามารถจัดกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่ม Class 1 มีสัดส่วนอะไหล่คงคลังที่
ส าคัญมากจ านวน 34 SKUs คิดเป็นร้อยละ 9.32 โดยมีมูลค่าคงคลังรวมทั้งหมด 6,004,402.88 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 13.90 แสดงให้เห็นว่า เป็นกลุ่มที่มีระดับความส าคัญมากที่จะต้องมีการควบคุมดูแลอย่าง
เข้มงวด ในขณะที่กลุ่ม Class 2 มีสัดส่วนอะไหล่คงคลังที่ส าคัญปานกลางจ านวน 145 SKUs คิดเป็น
ร้อยละ 39.73 โดยมีมูลค่าคงคลังรวมทั้งหมด 16 ,764,064.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.81 และกลุ่ม 
Class 3 มีสัดส่วนอะไหล่คงคลังที่ส าคัญน้อยจ านวน 186 SKUs คิดเป็นร้อยละ 50.96 โดยมีมูลค่า 
คงคลังรวมทั้งหมด 20,430,868.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.29   

ดังนั้น บริษัทจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการปรับปรุงปริมาณจัดเก็บอะไหล่ทั้ ง 3 Class นี้ 
โดยเฉพาะในกลุ่ม Class 3 นี้ เพ่ือลดมูลค่าคงคลังในการจัดเก็บลงและหาแนวทางการบริหารจัดการ
อะไหล่ให้เหมาะสม นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าข้อมูลรายการอะไหล่คงคลังที่มีการเบิกใช้งานเป็นประจ า
จ านวน 365 SKUs ด าเนินการปรับระดับปริมาณอะไหล่คงคลังของแต่ละกลุ่มให้มีปริมาณการถือครองที่
เหมาะสม ด้วยการค านวณก าหนดจุดสั่งซื้อใหม่ (Reorder Point – ROP) ซึ่งเมื่อใดที่อะไหล่คงคลังได้
ถูกเบิกจ่ายหรือหยิบใช้ไปจนถึงระดับจุดสั่งซื้อที่ก าหนด องค์กรจะต้องด า เนินการสั่งซื้ออะไหล่คงคลัง
ตามปริมาณการสั่งซื้อ (Reorder Quantity – ROQ) ตามท่ีก าหนดไว้ เพ่ือเติมเต็มปริมาณอะไหล่คงคลัง
ให้มีปริมาณอะไหล่คงคลังในมือ (Quantity on hand) ให้เพียงพอต่อการใช้งานและเพ่ือให้ได้ปริมาณ
การจัดเก็บที่เหมาะสม ซึ่งเป็นการควบคุมอะไหล่คงคลัง จะช่วยให้สามารถลดมูลค่าอะไหล่คงคลังให้กับ
องค์กรได ้

ตารางที่ 4  
รายการอะไหล่คงคลังในแต่ละกลุ่มหลังการปรับปรุงระดับ ROP-ROQ 

วิธีปัจจุบัน (แบบเดิม) หลังการปรับปรุงระดับ ROP-ROQ 

กลุ่ม 
(ความ 
ส าคัญ) 

หมายเลข
ชิ้นส่วน 

ระยะ 
เวลา
น า 
(วัน) 

เฉลี่ย
อัตรา
การใช้
ต่อปี 
(ชิ้น) 

(ROP) 
จุด

สั่งซื้อ 
(ชิ้น) 

(ROQ) 
ปริมาณ

การ
สั่งซื้อ 
(ชิ้น/
ครั้ง) 

(On-
hand) 

ปริมาณ
อะไหล่
คงคลัง
ในมือ 
(ชิ้น) 

(ROP) 
จุด

สั่งซื้อ 
(ชิ้น) 

(ROQ) 
ปริมาณ

การสั่งซื้อ 
(ชิ้น/ครั้ง) 

ปริมาณ
อะไหล่
คงคลัง
คงเหลือ 

(ชิ้น) 

(Item Cost) 
ราคาอะไหล่
ต่อชิ้น (บาท) 

มูลค่าอะไหล่คง
คลงัรวม (บาท) 

Class 1 91359 390 1 2 1 3 1 1 3 983,273.25 2,949,819.75 
Class 1 91389 390 1 2 1 4 1 1 3 482,710.07 1,448,130.20 
Class 1 70268 390 1 0 4 4 1 1 3 53,005.12 159,015.37 
Class 1 114648 360 1 0 1 2 1 1 2 83,833.94 167,667.88 

…            
Class 2 53759 154 5 0 0 3 2 1 3 496,476.03 1,489,428.09 
Class 2 132901 390 0 0 0 20 0 0 0 64,411.34 0.00 
Class 2 131522 390 3 0 0 1 3 1 5 1,247,971.95 6,239,859.75 
Class 2 162055 390 0 3 3 9 0 0 0 115,868.30 0.00 
Class 2 86098 390 1 0 1 1 1 1 2 746,695.23 1,493,390.46 

…            
Class 3 60266 510 5 50 20 39 7 1 8 89,997.07 719,976.58 
Class 3 60265 510 20 48 24 35 28 2 30 75,264.62 2,257,938.47 
Class 3 51406 56 0 0 0 5 0 0 0 210,967.25 0.00 
Class 3 51314 56 0 0 0 73 1 1 2 11,819.79 23,639.57 

…            
         รวม 39,387,135.53 
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จากสูตร   
เมื่อก าหนดให้  = จุดสั่งซื้อ 

            = เวลารอคอยจนได้รับสินค้า 
                 = อัตราการใช้อะไหล่เฉลี่ยต่อวัน 
 ตัวอย่างการค านวณ Reorder Point (ROP) ของอะไหล่หมายเลขชิ้นส่วน 91359  
 Reorder Point (ROP) = 390 วัน x (1 ปี/365 วัน) = 1.06 ชิ้น หรือ 1 ชิ้น ดังนั้น เมื่อระดับ
อะไหล่คงคลัง (On-hand) เหลืออยู่จ านวน 1 ชิ้น ให้เริ่มด าเนินการสั่งซื้อใหม่ได้  

และจากสูตร   

โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท มีต้นทุนการเก็บรักษาเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 25% ของราคาอะไหล่ต่อชิ้น 
และต้นทุนในการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 1,500 บาท 

ตัวอย่างการค านวณ Reorder Quantity (ROQ) ของอะไหล่หมายเลขชิ้นส่วน 91359  

  

ฉะนั้น ส าหรับปริมาณการสั่งซื้ออะไหล่ของหมายเลขชิ้นส่วน 91359 นี้ควรท าการสั่งซื้อเพ่ือเข้า
มาเติมเต็มในคลังเมื่อระดับคงคลังเหลืออยู่ 1 ชิ้น และควรท าการสั่งเข้ามาใหม่อีก 1 ชิ้น  

จากการปรับระดับปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลัง โดยก าหนดจุดสั่งซื้อ (Reorder Point) ใน
แต่ละรายการ โดยพิจารณาจากอัตราการหยิบใช้หรือการเบิกจ่ายอะไหล่คงคลั งเฉลี่ยต่อวัน (Daily 
Usage) และระยะเวลารอคอยสินค้า (Lead Time) และค านวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของ
อะไหล่แต่ละรายการในแต่ละครั้ง โดยพิจารณาจากต้นทุนการสั่งซื้อต่อครั้ง (Order Cost) อัตราการใช้
เฉลี่ยต่อปี (Demand Rate) ราคาสินค้า (Item Cost) และต้นทุนการเก็บรักษา (Holding Cost) ท าให้
ปริมาณอะไหล่คงคลังที่จัดเก็บของทั้ง 365 SKUs จากเดิมมีปริมาณจ านวนอะไหล่คงคลังเก็บไว้ 4,020 
ชิ้น ลดลงเหลือ 1,858 ชิ้น มีผลท าให้มูลค่าอะไหล่คงคลังจากเดิม คิดเป็นมูลค่ารวม 43,199,335.91 
บาท ลดลงเหลือ 39,387,135.53 บาท ซึ่งสามารถลดปริมาณการจัดเก็บและมูลค่าอะไหล่คงคลังลง 
3,812,200.38 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 ของมูลค่าอะไหล่คงคลังทั้งหมด โดยสามารถเปรียบเทียบก่อน
และหลังปรับปรุงได้ว่า จากรูปแบบปัจจุบันที่ให้ความส าคัญอะไหล่เท่ากันทุกรายการ และอาศัย
ประสบการณ์ความช านาญของพนักงานในการก าหนดปริมาณสั่งซื้อในแต่ละครั้ง เมื่อปรับรูปแบบใหม่
ให้ความส าคัญกับอะไหล่เครื่องจักรแต่ละประเภทด้วยการจัดกลุ่มวิธี ABC – VED Matrix Analysis 
พร้อมกับการปรับเปลี่ยนใช้ปริมาณการสั่งซื้อและจุดสั่งซื้อใหม่นั้น ท าให้พนักงานสามารถบริหารจัดการ
ควบคุมดูแลอะไหล่เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการผลิตน้ ามันได้ดีขึ้น จนเป็นผลท าให้มูลค่าคงคลังรวม
ลดลง 
 
สรุปและอ ิปรายผล  

ในการปรับปรุงปริมาณการจัดเก็บอะไหล่คงคลังของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตและการ
ซ่อมบ ารุงที่มีการเบิกใช้งานอยู่เป็นประจ าให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งาน ผลการวิจัย
พบว่า หลังจากการปรับปรุงสามารถลดมูลค่าการจัดเก็บอะไหล่คงคลังลงได้ 3,812,200.38 บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.82 ของมูลค่าอะไหล่คงคลังทั้งหมด จากการสุ่มตัวอย่างศึกษารายการอะไหล่ทั้งหมด 365 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 379 -



SKUs โดยเป็นผลจากการน าหลักการวิเคราะห์เมทริกซ์ ABC Analysis ร่วมกับ VED Analysis มาใช้ใน
การจัดแบ่งกลุ่มอะไหล่ได้ 3 Class ที่มีระดับความส าคัญต่างกัน นั่นคือ Class 1 เป็นกลุ่มที่มีระดับ
ความส าคัญมาก จ านวน 34 SKUs (ร้อยละ 9.32) โดยมีมูลค่าคงคลังรวมทั้งหมด 6,004,402.88 บาท 
(ร้อยละ 13.90) Class 2 เป็นกลุ่มที่มีระดับความส าคัญปานกลาง จ านวน 145 SKUs (ร้อยละ 39.73) 
โดยมีมูลค่าคงคลังรวมทั้งหมด 16 ,764,064.73 บาท (ร้อยละ 38.81) และกลุ่ม Class 3 มีสัดส่วน
อะไหล่คงคลังที่ระดับส าคัญต่ าจ านวน 186 SKUs (ร้อยละ 50.96) โดยมีมูลค่าคงคลังรวมทั้งหมด 
20,430,868.24 บาท (ร้อยละ 47.29) ทั้งนี้จัดกลุ่มเพ่ือน าไปบริหารจัดการสินค้าคงคลังรวมถึงการ
ป้องกันสินค้าขาดมือเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ ามัน 
และได้น าทฤษฎีการค านวณจุดสั่งซื้อใหม่และปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม เป็นผลให้สามารถลดต้นทุน
การจัดเก็บได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ธมลวรรณ อยู่เจริญ และธนัญญา วสุศรี (2561) ที่ได้
พัฒนาระบบเติมเต็มยาและเวชภัณฑ์คงคลังให้มีเพียงพอต่อการให้บริการภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่ง
ประยุกต์ใช้วิธี ABC Classification และVED Analysis จัดกลุ่มยาและเวชภัณฑ์คงคลัง วิธีค านวณหา
ปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) และวิธี Silver-Meal Heuristic ซึ่งสามารถลดมูลค่ายาและ
เวชภัณฑ์คงคลังเฉลี่ยลงได้ 1,148,373.97 บาท ลดระยะเวลาการถือครองลงเฉลี่ย 113.84 วัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าการบริหารและการควบคุมปริมาณอะไหล่คงคลัง
ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานถือเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นต้องค านึงถึงปริมาณการเบิก
ใช้ ต้นทุนในการจัดเก็บ ต้นทุนการสั่งซื้อในแต่ละครั้งรวมไปถึงระยะเวลาน าตั้งแต่ด าเนินการสั่งซื้อจนถึง
ได้รับสินค้า สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการพิจารณาร่วมกัน เพ่ือให้ได้ปริ มาณการจัดเก็บที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการใช้งานและไม่ท าให้เครื่องจักหยุดชะงัก และสามารถท าให้บริษัทสามารถ
ลดต้นทุนโดยรวมขององค์กรได้ โดยมีข้อเสนอแนะจากการศึกษาวิจัย ดังนี้ 

1. ในอนาคตราคาน้ ามันมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระทบต่อต้นทุนในการสั่งซื้ออะไหล่
และการขนส่ง ดังนั้นบริษัทจึงควรค านึงถึงปริมาณอะไหล่คงคลังที่เหมาะสม จุดสั่งซื้อสินค้าและปริมาณ
การสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง เพ่ือให้มีอะไหล่ส ารองไว้ใช้งานอยู่เสมอ ป้องกันการซื้อสินค้าหรืออะไหล่
แบบเร่งด่วน ซึ่งจะท าให้ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น 

2. การปรับระดับจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมของรายการอะไหล่ที่มีอยู่เดิมใน
องค์กร อาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงมูลค่าการจัดเก็บอะไหล่คงคลังที่ลดลงในทันที แต่จะส่งผล
ระยะยาวในอนาคต 
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ผู้หญิงก็เขียนโปรแกรมได้: ความแตกต่างระหว่างเพศในด้านพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและเกรดในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
Women Can Code: Gender Differences in Learning Behaviors, Academic 
Performance, and Grades from the Computer Programming Class 

 
จันทวรรณ ปิยะวัฒน์      Jantawan Piyawat1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการคือ (1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและเกรดที่ได้รับจ าแนกตามเพศ (2) เพ่ือวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเกรดที่ได้รับจ าแนกตามเพศ และ (3) เพ่ือ
ส ารวจตัวแปรที่สามารถท านายเกรดที่ได้รับในการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นวิชา
ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 48 คน งานวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วย
สถิติทดสอบที (Independent t-test) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 
และการถดถอย เชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ผลการศึกษาพบว่าจ านวนชั่วโมงใน
การเข้าระบบการจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์ และคะแนนสอบย่อยแบบปรนัย มีความแตกต่างระหว่าง
เพศอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  จ านวนครั้งในการเข้าห้องเรียน คะแนนสอบกลางภาค 
คะแนนสอบปลายภาค คะแนนสอบย่อยแบบปฏิบัติ และเกรดที่ได้รับ ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศ 
แต่เฉพาะในกลุ่มนักศึกษาชายพบว่าเกรดในวิชานี้มีความสัมพันธ์ กับจ านวนครั้งในการเข้าเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่าเกรดมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในด้านคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คะแนนสอบย่อยแบบปฏิบัติ และคะแนน
สอบย่อยแบบปรนัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทั้งในกลุ่มนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ตัวแปรที่
สามารถท านายเกรดวิชานี้ได้คือ คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบ ปลายภาค และคะแนนสอบปฏิบัติ
ย่อย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 ทั้งสามตัวแปรนี้ ร่วมกันท านายเกรดได้ร้อยละ 97 

 

ค าส าคัญ: ผู้หญิง ความแตกต่างทางเพศ การเขียนโปรแกรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พฤติกรรม 
การเรยีน 
 
Abstract 

This study has three main objectives.  Firstly, it attempts to compare learning 
behaviors, academic achievements, and academic grades classified by gender. Secondly, 
it seeks to analyze the relationships among learning behaviors and academic 

1 อาจารย์ ดร. ภาควิชาบริหารธุรกิจ สาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
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achievements toward the grades received in a computer programming class.  Lastly, it 
aims to explore variables that can predict an academic achievement signified by the 
grades obtained in this course.  The class was held in the first semester of 2019 for 48 
undergraduate business program students in the Faculty of Management Sciences, Prince 
of Songkla University. In this research, data were statistically analyzed using independent 
t- tests, Pearson’ s correlations, and multiple linear regression.  The results of the study 
show that the number of hours spent accessing the online learning management system 
and the multiple- choice test scores are significantly different between genders at the 
level of 0. 05.  However, the number of times attending the classroom, midterm exam 
scores, final exam scores, practice test scores, and grades are not significantly different 
between genders.  The study among male students shows that the grades had a 
significant correlation with the number of attendances at the level of 0. 05.  In addition, 
this study also finds that grades are related to academic achievement in midterm exam 
scores, final exam scores, practice test scores and multiple- choice tests with statistical 
significance in both gender groups. As such, the variables that can predict grades for this 
course are midterm exam scores, final exam scores and practice test scores with 
statistical significance at the level of 0. 001.  All three variables jointly predict grades by 
97 percent. 

 
Keywords: Women, Gender Differences, Programming, Academic Achievement, Learning 
Behavior 
 
บทน า 

บริษัทไอดีซีท าการส ารวจตลาดงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2565 
ตลาดงานด้านนี้จะเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 25.8 นอกจากนี้ธุรกิจด้านดิจิตอลของไทยภายในปี พ.ศ. 2565 
เติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ 61 ของ GDP อีกทั้งผลการส ารวจของบริษัทจ๊อบไทยได้แสดงไว้ว่า ในไตรมาส
แรกของปี พ.ศ. 2562 หนึ่งในสามของงานที่เติบโตมากที่สุดคืองานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มติ
ชนออนไลน์, 2563) อย่างไรก็ตามงานวิจัยก็พบว่าตลาดแรงงานด้านนี้มีสภาวะขาดแคลนสูงทั้งในไทย
และทั่วโลก (Marketingoops, 2563) นอกจากนี้ยังพบอีกว่าสภาวะขาดแคลนบุคลากรเพศหญิงที่เลือก
อาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นปัญหาทั่วโลกและเป็นปัญหาในระดับชาติของสหรัฐอเมริกา  ผู้หญิง
เพียงร้อยละ 18 เท่านั้นที่จบปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ในสหรัฐอเมริกา (Outlay, Platt, & 
Conroy, 2017) แม้องค์กรต่างๆ จะมีความต้องการงานด้านนี้อยู่มาก แต่วิทยาการคอมพิวเตอร์ยังคง
เป็นสาขาท่ีผู้ชายเลือกเรียนมากกว่าผู้หญิง (Cheryan, Master, & Meltzoff, 2015)  

ข้อมูลสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ ณ วันที่ 27 เมษายน 
2563 จ าแนกตามเพศ แสดงให้เห็นว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์เฉพาะสาขาที่
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจ านวนนักศึกษาชายมากกว่านักศึกษาหญิง แต่คณะวิทยาการ
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จัดการสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจมีนักศึกษาหญิงมากกว่านักศึกษาชาย (ตารางท่ี 1) (กองทะเบียน
และประมวลผล, 2563) 

ตารางที่ 1 
ข้อมูลสถิตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 คณะและสาขาวิชา 
ชาย หญิง รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

32 74.42 11 25.58 43 100 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

89 53.94 76 46.06 165 100 

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

116 64.09 65 35.91 181 100 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

207 79.62 53 20.38 260 100 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบ
สารสนเทศ 

40 53.33 35 46.67 75 100 

คณะวิทยาการจัดการ สาขาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

76 44.44 95 55.56 171 100 

 

งานวิจัยพบว่าความแตกต่างระหว่างเพศมีบทบาทส าคัญต่อทัศนคติของนักเรียนที่มีต่อ
คอมพิวเตอร์และการรับรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  (Deechuay, Koul, Maneewan, & 
Lerdpornkulrat, 2016) และงานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ถูกมองว่าเป็นงานของผู้ชาย (Outlay, 
Platt, & Conroy, 2017) อีกทั้งมีงานวิจัยสรุปว่านักเรียนหญิงมองว่าการเรียนรู้ทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์เป็นการเรียนที่น่าเบื่อ ยาก และท าให้โดดเดี่ยวจากสังคม (Benyo & White, 2009) แต่
ในทางตรงกันข้ามมีงานวิจัยกลับพบว่าผู้ชายมีทัศนคติเชิงบวกต่อวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Sainz & 
Lopez-Saez, 2010) มีปัจจัยส าคัญอีกหลายอย่าง อาทิ วัฒนธรรม ที่ส่งผลให้ผู้หญิงขาดความเชื่อมั่นใน
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Hill, Corbett, & Rose, 2010) งานวิจัยพบว่าผู้หญิงรับรู้ว่าพวก
เขามีความสามารถไม่เพียงพอในการเรียนด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ แม้ความสามารถท่ีแท้จริงของพวก
เขาในด้านนี้จะไม่ต่ าเท่าที่พวกเขารับรู้  (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001)
งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงมีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ดีเช่นเดียวกันกับผู้ชาย 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกรดที่ได้รับ ในการเรียน 

วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาจ าแนกตามเพศ  
2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกรดที่ได้รับ 

จ าแนกตามเพศ  
3. เพ่ือส ารวจตัวแปรที่สามารถท านายเกรดที่ได้รับในวิชานี้ 
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
งานวิจัยนี้ศึกษาตัวแปรจ านวนแปดรายการประกอบด้วย ตัวแปรด้านพ้ืนฐานของผู้เรียน ได้แก่ 

เพศ  กลุ่มตัวแปรด้านพฤติกรรมในการเรียน ได้แก่ จ านวนชั่วโมงในการเข้าใช้ระบบออนไลน์ ส าหรับ
การเรียนรู้ และจ านวนครั้งในการเข้าเรียนในห้องเรียน  กลุ่มตัวแปรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ 
คะแนนสอบกลางภาค แบบปฏิบัติ คะแนนสอบปลายภาคแบบปฏิบัติ คะแนนสอบปฏิบัติย่อย คะแนน
สอบย่อยแบบปรนัย และเกรดที่ได้รับส าหรับรายวิชานี้ ดังภาพที่ 1 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ประชากรเป้าหมาย 
ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ภาควิชาบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 48 คน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา การเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิชานี้มีการวัดผลแบบอิงเกณฑ์และก าหนดเกรดตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย เกรด A คือ

ระดับช่วงคะแนนตั้งแต่ 80 ขึ้นไป เกรด B+ ช่วงคะแนนตั้งแต่ 75-79 เกรด B ช่วงคะแนนตั้งแต่ 70-74 
เกรด C+ ช่วงคะแนนตั้งแต่ 65-69 เกรด C ช่วงคะแนนตั้งแต่ 60-64 เกรด D+ ช่วงคะแนนตั้งแต่ 55-59 
เกรด D ช่วงคะแนนตั้งแต่ 50-54 และเกรด E ช่วงคะแนนตั้งแต่ 49 ลงมา ส าหรับงานวิจัยนี้ก าหนดค่า
ของเกรดเรียงตามล าดับดังนี้คือ A=8, B+=7, B=6, C+=5, C=4, D+=3, D=2 และ E=1 

ตัวแปรที่ศึกษาตามกรอบแนวคิดวิจัยในครั้งนี้ถูกเก็บรวบรวมไว้โดยอัตโนมัติ จากการเรียนการ
สอนทางออนไลน์ โดยข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละคนถูกระบบจัดเก็บไว้ในไฟล์ Spreadsheet 
และดาวน์โหลดออกมาประมวลผลต่อภายนอก ระบบการจัดการการเรียนรู้ทางออนไลน์ (Learning 
Management System - LMS) ดังกล่าวนี้มีชื่อว่า ClassStart (https://ClassStart.org) ให้บริการฟรี
แก่ผู้เรียนผู้สอนทั่วประเทศ ช่วยให้ผู้สอนได้เอ้ืออ านวยการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิภาพ ในระบบ ClassStart ประกอบด้วยเครื่องมืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน
หลากหลายในการด าเนินการเรียนการสอน โดยที่ผู้สอนน าเนื้อหาและสื่อการสอนขึ้นระบบออนไลน์ของ
รายวิชาที่ได้สร้างขึ้น วางแผนการสอน ก าหนดเนื้อหาที่เรียน กิจกรรมที่เพ่ือการเรียนรู้  และการ

 

                        

•    

                

•                         
•                          

                     

•                
•                
•                
•                
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ประเมินผลการเรียนรู้ตลอดภาคการศึกษา แล้วจึงเริ่มด าเนินการสอนตามแผนที่ได้วางไว้ ผู้เรียนจะได้รับ
การอนุมัต ิให้เขา้วิชาเรียนนี้ในระบบของ ClassStart  

ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหากิจกรรมต่างๆ ได้โดยผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ 
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารได้ผ่านทางเครื่องมือการสื่อสารที่ระบบจัดไว้ให้นอกเหนือ จาก
การเรียนการสอนในห้องเรียน เมื่อมีการให้ผู้เรียนท ากิจกรรมแต่ละใบงานแล้ว ผู้สอนจะต้องให้คะแนน
ในใบงานนั้นๆ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับคะแนนทันที อีกทั้งเมื่อผู้เรียนท าการสอบ ปรนัยออนไลน์ในระบบแล้ว 
ผู้เรียนจะได้รับคะแนนและเฉลยข้อสอบอัตโนมัติทันทีตามที่ผู้สอนได้สร้าง แบบทดสอบปรนัยไว้ก่อน
หน้านี้แล้ว  ผู้สอนสามารถท าการประมวลผลและดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูล คะแนนทั้งหมดในรูปแบบ 
Spreadsheet ออกมาอัตโนมัติ ข้อมูลแต่ละแถวในไฟล์  จะเป็นข้อมูลของผู้ เรียนแต่ละคน อัน
ประกอบด้วย รหัสนักศึกษา ชื่อนามสกุล จ านวนบันทึกการเรียน จ านวนครั้งในการเข้าเรียน จ านวน
ชั่วโมงการเข้าใช้ระบบ คะแนนที่ได้รับส าหรับแต่ละแบบฝึกหัด คะแนนที่ได้รับส าหรับ  แต่ละ
แบบทดสอบปรนัย รวมทั้งคะแนนเก็บจากกิจกรรมที่ด าเนินการ ภายนอกระบบ 

ส าหรับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นี้ ใช้วิธีการสอนทฤษฎีหลักการของ การ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาไพธอน (Python) ขั้นพ้ืนฐานก่อน โดยเนื้อหามีทั้งเอกสารประกอบ การสอน
และคลิปวิดีโอทางออนไลน์ แล้วจึงด าเนินการฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ ในทุกหน่วย
การเรียน มีการเก็บคะแนน 4 ส่วนดังนี้คือ คะแนนสอบปฏิบัติกลางภาค จ านวน 1 ครั้ง คิดเป็น 40 
คะแนน คะแนนสอบปฏิบัติปลายภาคจ านวน 1 ครั้ง คิดเป็น 40 คะแนน เช่นกัน คะแนนสอบปฏิบัติ
ย่อยจ านวน 8 ครั้ง และคะแนนสอบปรนัยย่อยจ านวน 8 ครั้ง  มีอย่างละ 10 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. อธิบายข้อมูลทั่วไปของประชากรเป้าหมายโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
2. เปรียบเทียบตัวแปรด้านพ้ืนฐานของผู้เรียน ตัวแปรด้านพฤติกรรมในการเรียน  ตัวแปรด้าน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเกรดระหว่างเพศชายกับเพศหญิง โดยใช้การทดสอบ Independent  
t-test ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05  

3. หาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดและตัวแปรด้านพฤติกรรมในการเรียน รวมทั้งเกรด และตัว
แปรด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s correlation 
coefficient) และสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Multiple correlation coefficient) ก าหนดระดับ
นัยส าคัญ 0.05  

4. หาตัวแปรที่สามารถร่วมกันท านายเกรดจากตัวแปรด้านพฤติกรรมในการเรียน ตัวแปรด้าน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและตัวแปรเพศ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression) ก าหนดระดับนัยส าคัญ 0.05  

ผลการวิจัย 
กลุ่มประชากรเป้าหมายของงานวิจัยนี้ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ของ

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา
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การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 48 คน นักศึกษาส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และเป็นเพศหญิงจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 44  

ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างเพศ
หญิงและเพศชาย ในตารางที ่2 พบว่า (1) ในด้านพฤติกรรมการเรียนนั้น ผู้หญิงเข้าใช้ระบบ ClassStart 
นานกว่าผู้ชาย โดยผู้หญิงใช้เวลาเฉลี่ย 21.10 ชั่วโมง (SD = 3.66) ส่วนผู้ชายใช้เวลาเฉลี่ย 16.96 ชั่วโมง 
(SD = 3.78) แต่จ านวนครั้งในการเข้าเรียนใกล้เคียงกัน โดยผู้หญิงเข้าเรียนเฉลี่ย 11.81 ครั้ง (SD = 3.66)  
ส่วนผู้ชายเข้าเรียนเฉลี่ย 11.48 ครั้ง (SD = 1.19) และจ านวนชั่วโมง ในการเข้าระบบจ าแนกตามเพศ  
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้หญิงมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผู้ชาย ทั้งในคะแนนสอบกลางภาค 
คะแนนสอบปฏิบัติย่อย และคะแนนสอบปรนัยย่อย แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน  ในคะแนนสอบ
ปลายภาค คือ 21.33 โดยผู้หญิงได้รับคะแนนเฉลี่ยของคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค 
คะแนนสอบปฏิบัติย่อย และคะแนนสอบปรนัยย่อยตามล าดับดังนี้คือ 29.38 (SD = 4.57), 21.33  
(SD = 9.26), 8.12 (SD = 1.32), 6.40 (SD = 0.94) ตามล าดับ ส่วนผู้ชายได้รับคะแนนดังนี้ 28.56  
(SD = 3.63), 21.33 (SD = 9.92), 8.06 (SD = 1.71) และ 5.64 (SD = 1.29) เมื่อท าการทดสอบ
สมมุติฐานพบว่า คะแนนสอบปรนัยย่อยจ าแนกตามเพศ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  

ในภาพรวมที่ด าเนินด้วยการตัดเกรดของรายวิชานี้พบว่า ระดับเกรดไม่มีความแตกต่าง เมื่อ
จ าแนกตามเพศ ทั้งนักศึกษาหญิงและชายได้ระดับเกรดในวิชานี้เฉลี่ยรวมอยู่ที่ระดับพอใช้ หรือเกรด C+ 
เมื่อพิจารณาแยกตามเพศ เพศหญิงมีค่าเฉลี่ย 4.52 (SD = 2.40) ส่วนเพศชายมีค่าเฉลี่ย 4.56  
(SD = 2.36) ดังนั้นทั้งเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมที่ไม่แตกต่างกัน แม้ผล
การเปรียบเทียบโดยส่วนใหญ่พบว่า ค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
เพศหญิงสูงกว่าเพศชาย (ภาพที่ 2) 

ตารางที่ 2 
ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเพศ 

ตัวแปร 
เพศหญิง (n=21) เพศชาย (n=27) 

t P 
ค่าเฉลี่ย SD ค่าเฉลี่ย SD 

พฤติกรรมการเรียน             
   จ านวนชัว่โมงเข้าใช้ระบบ 21.10 3.66 16.96 3.78 3.82 0.00** 
   จ านวนครั้งการเข้าเรียน 11.81 0.60 11.48 1.19 1.24 0.22 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
   คะแนนสอบกลางภาค 29.38 4.57 28.56 3.63 0.68 0.50 
   คะแนนสอบปลายภาค 21.33 9.26 21.33 9.92 0.00 0.50 
   คะแนนสอบปฏิบัติย่อย 8.12 1.32 8.06 1.71 0.15 0.88 
   คะแนนสอบปรนัยย่อย 6.40 0.94 5.64 1.29 2.36 0.02* 
เกรด 4.52 2.40 4.56 2.36 -0.05 0.96 
หมายเหตุ:* มีนัยส าคัญทางสถติิทีร่ะดับ 0.05 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ภาพที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมการเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างหญิงและชาย 
 
ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเกรดที่ได้รับและปัจจัยด้านพฤติกรรมการเรียน และปัจจัย

ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มนักศึกษาหญิงเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาชาย  โดยใช้สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (ตารางที่ 3) พบว่าปัจจัยทั้งหมดมีความสัมพันธ์ ในทิศทางบวกกับเกรดทั้งใน
กลุ่มนักศึกษาหญิงและชาย ในกลุ่มผู้หญิงพบว่าเกรดมีความสัมพันธ์ กับจ านวนชั่วโมงเข้าใช้ระบบ โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.36 มากกว่าในกลุ่มผู้ชาย ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 
0.08 นอกจากนี้เกรดมีความสัมพันธ์กับจ านวนครั้ง ในการเข้าเรียนมากกว่าในกลุ่มนักศึกษาชาย เมื่อ
เทียบกับกลุ่มนักศึกษาหญิง โดยมีสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.38 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ส่วนใน
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเกรดกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มจ าแนกตามเพศพบว่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับ ปานกลางขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในทุกปัจจัย 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค คะแนนสอบปฏิบัติย่อย 
และคะแนน สอบปรนัยย่อยในกลุ่มผู้หญิง เท่ากับ 0.72, 0.94, 0.57, 0.70 ตามล าดับ ในกลุ่มผู้ชาย
เท่ากับ 0.68, 0.97, 0.58, 0.75 ตามล าดับ   
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ตารางที่ 3  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างเกรดที่ได้รับในกลุ่มผู้หญิงเปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ชายกับปัจจัยด้านพฤติกรรม
การเรียนและปัจจัยด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 เกรด 
ตัวแปรอิสระ เพศหญิง (n=21) เพศชาย (n=27) 

พฤติกรรมการเรียน     
   จ านวนชัว่โมงเข้าใช้ระบบ 0.36 0.08 
   จ านวนครั้งการเข้าเรียน 0.14 0.38* 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     
   คะแนนสอบกลางภาค 0.72* 0.68* 
   คะแนนสอบปลายภาค 0.94* 0.97* 
   คะแนนสอบปฏิบัติย่อย 0.57* 0.58* 
   คะแนนสอบปรนัยย่อย 0.70* 0.75* 
หมายเหตุ: *มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
ตารางที่ 4 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเมื่อเพ่ิมปัจจัยทีละตัว 

ตัวแปรอิสระ R R2 Adj R2 Std. Error 
of the Estimate 

F 

FN 0.96 0.92 0.91 0.01 495.9 *** 
FN MT 0.98 0.97 0.97 0.02 644.7 *** 
FN MT EX 0.99 0.97 0.97 0.05 493.8 *** 

หมายเหตุ:  
- *** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.001  
- คะแนนสอบปลายภาค (FN) คะแนนสอบกลางภาค (MT) และคะแนนสอบปฏิบัตยิ่อย (EX)  

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise multiple 

regression) เพ่ือหาปัจจัยที่สามารถร่วมกันท านายเกรดในวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ปี 2 และ 3 ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาก
ตัวแปรอิสระ 7 ตัวแปร มีตัวแปรอิสระที่ทดสอบแล้วว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ   
(p value < 0.001) ทั้งหมด 3 ตัวแปรตามล าดับ คือ  คะแนนสอบปลายภาค (FN) คะแนนสอบกลาง
ภาค (MT) และคะแนนสอบปฏิบัติย่อย (EX) ซึ่งสามารถน ามาอธิบายได้ดังนี้คือ คะแนนสอบปลายภาค 
(FN) สามารถพยากรณ์ได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดดีที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 มี
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรืออ านาจพยากรณ์เท่ากับ 0.91 ส่งผลต่อเกรดร้อยละ 91 เมื่อเพ่ิมคะแนน
สอบกลางภาค (MT) เข้าไป ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยหรืออ านาจการพยากรณ์ เพ่ิมขึ้นเป็น 0.97 ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 และท าให้ทราบว่าคะแนนสอบปลายภาค และคะแนนสอบกลางภาค
ร่วมกันส่งผลต่อเกรดร้อยละ 97 เมื่อเพ่ิมคะแนนสอบปฏิบัติย่อย (EX) เข้าไป ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
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หรืออ านาจการพยากรณ์ยังคงเป็น 0.97 ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 ซึ่งท าให้ทราบว่า คะแนน
สอบปลายภาค คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปฏิบัติย่อย ทั้งสามตัวแปรนี้ร่วมกัน  สามารถ
อธิบายการผันแปรเกรดได้ร้อยละ 97 (R2 = 0.97) และจากตารางที่ 5 สามารถเขียนสมการพยากรณ ์ใน
รูปคะแนนดิบได้ดังต่อไปนี้ 

(เกรด) = -4.82 + 0.15(คะแนนสอบกลางภาค) + 0.19(คะแนนสอบปลายภาค) + 0.13(คะแนนสอบปฏิบัติย่อย) 

เขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังต่อไปนี้ 
Zเกรด = 4.54 + 0.58(Zคะแนนสอบกลางภาค) + 1.83(Zคะแนนสอบปลายภาค) + 0.19(Zคะแนนสอบปฏิบัติย่อย) 

 
ตารางที่ 5 
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนโดยแสดงแต่ละปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรด 

ตัวแปรอิสระ b Beta t p 
คะแนนสอบกลางภาค 0.15 0.58 8.27 <0.001 
คะแนนสอบปลายภาค 0.19 1.83 24.28 <0.001 
คะแนนสอบปฏิบัติย่อย 0.13 0.19 2.72 <0.01 
ค่าคงที่ (Constant) -4.82 4.54 -9.67 <0.001 

R=0.99, R2=0.97, F=493.8, p value < 0.001 
 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
1. เกรดที่ได้รับส าหรับรายวิชาการเขียนโปรแกรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 2 และ 3 

ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 48 คน เป็นเพศชาย 
27 คน เพศหญิง 21 คน อยู่ในระดับพอใช้ เพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในภาพรวมที่
ไม่แตกต่างกัน แสดงให้เห็นว่าเพศหญิงมีความสามารถในการเรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ได้เช่นเดียวกันกับเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยหลายรายการ อาทิ (Berdousis & Kordaki, 
2015) (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 2001) (Eccles, Adler, & Meece, 1984) 

2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างด้านพฤติกรรมการเรียน พบว่านักศึกษาชายและ 
นักศึกษาหญิงมีจ านวนชั่วโมงการเข้าใช้ระบบออนไลน์เพ่ือการจัดการการเรียนรู้  ClassStart ที่แตกต่าง
กัน ทั้งนี้นักศึกษาหญิงมีการเข้าใช้ระบบมากกว่านักศึกษาชาย อาจแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาหญิงให้
ความสนใจต่อวิชาการเขียนโปรแกรมมากกว่านักศึกษาชาย อย่างไรก็ตาม ในการเช็คชื่อการเข้า
ห้องเรียนพบว่า คะแนนไม่แตกต่างกันเมื่อจ าแนกตามเพศ 

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความแตกต่างด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่านักศึกษาชาย 
และนักศึกษาหญิงมีคะแนนสอบกลางภาค ปลายภาค สอบปฏิบัติย่อย ไม่แตกต่างกัน แต่มีความ 
แตกต่างกันในคะแนนสอบปรนัยย่อย โดยคะแนนแต่ละประเภทนี้นักศึกษาหญิงมีระดับคะแนน ที่สูงกว่า
นักศึกษาชาย แต่ทั้งสองกลุ่มมีระดับคะแนนเท่ากันในการสอบปลายภาค อาจแสดง ให้เห็นว่านักศึกษา
หญิงมีความสนใจในการเรียนวิชานี้มากกว่าจึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงกว่านักศึกษาชาย 
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4. เมื่อหาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อเกรดของรายวิชาการเขียนโปรแกรม โดย
เปรียบเทียบ ระหว่างเพศชายและเพศหญิงพบว่าในนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชาย ระดับเกรดมีความ 
สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งหมด คือ คะแนนสอบกลางภาค สอบ
ปลายภาค สอบปฏิบัติย่อย และสอบปรนัยย่อย 

5.  ทั้งในเพศชายและหญิง คะแนนสอบปลายภาคมีความสัมพันธ์สูงมากกับเกรด ส่วนคะแนน 
สอบกลางภาคและคะแนนสอบปรนัยย่อยมีความสัมพันธ์ค่อนข้างสูงกับเกรด ส่วนคะแนนสอบ ปฏิบัติ
ย่อยมีความสัมพันธ์ปานกลางกับเกรด อีกทั้งในกลุ่มนักศึกษาชายระดับเกรดยังมี ความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันกับจ านวนครั้งในการเข้าชั้นเรียนในระดับค่อนข้างต่ า หากนักศึกษาชาย เข้าเรียนมากขึ้น
อาจจะส่งผลให้ระดับเกรดสูงขึ้นได้ 

6. ในการค้นหาตัวแปรที่สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาการเขียน
โปรแกรมโดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอนพบว่า ตัวแปรที่สามารถท านายผลสัมฤทธิ์  
ทางการเรียนกรณีเกรดที่ได้รับในวิชานี้ ได้แก่ คะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค และ
คะแนนสอบปฏิบัติย่อยซึ่งคะแนนทั้งสามรูปแบบนี้ล้วนแล้วแต่เป็น การสอบปฏิบัติการ เขียนโปรแกรม
ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่เน้น ให้ผู้เรียนได้รับการ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงจะช่วยเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชา การเขียนโปรแกรม อาทิ  
(Duffany, 2015) (Caceffo, Gama, & Azevedo, 2018)  

ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในไทยและทั่วโลกเติบโตอย่างมากซึ่งสวนทางกับ

สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานด้านนี้ ยิ่งไปกว่านั้นจ านวนผู้หญิงที่เข้าเรียนและเข้าสู่อาชีพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ โปรแกรมเมอร์ มีปริมาณที่น้อยกว่าผู้ชายมาก ซึ่งเป็นปัญหาในด้านการ
พัฒนาบุคลากรในระดับโลกมานานมากแล้ว งานวิจัยชิ้นนี้มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยว่า ทุกภาคส่วน
ทั้งรัฐบาลองค์กรธุรกิจและสถาบันการศึกษาควรร่วมกันพัฒนาโครงการในหลากหลายรูปแบบเพ่ือ
ส่งเสริมความเข้าใจและความมั่นใจให้ผู้หญิงเข้าสู่อาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น และขยายผลไปยัง
เยาวชนหญิงให้พร้อมเข้าสู่สาขาวิชาเรียนทางด้านนี้มากยิ่งขึ้นด้วย การวิจัยก่อนหน้าชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงที่
เข้าร่วมในโปรแกรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวโน้มที่จะมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนและต่อวิชาชีพด้านนี้  

อีกทั้งการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดเชิงประมวลผล (Computational Thinking) 
ตั้งแต่วัยเด็กในผู้เรียนทุกคนเป็นสิ่งจ าเป็นต่อทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยไม่ต้องค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างเพศ โครงการที่ส่งผลอย่างชัดเจนจึงควรจะเกี่ยวข้องกับการสัมมนาหลักสูตรระยะสั้นและการ
ฝึกอบรมในภาคปฏิบัติในความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจและภาคส่วนอ่ืน ๆ ร่วมกับสถานศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน การแข่งขันทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจด้วยการน าผู้หญิงที่ประสบ
ความส าเร็จในวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท างาน  

ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปนั้นมีดังนี้คือ ในงานวิจัยครั้งต่อไปควรเพ่ิม
การศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอ่ืนๆ ที่คาดว่าน่าจะมีผลต่อพฤติกรรมการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
เกรดที่ได้รับในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างกลุ่มนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง อาทิ 
ทักษะความเชี่ยวชาญ ทัศนคติ ค่านิยม บุคลิกประจ าตัวบุคคล และแรงจูงใจภายใน โดยปัจจัยเหล่านี้
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เป็นปัจจัยองค์ประกอบของฐานสมรรถนะของบุคคล นอกจากนี้ในการวิจัยครั้งต่อไปควรขยายขอบเขต
ของประชากรให้กว้างขึ้น อาทิ รายวิชาเดียวกันจากต่างคณะหรือต่างสถาบันการศึกษา แต่จะต้องมีการ
ควบคุมตัวแปร อาทิ ผู้สอน และ วิธีการเรียนการสอน และควรมีการเก็บข้อมูล เพ่ิมเติมด้วยการใช้
เครื่องมือแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดถูกต้องและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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Assessing Customers Satisfaction Towards Online Food Delivery Service 
in Southern of Thailand: A Case Study in Yala Province 
 
Hadear Hayeebanung1 
Wanamina Bostonali2 
 
Abstract 
 Online Food Delivery Service is a platform which fulfil and facilitate customers 
who are busy, inactive, don't want to leave the house or those who want fast and 
convenient food without having to drive from their house. Furthermore, due to the 
outbreak of the coronavirus or covid-19, people are increasing their use of food 
delivery services. Some people are working from home but some people still need to 
work at their office. This has caused a lot of restaurants to start selling online, some of 
whom have never made use of these channels. OFD services have become a popular 
service for people to use in Bangkok as it is convenient and comfortable. Furthermore, 
Foodpanda, Grab Food and Line Man has become popular platforms for people to 
order food from. Moreover, Foodpanda in the southern of Thailand are another option 
for customer and it’s also popular for customers in Yala province. Foodpanda is the 
main key runner in Yala with a lot of people using the application to order food online. 
Results showed that customer attitude and behavioural intention have a positive effect 
on OFD service within the Foodpanda application.  Of all the ten factors of OFD 
service, cleanliness is the main factor affecting OFD service. Therefore, restaurants 
should consider the importance of cleanliness of food and the restaurant’s cleanliness 
as much as possible in order to make customers satisfied and continue to order from 
their restaurants. 
 
Keywords: Online Food Delivery Service (OFD Service), Convenient, Southern of Thailand 
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Introduction 
Technology played a major role in changing food delivery services from 

telephone to online, to fulfill ever-changing consumer requirements (Thanakrit, 2016) 
(Vinaik, A., Goel, R., Sahai, S., & Garg, V.,2019). Through Internet and technology growth, 
food retailers are gradually introducing online platforms, so that customers can 
purchase online food stuffs (Nguyen, T. T. H., Nguyen, N., Nguyen, T. B. L., Phan, T. T. 
H., Bui, L. P., & Moon, H. C., 2019). Technology also helped shift the customer choice 
because its dependence on technology has led to everything online, including the 
supply of cooked meal (See-Kwong, G., Soo-Ryue, N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 2017). 
Residents from around the country are switching to online orders and more options to 
buy with less expense and effort (Thanakrit, 2016). In addition, the contestants 
recognize not only the purchasing process but also its ease with food choices that can 
be ordered via online service (Thanakrit, 2016). Another advantage of using their 
smartphones for entering OFD services may have prompted consumers to switch from 
conventional offline food transactions to OFD services as consumers can now take a 
broad range of food options with just one button (Chai, L. T., & Yat, D. N. C., 2019). This 
means that new and young consumers can be branded as' lazy' because they focus on 
technology and comfort meal (See-Kwong, G., Soo-Ryue, N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 
2017). When they have no expectations of where and what to eat, the time taken to 
produce the food is also a good reason for customers meal (See-Kwong, G., Soo-Ryue, 
N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 2017). Consumers order food for delivery to appreciate the 
convenience of dinner in their home or workplace and to take advantage of their time 
(Sanaporn, 2015)  Owners should take opportunities from the business perspective that 
are perceived as a new generation of sales (See-Kwong, G., Soo-Ryue, N., Shiun-Yi, W., & 
Lily, C., 2017). The primary motivator for companies to partner with online delivery 
services to satisfy customer demands and criteria is the desire of customers meal (See-
Kwong, G., Soo-Ryue, N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 2017). In countries that continue to 
develop as technology and consumer preferences continue to change, OFD service are 
especially suggested meal (See-Kwong, G., Soo-Ryue, N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 2017). 
Studies have shown that 50 percent of people order food delivery because it allows 
customers to deliver meals directly to themselves or their offices in under an hour and 
they choose not to cook meal (See-Kwong, G., SooRyue, N., Shiun-Yi, W., & Lily, C., 
2017).  OFD service are location restaurant website and food collectives that are 
designed to pick customers from the online menus offered for ordering purposes 
(Essays, UK., 2018). All kind of internet-capable devices that assist complicated 
websites are used to order them (Essays, UK., 2018). Computers are usually used to 
view and position an order on the food platforms (Essays, UK., 2018). In addition, OFD 
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service allow the customer to enrol and maintain an account at the website of 
Domino's Pizza to make regular ordering easy, similar to online consumer products 
(Essays, UK., 2018). A customer can search for a preferred restaurant, pick delivery or 
set from available items (Essays, UK., 2018). Credit card or cash may be used to pay 
(Essays, UK., 2018). The online food provider will earn part of the bill (Essays, UK., 
2018). Business franchises including Dominos Pizza and Pizza Hut are the leading 
restaurants for the introduction of OFD service (Essays, UK., 2018).  

Problem Statement  
Nowadays there are a lot of people, lazy to go out so most of them will order 

OFD service. But in another hand, problems of order food from online platform such as 
products will be more expensive than the real price because Foodpanda will charge 
more from the restaurants. In case of Foodpanda, customers need to order food up to 
50 Baht only with free delivery for every orders. Lastly, some restaurants they limit 
food or drinks therefore customers may not recurve their require menus. 

According to COVID-19 epidemic situation many restaurants and customers 
need to adjust themselves to this situation so most of customers will order OFD 
service and restaurants change to sell via online platform. Thailand are improving their 
company with more and more social distances and staying home during the Covid-19 
epidemic (Bangkok Post, 2020). 

Food supply is referenced as one of the few companies to benefit from the 
outbreak. Others also include medical sector, medical supplies, hygiene services , 
health and livelihood insurance, packaged foods and technology (Bangkok Post, 2020). 

This year, the company will grow even stronger because people facing a 
lockdown or having to monitor social distance are dependent on daily food supplies. 
Most companies interviewed by the Bangkok Post report a minimum increase in their 
work since Covid-19 's Executive Decree of 26 March, which prohibit sit-in restaurants 
from selling takeaway food (Bangkok Post, 2020). 

Purpose of this Study 
To assess the structure relationship between Convenience, Cleanliness, Price 

and value of money, Location, Speed of service, Perceived Ease of Use (PEOU), Time-
saving orientation, Payment Channels, Database completeness and Service quality 
towards satisfaction level. 

 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 397 -



Literature Review 
Convenience 

Convenience implies the ability to continue quickly Obitz (2009): Comfort with 
food away from home, comes from time saved by preventing food preparation. 
Jekanowski, Binkley, Eales (2001).The convenience of fast-food outlets is considered an 
significant factor influencing consumer loyalty (Law, Huiand Zhao, 2004; Cheng, Chiu, 
Hu and Chang, 2011). A research by Rydell, Harnack, Oakes, Story, Jeffery and French 
(2008) on the reasons why consumers eat fast food found that 92% of respondents 
eaten fastfood restaurants because delivery is easy and 80% because of its 
convenience. The study concluded that 46 per cent of respondents chose to eat out 
based on convenience factors such as working times and location, according to Bagwell 
and Doff (2009). In addition, 43 percent of respondents considered service speed as an 
significant factor. Verma, (2012) said consumers expect fast food service to be quickly 
accessible when requested and are not willing to spend more time and effort achieving 
it. 

Cleanliness  
Liu and Jang's (2009) research found that quality food (tasting, food health, 

variety of meals, presentation of food), reliability, cleanliness, interior design, and tidy 
and well-trained workers have had a major effect on customer satisfaction. 

As the food industry is active in restaurants, cleanliness is said in the literature 
analysis (Gundersen; 1Heide and Olsson,1996) Empathy and skills of workers 
(Gundersen, Heide and Olsson, 1996; Choi and Chu, 2001; Markovi ́c, 2004), safe and 
protection (Atkinson, 1988; Knutson, 1988; Gundersen et al.,1996), comfort of place 
(Knutson, 1988; Barsky, and Labagh, 1992), capital worth (Atkinson, 1988; Gundersen, 
Heide and Olsson, 1996; Choi and Chu, 2001). And the attributes that guests consider 
to be essential are physical facilities (Choi and Chu, 2001; MKC, 2004). (Shaikh and 
Khan, 2011) concluded that the two key dimensions of service quality is measurable 
and sensitive to the satisfaction of Pakistani restaurant customers. 

Price and Value of Money  
The value is defined to mean the amount of the benefits perceived both 

tangible and intangible and the cost according to Kotler and Keller (2009) for which the 
consumer is ready to renounce for a particular product or services Lambet al. (2011), 
values. The value of the product or service tends to increase with quality and price 
decreases, but with this emphasis, it is profitable for organizations to boost product 
quality, provide good services and charge the price of rationality Gopaul (2013). It was 
observed that the value of the product or service tends to decrease with demand. 
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Everyone has a different meaning for the value of the product or service. Cant 
et al. , (2011)  note that interest can be taken into account for a consumer in three 
ways: low price. For what is given, what the consumer gets. In a particular product or 
service, what the consumer needs. The standard of the price paid by the consumer. 

Location  
Around the mood of fast food outlets and atmosphere practical and esthetic 

elements such as climate, lighting, work of art, cleanliness, sound, and smell are 
decided Ryu et al. , (2010) . Experience of dining strongly studied by consumers. Their 
study notes that the environment is a key factor in deciding customer satisfaction, that 
different factors should be focused on Gooser environment contributes to better 
interactions with food, service and overall dining experience, such as attractive interiors 
and outdoors, friendly musically, friendly seating and relaxing lighting (Shaw, 2013). 

The restaurant's physical climate, food quality and service quality have an 
effect on customer satisfaction.  Gon and Kisang (2012) .  In order to show that these 
three attributes result in customer service and in constructing an picture of the 
restaurant, structural equation modeling has been developed. Bahari (2016) studied the 
same attributes and endorsed them. 

Speed of Service  
Numerous studies were performed in assessing the consistency of the service in 

the fast food industry (for example Qin and Prybutok, 2009; Qin, Prybutok and Zhao, 
2010). 

Consumer perception in the United States and Canada on fast food service 
efficiency was analyzed in the following eleven categories:  costs, staff friendliness, 
menus, speed service, cleanness, calorie content, comfort, operating hours and 
children's news and the availability of services and seating facilities. (Kara, Kaynak and 
Kucukemiroglu, 1995). 

Perceived Ease of Use (PEOU)  
Zeithaml et al. (2002) also found out that PEOU is not the standard to be used 

or understood by innovation.  Consultation (2002)  demonstrates that PEOU provides 
respondents with the opportunity to experiment with creativity and to determine its 
advantages easily.  It has been recognized as an significant factor in transforming 
customer perceptions and behavioral expectations and in establishing the acceptability 
of consumer technology (Cho & Sagynov, 2015). 
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Time-saving Orientation 
The most significant element to impact clients' willingness to take advantage of 

technical self-service is time-saving orientation (Meuteret al.  2003) . In the event of a 
time deficit due to daily activities such as work and leisure, the individual can find 
instances of saving time ( Bashir et al 2015) .  In recent years, many people hate 
searching for food and waiting for food in restaurants because of their hectic lifestyle. 
They want food to be delivered as easily as possible, without much effort (Yeo et al., 
2017) .  Time saving is one of the key factors that affect people's online buying 
behavioral intention (Khalil, 2014) .  Online shopping means saving time as customers 
don't have to leave the place to buy it.  Time saving has a beneficial effect on 
behavioral intention in online shopping based on studies from Sultan and Uddin (2011). 
The researchers found that many people saw online shopping as taking less time than 
traditional offline shopping (where physical presence is necessary) , since they don't 
have to spend time traveling. 

Database Completeness 
Knowledge is a condition of trust (Flavian et al., 2006; Wang and Emurian, 2005). 

In a similar analysis, Yoon (2002) examined the relationship between website resources, 
such as product choice, online information accuracy and the credibility of the 
company to website trust.  He found that properties of the website have a clear 
connection to website confidence.  More detailed product knowledge contributes to 
better purchasing decisions and a greater degree of customer satisfaction, according to 
Park and Kim (2003). 

Payment Channels 
Online buyers are known for their poor tolerance to machine input (Chen and 

Chang, 2003) .  On average, eight seconds are waiting for online shoppers before they 
leave (Dellaert and Kahn 1999) .  The design of a web page should take into account 
size, functionality and time of loading (Weinberg, 2000). Confident website design will 
also save processing time for customers.  The consumer may otherwise refrain from 
using the payment system of the website.  The prior would include salesperson's 
attributes, such as the competence (Crosby et al, 1990; Doney & Cannon, 1997) , and 
the likeability (Hawes et al., 1999; Doney and Cannon, 1997) that are positively related 
to consumer customer loyalty of the selling business (Doney & Cannon, 1997)  if the 
salesperson's website is deemed equivalent to a salesperson's characteristics.  The 
quality of information, design, security and payment system play an important role in 
deciding the confidence of customers in their online experiences during information 
search. 
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Service Quality 
Quality of service plays an important role in pleasing the client, as customers 

are the managers of the goods or services. Efficient tools for assessing the quality of 
service are therefore invaluable to companies that derive their revenue or part of it 
from service provision. In addition, quality service measurements known as the SERvqul 
metric are commonly used for the calculation of customer satisfaction and loyalty by 
different organizations (Landrum, et al., 2009). 

A Ghana research by Agyapong (2011) demonstrated that customer satisfaction 
is influenced by service quality, product quality and prices.  The happy customer has 
the same service provider's repeat acquisition behaviour. 

Dapkevicius and Melnikas (2010) found that the pricing decision and the service 
environment depends on customer satisfaction.  The price must be the same as the 
service given, in their words: 'There should not be too low and it should not be too 
high. 

 
Methodology 

The analysis methodology used in this study is outlined in this chapter.  This 
chapter explains the study in terms of the population, data source, empirical 
estimation model and the statistical analytical method for analysis of the data 
collected.  

 
Population and Sample      

The study examined customer attitude and behavioral intention toward online 
food delivery in Southern of Thailand, Yala Province.  Yala province was selected 
because of the availability of longitudinal data from Foodpanda application survey as 
the time the research is collected (adapted from Vance et al. 's (2018) .  The target 
population of the research is the customers or end-users from application, restaurants, 
and riders from Foodpanda application. All the population size of Foodpanda is 2000 
users ( Foodpanda manager) .  and the sample size was targeted at least 364 
respondents in total (Krijcie & Morgan, 1970).  

 
Empirical Model and Variable Measurement    

To understand the measurement of customer attitude and behavioural 
intention, there is a need to know how customer attitude and behavioural intention 
are measured.   
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Model Specification  
The customer attitude effect on OFD service for this study is formed within the 

context of Krijcie & Morgan function as mentioned below:  

s = 𝑋2𝑁𝑃(1−𝑃)

𝑑2(𝑁−1)+ 𝑋2𝑃(1−𝑃)
  

 s = required sample size 

 𝑋2= chi-square of degree of freedom 1 and confidence 95% = 3.841 

 N = the population size 

 P= proportion of population (if unknown, 0.5)  

 d = the degree of accuracy expressed as a proportion (.05). 

           (Krijcie & Morgan, 1970)  

 
Sampling Calculation 

S = 3.841∗2000∗0.5∗0.5

0.052(2000−1)+ 3.841∗0.5∗0.5
 

S = 1,920.5
5.96

  

Sample size = 322.23 ≈ 322 users 
 

How to Select Sample 

Probability Sampling Methods 

Simple Random Sampling 
In this case each person is selected totally by chance and each population 

member has the same chance or probability to be chosen. One way to produce a 
random sample is to send a number to everyone in a population and then use a 
random number table to determine which people to include. For example, in groups 
of 3 digits from the random number table, if a sampling frame of 1000 people, 
classified 0-999, is able to select the sample. If therefore 094 were the first three 
numbers on the random numerical table, choose "94" and so forth (Ben-Shlomo Y, 
2013). 
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As with any probability sample process, simple random samples allow the 
measurement of the sample error and every the selection distortion. One particular 
advantage is that it is the simplest form of sampling probabilities. A problem with 
simple random sampling is that you can not choose sufficient individuals with your 
interest , especially if this feature is unusual. It may also be very difficult, particularly if 
different contact types (email, phone, post) are available and if the sample unit is 
spread over a large geographical area, to identify a full sample frame and to contact 
them (Ben-Shlomo Y, 2013). 

Factors of Online Food Service Delivery 

 

Figure 1. Conceptual framework 
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**Scale 5 levels  
1. Not at all important  
2. Slightly Important  
3. Moderate Important  
4. Very Important  
5. Extremely Important  
 
Research Design 
 The research design of the study, the researcher seeks to provide a suitable 
context for the study. The decision to make the research methodology is an incredibly 
important decision in the research design process, because it determines how relevant 
information is gathered for the analysis. 
 
Collect Data 

The research  were obtained data from 126 questionnaires from customers in 
Yala. For Krejcie and Morgan, the researchers used the table to determine the sample 
size.  The test sample comprises 190 samples.  Then put it into a Microsoft Excel to 
encrypt and change data then, SPSS system analysis. 

 
Data Analysis  

Results from quantitative data were analyzed by using the Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS) program. SPSS which means a set of software programs, 
integrated in a single package.  It is the Statistics Application of Social Sciences.  The 
fundamental aim of this program is to analyze scientific evidence on social science. 
These data can be used for research on the market, surveys, data mining, etc ("What Is 
SPSS and Its Importance in Research & Data Analysis?", 2020). 
 
Instrument 
 The study will use Cross-tabulation analysis. Cross-tabulation is one of the most 
important analytical methods and a core feature of the analysis industry.  The most 
used for analysis of categorical (nominal calculation scale) data is cross-table analysis, 
also known as contingency table analyzes ("How to Use Cross-Tabulation Analysis on 
Your Survey Results", 2020).  
 From reference, a two-dimensional table is a cross-tabulation (or crosstab) that 
registers the number (frequency) of the respondents with the different features defined 
in the table cells.  Cross-table tables offer a wealth of information about how these 
variables communicate. Cross-table analysis is carried out by many names in the field 
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of science, including crosstab, contingency table, chi-square and data table ( "How to 
Use Cross-Tabulation Analysis on Your Survey Results", 2020).  
 
Table 1  
Customer satisfaction who uses Foodpanda application. 

Theoretical factors Satisfaction level 
Convenience 56 
Cleanliness 87 
Price and value of money 59 
Location 58 
Speed of services 74 
Perceived Ease of Use 63 
Time-saving orientation 76 
Database completeness 47 
Payment channels 58 

Service quality 54 
 
Table 2  
Top 5 highest customer satisfaction who uses Foodpanda application. 

Theoretical factors Satisfaction level 
Cleanliness 87 
Time-saving orientation 76 
Speed of services 74 
Perceived Ease of Use 63 
Price and value of money 59 

 

Conclusion and Discussion  
The result according to 126 users questionnaires found top 5 highest of 

theoretical context from average point of level satisfaction that customers who 
entering the questionnaires. 

Top 5 highest customer satisfaction who use Foodpanda application. The first is 
the cleanliness of the restaurant 87 people. When it comes to food, Jhons and Pine 
(2002) are the major contributors to customer satisfaction through food which includes 
hygiene, balance and safety, the physical provision of layout, equipment and 
cleanliness, that focusses on the feeling, comfort and service they provide.  Layout, 
equipment and cleanliness. Time-saving orientation is 76 people. Similarly, it is easy to 
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use technology when shopping on the internet or use a different medium. The faster it 
can be used, the longer it can save.  The simple to use understanding of a device 
would increase the attractiveness of the shopping process (Chiu et al. 2014). A survey 
of 45 papers related to the adoption of online shopping showed that V.C.S. Yeo et al. 
save time and money for the user.  The retail journal and customer facilities are 
strongly connected with the use and acceptance of online shopping ( Chang et al. 
2005). (Chang et al. 2005). Speed of services is 74 people. In the study, Muyeed (2012) 
concluded that the quality of service in the service sector is more important than 
anything else for customers.  The research resulted in two major factors:  the quality 
and speed of the service delivered.  Perceived ease of use 63 people.  Perceived 
usability leads to the " level to which an individual thinks that this would be free of 
effort to use a particular system" and to the "degrees by which an individual believes 
that it will increase the efficiency of his or her job by using that specific method" (Davis, 
1989, p.320). and the finally value of money is 59 people Even though the good food 
and service are fine, Yüksel and Yüksel (2002) claimed that in particular, the customer 
visits the restaurant because he feels the price he pays off provides him with value for 
money. Likewise Baek, Ham and Yang (2006) have found that university students regard 
prices when choosing outlets for food 
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เหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษา: 
ช่างตัดผมมืออาชีพ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
Reasons in Choosing Professional Hairdressers Career:  A Case Study of 
Generation Y’s Professional Hairdressers in Hatyai, Province of Songkhla 
 
ตัสนีมซ์ ศรีรัตน์   Tasneem Srirat1   

กุลกานต์ เมเวส   Kunlagan Mewes2 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ

ของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือ
ในการวิจัย เก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นช่างตัดผมจ านวน 10 ท่าน ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2521 – 2538 ซึ่งมีอายุระหว่าง 26-41ปี มีการจบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ถึง ระดับปริญญาโท มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด้วยเทคนิควาทกรรม (Discourse Analysis ) ผลการศึกษา
พบว่า เหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมมืออาชีพของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มาจากสองเหตุผลหลัก กล่าวคือ เหตุผลแรกมาจากปัจจัยภายใน ซึ่งได้แก่ (1) ด้านบุคลิกภาพ 
(2) ด้านความชอบ (3) ด้านตัวงาน (4) ด้านค่านิยม (5) ด้านความก้าวหน้า และเหตุผลที่ สองมาจาก
ปัจจัยภายนอก ได้แก่ (1) ด้านค่าตอบแทน (2) ด้านอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน ดังนั้นข้อมูลที่ได้จากการวิจัย
สามารถน าไปใช้ในการหาแนวทางในการพัฒนาตัวงานให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนเจนเนอ
เรชั่นวาย เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความต้องการเข้ามาท างานในสถานประกอบการร้านตัดผม 

ค าส าคัญ: ทฤษฎีการเลือกอาชีพ ธุรกิจตัดผม กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ช่างตัดผมมืออาชีพ 
 

Abstract 
This study aimed at investigating reasons in choosing professional hairdressing as 

an occupation of the Generation Y people in Hat Yai subdistrict, Songkhla province. 
Qualitative research was applied as the research method. The data was collected from 
10 hairdressers in Hat Yai subdistrict, Songkhla province. The interviewees was born 
between 1978 – 1995, which ages ranged between 26 – 41 years old, graduated 
bachelor’s to master’s degrees, and had incomes more than 30,000 baht a month. In-
depth interview was employed and the data was analyzed using discourse analysis 
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technique. The finding indicated that there are two major reasons in choosing 
hairdressing as an occupation of the Generation Y people in Hat Yai subdistrict, 
Songkhla province. The first reason was that originated from internal factors, including 
(1) personality, (2) preference, (3) nature of work, (4) values, and (5) advancement. The 
second reason was that originated from external factors, including (1) remuneration and 
(2) influence from other people. Therefore, the data emerged from the study can be 
used for enhancing self-development approach in accordance with Generation Y’s to 
develop their motivation and inspiration to work in the hairdressing business. 

Keywords: A Theory of Vocational Choice, Hairdressing Business, Generation Y, 
Professional Hairdressers 

บทน า 
งานภาคบริการถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นธุรกิจ  

ที่สร้างรายได้ที่เติบโตขึ้นในแต่ละประเทศทั่วโลก จากอดีตที่กล่าวว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่ง
เกษตรกรรม ณ ปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่งานภาคบริการมากขึ้น ซึ่งถือได้ว่างานภาคบริการเป็น
แหล่งที่สร้างอาชีพของคนภายในประเทศไทย ขณะนี้การจ้างงานในภาคบริการของไทยคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 52 ของการจ้างงานทั้งหมด ซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงประเทศ 
(ประชาชาติธุรกิจ, 2560) หนึ่งในนั้น คือ อาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ ซึ่งเป็นธุรกิจบริการที่อยู่ท่ามกลาง
กระแสความนิยมของคนภายในประเทศไทย เส้นทางการเริ่มต้นเข้าสู่วงการสายอาชีพนี้ ขั้นแรกเริ่มต้น
จากลงเรียนทฤษฎี และฝึกปฏิบัติ เมื่อเรียนผ่านจบหลักสูตรแล้ว จะเข้าสู่การเป็นลูกจ้างในสถาน
ประกอบการเพ่ือสร้างประสบการณ์เตรียมความพร้อมในการสร้างความเชี่ยวชาญในการบริการตัดผม  
เพ่ือไปสู่ขั้นสุดท้ายซึ่งเป็นปลายทางสูงสุดของสายอาชีพนี้ คือ การเป็นเจ้าของกิจการ  

การเติบโตของสายอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ มีอัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้น จากการส ารวจข้อมูล
พบว่า ธุรกิจร้านเสริมสวย ตัดผมแฟชั่น เป็นหนึ่งในสิบธุรกิจดาวเด่นในปี 2561 เป็นอาชีพที่คนไทยนิยม
ที่จะเลือกประกอบอาชีพ (วิจัยของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ, 2561) นอกจากนี้ยังพบว่า ในด้าน
ของรายได้อาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ จากการส ารวจข้อมูลของ ThaiSMEcenter (2561) มีรายได้เฉลี่ย
ขั้นต่ า 1,000-2,000 บาทต่อวัน ในช่วงวันหยุดมีรายได้เฉลี่ย 3,000-4,000 บาทต่อวัน ในพื้นที่หาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา อาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ มีความนิยมเพ่ิมขึ้นจากกลุ่มคนที่ก าลังเข้าสู่อาชีพ นั้นคือ  
กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย  

 

 

 

 
ภาพที่ 1 แสดงจ านวนใบค าขออนุญาตประกอบกิจการเสริมสวยของเทศบาลนครหาดใหญ่ 
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จากแผนภูมิดังภาพที่ 1 แสดงให้เห็นถึงจ านวนผู้ประกอบการตัดผมมีจ านวนเพ่ิมขึ้น และลดลง
ซึ่งปีที่มีผู้ประกอบการมากท่ีสุด คือ ปี พ.ศ. 2560 และน้อยที่สุด คือ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งมีจ านวนลดลงถึง 
48 ราย (จ านวนผู้ประกอบการ) แสดงให้เห็นถึงการเปิด และปิดสถานประกอบการตัดผมที่เพ่ิมขึ้นและ
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ โดยมีความเชื่อมโยงไปยังการเพ่ิมขึ้น  และลดลงของแรงงานตัดผมในสถาน
ประกอบการ ทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญ ในการขับเคลื่อนส่งต่อคุณค่าของธุรกิจให้แก่
ลูกค้าในการให้บริการที่มีความเอาใส่ใจลูกค้าในการออกแบบทรงผม ดังนั้นกลุ่ มเจนเนอเรชั่นวาย  
จึงเป็นกลุ่มคนที่ควรต้องท าความรู้จัก และท าความเข้าใจ เพ่ือที่จะน าข้อมูลมาใช้ในการเตรียมความ
พร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในสถานประกอบการ เพ่ือการสร้างแรงจูงใจ และลด
อัตราการลาออกของพนักงานช่างตัดผมในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายในการบริหารจัดการ
คนเก่งซึ่งพนักงานที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพการท างานที่สูงเหล่านั้นได้จะสามารถสร้างก าไรที่
เพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 37 ให้แก่องค์กร (พรเทพ ฉันทนาวี , 2561) ส่งผลให้องค์กรสามารถพัฒนาก้าวไป
ข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ เพ่ือศึกษาว่าอะไรคือเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมือ
อาชีพของกลุ่มคนเจอเนอเรชั่นวาย ซึ่งเมื่อได้รับข้อมูลจะสามารถน ามาเป็นฐานข้อมูลให้สถาน
ประกอบการตัดผมในการสร้างปัจจัยดังกล่าวให้เกิดขึ้นภายในสถานประกอบการ  เพ่ือสอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายในการดึงดูดให้กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายที่มีความรู้ทักษะ
เกี่ยวกับการออกแบบทรงผม เกิดความต้องการในการเข้ามาท างานในสถานประกอบการ ส่งผลท าให้
ธุรกิจตัดผมสมัยใหม่สามารถขับเคลื่อนต่อไป 

วัตถุประสงค ์
เพ่ือศึกษาเหตุผลในการเลือกประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพของกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย 

ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

ทบทวนวรรณกรรม และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพ 
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอล์แลนด์ (1973 อ้างถึงใน อุบลรัตน์ วรรณวิไลย , 2551) คือ 

บุคลิกภาพของบุคคลทั่วไป 6 รูปแบบข้างต้น มีความสัมพันธ์สอดคล้องกันซึ่งการเลือกอาชีพนั้น โดยได้
สะท้อนจากลักษณะของบุคลิกภาพของบุคคลนั้น ซึ่งมีเหตุผลในการเลือกอาชีพอาจจะเกิดจากการผสาน
ความคิดของตนเองกับความเข้าใจในอาชีพที่ตนเองเลือก บุคคลใดที่ได้เลื อกอาชีพที่สอดคล้องกับ
บุคลิกภาพจะมีความพึงพอใจในอาชีพที่เลือก ซึ่งจะส่งผลไปยังความประสบความส าเร็จในอาชีพอีกด้วย 
เช่น คนที่มีลักษณะบุคลิกภาพที่มีท้าทาย ชอบความเสี่ยง ชอบใช้ภาวะผู้น า ชอบงานบุกเบิก จึงเลือก
อาชีพ ประกอบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นการเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของตน 

ทฤษฎีการเลือกอาชีพของโรว์ (1967 อ้างถึงใน อมรรัตน์ เหล่าบุญมา, 2550) คือ เป็นทฤษฎีที่
เกิดมากจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ ด้าน
สติปัญญา ด้านความถนัด และด้านประสบการณ์ในวัยเด็ก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพ โดย
บุคคลแต่ละคนจะมีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่แตกต่างกัน โดย Roe ได้มีการเสนอแนวคิด 2 ประการ 
ดังนี้  (1) บุคคลจะเลือกอาชีพให้ เหมาะสมกับบุคลิกภาพและสนองความต้องการของตน (2) 
ประสบการณ์ในวัยเด็กท่ีได้จากการอบรมเลี้ยงดูมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ 
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ทฤษฎีการเลือกอาชีพของอีลี กินซ์เบิกจ์ (1967 อ้างถึงใน อภิชาต เกตุทัต) คือ พ้ืนฐาน  
ในกระบวนการเลือกอาชีพของบุคคล ได้แก่ (1) สภาพความเป็นจริงของบุคคล เป็นการตอบสนองของ
บุคคลต่อสภาพความเป็นจริงของสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ ความสามารถ ความถนัด และโอกาสในสังคมซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญมาก บุคคลที่ไม่มีความสามารถหรือไม่มีโอกาสที่จะศึกษาเล่าเรียน ก็ย่อมมีโอกาสน้อยที่
จะประกอบอาชีพที่มีรายได้ดีมีเกียรติในสังคม (2) ขบวนการศึกษาของ แต่ละบุคคลจะเป็นตัว
ก าหนดการเลือกอาชีพของเขา เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับโอกาสการเลือกอาชีพของบุคคลถ้าได้รับการศึกษาสูงก็
ย่อมจะมีช่องทางในการเลือกประกอบอาชีพได้มาก (3) อารมณ์เป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการเลือกชนิดหรือ
ประเภทของอาชีพซึ่ งบางคนมีความใฝ่ฝันที่จะประกอบอาชีพทางศิลปะ เช่น อาชีพนักแสดง  
นักออกแบบ และ (4) ค่านิยมของแต่ละบุคคลจะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรม  

ทฤษฎีมาสโลว์ (1943 อ้างถึงใน นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์, 2561) คือ ทุกคนมีความต้องการซึ่งความ
ต้องการมีอยู่มากมายหลายอย่าง และความต้องการจะมีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตาย ความต้องการเหล่านั้น
จัดเป็น 5 กลุ่ม (1) ความต้องการทางร่างกาย ได้แก่ความต้องการ พ้ืนฐานในปัจจัยสี่ทั้งหลาย เพ่ือให้มี
ชีวิตอยู่รอด (2) ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย เมื่อได้รับปัจจัยสี่แล้ว บุคคลต้องการมีความมั่นคงใน
สิ่งที่ ได้รับ เช่น ต้องการความมั่นคงในการท างาน (3) ความต้องการทางสังคม เป็นความต้องการที่จะ 
มีเพ่ือน มีกลุ่ม มีคนที่รัก ไว้วางใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพราะโดยธรรมชาติคนเราจะเป็นสัตว์สังคม 
ชอบอยู่เป็นกลุ่มเป็นสังคม (4) ความต้องการได้รับการยอมรับนับถือ คือ ต้องการให้บุคคลอื่นเห็นคุณค่า 
เห็นความส าคัญ ยอมรับในความรู้ความสามารถท่ีบุคคลมีอยู่ (5) ความต้องการความส าเร็จบรรลุถึงสิ่งที่
เป็นสุดยอดปรารถนา ได้ใช้ความสามารถสูงสุด เพ่ือประสบความส าเร็จในสิ่งที่มุ่งหวัง   

แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย 
เสาวคนธ์ ศิริดากร (2554) กล่าวว่า  กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายเป็นกลุ่มวัยท างานตอนต้นที่มี

ความคิดอิสระ มีความเป็นตัวเองสูง  เชื่อมั่นในตัวเอง ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ต้องการความก้าวหน้า 
ต้องการอ านาจการตัดสินใจ งานที่ท้าทาย และลาออกบ่อย เนื่องจากพวกเขาได้เติบโตมาพร้อมกับ
เทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกและสื่ออินเตอร์เน็ตที่เชื่อมการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว  พวกเขาจึงมี
ความคิดเป็นของตนเอง และเป็นกลุ่มคนที่ท างานร่วมกับเทคโนโลยีเข้าถึงได้อย่างดี ซึ่งจุดเด่นของบุคคล
กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายที่กล่าวมาข้างต้นมีความแตกต่างจากคนรุ่นอื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ท าให้กลุ่มคนเจนเนอ
เรชั่นวายน่าสนใจที่จะท าความเข้าใจเพื่อที่จะดูแลจัดการในการบริหารคนเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพ 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
น้ าทิพย์ บุญทศ และ วรรณภา ลือกิตตินันท์ (2558) ผลวิจัยพบว่า มีปัจจัยในการเลือกท า

อาชีพพริตตี้ คือความสามารถ (ท่ีมาจากความชอบ) ซึ่งผู้ที่ท าหน้าที่พริตตี้ในงานจะต้องมีความสามารถ
ในการพูดจาโน้มน้าวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยมีแรงจูงใจในการท าอาชีพนี้ คือ ความต้องการขั้น
พ้ืนฐาน เนื่องจากมีผลตอบแทนในการท างานสูงใช้เวลาท างานระยะสั้น ถัดมา คือ ค่านิยมส่วนบุคคล 
รวมถึงความก้าวหน้าในอาชีพ โดยผู้ให้ข้อมูลมีความต้องการที่จะเปิดบริษัทรับงานอีเว้นท์ ซึ่งการ
ตัดสินใจและแรงจูงในการเลือกประกอบอาชีพพริตตี้นั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับความก้าวหน้า 

พนิดา พรหมรัตน์ (2559) ผลวิจัยพบว่า มี 3 ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ  คือ (1) 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน ได้แก่ ความอิสระ การตอบสนองความต้องการในอาชีพ การมีความรู้เดิมเป็น
ฐาน ความก้าวหน้า และความสมดุลในชีวิตและการท างาน ด้านที่เด่นสุดจะเป็นความอิสระ  และ
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เหตุผลจากปัจจัยภายใน 

1.บุคลิกภาพ (Holland Theory) 2.ความชอบ (Ginzberg Theory ) 

3.ลักษณะงาน 4.ค่านิยม 5.ความก้าวหน้าของอาชีพ 

เหตุผลจากปัจจัยภายนอก 

1.ค่าตอบแทน 2.การได้รับอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 3.สภาพเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ความก้าวหน้า (2) ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ การเลี้ยงดู  ความเชื่อมั่นในตนเอง การให้ความส าคัญกับ
เวลา การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และความกล้าเสี่ยง ด้านที่เด่นที่สุดจะเป็นการเลี้ยงดู (3) ปัจจัยด้าน
ผลตอบแทน ได้แก่ รายได้ และความส าเร็จ เนื่องกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย ต้องการทั้งรายได้และ
ความส าเร็จในชีวิตพร้อมกัน รวมทั้งต้องการเติบโตที่รวดเร็ว 

อดิเรก นวลศรี ณิชาภา ยศุตมธาดา และ Wang Heng (2560) ผลวิจัยพบว่า ด้านครอบครัว 
และด้านบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจเลือกอาชีพของ
นักศึกษา พบว่า ด้านเพศ ด้านผลการเรียนเฉลี่ย ด้านความคาดหวังในการเลือกอาชีพในอนาคตอาชีพ
ของผู้ปกครอง/บิดามารดา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวนั้น มีปัจจัยในการเลือกอาชีพ
โดยรวมไม่แตกต่างกัน แต่หากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่แตกต่างกัน คือ ด้านครอบครัว และ
ด้านบุคคลที่เก่ียวข้อง  

จากการทบทวนทฤษฎีและงานวรรณกรรมที่เก่ียวข้องท าให้สรุปกรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้  
เหตุผลของการเลือกประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ กรณีศึกษา: ช่างตัดผมมืออาชีพของคน

เจนเนอเรชั่นวาย ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการ
เลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน และเหตุผลที่มา
จากปัจจัยภายนอก ผ่านการทบทวนวรรณกรรมของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่เป็น
การศึกษาเชิงปริมาณ ตลอดจนการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกอาชีพเพ่ือน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิด โดยผู้วิจัยได้เลือกเหตุผลที่ส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ ได้แก่ เหตุผล
จากปัจจัยภายใน (1) บุคลิกภาพ (2) ทักษะและความถนัด (3) งานที่มีความอิสระและท้าทาย 
(4)ค่านิยม (5) ความก้าวหน้าของอาชีพ และเหตุผลจากปัจจัยภายนอก (1) ค่าตอบแทน (2) การได้รับ
อิทธิพลจากบุคคลอื่น (3) สภาพทางเศรษฐกิจ 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-Depth Interview) เป็นแนวทางในการซักถามพูดคุยกันระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์  
โดยก าหนดคุณสมบัติของผู้ให้สัมภาษณ์ดังนี้คือ การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับเจนเนอเรชั่นวายที่เลือกประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผมมืออาชีพ จ านวน 10 ท่าน ในอ าเภอ

 

การเลือก
ประกอบอาชีพ 
ตัดผมมืออาชีพ
ของกลุ่มคนเจน
เนอเรชั่นวาย 
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หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีช่วงอายุ 24-41 ปี หรือผู้ที่เกิดในปี พ.ศ. 2521 – 2538 จบการศึกษาปริญญา
ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และมีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และการเลือกโดยอาศัยกลุ่มตัวอย่างบอกต่อ 
(Snowball Sampling) ส าหรับการสัมภาษณ์ใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้างก าหนดค าถามออกเป็น
ประเด็นให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับเรื่องที่จะท าการวิจัย (เบญจา ยอดด าเนิน, 2552) เพ่ือให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถตอบค าถามของงานวิจัยได้ชัดเจนและตรงประเด็น หลังจากที่รวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยน าข้อมูลมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงวาทกรรม (Discourse 
Analysis) นอกจากนี้มีการทดสอบความน่าเชื่อถือโดยผู้วิจัยน าผลการสัมภาษณ์ที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยท าการเรียบเรียงบทสัมภาษณ์ด้วยตนเอง และท าการ coding ข้อมูลเหล่านั้น เพ่ือหาประเด็น 
(Theme) อีกทั้งการวิเคราะห์ต่างๆ ได้ผ่านค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและปรับแก้ตามความ
เหมาะสมเพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือได้ของการวิจัยเชิงคุณภาพ   
 

ผลการวิจัย 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือศึกษาปัจจัยใดบ้างที่เป็นเหตุในการเลือก

ประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย กรณีศึกษาช่างตัดผมมืออาชีพ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด สงขลา พบว่าเหตุผลที่กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ  
แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น  

1.เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน 
พบว่าเหตุผลที่มาจากปัจจัยภายในที่เป็นเหตุผลของการเลือกอาชีพ ประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ 

1.1 บุคลิกภาพ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ในด้านบุคลิกภาพเป็นหนึ่งใน

เหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ การท าอาชีพ
ที่ตรงกับบุคลิกภาพนั้นจะช่วยให้การท างานของเรามีประสิทธิภาพในด้านตัวงานและมีคุณภาพในด้าน
การใช้ชีวิตบุคคล จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในด้านบุคลิกภาพ พบว่าแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ (1) 
บุคลิกภาพภายนอก (เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้) โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีบุคลิกภาพภายนอก ซึ่งได้แก่ การ
ชอบแต่งกาย การชอบพูดคุย จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ  ดังตัวอย่าง P1 ได้
กล่าวไว้ดังนี้  

“ชอบแต่งตัวอาชีพนี้มันท าให้ได้แต่งตัวที่ดูดีทุกวัน จะแต่งแบบไหนก็ได้ที่ อยากจะแต่งเลยรู้สึก
ว่าอาชีพนี้มันตรงกับความต้องการของเรา” (P1)  

 (2) บุคลิกภาพภายใน (เป็นสิ่งที่ยากที่จะแก้ไข) โดยผู้ให้สัมภาษณ์มีบุคลิกภาพ ภายใน ซึ่ง
ได้แก่ มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ  
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1.2 ความชอบ 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ในด้านความชอบ เป็นหนึ่ง 

ในเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ ความชอบ
เปรียบเสมือนฐานของการต่อยอดในสิ่งต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ ความชอบเมื่อถูกลงมือฝึกฝน
บ่อยๆ ก็จะเกิดเป็นทักษะ เมื่อฝึกฝนจนช านาญ ก็จะเกิดเป็นสามารถ ที่เรียกว่า ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน เหตุผลการเลือกเข้ามาประกอบอาชีพนี้จากความชอบ ซึ่งได้แก่ (1) ความชอบด้านศิลปะ มีพ้ืนฐาน
ในความชอบด้านศิลปะจึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ (2) ความชอบด้านดนตรี 
 มีพ้ืนฐานในความชอบด้านศิลปะจึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ  และ (3) 
ความชอบด้านการตัดผม มีพ้ืนฐานในความชอบการตัดผมจึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมือ
อาชีพ โดยความชอบในแขนกต่างๆนั้นได้น ามาต่อยอดสู่อาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้มี
ความเห็นพ้องต้องกันว่า ความชอบเป็นสิ่งส าคัญในการประกอบอาชีพทุกอาชีพ เปรียบเสมือนเข็มทิศ
ทางเข้าสู่อาชีพต่างๆตามความชอบและคามถนัดต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ (P5)  
ได้กล่าวว่า 

“เราโชคดีที่ได้ท าได้สิ่งที่ตัวเองชอบ รู้ตัวเร็วว่าไม่ชอบงานออฟฟิศก็ตอนไปฝึกงานที่โรงแรม  
ก็รู้ทันที่ว่า อาชีพที่ชอบจริงๆคือการตัดผม ตอน ม ปลายพ่อให้ไปเรียนก็ยังไม่รู้มากหรอก รู้แค่ก็เป็นงาน
ที่สนุกเฉยๆ พอได้ไปลองไปทดลองงานอ่ืนรู้เลย เราชอบตัดผมมาตลอด จริงแล้ว” (P5) 

 
1.3 คุณลักษณะงาน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ในด้านคุณลักษณะของงาน  

เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าตัวงาน แบ่งออกเป็น (1) ตัวงานอิสระ กล่าวคือ เป็นงานมีอิสระในการ
แต่งกาย เป็นงานเจอกฎน้อยกว่างานประจ า จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ  และ 
(2) ตัวงานท้าทาย กล่าวคือ เป็นงานที่มีความหลากหลาย เป็นงานที่เชื่อมโยงกับแฟชั่นต้องเปลี่ยนเสมอ 
จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ ซึ่งในความอิสระนั้นบุคคลสามารถก าหนดทิศ
ทางการท างานของตนเองได้ โดยมีกรอบของวินัยและความรับผิดชอบ โดยผู้ให้สัมภาษณ์รายหนึ่งได้มี
การให้สัมภาษณ์ในด้านตัวงานที่กลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวายมีความชื่นชอบ คือ งานนั้นจะต้องอิสระ
ทางด้านความคิดและงานนั้นต้องมีความท้าทาย ด้วยลักษณะงานของอาชีพตัดมืออาชีพที่มีความอิสระ
และท้าทาย จึงเหตุผลในการเลือกในการเข้ามาประกอบอาชีพในปัจจุบัน  ดังค าให้สัมภาษณ์ของ (P5)  
ได้กล่าวว่า “เป็นคุณลักษณะงานที่มีความหลากหลายที่เราต้องพบเจอลูกค้าและคนใหม่” (P6) 
 

1.4 ค่านิยม 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ในด้านค่านิยม เป็นหนึ่งในเหตุผลที่

ผู้ให้สัมภาษณ์ 7 ใน 10 กล่าวว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ  จากการให้สัมภาษณ์
เชิงลึก พบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ด้านค่านิยม แบ่งออกเป็น 2 ด้าน (1) ด้านบุคคล ที่มีค่านิยม
ว่าคนเรานั้นไม่ได้สามารถไว้ผมจนถึงเท้าได้ อย่างไรก็ต้องมีการตัดผมออก รวมถึงเป็นอาชีพที่หุ่นยนต์ไม่
สามารถท าแทนได้ จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ และ (2) ด้านสังคม ที่สร้าง
ค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพตัดผม “โดยที่ภาครัฐได้มีการส่งเสริมอาชีพตัดผมชาย” (P5) จึงเป็นเหตุผลในการ
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เลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ ค่านิยมมักสร้างกระแสของอาชีพในทางบวกและลบ ปัจจุบันส าหรับ
อาชีพช่างตัดผมมืออาชีพในได้มีค่านิยมที่เป็นบวกทั้งจากค่านิยมทางสังคมและบุคคล บางก็จะน าค่านิยม
มาประกอบการตัดสินใจในการเลือกอาชีพ ท าให้ผู้คนต่างให้ความสนใจที่จะเข้ามาสู่อาชีพ โดยผู้ให้
สัมภาษณ์รายหนึ่งได้ให้สัมภาษณ์ว่า ค่านิยมของอาชีพตัดผมทั้งจากด้านบุคคลและสังคมเป็นค่านิยมเชิง
บวก กล่าวคือเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับจากสังคมในวงกว้าง ค่านิยมเดิมอาชีพตัดผมส่วนใหญ่จะ
เหมาะสมผู้หญิงที่จะสามารถท าอาชีพนี้ได้ นั้นคือ ซาลอน (ผู้หญิง) ณ ปัจจุบันได้มีการแบ่งพ้ืนในการ
ท างานเพ่ิมที่ผู้ชายสามารถท าอาชีพนี้ได้นั้นคือ บาร์เบอร์ (ผู้ชาย) โดยงานยังคงให้บริการเหมือนตัดผม
เหมือนเดิมแต่เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าให้ชัดเจนขึ้น ส่งผลให้ผู้คนรุ่นใหม่จึงได้น าค่านิยมด้านบวกมาเป็น
ส่วนในการตัดสินใจเข้าสู่อาชีพตัดผมเพ่ิมมากข้ึน 

 

1.5 ความก้าวหน้า 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ในด้านความก้าวหน้า เป็นหนึ่งใน

เหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ จากการให้
สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายใน ด้านความก้าวหน้า แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ 
(1) ด้านความรู้ เป็นอาชีพที่สามารถขยายความรู้ต่อยอดได้ ด้วยลักษณะของอาชีพที่สามารถเชื่อมโยง
กับด้านบุคลิกภาพภายนอกท าให้มีโอกาสในการขยายความรู้ที่สอดคล้องกับงานได้เพ่ิมมากขึ้น เช่น เดิม
ท างานด้านตัดผมผู้ชาย ก็ขยายความรู้สู่ด้านงานผมผู้หญิง หรือ ขยายไปสู่การออกแบบภาพลักษณ์
ภายนอกของผู้คนให้ดูดี สง่า ตามความเหมาะสม “อาชีพตัดผมมันสามารถต่อยอดไปสู่ศาสตร์อ่ืนได้” 
(P2) จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ (2) ด้านชื่อเสียง เป็นอาชีพที่สามารถสร้าง
ชื่อเสียงได้ เมื่อเรามีความระดับความรู้และทักษะที่เชียวชาญในด้านงานตัดผมระดับหนึ่ง สังคมในวงการ
ตัดผมก็จะมีการยกย่อง ลูกค้าก็มีจ านวนเพ่ิมขึ้น ผนวกด้วยปัจจัยเสริมทางอินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งที่ช่วยให้
ความรู้ ความสามารถ ที่มีได้กระจายตัวเผยแพร่ไปทั่วโลกได้รวดเร็วขึ้น และยังท าให้เราได้เห็นงานตัดผม
ที่แปลกใหม่ จากหลากหลายประเทศ ได้ชื่นชมงานของคนที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ท าให้เกิดความเชื่อมั่น
ในตนเอง ว่ายังมีโอกาสในการสร้างชื่อเสียงระดับโลกผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต  จึงเป็นเหตุผลในการ
เลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ และ (3) ด้านเงินทอง เป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าในด้านการเงิน ในการ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นอาชีพที่ไม่อดตาย สามารถหาเงินได้ตลอดภายใต้ความสามารถของ
ตนเอง กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์ยังได้มีการเก็บออมจากเงินรายได้ที่เหลือเก็บเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและยังยืน 
จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ  

                                
2. เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกในภาพรวมเพ่ือศึกษาปัจจัยใดบ้างที่เป็นเหตุในการเลือก
ประกอบอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพในกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย พบว่าปัจจัยภายนอกที่เป็นเหตุผลของ
การเลือกอาชีพ ประกอบไปด้วยปัจจัยดังนี้ 

2.1 ค่าตอบแทน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก ในด้านค่าตอบแทน เป็นหนึ่งใน

เหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ได้เห็นพ้องต้องกัน ว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมืออาชีพ จากการ
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ให้สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก ด้านค่าตอบแทน แบ่งออกเป็น 2 ด้าน  
ซึ่งได้แก่ (1) ด้านรายได้ เป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกอาชีพ เนื่องจากเป็นการตอบสนองความ
ต้องการขั้นพ้ืนฐานทั้งในด้านส่วนตัว ครอบครัว และการด ารงชีวิตในสังคม อาชีพตัดผมค่าตอบแทนจะ
ขึ้นอยู่กับความสามารถส่วนบุคคล ถ้ามีความสามารถในการตัดได้จ านวนที่มาก ค่าตอบแทนก็สูงตาม
“พ่อก็บอกแล้วว่าต่อไปค่าตัดผมมันไม่ได้ตัด80 มันจะสูงขึ้น ตอนนี้พ่ีตัดหัว200” (P2) จึงเป็นเหตุผลใน
การเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ และ (2) ด้านการออม บุคคลมองหาอาชีพที่สามารถมีรายได้เหลือ
เงินออม มีการจัดการระบบการเงิน มีการจัดท าประกันชีวิต มีการฝากประจ า และยังมีการน า
ค่าตอบแทนไปต่อยอดลงทุนในตราสารหุ้น อาชีพตัดผมจึงเป็นอาชีพหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้เหลือ
ออมได้ จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ 

 
2.2 อิทธิพลจากบุคคลอ่ืน 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก ในด้านอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน  

เป็นหนึ่งในเหตุผลที่ผู้ให้สัมภาษณ์ 6 ใน10 ได้กล่าวถึงว่าเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพช่างตัดผมมือ
อาชีพ จากการให้สัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เหตุผลที่มาจากปัจจัยภายนอก ด้านอิทธิพลจากบุคคลอ่ืน  
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน ซึ่งได้แก่  (1) ด้านครอบครัว  การแนะน าชักจูงการเข้าสู่อาชีพ จากผู้ทีมี
ประสบการณ์จากสายอาชีพตรง โดยมาจากบุคคลเหล่านี้ เช่น พ่อแม่ และสามี สิ่งที่น่าสนใจคือผู้ไม่มี
ประสบการณ์ในอาชีพตัดผม คนเหล่านั้น ได้มาจากข้อมูลพ้ืนฐานที่ได้รับจากคนที่ท าอาชีพตัดผม  
ค่านิยม และการสังเกตส่วนบุคคล เนื่องจากอาชีพตัดผมเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของคน
ทั่วไปซึ่งมีโอกาสที่จะหารายได้เลี้ยงชีพได้จึงท าการแนะน าบุคคลใกล้ตัว เมื่อคนที่แนะน าเป็นคนที่เป็น
อิทธิพลกับชีวิตยิ่งส่งผลต่อการเลือกเพ่ิมข้ึน เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นเขามีพลังในการสนับสนุน“สามีเปิด
ร้านตัดผม ตัดไม่ทันเลยให้พ่ีไปเรียนเพื่อที่จะมาช่วยงานเขาอีกแรง (P4) จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพ
ตัดผมชายมืออาชีพ และ (2) ด้านบุคคลอ่ืน (ช่างตัดผม) เป็นการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของอาชีพผ่าน 
ผู้มีประสบการณ์โดยตรง ในด้านตัวงาน ความก้าวหน้า และรายได้ ก่อนที่จะตัดสินใจเข้ าสู่อาชีพนี้  
การแนะน าจากช่างตัดผม จึงเป็นเหตุผลในการเลือกอาชีพตัดผมชายมืออาชีพ 
 
การอภิปรายผล 

1. พนักงานกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย  
พบว่าธุรกิจตัดผมสมัยใหม่ ควรมีการปรับลักษณะงานให้มีเป็นงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
พนักงานกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นวาย คือ ลักษณะงานต้องมีความอิสระและต้องมีความท้าทาย เนื่องจาก
คนกลุ่มนี้ เป็นคนที่รักความอิสระในงานที่ท า มีความต้องการท าอะไรแปลกใหม่ที่ตลอดเวลา  
ซึ่งสอดคล้องกับงานของชาลิสา สุกสี (2551)  ที่พบว่าธุรกิจต้องมีการกระตุ้นลักษณะงานให้มีความยาก
ง่ายขึ้นไปตามล าดับ เพ่ือให้เขารู้สึกว่าลักษณะงานที่ท าไม่ได้มีจุดอ่ิมตัว แต่เป็นลักษณะงานที่ต้องเรียนรู้
หลากหลายด้านมาผสมผสานกันก่อให้เกิดความท้าทายของลักษณะงาน  
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ผลประโยชน์เชิงปฏิบัติ 
1. การอบรมเพื่อการเรียนรู้ระยะยาว 

ธุรกิจตัดผมสมัยใหม่ ควรมีการส่งเสริมการอบรมแนวใหม่ ที่ชัดเจนให้กับพนักงานคนกลุ่มเจนเนอเรชั่น
วาย เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลทรงผม
การอบรมเทคนิค ด้านงานตัด ด้านงานท าสี และด้านงานถักเปีย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องการพัฒนา
ศักยภาพตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ นอกจากนี้ธุรกิจก็ควรให้พนักงานกลุ่มนี้ได้มีบทบาท  
ในการสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมให้การสนับสนุนผลักดันผลงานให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเป็นการสร้างการ 
มีชื่อเสียงให้แก่พนักงาน และธุรกิจตัดผมสมัยใหม่ 

2. เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
ธุรกิจตัดผมสมัยใหม่ควรมีการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าของอาชีพ (Career Path) เนื่องจากกลุ่มคน
เจนเนอเรชั่นวายได้ให้ความส าคัญกับอาชีพที่สามารถเติบโตก้าวหน้า ซึ่งโดยธุรกิจทั่วไปส่วนใหญ่มีการ
สร้างแบบเป็นแนวตั้ง เช่น เลื่อนล าดับต าแหน่งกับผลตอบแทนให้สูง ขึ้นเรื่อยๆ แต่ในด้านของธุรกิจตัด
ผม พบว่า มักมีที่มีโครงสร้างแบบแนวนอน มีต าแหน่งให้เติบโตน้อย จึงจ าเป็นต้องมาให้ความส าคัญใน
ด้านความเป็นมืออาชีพในงานผ่านกระบวนการเป็นผู้ประกอบการใหม่สู่ความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจบริการตัดผมสมัยใหม่ 
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การหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
Effect of Job Rotation on Job Performance in Oil and Gas Exploration 
and Production Business in Songkhla Province 
 
วราภรณ์ โสนเส็น   Waraporn Sonsen1 
พัฒนิจ โกญจนาท   Pattanit Gonejanart2 
 
บทคัดย่อ  
 งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล
จ านวน 125 คนจากกลุ่มตัวอย่าง  ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์เชิงพหุคูณพบว่า อิทธิพลระหว่างการ
หมุนเวียนงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีปัจจัย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ทางธุรกิจ  
ด้านความรู้เกี่ยวกับการบริหาร และด้านความสนใจในการหมุนเวียนงาน จากการศึกษาครั้งนี้สามารถ
น าไปแนะน าเพื่อเป็นข้อมูลส าหรับบริษัทในอุตสาหกรรมส ารวจและผลิตปิโตรเลียม ที่สนใจในการใช้การ
หมุนเวียนงานเพ่ือพัฒนาบุคลากร น าข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพ่ือที่จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและการท างานที่มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นได ้
 
ค าส าคัญ: การหมุนเวียนงาน ประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลยีม 
 
Abstract   
 This research aims to study the effect of job rotation on job performance in oil 
and gas exploration and production business in Songkhla province. The research 
employs questionnaires collected from 1 2 5  employees. The result obtained from 
multiple regression analysis indicated that only three independent variables that effect 
to job rotation including business knowledge, administrative knowledge, and interest in 
job rotation. The result can be used to improve the training and development strategy 
in oil and gas industry for implement job rotation to train their employees and focus 
on the area that impact the most on job performance. 
 
Keywords: Job Rotation, Job Performance, Oil and Gas Exploration and Production 
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บทน า 
 อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในประเทศไทยเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมส าคัญซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยประเทศไทยได้มีการเริ่มผลิตปิโตรเลียมมาตั้งแต่ปี 2524 เป็นต้นมา ในการผลิต
ปิโตรเลียมนั้นสามารถผลิตได้เป็นผลิตภัณฑ์ได้ 3 อย่างคือ น้ ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติเหลว และ 
ก๊าซธรรมชาติ โดยมีแหล่งเจาะปิโตรเลียมทั้งบนบกและในทะเลอ่าวไทย (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ, 2562)   
จังหวัดสงขลาถือเป็นหนึ่งในฐานส าคัญของการผลิตปิโตรเลียมในภาคใต้ นอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่ของฐาน
การผลิตปิโตรเลียม ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าของประเทศไทย  
โดยมีฐานธุรกิจปิโตรเลียมจ านวนมากเพ่ือสนับสนุนการขุดเจาะและส ารวจแหล่งผลิต ยิ่งไปกว่านั้นยังมี
ท่าเรือน้ าลึกและท่าเรือของบริษัท ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งใช้ในการขนส่ง
สินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยังแท่นขุดเจาะน้ ามันในอ่าวไทย การที่การส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็น
อุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ให้เกิดการจ้างงานเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่  ท าให้
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งส าคัญ  เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
ซึ่งส่งผลต่อการท าก าไรของกิจการทางด้านการส ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
 หนึ่งในปัญหาของการท างานที่ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลงคือ ความเบื่อหน่ายในการ
ท างาน และการขาดความรู้และทักษะในการท างาน (Eriksson & Ortega, 2006) การหาวิธีใหม่ในการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพในโลกแห่งการแข่งขัน หนึ่งในวิธีการที่ดีที่สุดในการพัฒนาบุคลาการในแนวนอน
คือ การหมุนเวียนงาน (Jorgensen, 2005) ยิ่ งไปกว่านั้น ชูสท์  (Schultz, 2010) กล่าวว่า การ
หมุนเวียนงานเป็นวิธีที่ เพ่ิมความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ให้แก่พนักงานขององค์กร 
นอกจากนี้ คานส์ และคณะ (Khan et al., 2014)  กล่าวว่าการหมุนเวียนงานที่มีประสิทธิภาพนั้น  
ต้องมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการแจ้งพนักงานอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงเงื่อนไขต่าง ๆ 
และ คอสเจล และมิเชลลิ (Cosgel & Miceli, 1999) ยังพบว่าการหมุนเวียนงานนั้นสามารถเพ่ิมความ
พึงพอใจและเพ่ิมก าลังใจในการท างานได้ แต่กระนั้น ยังไม่มีการศึกษาเรื่องผลของการหมุนเวียนงานของ
พนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียมมาก่อนในอดีต และเนื่องจากการน าการหมุนเวียนงานมาใช้
ในธุรกิจนี้เยอะขึ้นในปัจจุบันแม้ว่าต าแหน่งงานต่างๆในธุรกิจนี้ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือให้
ท างานได้อย่างราบรื่น แต่การหมุนเวียนงานสามารถเพ่ิมความช านาญให้ผู้อื่นที่ถูกหมุนเวียนงานได้ และ
สามารถท างานแทนต าแหน่งที่ว่างลงได้หากมีเหตุสุดวิสัย  ดังนั้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 
จึงเป็นที่มาของการน าการหมุนเวียนงานเข้ามาใช้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะหาค าตอบเนื่องจากเริ่มมีการใช้การหมุนเวียนงานมากข้ึนในธุรกิจนี้ 
 ดังนั้น ด้วยเหตุผลตามที่ได้กล่าวมา ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาการหมุนเวียนงานซึ่งมีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา เพ่ือใช้
เป็นแนวทางส าหรับการน าระบบการหมุนเวียนงานไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม และเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ที่สนใจระบบการหมุนเวียนงานอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการหมุนเวียนงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
ในธุรกจิส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
องค์กรสามารถทราบถึงผลกระทบของน าระบบการหมุนเวียนงานที่มีต่อประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ซึ่งสามารถน าระบบการ
หมุนเวียนงานไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือป้องกันปัญหา 
ในกรณีที่พนักงานต้องท างานแทนในต าแหน่งที่ว่างลงเนื่องด้วยเหตุสุดวิสัย เพ่ือให้องค์กรสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดเกี่ยวกับการหมุนเวียนงาน 
ศิริวรรณ (2540) กล่าวว่า การหมุนเวียนงาน หมายถึง การโยกย้าย หรือสับเปลี่ยนพนักงานที่

ท างานหนึ่ง ไปปฏิบัติงานในอีกต าแหน่งหนึ่ง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความหลากหลาย ทั้งในด้าน
ทักษะของพนักงาน วัฒนธรรม และความคิด ซึ่งความหลากหลายน าไปสู่การพัฒนาทักษะใหม่  
แนวทางการท างานแบบใหม่ และมีโอกาสเพ่ิมประสิทธิภาพในงานนั้น ๆได้ 

เพลินพรรณ (2550) กล่าวว่า การหมุนเวียนงานนั้นมักท าการเปลี่ยนต าแหน่งหน้าที่ในระดับ
เดียวกัน อีกทั้งยังท าให้งานเกิดความท้าทาย ท าให้พนักงานได้ประสบการณ์ใหม่ ท าให้สนุกกับงาน และ
เกิดการเรียนรู้ได้ด ี
 ทรพัยากรมนุษย์จัดเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่สุดในองค์กร การปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้นั้นย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพและศักยภาพของพนักงาน ซึ่งหมายถึง
พนักงานต้องมีความรู้ความสามารถ และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานนั้น ๆ การพัฒนาให้
พนักงานมีความรู้และสอดคล้องตามเป้าหมายขององค์กรนั้นพนักงานจะต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
มีทัศนคติที่ดีและมีพฤติกรรมการท างานที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ซึ่งการหมุนเวียนงานถือ
เป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อีกวิธีการหนึ่งที่ท าให้พนักงานมีประสบการณ์การเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
แล้วยังท าให้ความสามารถของพนักงานเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล (ปวริศร, ภาวิน, และภูริพัฒน์, 2019) 
 จากการศึกษาโดย แคมป์เปียน, เชอราสกิน, และสตีเฟ่น (Campion, Cheraskin, & Stevens, 
1994) พบว่าปัจจัยของการหมุนเวียนงานที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางอาชีพมีดังนี้ 

1. ความสนใจในการหมุนเวียนงาน หากพนักงานมีความสนใจในการหมุนเวียนงานมาก และ
มองว่าการหมุนเวียนงานถือเป็นโอกาสในการพัฒนาทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ จะท าให้พนักงาน
มีความสนใจในการเข้าร่วมการหมุนเวียนงานมากยิ่งขึ้น  

2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน  การรับรู้พัฒนาการทางความรู้เกี่ยวกับการบริหารงาน
สามารถพัฒนามาจากการหมุนเวียนงานไปในต าแหน่งใหม่ๆ ซึ่งสามารถท าให้ผู้ถูกหมุนเวียนงานได้รับ
มุมมองใหม่ๆ พร้อมใช้ทักษะและความรู้การติดต่อประสานงาน ทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนาตนเอง 
และการวางแผนในงาน ในรูปแบบใหม่อันเหมาะกับต าแหน่งหน้าที่นั้นๆ ซ่ึงท าให้สามารถพัฒนาความรู้
และทักษะในการบริหารงานเพิ่มข้ึนได้ 

3. ความรู้ทางเทคนิค การพัฒนาความรู้ทางเทคนิคสามารถได้รับมาจากการหมุนเวียนงานโดย
การท างานในต าแหน่งใหม่ๆ ท าให้พนักงานสามารถเรียนรู้นโยบาย ข้อบังคับการปฏิบัติงาน และความรู้
ในการผลิตใหม่ๆ และสามารถเพ่ิมการติดต่อประสานงานภายในองค์กรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4.  ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ การหมุนเวียนงานสามารถท าให้ผู้ผ่านการหมุนเวียนงานสามารถมอง
ภาพองค์กรในมุมมองที่กว้างขึ้น จากการท างานในต าแหน่งอ่ืนๆ สามารถท าให้รู้ถึงบทบาท และหน้าที่
ของแต่ละส่วนประกอบในธุรกิจ ท าให้เห็นปัญหา และมีความเข้าใจมากขึ้นในเป้าหมายขององค์กรได้ 

แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ค าว่า “ประสิทธิภาพการท างาน” ประกอบด้วยค าสองค า ได้แก่ “ประสิทธิภาพ” กับ “การ

ท างาน” โดยค าทั้ง 2 นี้สามารถแปลได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับผู้ให้ความหมาย ดังต่อไปนี้ 
นันทนา (2540) กล่าวว่า “ประสิทธิภาพ หมายถึง วิธีการท างานโดยสิ้นเปลืองเวลา และ

สูญเสียพลังงานในการท างานน้อยที่สุดแต่ก่อให้เกิดผลลัพธ์ และสร้างความพึงพอใจมากที่สุด” อีกท้ังยัง
สะท้อนให้เห็นการเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติงาน ในหนึ่งหน่วย ต่อค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ไปใน
กระบวนการปฏิบัติงานหนึ่งหน่วยนั้นๆ (พิทยา ,2552)  

พิริยะ (2552) ได้ให้ความหมายในด้าน ประสิทธิภาพในเชิงการประเมินว่า “ผลลัพธ์ที่ได้นั้นใช้
เวลา ค่าใช้จ่าย หรืองบประมาณในการลงทุนน้อยที่สุดหรือไม่” 
 ปีเตอร์สัน และพลาวแมน (Petersen & Plowman, 1989) ได้น าเสนอแนวคิดของการวัด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไว้ 4 ข้อ อันประกอบด้วย  

1. คุณภาพของงาน (Quality) คุณภาพของงานต้องสูง ซึ่งหมายถึงทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค
ได้รับประโยชน์และรู้สึกคุ้มค่า อีกทั้งมีอัตราความพอใจในการท างานในระดับดี การปฏิบัติงานต้องได้
มาตรฐาน โดยผลงานที่มีคุณภาพนั้นส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อองค์กร และเป็นคุณสมบัติส าคัญยิ่งที่
มักจะมีในสินค้าที่ลูกค้ามักพอใจ โดยมีต้นทุนต่ า แต่ประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ซึ่งก่อให้เกิดความพึง
พอใจที่สูงด้วยเช่นกัน 

2. ปริมาณงาน (Quantity) ปริมาณงานที่องค์กรก าหนด จะต้องเป็นไปตามเป้าหมายและกล
ยุทธ์ที่องค์กรได้วางไว้ และควรมีการวางแผนบริหารเวลาและต้นทุน เพื่อให้ได้ปริมาณตามความคาดหวัง
ขององค์กร  เพื่อให้งานออกมามีคุณภาพมากท่ีสุด 

3. เวลาที่ใช้ในการด าเนินงาน (Time) เวลาที่ใช้ในการด าเนินงานนั้น จะต้องมีระยะเวลาที่
เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท อีกทั้งมีการพัฒนาเทคนิคที่ท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ท างานรวดเร็วขึ้น สะดวกยิ่งขึ้น คุณภาพงานที่ได้ดีขึ้น ซึ่งเทคนิคในการบริหารเวลาดังกล่าวนี้ คือการใช้
เวลาท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ตามเป้าหมายที่องค์กรก าหนด เพราะเวลาเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
สร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือทดแทนได้ เวลาที่เสียไปจึงมีความส าคัญในการปฏิบัติงาน ผู้ที่ประสบความส าเร็จ 
ต้องเป็นผู้ที่สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุผลการท างาน  

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (Cost) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งหมดจะต้องเหมาะสมกับ
งานแต่ละประเภท โดยต้องมีการใช้ต้นทุนน้อยที่สุด แต่สร้างก าไรให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ซึ่งต้นทุน
การผลิต ได้แก่ ทรัพยากรการเงิน เวลาที่ใช้ ทรัพยากรบุคคล วัสดุที่ใช้ในกระบวนการผลิตหรือวัตถุดิบ 
เทคโนโลยี ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้ต้องใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด และหาวิธีปฏิบัติงาน
เพ่ือลดอัตราการสูญเสียระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด  
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มีกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือพนักงานที่ท างานในธุรกิจส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ในจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งผู้วิจัยมีการส่งจดหมายไปยังบริษัทในธุรกิจส ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ในจังหวัดสงขลาทั้งหมด ผลปรากฏว่ามีการตอบจดหมายกลับมาจากทางบริษัททั้งหมด 
พบว่ามีพนักงานผู้ที่ท าการหมุนเวียนงานมาแล้วทั้งหมดจ านวน 182 คนจากทุกบริษัท เมื่อท าการหา
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 125 คน โดยมีสูตรที่ใช้ในการค านวนดังนี้ 

สูตรการค านวณ     n =N/1 +N(e)²    
     = 182/(1+(182(0.0025))) 
     =182/1.455 
     = 125 
  เมื่อ  n  คือ ขนาดกลุ่มอตัวอย่าง 
   e คือ ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับให้เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 0.05 

N คือ ขนาดประชากรพนักงานที่ผ่านการหมุนเวียนงานในธุรกิจส ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ในจังหวัดสงขลา 

เมื่อน ามาค านวน 
โดยได้ผลเป็นพนักงานที่ผ่านการหมุนเวียนงานมาแล้ว จ านวน 125 คน จากบริษัทในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 
ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

การหมุนเวียนงาน 
1) ความสนใจในการ

หมุนเวียนงาน 
2) ความรู้เกี่ยวกับการ

บริหารงาน 
3) ความรู้ทางเทคนิค 
4) ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ 

 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
1) คุณภาพของงาน 
2) ปริมาณงาน 
3) เวลาในการด าเนินงาน 
4) ค่าใช้จ่ายในการ

ด าเนินงาน 
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ตารางที่ 1  
จ านวนกลุ่มตัวอย่างบริษัทในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 

ล าดับ ชื่อบริษัท จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
1 PTT Exploration and Production Public Company 

Limited 
60 

2 Onshore Services and Supply Ltd., Part. 15 
3 Marubeni-Itochu Tubulars (Thailand) Ltd., 10 
4 OMS Oilfield Services (Thailand) Ltd. 10 
5 Baker Hughes, a GE Company 10 
6 MM Logistics Co., Ltd. 20 

รวม 125 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยการใช้แบบสอบถาม ในลักษณะค าถามปลายปิด  

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปร ปัจจัยการหมุนเวียนงาน และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 
ผลการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้ท าการวิเคราะห์โดยวิธีการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
โดยมีปัจจัยทั้งหมด 4 ปัจจัยได้แก่ ความสนใจในการหมุนเวียนงาน ( 1X ) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 
( 2X ) ความรู้ทางเทคนิค ( 3X ) และความรู้ทางธุรกิจ ( 4X )  ซึ่งมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน (Y) โดยต้องมีการวิเคราะห์เบื้องต้นเพ่ือให้ตัวแปรอิสระต้องไม่มีความสัมพันธ์กันสูงเกินไป 
(Multicollinearity) ซึ่งพิจารณาได้จากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 

ตารางที่ 2 
ผลการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรของการศึกษาการหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 

ตัวแปร 1X  2X  3X  
4X  Y 

1X   
0.476* .376* .396* .437* 

2X    .654* .673* .604* 

3X     .689* .485* 

4X      .610* 

Y           

หมายเหตุ:  *นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ตัวแปรอิสระทุกปัจจัย มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวก และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ไม่เกิน 0.80 แสดงให้เห็นว่าไม่มีความสัมพันธ์สูงเกินไป
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ระหว่างตัวแปร ท าให้สามารถใช้ตัวแปรทุกปัจจัยในการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลาได้ 

ตารางที ่3  
การวิเคราะห์การถดถอยเพ่ือพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจส ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา โดยน าปัจจัยทุกด้านเข้าในสมการ 

ตัวแปร b SE Beta t Sig. 

ค่าคงที่ 1.205 0.285 
 

4.231 0 
1. ความสนใจในการหมุนเวียนงาน 0.112 0.052 0.163 2.133 0.035* 

2. ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 0.262 0.088 0.3 2.988 0.003* 

3. ความรู้ทางเทคนิค -0.017 0.092 -0.018 -0.183 0.855 

4. ความรู้ทางธุรกิจ 0.318 0.091 0.356 3.502 0.001* 

หมายเหตุ:  ค่าคงที่ 1.205 ; SEest = ±0.40 R = 0.679; R2= 0.461 ; F = 25.639 
 

จากตารางที่  3 สามารถเห็นได้ว่า ปัจจัยทั้ง 4 ด้านของการหมุนเวียนงาน มี อิทธิพลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณเท่ากับ 0.679 (R) โดยสามารถ
ร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 46.1 ( =0.461) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทีร่ะดับ 0.05 โดยมีความคลาดเคลื่อน ±0.40 

เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวพยากรณ์ ผู้วิจัยพบว่ามีเพียงปัจจัยด้าน
ความรู้ทางเทคนิคซึ่งมีค่า Sig. เท่ากับ 0.855 ซึ่งไม่สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ 
ส่วนปัจจัยด้าน ความสนใจในการหมุนเวียนงาน ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร และความรู้ทางธุรกิจนั้น
สามารถท านายประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยสามารถ
พยากรณ์ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา 
เมื่อน าปัจจัยทุกด้านเข้าสมการ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบได้ดังนี ้

Y=1.205+0.1121+0.2622+0.3183 
แทนค่า Y = ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1 = ความสนใจในการหมุนเวียนงาน 
2 = ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร 
3 = ความรู้ทางธุรกิจ 

จากสมการหมายถึง ปัจจัยการหมุนเวียนงานได้แก่ ความสนใจในการหมุนเวียนงาน ความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร และความรู้ทางธุรกิจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานใน
ธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
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ปัจจัยความรู้ทางธุรกิจ มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.318 หมายถึง หากปัจจัยด้านความรู้ทาง
ธุรกิจเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมข้ึน 0.318 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่น
ในสมการคงที ่

ปัจจัยความรู้เกี่ยวกับการบริหาร มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.262 หมายถึง หากปัจจัยด้าน
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมขึ้น 0.262 
หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นในสมการคงที่ 

ปัจจัยความสนใจในการหมุนเวียนงาน มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.112 หมายถึง หากปัจจัยด้าน
ความสนใจในการหมุนเวียนงานเพ่ิมขึ้น 1 หน่วย จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เพ่ิมขึ้น 
0.112 หน่วย เมื่อตัวแปรอื่นในสมการคงที่  

 
สรุปและอภิปรายผล  

ปัจจัยการหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานในธุรกิจ
ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา นั้นสามารถอภิปรายประเด็นหลักๆ ที่ได้จากการศึกษาดังนี้ 

ความรู้ทางธุรกิจ ปัจจัยด้านความรู้ทางธุรกิจนั้นมีความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นที่
พนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ พนักงานมีความรู้
เพ่ิมขึ้นทางด้านบทบาทของแผนกที่ท างานอยู่ โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซิน, ชามซูดิน, และซูบ
รามาเนียม (Zin, Shamsudin, & Subramaniam, 2013) โดยพนักงานที่ได้ผ่านการหมุนเวียนงานนั้นมี
ความรู้ทางธุรกิจที่เพ่ิมขึ้น โดยพนักงานที่มีความสนใจและให้ความส าคัญกับการหมุนเวียนมีโอกาสมาก
ขึ้นที่จะมีพัฒนาการในด้านความรู้และทักษะ เนื่องจากพนักงานมองว่า การหมุนเวียนงานนั้นสามารถ
ช่วยในการพัฒนาความรู้ของตนเองได้ ดังนั้นความรู้และทักษะที่ได้จากการหมุนเวียนงานมักจะท าให้
พนักงานได้รับการยอมรับมากขึ้นในองค์กร และสามารถมองเห็นภาพรวมในการท างานของแผนกที่ตน
ท างานอยู่ได้ เนื่องจากการหมุนเวียนงานสามารถท าให้ได้เห็นมุมมองในการท างานใหม่ๆ จากต าแหน่ง
งานอ่ืนๆ และท าให้มีความเข้าใจในเป้าหมายองค์กรมากขึ้น นอกเหนือจากนั้นแคมป์เปียน, เชอราสกิน, 
และสตีเฟ่น (Campion, Cheraskin, & Stevens, 1994) พบว่า การหมุนเวียนงานนั้นสามารถเพ่ิม
ความรู้ทางธุรกิจได้มากกว่า ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร เนื่องจากการหมุนเวียนงานท าให้พนักงานได้ไป
ท างานในต าแหน่งอ่ืนๆ ท าให้มีประสบการณ์มากขึ้นในธุรกิจนั้นๆ ท าให้พนักงานสามารถมีความเข้ าใจ
ในตัวองค์กรเพ่ิมมากขึ้นและพบเจอกับปัญหาต่างๆ ของธุรกิจในมุมมองอ่ืนๆ ซึ่งท าให้พนักงานสามารถ
มองภาพรวมในธุรกิจได้ดีข้ึน และสามารถคิดวิธีแก้ปัญหาต่างๆ ในการท างานของตนให้ดีขึ้นได้ 

ความรู้ เกี่ยวกับการบริหาร ปัจจัยด้านความรู้ เกี่ยวกับการบริหารนั้นเป็นอีกปัจจั ยที่มี
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีประเด็นที่พนักงานให้ความส าคัญกันมากที่สุดคือ พนักงานมี
พัฒนาการทางความคิดที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ โมฮาน และโกมาติ (Mohan & Gomathi, 
2015) ซึ่งพบว่าการหมุนเวียนงานนั้นสามารถท าให้พนักงานมีพัฒนาการเพ่ิมขึ้นได้ และ เป็นการเพ่ิม
โอกาสในการเรียนรู้การท างานใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองทั้งในด้านความคิด ความรู้ และทักษะ
ในการท างาน ซึ่งสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการติดต่อ
ประสานงานระหว่างผู้คนในหน่วยงาน และการหมุนเวียนงานนั้นเป็นวิธีการฝึกพนักงานที่มีค่าใช้จ่าย
น้อยอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นอีกประเด็นที่ส าคัญคือ พนักงานมีพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงตนเอง ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบาทิสตาร์, เปเรซ, บาลุท, และ กอนซาเลส (Bautista, Perez, Balute, & 
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Gonzales, 2017) ซึ่งพบว่า การหมุนเวียนงานนั้น ช่วยในการเพ่ิมความรู้และทักษะในการใช้ทักษะช่วย
ในการท างาน นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาการด้านการวางแผนและการจัดการเพ่ิมมากขึ้นอีกด้วย โดย
พนักงานเห็นว่า การหมุนเวียนงานนั้นเป็นโอกาสส าคัญที่จะเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาตนเองเพ่ือให้มี
ทักษะและความรู้ที่มากขึ้น ซึ่งการหมุนเวียนงานนั้นยังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานได้อีกด้วย 
และการหมุนเวียนงานเป็นวิธีที่ดีในการฝึกฝนพนักงานโดยที่สามารถลดต้นทุนทางเวลาและต้นทุน
ทางการเงินเพื่อจ้างหรือฝึกฝนพนักงานใหม่อีกด้วย 

ความสนใจในการหมุนเวียนงาน เป็นอีกปัจจัยที่พนักงานให้ความส าคัญในระดับมาก  
โดยประเด็นที่ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ พนักงานมีความสนใจในการหมุนเวียนงานเพ่ือฝึกฝนและ
พัฒนาตนเอง โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ แอดเจย (Adjei, 2012) ซึ่งพบว่าพนักงานมีความสนใจใน
การหมุนเวียนงานอยู่ในระดับสูงเนื่องจากพนักงานมองเห็นความเป็นไปได้ที่จะได้รับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือ
น ามาปฏิบัติงานให้ได้ผลงานที่ดีขึ้น และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ แคมป์เปียน, เชอราสกิน, และสตี
เฟ่น (Campion, Cheraskin, & Stevens, 1994) ซึ่งพบว่า พนักงานในสายการผลิตมองการหมุนเวียน
งานเป็นวิธีหนึ่งซึ่งสามารถช่วยในการพัฒนาตนเองเพ่ือสามารถพัฒนาไปในต าแหน่งงานที่สูงขึ้นได้ โดย
ระดับความสนใจโดยการหมุนเวียนงานนั้นมักจะเพ่ิมขึ้นเมื่อพนักงานมองว่า การหมุนเวียนงานนั้นเป็น
วิธีที่ดีที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. จากข้อมูลปัจจัยการหมุนเวียนงานที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานนั้นพบว่า 
การหมุนเวียนงานนั้นเพ่ิมความรู้ ทักษะ และประสบการณ์มากที่สุด ทางด้านความรู้ทางธุรกิจ ความรู้
เกี่ยวกับการบริหาร และ ความสนใจในการหมุนเวียนงานตามล าดับ ดังนั้น ผู้จัดท าแผนการหมุนเวียน
งานควรก าหนดเป้าหมาย และจัดท าแบบประเมินทักษะตามปัจจัยเหล่านั้น นอกเหนือจากนั้นผู้ผลักดัน
ให้มีการหมุนเวียนงานควรสามารถสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับประโยชน์ของการหมุนเวียนงานให้แก่ผู้
ถูกหมุนเวียนงาน เนื่องจากสามารถท าให้ผู้หมุนเวียนงานพร้อมที่จะพัฒนาตนเองด้วยการหมุนเวียนงาน 
หากผู้ที่ท าการหมุนเวียนงานมีความสนใจในการหมุนเวียนงานมาก จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
พัฒนาทั้งทางด้าน ทักษะ ประสบการณ์ และความรู้ในการท างาน นอกจากนี้ ยังส่งผลให้มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานอีกด้วย 

2. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากพนักงานในธุรกิจส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา  
เพียงอย่างเดียว ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปนั้นสามารถขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังพ้ืนที่อ่ืนๆ เพื่อสามารถน า
ข้อมูลมาเปรียบเทียบกันในแต่ละพ้ืนที่ได้ 

3. การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการหมุนเวียนงานต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้นนอกจากปัจจัยที่ได้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ สามารถศึกษาปัจจัยอ่ืนๆ เพ่ิมเติมได้ด้วย เช่น ปัจจั ย
ความก้าวหน้าในการท างาน ปัจจัยผลตอบแทนในการท างาน หรือปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน เพ่ือให้
เข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในตัวแปรเหล่านี้มากยิ่งขึ้น 

4. การวิจัยครั้งต่อไป สามารถน าเทคนิคการเก็บข้อมูลแบบอ่ืนๆ เช่นการสัมภาษณ์มาใช้ เพ่ือให้
ได้ข้อมูลในรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
Transformational Leadership of Supervisors and Retention of Professional 
Nurses in Private Hospitals at Hatyai District, Songkhla Province 
 
ชญานี จุลบล   Chayanee Julbol1  
ดรณีกร สุปันตี   Daraneekorn Supanti2  
 
บทคัดย่อ     
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป และ
ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 375 คน และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอย 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน และระดับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูงมาก โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ สามารถพยากรณ์ความแปรปรวนของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 35.6 (R2 = 0.356) 
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การคงอยู่ในงาน พยาบาลวิชาชีพ 
 
Abstract   
 This research aims to study the transformational leadership of supervisors and 
retention of professional nurses in private hospitals at Hatyai District, Songkhla Province. 
Questionnaires were used to collect data from 375 professional full-time nurses who 
have worked more than 1 year in private hospitals at Hatyai District, Songkhla Province. 
The data were analyzed using mean scores, standard deviation, and regression analysis. 
 Results revealed that transformational leadership of supervisors and retention 
of professional nurses showed at a very high level. Supervisors’ transformational 
leadership had significant influence on retention of professional nurses. This factor 
could predict the variance of professional nurses’ retention at 35.6% (R2 = 0.356).   

Keywords: Transformational Leadership, Job Retention, Professional Nurse 
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บทน า 
พยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีความส าคัญมากในการดูแล 

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน เป็นก าลังคนที่มีความส าคัญและมีสัดส่วนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับบุคลากรด้านสุขภาพในระบบบริการสุขภาพ (บุญช่วย ศิลาหม่อม, 
2561) ปัจจุบันพบว่า พยาบาลวิชาชีพยังคงขาดแคลนและมีการคงอยู่ในงานต่ า ท าให้โรงพยาบาลต่างๆ 
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและไม่เพียงพอกับภาระงาน ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ สร้างความไมพึ่งพอใจให้กับผู้มารับบริการ (จันทร์จิรา แดงน้อย, 2559)  

การที่พยาบาลวิชาชีพจะยังคงอยู่ในงานมากหรือน้อยเพียงใดนั้น มี ปัจจัยส าคัญที่เข้ามา
เกี่ยวข้องหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน สัมพันธภาพในการท างาน การรับรู้การ
สนับสนุนจากองค์การ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน เป็นต้น โดยจากการศึกษาถึงปัจจัย
ดังกล่าวร่วมกัน พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพ (Israel, Kifle, Tigist, & Fantahun, 2017; Nurdiana, Hariyati, & Gayatri, 
2019; นวลรัตน์ วรจิตติ และกัญญดา ประจุศิลป, 2560) โดยตามทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
แบส (Bass, 1985) ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกไว้วางใจ ชื่นชม ภักดี และเคารพ จึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงและจูงใจให้ผู้ตามปฏิบัติงาน โดยมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ มีความส าคัญ  
มีคุณค่า และแรงจูงใจให้มองเห็นวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน น าไปสู่ความรู้สึก
ผูกพันในงานและการคงอยู่ในงานสูง (AbuAlRub & Narallah, 2017; Dawson, 2014)  
 โรงพยาบาลเอกชนเป็นธุรกิจการบริการสุขภาพที่ผู้ใช้บริการมีความคาดหวังสูง ในด้านคุณภาพ
การรักษาพยาบาล ความสะดวกสบาย และการให้การบริการที่รวดเร็ว โดยอุปสรรคส าคัญในการด าเนิน
ธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนในปัจจุบัน คือ การขาดแคลนบุคลากรทางด้านการแพทย์ โดยเฉพาะ
พยาบาลวิชาชีพที่พบว่ามีการคงอยู่ในงานต่ า (จันทร์จิรา แดงน้อย, 2559) เพราะแม้ว่าการท างานใน
โรงพยาบาลเอกชนจะได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ แต่การได้รับเงินเดือน
ที่สูงนั้นต้องแลกมากับหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพของคนไข้อย่างดีเยี่ยม และยังมี
โอกาสก้าวหน้าและมีความม่ันคงในงานต่ ากว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐ ท าให้โรงพยาบาล
เอกชนขาดแคลนบุคลากรด้านพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น (นวลรัตน์ วรจิตติ และกัญญดา ประจุศิลป, 
2560) ซึ่งจากการส ารวจโรงพยาบาลและสถานพยาบาลเอกชนปีล่าสุด (พ.ศ. 2560) พบว่า ประเทศไทย
มีพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 26,964 คน โดยภาคใต้มี
จ านวนพยาบาลวิชาชีพ 2,022 คน ซึ่งมีปริมาณน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน ๆ (ส านักงาน
สถิติแห่งชาติ, 2560) และเมื่อพิจารณาโรงพยาบาลเอกชนที่รับผู้ป่วยค้างคืนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ พบว่า มี
เพียง 7 จังหวัด คือ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ภูเก็ต สงขลา และสุราษฎร์ธานี ในบรรดาพ้ืนที่
ดังกล่าว จังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดเดียวที่มีโรงพยาบาลเปิดให้บริการครบวงจร ทั้งโรงพยาบาลของรัฐ 
โรงพยาบาลเอกชน และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย (ส านักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ , 
2563) ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้พยาบาลวิชาชีพตัดสินใจลาออกจากโรงพยาบาลเอกชนเพ่ือเข้า
ท างานในโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยได้ โดยโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดสงขลามี
เพียง 3 แห่ง คือ โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลศิครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ใน
เขตพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ทั้งหมด ดังนั้นการศึกษาการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเอกชน
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ในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  จึงสามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลเอกชนในภาพรวมได้   
 จากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานส่งผลต่อการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพ แต่การศึกษาถึงปัจจัยดังกล่าวที่ผ่านมายังมีข้อจ ากัดบางประการที่ท าให้ได้รับ
ค าตอบที่ไม่สมบูรณ์ เช่น (1) การมีผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ การศึกษาถึงภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงในงานวิจัยหนึ่งส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ (AbuAlRub & Narallah,  2017; 
Basit & Duygulu, 2018) แต่อีกงานวิจัยหนึ่งกลับพบว่าไม่ได้ส่งผล (รวิสรา เผือกสิงห์, 2555; สริตา 
สังข์เฉย , 2558) และ (2) งานวิจัยส่วนใหญ่ศึกษาในบริบทของโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งบริบทของ
โรงพยาบาลที่แตกต่างกันอาจส่งผลต่อการรับรู้ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพที่แตกต่างกันได้ (บุญช่วย ศิลาหม่อม, 2561; รวิสรา เผือกสิงห์, 2555) ในการศึกษา
ครั้งนี้  โรงพยาบาลเอกชนที่ เปิดให้บริการแก่ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วยโรงพยาบาลราษฎร์ยินดี โรงพยาบาลกรุงเทพ และโรงพยาบาลศิครินทร์ เป็นบริบทที่ใช้ใน
การศึกษาการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา ข้อมูลที่ได้จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานให้เอ้ือต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาระดับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่จังหวัด
สงขลา       
 3. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. โรงพยาบาลเอกชนอ่ืน ๆ หรือโรงพยาบาลของรัฐ สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
การพิจารณาวางแผน แก้ไข และปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้างานให้เอ้ือต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพมากขึ้น เพ่ือธ ารงรักษาบุคลากรขององค์กรให้
สามารถปฏิบัติงานในองค์กรได้นานที่สุด 
 2. นักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ สามารถเพ่ิมเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการ  คือ การขยาย
องค์ความรู้เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพหรือบุคลากรทางการแพทย์ด้าน
อ่ืนๆ เพ่ือเป็นพื้นฐานการวิจัยในอนาคต 
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การทบทวนวรรณกรรม  
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงาน พบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 4 ปัจจัยหลัก ดังนี้ (1) คุณลักษณะของบุคคล (Employee Characteristics) 
เช่น ประสบการณ์การท างาน เพศ อายุ ระยะเวลาในการท างาน และระดับการศึกษา เป็นต้น (2) 
คุณลักษณะของงาน (Job Characteristics) เช่น ทักษะในการท างาน โครงสร้างของงาน ความจ าเจของ
งาน การมีส่วนร่วม การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงาน ความรับผิดชอบ การให้อิสระในการท างาน และ
การยืดหยุ่นของงาน เป็นต้น (3) คุณลักษณะขององค์กร (Organization Characteristics) เช่น สถาน
ที่ตั้งที่ท างาน ขนาดของโรงพยาบาล วัฒนธรรมองค์กร และการสนับสนุนจากองค์กร เป็นต้น และ (4) 
คุณลักษณะของผู้บังคับบัญชา (Manager Characteristics) เช่น ความมุ่งมั่นของผู้น า การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ แรงจูงใจในการบริหาร และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน เป็นต้น (Cowden 
& Cummings, 2012) ในการนี้การคงอยู่ในงาน หมายถึง การที่บุคคลได้เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร
ระยะหนึ่งด้วยความเต็มใจ และพอใจจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นให้นานที่สุด โดยไม่คิดจะเปลี่ยนงาน
ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม (Owen, 2013; Werner, 2012)  
 นอกจากนี้ การรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งค านิยามของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้น ามีการ
แสดงออกถึงความน่าเชื่อถือและเป็นที่เคารพนับถือของผู้ตาม ท าให้ผู้ตามมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
และพฤติกรรมตามผู้น า เพ่ือพัฒนาศักยภาพที่สูงขึ้น  (Daft, 2011; Muchinsky, 2006) โดยงานวิจัย
ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ทฤษฎีอธิบายภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงตามแนวคิดของเบิร์น (Burns, 1978) และ
แนวคิดของแบส (Bass, 1985) โดยทฤษฎีของเบิร์นจะมุ่งเน้นที่ผู้น าต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และมองใน
แง่ที่สังคมได้รับผลประโยชน์จากการกระท าของผู้น า กล่าวคือ ผู้น าต้องมีการแสดงค่านิยมอันเป็น
แบบอย่างที่ดีงามให้แก่ผู้ตามและเป็นมาตรฐานแก่สังคม ส่วนทฤษฎีของแบสจะมุ่งเน้นและมองที่คุณค่า
ของการกระท าของผู้น าและมองในแง่ของระยะเวลา กล่าวคือ ผู้น าจะท าให้ผู้ตามเกิดความรู้สึกไว้วางใจ 
ชื่นชม ภักดี และเคารพยกย่องในตัวผู้น า 

งานวิจัยในประเทศที่ได้ศึกษาปัจจัยการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของ
โรงพยาบาล พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มีองค์ประกอบ คือ เป็นผู้มีอุดมการณ์ การ
สร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล เป็นปัจจัยในการคงอยู่ใน
องค์กรของพยาบาลวิชาชีพ (กิตติยา ชัชวาลชาญชนกิจ, จิดาภา ถิรศิริกุล, และ พรเทพ ศิริวนารังสรรค์, 
2560) นอกจากนี้นวลรัตน์ วรจิตติ และกัญญดา ประจุศิลป (2560) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร และงานวิจัยต่างประเทศจากการศึกษาของ AbuAlRub และ Narallah (2017) 
พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพในประเทศจอร์แดน รวมถึง Dawson (2014) พบว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ท าให้พยาบาลมีความพึงพอใจในงาน และส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน อีกทั้งงานวิจัยของ 
Mokoka, Ehlers, และ Oosthuizen (2011) ที่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศแอฟริกาใต้ ถึงร้อยละ 90.7 จึงน ามาสู่
การศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลเอกชนในครั้งนี้ 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพ ในการเลือกกลุ่ม
ประชากรมีหลายวิธี งานวิจัยนี้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มประชากรแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 
โดยก าหนดคุณลักษณะของกลุ่มประชากรที่ต้องการ เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
(1) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีโรงพยาบาลของภาครัฐและโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่เปิดให้บริการ ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนได้ และรูปแบบการปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา 
ถือเป็นรูปแบบการท างานที่สามารถสะท้อนการคงอยู่ในงานพยาบาลได้อย่างเหมาะสม (วรรณี วิริยะกัง
สานนท์, 2556) และ (2) เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การท างานตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็น
ระยะเวลามากพอที่จะสามารถประเมินการคงอยู่ในงานได้ (วรรณี วิริยะกังสานนท์, 2556) โดยการวิจัย
ครั้งนี้จะเก็บข้อมูลประชากรทั้งหมดจากโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทั้ง 3 แห่ง 
รวมทั้งหมด จ านวน 375 คน ประกอบด้วย โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ านวน 91 คน โรงพยาบาล
กรุงเทพ จ านวน 172 คน และโรงพยาบาลศิครินทร์ จ านวน 112 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนของตัวแปรต้น ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน สร้างขึ้นโดยดัดแปลงจากแบบวัดของ Carless, Wearing, และ 
Mann (2000) ที่พัฒนามาตรวัดแบบสั้นเพ่ือใช้วัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (A Short Measure 
Transformational Leadership) ครอบคลุมใน 7 มิติ ได้แก่ วิสัยทัศน์ การพัฒนาพนักงาน ภาวะผู้น า
การสนับสนุน การให้พลังอ านาจ การเปลี่ยนแปลงใหม่หรือการคิดนอกกรอบ การท าให้ดูเป็นแบบอย่าง 
และภาวะผู้น าแบบบารมี ค าถาม 7 ข้อที่สร้างขึ้นมีชื่อเรียกว่า “มาตรวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ระดับสากล (Global Transformational Leadership Scale: GTL)” มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ โดยวัดการแสดงพฤติกรรมภาวะผู้น า ตั้งแต่ระดับไม่เคยมีการแสดงออกเลย ไป
จนถึงมีการแสดงออกเป็นประจ า มีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.90  

ในส่วนของตัวแปรตาม งานวิจัยส่วนใหญ่จะวัดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้
แบบสอบถามพัฒนาจากมาตรวัดของ McCloskey และ McCain (1987) ที่วัดการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพโดยใช้แบบวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไปจนถึงเห็น
ด้วยอย่างยิ่ง จากค าถาม 5 ข้อ ได้แก่ (1) การวางแผนที่ท างานกับโรงพยาบาลนานเท่าที่สามารถท าได้ 
(2) การใช้เวลาที่เหลือในอาชีพกับโรงพยาบาล (3) การไม่ลาออก ถึงแม้ว่างานไม่ได้เป็นไปตามความ
คาดหวัง (4) การจะท างานพยาบาลที่โรงพยาบาล ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ และ (5) การวางแผนท างาน
กับโรงพยาบาลต่อไปอีกมากกว่า 2-3 ปี แบบวัดมีค่าความเชื่อมั่น (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.903 

 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ของหัวหน้างาน 

 
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอย โดยงานวิจัยนี้ได้ใช้เกณฑ์ของชูศรี วงศ์รัตนะ (2553) ส าหรับการแปลผลค่าเฉลี่ย
ของระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานและระดับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้  
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 = ต่ ามาก, ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 = ต่ า, ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 = ปานกลาง, ค่าเฉลี่ย 
3.41-4.20 = สูง และค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 = สูงมาก  

 
ผลการวิจัย 
 ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพ โดย 
ภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (µ = 4.34) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของ
หัวหน้างานข้อที่อยู่ในระดับสูงมาก คือ หัวหน้างานปลูกฝังให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและเคารพบุคคล
อ่ืน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน (µ = 4.45) รองลงมา คือ
หัวหน้างานมีความชัดเจนในค่านิยมและการกระท าที่ได้กล่าวไว้  (µ = 4.44) หัวหน้างานมีวิสัยทัศน์ที่
ชัดเจนและมีมุมมองกว้างไกล (µ = 4.44) หัวหน้างานให้ความช่วยเหลือพนักงานแต่ละคน คอย
สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาของพนักงาน (µ = 4.33) และหัวหน้างานสร้างความไว้วางใจ การมี
ส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม (µ = 4.32) ตามล าดับ ส่วนภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานข้อที่อยู่ในระดับสูง คือ หัวหน้างานคอยกระตุ้นให้พนักงานคอยตั้งค าถาม
และมองปัญหาในมุมมองใหม่ ๆ (µ = 4.20) และหัวหน้างานให้ก าลังใจและยกย่องชมเชยการท างาน
ของพนักงาน (µ = 4.19) ตามล าดับ ดังตารางที่ 1     

 
ตารางที่ 1 
ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง µ  ระดับ 
1. หัวหน้างานปลูกฝังให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจและเคารพบุคคลอื่น และ
 เป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน 

4.45 0.68 สูงมาก 

2. หัวหน้างานมีความชัดเจนในค่านิยมและการกระท าที่ได้กล่าวไว้ 4.44 0.69 สูงมาก 
3. หัวหน้างานมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีมุมมองกว้างไกล 4.44 0.70 สูงมาก 
4. หัวหน้างานให้ความช่วยเหลือพนักงานแต่ละคน คอยสนับสนุนและ 
 ส่งเสริมการพัฒนาของพนักงาน 

4.33 0.75 สูงมาก 

5. หัวหน้างานสร้างความไว้วางใจ การมีส่วนร่วม และการให้ความร่วมมือ
 ในการท างานเป็นทีม 

4.32 0.77 สูงมาก 

6. หัวหน้างานคอยกระตุ้นให้พนักงานคอยตั้งค าถามและมองปัญหา 
 ในมุมมองใหม่ ๆ   

4.20 0.70 สูง 

7. หัวหน้างานให้ก าลังใจและยกย่องชมเชยการท างานของพนักงาน 4.19 0.69 สูง 
รวม 4.34 0.54 สูงมาก 
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ในส่วนของระดับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก (µ = 
4.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูงมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยของระดับการคงอยู่ในงานสูงสุด คือ ท่านจะท างานพยาบาลที่โรงพยาบาล ไม่ว่า
สถานการณ์ใดๆ (µ = 4.58) รองลงมา คือ ท่านใช้เวลาที่เหลือในอาชีพกับโรงพยาบาล (µ = 4.41) ท่าน
วางแผนที่จะท างานกับโรงพยาบาลต่อไปอีกมากกว่า 2-3 ปี (µ = 4.40) ท่านไม่ลาออก ถึงแม้ว่างานจะ
ไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง (µ = 4.39) และท่านวางแผนจะท างานกับโรงพยาบาลนานเท่าที่จะ
สามารถท าได้ (µ = 4.38) ตามล าดับ ดังตารางที่ 2   
 
ตารางที่ 2 
ระดับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

การคงอยู่ในงาน µ  ระดับ 
1. ท่านจะท างานพยาบาลที่โรงพยาบาล ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ  4.58 0.58 สูงมาก 
2. ท่านใช้เวลาที่เหลือในอาชีพของท่านกับโรงพยาบาลนี้ 4.41 0.72 สูงมาก 
3. ท่านวางแผนที่จะท างานกับโรงพยาบาลต่อไปอีก 2-3 ปี 4.40 0.73 สูงมาก 
4. ท่านจะไม่ลาออก ถึงแม้ว่างานจะไม่ได้เป็นไปตามความคาดหวัง  4.39 0.72 สูงมาก 
5. ท่านวางแผนจะท างานกับโรงพยาบาลนานเท่าที่จะสามารถท าได้  4.38 0.73 สูงมาก 

รวม 4.43 0.61 สูงมาก 
 

ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (t = 14.37, Sig. = 0.000) โดยเมื่อภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานเพ่ิมขึ้น 1 ระดับ จะท าให้การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 0.67 
ระดับ (B = 0.67) ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน สามารถท านายความแปรปรวนของการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 35.6 (R2 = 0.356) ดังตารางที่ 3   

 
ตารางที ่3 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
เอกชน อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

 ตัวพยากรณ์ 
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 

B S.E.  t Sig. 
ค่าคงที่  1.52 0.20  7.46 0.000** 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน  0.67 0.05 0.60 14.37 0.000** 
R2 = 0.356, F = 206.388, Sig. = 0.000** 
หมายเหตุ: **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สรุปและอภิปรายผล  
 ผลการวิจัยพบว่าระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานตามการรับรู้ของพยาบาล
วิชาชีพอยู่ในระดับสูงมาก โดยประเด็นที่มีระดับการรับรู้สูงสุด คือ หัวหน้างานปลูกฝังให้พนักงานรู้สึก
ภาคภูมิใจและเคารพบุคคลอ่ืน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างสูงในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบริบทโดยทั่วไปของโรงพยาบาลเอกชนนั้นจะมีบุคลากรพยาบาลวิชาชีพไม่มากนัก
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลของรัฐ ท าให้หน้าหัวหน้างานได้อยู่ใกล้ชิดกับพยาบาลวิชาชีพ และมี
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน คอยช่วยเหลือ ชี้แนะ และปลูกฝังสิ่งที่ดีต่าง ๆ ให้กับพยาบาลวิชาชีพ หรือท าตัว
เป็นแบบอย่างให้กับพยาบาลวิชาชีพได้ปฏิบัติตาม ท าให้พยาบาลวิชาชีพเกิดความไว้วางใจและยอมรับ
ศรัทธาในตัวหัวหน้างาน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของปิยรัตน์ วัฒนา (2551) พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 
กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับสูง โดยภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการแสดงออกบ่อย
ที่สุด คือ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation) กล่าวคือ หัวหน้าหอผู้ป่วยจะประพฤติ
ปฏิบัติตัวในทางที่ท าให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน การให้ความหมาย และ
ความท้าทายในเรื่องงานกับผู้ตาม 

นอกจากนี้ พบว่าระดับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับสูงมาก โดยการคงอยู่ในงานที่
อยู่ในระดับสูงสุด คือ ท่านจะท างานพยาบาลที่โรงพยาบาล ไม่ว่าสถานการณ์ใด ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
แม้ว่าการท างานเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนนั้นต้องมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การดูแลสุขภาพของคนไข้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากโรงพยาบาลเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่อนข้างสูง ท าให้พยาบาลวิชาชีพต้องให้บริการแก่คนไข้อย่างมีคุณภาพ และต้องรับความกดดัน จาก
ความคาดหวังของผู้ป่วยและญาติต่อการรับบริการ แต่อย่างไรก็ตามการท าหน้าที่ดังกล่าวก็แลกมากับ
การได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทย
และประเทศอ่ืนทั่วโลกได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ ค่าตอบแทนที่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
เอกชนได้รับนั้น สามารถท าให้พยาบาลวิชาชีพด ารงชีวิตอยู่ได้ตามมาตรฐานการครองชีพในสังคม จึงท า
ให้ยังมีการคงอยู่ในงานสูงมาก และจะท างานพยาบาลที่โรงพยาบาลต่อไปไม่ว่าสถานการณ์ใดๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยา ใจขาน, ยุวนุช สัตยสมบูรณ์, จุฑาธิป ศีลบุตร, และภูษิตา อินทร
ประสงค์ (2561) พบว่า ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ใน
ระดับสูง และงานวิจัยของพิมณพัฒน์ แฉล้มเกตต์ (2559) พบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี มีการคงอยู่ในงานในประเด็นการจะยังคงท างานอยู่ใน
โรงพยาบาลต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสูงกว่าประเด็นอื่น ๆ  

ข้อมูลที่ได้จาการวิจัย พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหัวหน้างานที่
มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงพฤติกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลงและจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงาน 
ด้วยการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ มีความส าคัญ มีคุณค่า และแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพ
มองเห็นวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน ท าให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกผูกพันในงาน เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวกับงานที่ท า จึงมีการคงอยู่ในงานสูง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ AbuAlRub และ 
Narallah (2017) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในประเทศจอร์แดน และงานวิจัยของ Mokoka และคณะ (2011) พบว่า 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศ
แอฟริกาใต้ ในการนี้ Dawson (2014) พบว่า ผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ท าให้พยาบาล 
มีความพึงพอใจในงานและส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากข้อค้นพบของงานวิจัย ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ ดังนั้นเพ่ือให้พยาบาลวิชาชีพมีการคงอยู่ในงานสูงขึ้น ทางผู้บริหารของ
โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญกับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานมากเป็นพิเศษ โดยจาก
ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานที่อยู่ในระดับต่ าสุด คือ หัวหน้างานให้
ก าลังใจและยกย่องชมเชยการท างานของพนักงาน ดังนั้นทางหัวหน้างานควรยกย่องชมเชยพยาบาล
วิชาชีพให้มากขึ้น เมื่อพวกเขาปฏิบัติงานได้ส าเร็จ โดยอาจให้ก าลังหรือยกย่องพยาบาลวิชาชีพผ่าน
กิจกรรมหรือช่องทางต่าง ๆ ของโรงพยาบาล เช่น การให้การชมเชยหรือการสรรเสริญต่อหน้า
สาธารณชน การประกาศเป็นพนักงานดีเด่น ติดรูปถ่ายผู้มีผลงานดีเด่น ลงประวัติการท างานไว้ในที่ที่
เห็นได้ชัด มอบรางวัล โล่เกียรติยศ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับการยอมรับ หรือการ
ประชาสัมพันธ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ของโรงพยาบาล เป็นต้น 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรเพ่ิมปัจจัยในการศึกษาเพ่ือให้ได้ข้อมูล
การศึกษามากขึ้น เช่น ปัจจัยด้านภาระงาน ความเครียดในการท างาน และคุณภาพชีวิตการท างาน  
เป็นต้น ซึ่งจะท าให้ได้ทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในมิติอ่ืนๆ ได้มากขึ้น และ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงปัจจัยด้านต่าง ๆ ให้เอ้ือต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการลาออก การโอนย้าย และการเปลี่ยนอาชีพของพยาบาลวิชาชีพในองค์กร 
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Elderly Volunteers: Exploring Intrinsic Motivations in Participating 
Volunteering Activities 
 
Chula Wongsathaporn1 

Daraneekorn Supanti2 

 
Abstract  
 Thailand has become the aging society, similar to other countries, World Health 
Organization (WHO) adopted the concept of active aging for elderly. This study was 
conducted to explore intrinsic motivations in volunteering activities of elderly 
volunteers. The qualitative data was collected from eleven elderly volunteers who 
were 60 years old and older staying in Hatyai, and helped religious ceremony at 
temples, using the snowball sampling technique and content analysis for interpreting 
data. Results revealed that participants who decided to join in volunteering activities 
other Buddhist or Atheist. The research findings offer better understanding of elderly 
volunteers and support the organizations in developing effective policy for promoting 
volunteering activities for elder people, resulting in benefitting elderly volunteers and 
community. 
 
Keywords: Intrinsic Motivations, Elderly Volunteers, Volunteering Activities  
 
Introduction 

According to United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 
Population Division (2019). the world’s population is around 7.7 billion and estimated 
to 9.7 billion in 2050. Life expectancy which increased from 64.2 years old in 1990 to 
72.6 years in 2019, was estimated to 77.1 years old in 2050. The population aged over 
65 years old was projected to double between 2019 and 2050. In 2019, the proportion 
of older people was estimated 9 percent. The proportion of older people in the world 
was estimated 12 percent in 2030. In 2050, the proportion was estimated 16 percent, 
and 23 percent in 2100. Furthermore, the World Health Organization (WHO) concerned 
about the older population and adopted the concept of active aging as a goal for 
processing the opportunities for better health, participation, and life security. Many 
countries adapted this concept for dealing with the aging society in each country.  
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 In 2000, Thailand had the older people estimated 8 percent of population. The 
proportion of older people increased into 18 percent in 2018. Thailand will become 
the proportion of older people over 30 percent of population in 2038 (Foundation of 
Thai Gerontology Research and Development Institute, 2018). The older population as 
aged over 60 years old in Thailand had grown rapidly because the changing of 
population structure in Thailand. The decreasing of the birth rate and the long life of 
population resulted in the proportion of older people was increasing. Furthermore, 
Thailand proceeded the management by following the Madrid international Plan of 
Action on Ageing – MIPAA included older persons and development, advancing health 
and well-being into old age, and ensuring enabling and supportive environment. 
Additionally, National Commission on the Elderly and Ministry of Social Development 
and Human Security Thailand (2009) established the Second National Plan for Older 
Persons for supporting older population in the concept active aging. 
 There were many plans for supporting older people in community including 
continuing employment, having family activities, participating in community, and 
volunteering activities (Walker, 2002). Older people who decided to participate in 
volunteering activities, called elderly volunteers. Many previous studies focused on 
elderly volunteers in developed countries because developed countries have become 
the aged society longer time than developing countries (Clowes, 2016; Ehlers, Naegele, 
& Reichert, 2011). The factors which motivated elderly volunteers participated in 
volunteering activities such as making new relationship, fulfilling their purpose, 
developing their personal skills, and helping others (Smith, 2004; Seaman, 2012). In 
addition, there were other factors which different culture could be different factors 
which affected to their decision to participate in volunteering activities such as family, 
religion, and community. Therefore, this study focused on intrinsic motivations for 
elderly volunteers participating in volunteering activities in Thai context using 
qualitative method. 
 
Purpose of the Study 
 The purpose of the study is to explore the motivations for elderly volunteers 
participating in volunteering activities. 
 
Literature Review 
 This section presents literature review in motivations for elderly volunteers. The 
topics included concepts and theory of motivation, concept of elderly volunteers, and 
the motivations for participating in volunteering activities. 
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Motivation refers to an individual’s reasons for doing something. The first 
concept for understanding the general motivation was classified into two concepts: 
intrinsic motivation and extrinsic motivation (Ryan & Deci, 2000). Intrinsic motivation 
was explained as doing something that came from personal reasons or satisfactions. 
Extrinsic motivation was explained doing something was affected by external factors 
such as environment, rewarding, and punishing. In addition, the Volunteer Functions 
Inventory defines the six motivational functions for volunteering are the instrument for 
clarifying the motivations among volunteers (Clary, Snyder, Ridge, Copeland, Stukas, 
Haugen, & Miene, 1998). These six functions of motivation of volunteering include 
values, understanding, enhancement, career, social, and protective. First, values refer 
to altruistic concern which helping others for fulfilling their values. Second, 
understanding is about developing skills and knowledge for opening their new 
perspectives. Enhancement is the third function which focusing on developed their 
self-esteem. Next, career involves preparing themselves for the future career path. 
Then, social is related with making and developing social relationships in volunteers’ 
group. Finally, protective is claimed that dismissing from personal problems which 
helped them to reduce the negative feeling. Thus, previous studies, such as Clary et al. 
(1998) and Ryan and Deci (2000) offer better understanding of the concept of 
motivations which could explain the motivating factors in participating volunteering 
activities among elderly volunteers.  

Volunteering is defined by United Nations (1999) as doing something which 
advantage for others and community without financial concerning. However, 
volunteering is defined as different meanings in different countries for instance 
Netherlands define the meaning of volunteering as the short period of time in activities 
as against long period of time. Volunteering in Denmark is defined as participating in 
volunteering and getting monetary from the organizations by law (Ehlers et al., 2011). 
Thailand refers to the meaning of volunteering as informal activities for example 
religious activities (Thanakwang, Isaramalai, & Hattakit, 2014).  

Further, elderly volunteers in this study refer to Baby Boomers who were born 
between 1946 and 1964 or aged 60 years old and above (as cited in Williams, Page, 
Petrosky, & Hernandez, 2010). Baby Boomers are workaholic and need to continue 
working after retirement, for instance starting the business (Isele & Rogoff, (2014). 
Volunteering activities are one of their requirements as continue working as elderly 
volunteers (Walker, 2002). Moreover, elderly volunteers were classified into three 
groups included lifelong volunteers, serial volunteers, and trigger volunteers (Pavelek, 
2013). First, lifelong volunteers are those people who participating in volunteering 
activities before retirement, after that they have continued the same volunteering 
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work. Second, in opposite to lifelong volunteers, serial volunteers are those people 
who participating in volunteering activities in break times from their responsibility. Last, 
trigger volunteers were participating in volunteering activities for the first time after 
retirement. 

There are many reasons for elderly volunteers in participating in volunteering 
activities. Self-motivations are about increasing their self-esteem by participating in 
volunteering activities, as a result they felt they had the values from giving something 
which benefits for others (Krawulski, Boehs, Oliveira, & Medina, 2017). O’Dea (2018) 
indicates that these reasons may include helping communities and others for achieving 
personal reason, including social concerns such as building social relationship or feeling 
belong in communities. Furthermore, many elderly volunteers perceived the benefits 
for themselves such as keeping their productive mind for better physical and mental 
health (Li, Chen, & Chen 2013; O’Dea, 2018; Ruggiano et al., 2017). The motivating 
reasons derive from their positive attitude towards themselves which after they retired 
from routine work, they still had more energy (Ruggiano, O’Driscoll, Lukic, & 
Schotthoefer, 2017). Elderly volunteers had the positive attitude to understand, accept, 
and adapt themselves for their aging (Clowes, 2016). While these are some motivating 
reasons for participating in volunteering activities, this study further explores intrinsic 
motivations in participating in volunteering activities among elderly volunteers in Thai 
context. 

 
Research Method 

The qualitative method was chosen for exploring the motivations in 
volunteering among elderly volunteers for better understanding, in-depth experiences, 
and observing interaction (Mason, 2002). This study used snowball sampling from the 
nonprobability sampling (Zikmund, Babin, Carr, & Griffin, 2013). Snowball sampling was 
used in this study because there was a small group of the elderly volunteers in Hatyai, 
they could advice others whom they had known who were the target population for 
this study. Data were derived from eleven participants aged 60 years old and above 
who were volunteers at temple in Hatyai. Denzin & Lincoln (2008) stated that using 
triangulation as the qualitative data collection for verifying the data. Therefore, this 
study collected the data by using semi-structured interviews and participant 
observation. The content analysis was undertaken for understanding and extending the 
content (Hsieh & Shannon, 2005). This study followed eight steps for interpreting data 
including preparing the data, defining the categories, developing the coding, Testing the 
coding on the sample of existing data, coding all data, setting validity and reliability, 
concluding the data analysis, and presenting the results (Weber, 1990).  
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Results 
Data derived from eleven participants who aged range from 60 to 67. Previous 

studies collected data from 8-15 participants which reach data saturation (Clowes, 
2016; Krawulski et al., 2017; Pavelek, 2013). The participants included seven retires and 
four participants continued working with their own businesses. The research findings 
indicated that the intrinsic motivations refer to the willingness to do something from 
within the individual which motivated elderly volunteers participated in volunteering in 
religious activities. In this study, intrinsic motivations classified into two sub-themes 
including Buddhism values and personal values.  

The first sub-theme of intrinsic motivation is Buddhism values. This sub-theme 
is classified into five categories including having personal interests in Dhamma, 
promoting Buddhism, practicing the meditation, repaying the temple, and helping 
others and community. 

First, majority of participants expressed that they had their interests in Dhamma 
and they had leaned Dhamma by themselves before they participated in volunteering 
in religious activities as Informant 6 illustrated “…people who participated in 
volunteering activities in religious part are extremely fond of Dhamma, because you 
need to do more than tasks.”. 

Second, half of participants mentioned that participating in volunteering in 
religious activities was a part of promoting Buddhism. This task becomes a part of doing 
the inheriting Buddhism was their attention to become volunteers. For example, 
Informant 1 stated “I think this part is very valuable because we have promoted 
Buddhism, we had done for many years. Formerly, I had sent Dhamma books to 
many places, and now I am talking with you about Dhamma too.”  

Third, having attention to practice the meditation was the first reasons for 
participating in religious activities. Becoming volunteers in religious activities was the 
following reason after practicing the meditation. As Informant 3 explained “I have 
practiced the meditation since 1996, I attended the association for practicing the 
meditation at the retreat ‘Khun Mae Siri Kawinchai’ and I feel better every time when 
I did.”. 

Forth, half of participants expressed that they were very grateful for the temple 
or Dhamma retreat. Volunteering in religious activities was one of repaying the kindness 
to temple or Dhamma retreat as Informant 2 stated “…therefore, I need to repay 
something back to the next practitioners, so you can donate money or another way 
which is Dhamma ministration.”.  

The last category, majority of participants mentioned that Dhamma could help 
others and community. Therefore, they expressed their willingness to share the better 
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things to others as same as they received. As Informant 1 stated “Dhamma from this 
place is fulfill my purpose and I feel joyful. Therefore, I need to share others for the 
good things.”. 

The second sub-theme was Personal values. Six categories stemming from 
personal values include using personal skills and getting the new experiences, taking 
advantage of free time and feeling worthy, making social relationship, building good 
mental health, wishing to reduce personal problems, and having positive attitude 
towards themselves. 

First, participants referred to volunteering activities that supported them for 
using personal skills and getting the new experiences from volunteering activities as 
Informant 1 stated “There is the task which I can use my skill because I can speak in 
English language. This association provides the interpreters to foreigners who were 
interested in Dhamma.”. 

Second, volunteering activities gave the participants’ opportunity for taking 
advantage of free time and made them feel valuable as Informant 1 stated “After 
retiring I have more time for doing many things such as taking children to the temple 
and helping others at association. I feel valuable from these things.”. 

Third, half of participants mentioned that making good relationship was the 
reason for participating in volunteering activities as Informant 2 stated “…this place has 
good friends who have been support and kind together.”. 

Forth, majority of participants expressed that participating in volunteering 
activities supported the better mental health and avoiding from depression as 
Informant 4 stated “...practicing the meditation, participating in volunteering are 
relaxation. Body need food as same as mind. Dhamma is one kind of food. Dhamma 
will refine your mind.”. 

Fifth, half of participants indicated that volunteering in religious activities helped 
them to mitigate their problems or negative experiences as Informant 7 stated 
“Because we alive, we will have problem. I have gone to temple for this reason and 
after that I continued to help religious ceremony at this place.”. 

The last category was the positive attitude towards themselves. Participants 
showed the positive attitude in terms of understanding, learning, and adapting their life 
for aging as Informant 2 stated “.... Aging and other’s perspective are not affect on 
us, it depends on us.” and Informant 3 stated “I am older, I do not tell to afraid that, 
but I learn to live. I choose Dhamma, making the good things is better.”. 
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Discussions 
The purpose of the study was to explore intrinsic motivations for participating 

volunteering activities among elderly volunteers. This section discussed the research 
findings based on previous studies in the literature review. The research findings 
highlighted Buddhism values as their motivating reasons for volunteering in religious 
activities including having personal interests in Dhamma, promoting Buddhism, 
practicing the meditation, and repaying the temple. In support, Buddhism is related to 
Thai culture and the way of living or the Buddhist practices in terms of merit-making 
(Supanti, Butcher, & Fredline, 2015). Previous studies showed that Christ religion and 
Jewish religion related to helping others was the main concept (O’Dea, 2018). This is 
similar to the present study because helping others was one of the principles in 
Buddhism.  

Helping others and community was a category of Buddhism values. This 
category is consistent with the Volunteer Functions Inventory (VFI) as helping others 
was the value function of VFI (Clary et al., 1998). In addition, participants identified 
personal values as their intrinsic motivation. This finding is in line with previous studies. 
Elderly volunteers focused on the positive parts in the problems and changed it to the 
opportunity for adapting to live the new path of their life (Clowes, 2016; Taghian et al., 
2012). Furthermore, the present findings supported previous studies about the benefits 
from participating in volunteering were motivating reasons for elderly volunteers to 
engage (Li, Chen, & Chen 2013; O’Dea, 2018; Ruggiano et al., 2017). The benefits from 
participating volunteering activities contributed to the feeling of satisfaction and 
pleasure in supporting their mental health.  

In support, the findings of this study will further contribute to the foundations 
or the organizations in developing their policies for supporting elderly volunteers for 
coping with aging society in Thailand. This study offers practical contributions in the 
field of elderly volunteers, especially in the Thai context. First, the empirical results 
offer better understanding of the motivations of elderly volunteers in religious 
activities. Second, the emerging trend on aging society raises social awareness on how 
elderly people are important in Thai context. Finally, these results are anticipated to 
suggest policy makers to create volunteering activities relating to religion’s event will 
enhance their motivation in participation. 
 
Recommendations  

First, this study collected data from elderly volunteers in Hatyai, this group 
might have the different motivating reasons from other areas. Second, this study 
focused on elderly volunteers who participated in similar type of activities at the 
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temples. Participants’ motivating reasons might be different from participating in other 
activities like teaching, building, guiding, or nursing. Therefore, the findings of this study 
would not be generalized into other types of elderly volunteering activities.  
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การศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการของนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล
ในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย  
Investigating Organiser Perceptions on Incentive Travel Visitors’ Demands 
Towards Health and Spas in Bangkok, Thailand  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1) เพ่ือศึกษาระดับความสนใจด้านการเดินทาง
เพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ (2) เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
และ (3) เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดการบริการด้านกิจกรรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
โดยผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
คือ เจ้าของ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการ ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทรับจัดการธุรกิจ
ไมซ์ที่อยู่ในสมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (Event Management Association (EMA)) เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร จ านวน 249 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ระดับความสนใจในการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งในส่วนของด้านรูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  พบว่า มีความ
ต้องการในการนวดแผนไทยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาเป็นการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพร นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาความต้องการด้านบุคลากรผู้ให้บริการกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
พบว่า มีความต้องการการใส่ใจบริการ กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ 
ความต้องการการบริการด้วยความสุภาพ มีรอยยิ้มแจ่มใส โดยผลการศึกษาดังกล่าวผู้ประกอบการแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดขีดความสามารถในการ
รองรับของกลุ่มนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล และพัฒนาต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 
ค าส าคัญ: ความต้องการ การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล กิจกรรมเชิงสุขภาพ ออกาไนเซอร์ 
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Abstract   
This research examines views of organisers on incentive travel visitors’ demands 

towards health and spas in Bangkok, Thailand.  In order to address these perceptions, 
three objectives are investigated; ( 1)  degrees of interest on health and spa- based 
incentive travel activities, (2) patterns of incentive travel activities which are in line with 
health and spa-oriented practice, and (3) health and spa-service provision guidelines for 
incentive travel visitors.  This study has been positioned within a quantitative approach 
being incorporated into surveys with Event Management Association (EMA) members who 
have experienced in organising incentive travel events in Bangkok.  249 surveys were 
completed by organisers. With respect to data analysis, the surveys were analysed using the 
computer program Statistical Product and Service Solutions.  The findings reveal that Thai 
massage has been ranked as the highest level, followed by herbal service and provision. 
With regard to health and spa front- line staff, the most significant percentage of organiser 
participants indicated that staff must be always willing to serve, followed by being polite 
and friendly. This research sheds light on health-spa service and provision for incentive travel 
visitors.  The study also provides recommendations for medical tourism industry and MICE 
sector on how to improve their practice. 
 
Keywords: Demands, Incentive Travels, Health and Spas Activities, Organisers 
 
บทน า 
 ด้วยอุตสาหกรรมไมซ์ หรือการประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
( Incentive Travels) การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และการแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ
นานาชาติ (Exhibitions) มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก (มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการ
คลัง, 2562) โดยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศไทยด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นั้น มาตรการส าคัญประการหนึ่งคือการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ซึ่งรวมถึงการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ นอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติยังมุ่งหมายให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจและการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติของโลก ทั้งนี้
เนื่องจากไมซ์มีความแตกต่างจากธุรกิจการท่องเที่ยวทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการเดินทางและก าลัง
ในการใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ที่มีมากเป็น 3.5 เท่าของนักท่องเที่ยวแบบปกติ (Wann, 2011) โดยใน
ปี 2562 อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถท ารายได้ให้กับประเทศสูงถึง 2.51 แสนล้านบาท (ส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2562) ทั้งนี้ด้วยจุดเด่นทางด้านภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการ
เดินทางเพ่ือเจรจาทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ตลอดจนความพร้อมทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก เป็นปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ ทางด้านไมซ์และ
ก่อให้ เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน อย่างไรก็ตาม การออกแบบกิจกรรม  
“ก่อน - ระหว่าง – หลังการท ากิจกรรมไมซ์” ที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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นับเป็นการเพ่ิมความน่าสนใจอันเป็นการสร้างการเรียกร้องให้เกิดการเดินทางมาประกอบธุรกิจไมซ์เพ่ิม
มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ บริษัท แบงคอกเทรนนิ่ง อินเตอร์เนชั่นนัล จ ากัด (2561) ได้จัดท าโครงการศึกษา
และวิเคราะห์ศักยภาพของกิจกรรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลภายในประเทศ เสนอต่อส านักงาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ โดยได้เสนอกิจกรรมสร้างสรรค์ 7 รูปแบบ เพ่ือให้เกิดการต่อยอด
และเพ่ิมมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ ประกอบด้วย ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Fascinating 
History and Culture) การผจญภัย (Exhilarating Adventures) การสร้างทีมเวิร์ค (Treasured 
Team Building) กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ (CSR and Green Meetings) กิจกรรม
บรรยากาศชายหาดการจัดงาน (Beach Bliss) การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ (Lavish Luxury) 
และกิจกรรมน าเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย (Culinary Journeys) เพ่ือเพ่ิมคุณค่า
ของกิจกรรม และพัฒนาสู่การมีขีดความสามารถในการรองรับนักเดินทางไมซ์ที่มาเยือนได้อย่าง
ประสิทธิภาพ 
 ดังจะเห็นได้ว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ด้วยการสร้างกิจกรรมแปลกใหม่และท้าทายมี
ความส าคัญต่อการสร้างความประทับใจแก่ผู้ประกอบธุรกิจไมซ์รวมถึงผู้ใช้บริการไมซ์ โดยเมื่อพิจารณา
รายละเอียดในกิจกรรมสร้างสรรค์ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นพบว่า ได้มีความพยายามบูรณาการกิจกรรม
ทางด้านสุขภาพและสปาเข้าไปในเส้นทางการสร้างประสบการณ์ ทั้งนี้จากรายงาน Global Wellness 
Institute ระบุว่าปี 2560 มูลค่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยใหญ่เป็นอันดับที่ 13 
ของโลก สามารถสร้างมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจประมาณ 320,000 ล้านบาท (ณารีญา วีระกิจ 
ชัยนันต์ ไชยเสน พุทธพร อักษรไพโรจน์ และศศิธร สนเปี่ยม, 2562) และที่ส าคัญกรุงเทพมหานคร
นับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีสถานประกอบการเพ่ือสุขภาพที่เข้าระบบและผ่านการรับรองมาตรฐาน 
JCIA (Joint Commission International Accreditation USA.) สูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้
ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้เป็นหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ 5 ประเด็นการท่องเที่ยว (พ.ศ. 2561 - 2580) เพ่ือพัฒนาให้ประเทศไทยพร้อมเข้าสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ โดยใช้ศักยภาพความแข็งแกร่งด้าน
ระบบบริการสุขภาพของประเทศ (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560)  
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่านักเดินทางในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการดูแลรักษาสุขภาพมากยิ่งขึ้น 
ทั้งทางด้านการนวดแผนไทย การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างๆ อาหารเพ่ือสุขภาพและการท่องเที่ยว
เชิงธรรมชาติ เป็นต้น (Hamed 2015) อีกทั้งด้วยความนิยมในการสอดแทรกกิจกรรมเชิงสุขภาพให้ไป
อยู่ในตารางก าหนดการ “ก่อน - ระหว่าง – หลังการท ากิจกรรมไมซ์” แต่ทั้งนี้เมื่อทบทวนวรรณกรรม
และเอกสารทางวิชาการในระยะ 5 ปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทางด้านการเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัลเชิงสุขภาพพบว่า งานแทบทั้งหมดจะเน้นไปทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั่วไป (Medical 
tourism) ดังนั้นเพ่ือให้ธุรกิจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลสามารถสร้างมูลค่าแก่อุตสาหกรรมไมซ์ไทย
อย่างสูงต่อไปได้นั้น ช่องว่างทางด้านความรู้โดยเฉพาะความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลใน
ด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพจึงควรจะต้องเร่งท าการศึกษา อันจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของไมซ์ไทยให้มากขึ้น  
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วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสนใจด้านการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ  
 2. เพ่ือศึกษารูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  
 3. เพ่ือจัดท าแนวทางการจัดการบริการด้านกิจกรรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัล 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบระดับความสนใจด้านการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ 
 2. บริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company) รวมทั้งธุรกิจด้าน
สุขภาพ และสปา สามารถน าข้อค้นพบไปใช้ในการวางแผนออกแบบและด าเนินงานกิจกรรมเชิงสุขภาพ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัล (Incentive Travels) 
 การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive travels) เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และสูงที่สุดของประเทศไทย ซึ่งสามารถท ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาได้มากกว่าหลาย
พันล้านเหรียญสหรัฐ และในปี 2561 มีนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยสูงถึง 
335,992 คน โดยการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเป็นหนึ่งในกิจกรรมของอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE)             
ที่ประกอบด้วย การประชุมองค์กร (Meetings) การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Incentive travels)          
การประชุมวิชาชีพ (Conventions) และนิทรรศการ (Exhibitions) และมีวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินงานของบุคลากร ซึ่งการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพทางการผลิต การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและบุคลากรที่ ทรงคุณค่าขององค์กร 
(ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, 2563) ทั้งนี้การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลมีรูปแบบการ
เดินทางแบบหมู่คณะมีผู้เข้าร่วมไม่ต่ า 10 คน และจะมีการพักแรมอย่างน้อย 1 คืน ซึ่งจัดขึ้นโดยความ
ต้องการขององค์กรเพ่ือตอบแทนบุคลากรที่สามารถท างานบรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ และ
สร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลากร อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการการท างานที่ดีต่อไป โดยการเดินทางเพ่ือ
เป็นรางวัลไม่ได้เป็นเพียงแค่การตอบแทนเฉพาะบุคลากรขององค์กรเท่านั้น แต่องค์กรยังสามารถจัดการ
เดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเพ่ือตอบแทนแก่ลูกค้าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด
องค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นการเลือกจุดหมายปลายทางจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างประสบการณ์ 
คุณค่า และความน่าจดใจให้กับผู้มาเยือน (ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์, 2563) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การเดินทาง
เพ่ือเป็นรางวัลเป็นหนึ่งในการท่องเที่ยวของอุตสาหกรรมไมซ์ที่องค์กรใช้เป็นเครื่องมือในการตอบแทน
แก่บุคลากรและลูกค้าที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายที่ได้วางไว้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
เหล่านั้นให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์กร อันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานต่อไป โดยค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลทั้งหมดองค์กรจะเป็นผู้ดูแล และลักษณะของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลจะ
มีการเดินทางและพักแรมแบบหมู่คณะ 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 457 -



 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 
 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) เป็นการท่องเที่ยวเพ่ือเยี่ยมชมสถานที่
ท่องเที่ยวที่สวยงามในแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรม และการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดย
จะมีการท ากิจกรรมส่งเสริม รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพให้แข็งแรง จิตใจสดชื่นแจ่มใสไปพร้อมกับการ
ท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและชุมชนโดยรอบ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝัง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2551) 
ซึ่ง Thirachaya, Aree และ Tran (2014) ยังได้กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นผลมาจากการ
เดินทางโดยคนที่มีแรงจูงใจในการรักษา หรือส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ซึ่งการมา
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างน้อยนักเดินทางต้องการพักผ่อนหนึ่งคืน เพ่ือสร้างความผ่อนคลายให้กับ
ร่างกาย และเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายและจิตใจ  
 ซึ่งในอนาคตกระแสนิยมทางด้านความต้องการในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการใช้ชีวิตประจ าวัน อาทิ สปาและการดูแล
สุขภาพส าหรับเด็ก (Spa & Wellness for Kids) และการดูแลสุขภาพกายและใจในช่วงการเปลี่ยนแปลง
ของชีวิต (Retreat During Life’s Transitions) เป็นต้น (Nutworadee, 2017) และในปัจจุบันได้มี
ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวได้น าโปรแกรมในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาท าการตลาดมากยิ่งขึ้น 
ตลอดจนมีผู้ประกอบการบางรายได้น าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเชื่องโยงกับการเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัลเพ่ือเพ่ิมฐานทางการตลาดให้กับองค์กร (Hamed 2015) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ เป็นการท่องเที่ยวในรูปแบบของการฟ้ืนฟู บ าบัด และเสริมสร้างสุขภาพทั้งกายและใจให้
แข็งแรง ด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ หรือการบ าบัดด้วยการบริการด้านสุขภาพต่าง ๆ ตลอดจน
การน ามาซึ่งการท าการตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในรูปแบบใหม่ๆ  
 ความต้องการของนักเดินทางไมซ์ 
 การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ หรืออุตสาหรรมไมซ์ในปัจจุบันได้มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง  (ยุรพร 
และคณะ 2559; Akkhaphin, 2016; Songsin, 2018) และมีการกล่าวถึงพฤติกรรมความต้องการและ
การตัดสินใจของนักเดินไมซ์อย่างหลากหลาย โดย ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(2562ก) ได้กล่าวว่า ความต้องการของนักเดินทางไมซ์ คือ ความต้องการในประสบการณ์การเรียนรู้ที่
แปลกใหม่ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และลงมือปฏิบัติในสถานที่จริง ซึ่งน าไปสู่การสัมผัสกับการท่องเที่ยวที่
แตกต่างไปจากเดิม อันส่งผลต่อความประทับใจและการบอกต่ออย่างไม่รู้ลืม อีกท้ังงานวิจัยของ Zhang, 
Leung & Qu (2007) ได้ค้นพบว่า นักเดินทางไมซ์มักจะมีพฤติกรรมการตัดสินในการเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการ โดยมีเงื่อนไขของความคุ้มค่าทางด้านเวลาที่สูญเสียไปในราคาที่เหมาะสม และปัจจัยทางด้าน
การเข้าถึงสถานที่ที่เป็นตัวแปรส าคัญในความต้องการ หรือความสนใจในการเลือกสถานที่จัดกิจกรรม 
ตลอดจนงานวิจัยของ Macartney (2008) ที่พบว่า นักท่องเที่ยวไมซ์จะพิจารณาความสนใจในกิจกรรม
ที่จัดนอกเหนือการประชุม ภาพลักษณ์ของเมือง และความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยวเป็นองค์ประกอบที่
ส าคัญในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า ความต้องการของนักเดินทางไมซ์ เป็นการ
เดินทางในความต้องการที่จะเรียนรู้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ สัมผัสกับการแลกเปลี่ยนความรู้ และลง
มือปฏิบัติในสถานที่จริง เพ่ือสร้างความประทับใจในการเดินทาง โดยมีเงื่อนไงที่ส าคัญต่างๆ ในการ
พิจารณาความคุ้มค่าในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ความคุ้มค่าทางด้านเวลาที่สูญเสียไป การเข้าถึง
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สถานที่จัดกิจกรรม กิจกรรมที่จัดนอกเหนือการประชุม ความพิเศษของแหล่งท่องเที่ยว และภาพลักษณ์
ของเมือง เป็นต้น 
 การเดินทางเพื่อเป็นรางวัลเชิงสุขภาพและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ เป็นการผสมผสานระหว่างการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลกับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ถึงแม้ว่าจะมีการเพ่ิมขึ้นของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการขยายตัวของธุรกิจการ
เดินทางเพ่ือเป็นรางวัลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Han, Kiattipoom, Jung & Kim, 2017 ) แต่กลับ
พบว่างานวิจัยที่เน้นมาทางด้านการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพยังมีจ านวนน้อย ซึ่งในปัจจุบันจาก
ความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เพ่ิมขึ้น (Nutworadee, 2017) ท าให้เกิดช่องว่างทาง
การตลาดในจัดท าทริปการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพของธุรกิจการท่องเที่ยว หรือกิจกรรม
นอกเหนือจากโปรแกรมการประชุมสัมมนาและการประชุมทางธุรกิจอ่ืนๆมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่คนหมู่มากให้ความสนใจ คือ การท าสปา–นวด (Kadieva, 2015) ทั้งนี้บริษัท
หลากหลายแห่งได้ริเริ่มมีการน าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมาเป็นหนึ่งในโปรแกรมการเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัล เพ่ือกระตุ้นให้พนักงานของตนได้ตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ 
(Hamed, 2015) อันน ามาซึ่งสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและความพร้อมในการด าเนินงาน อันส่งผลต่อ
การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของพนักงานในองค์กร (Schmidt & MA, 2012) ทั้งนี้เนื่อง
ด้วยความต้องการที่แพร่หลายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงน ามาซึ่งนักท่องเที่ยว
จ านวนมากที่เข้ามาเพ่ือการบ าบัด และการพักผ่อน เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ตลอดจน
นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับนักเดินทางไมซ์ คือ มีก าลังในการใช้จ่ายค่อนข้างสูง 
และต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษ อาทิ การพักโรงแรมหรู ต้องการผู้ประสานงานในการเดินทางและ     
ที่ปรึกษาทางการแพทย์โดยตรง เป็นต้น (ณารีญา วีระกิจ และคณะ, 2562) จึงท าให้การท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพได้รับการสนับสนุนในการขายโปรแกรมการท่องเที่ยวการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลมากยิ่งขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมฐานลูกค้าการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลให้กับองค์กร ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่า การเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัลเชิงสุขภาพ คือ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่องค์กรใช้ตอบแทนบุคลากรที่สามารถท าตามเป้าหมาย
ขององค์กรได้ โดยมีจุดหมายปลายทางเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อาทิ สถานที่นวดบ าบัด หรือ  
สปาคุณภาพดี เป็นต้น เพ่ือบ าบัด ผ่อนคลาย และฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายของบุคลากรให้กลับมาแข็งแรง
อีกครั้ง อันมีผลทางอ้อมต่อประสิทธิภาพในการท างานและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพบุคลากรของ
องค์กร โดยค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพองค์กรจะเป็นผู้รับผิดชอบในรายการจ่าย
ทั้งหมด 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐานงานวิจัย 
 เพ่ือความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในด้าน
กิจกรรมเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เจ้าของ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการ ตลอดจนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ (Destination Management Company) ที่อยู่ในสมาคมธุรกิจ
สร้างสรรค์การจัดงาน (Event Management Association (EMA)) เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 
437 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาจากตารางส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้าง
ถึงในสมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2557) ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ 205 คน เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย และท าการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบออฟไลน์ มีการกระจายแบบสอบถามต่อๆ กันของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ท าให้ผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลและน ามาวิเคราะห์ได้
ทั้งหมด 249 ชุด แบ่งเป็น เจ้าของ 20 ชุด ผู้บริหาร 48 ชุด หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการ 68 ชุด และ
พนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทรับจัดการธุรกิจไมซ์ 113 ชุด  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความ
เที่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถามเพ่ือพิจารณาเนื้อหาของแบบสอบถามที่ครอบคลุมงานวิจัยจาก
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ซึ่งแบบสอบถามจะแบบออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) ระดับความสนใจด้านการ
เดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ (2) รูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล และ 
(3) ความต้องการด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในด้านบุคลากรผู้ให้บริการ 
โดยมีการตอบค าถามเป็นแบบเลือกตอบการให้คะแนนแบบ Likert Scale 5 ระดับ ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้
ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลและวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่างๆ ได้แก่    ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการของนักเดินทาง
เพ่ือเป็นรางวัลในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ผู้วิจัยได้ใช้ค่าสถิติร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือพิจารณาข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 64.26 รองลงมา คือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 64.26 และ เพศทางเลือก คิดเป็นร้อยละ 1.61  

ระดับความสนใจด้านการเดินทาง
เพื่อเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ 

รูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรบั
นักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 

จัดท าแนวทางการจัดการบริการดา้นกิจกรรรม
เชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพื่อเป็นรางวัล 
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ซึ่งมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74.63 รองลงมา คือ สูงกว่าปริญญา
ตรี คิดเป็นร้อยละ 19.40 โดยมีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการในบริษัทรับจัดการ
ธุรกิจไมซ์ คิดเป็นร้อยละ 45.38 รองลงมา คือ หัวหน้าฝ่ายหรือผู้จัดการ คิดเป็นร้อยละ 27.31 และมี
ประสบการณส์่วนใหญ่อยู่ท่ี มากกว่า 5 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 52.24 รองลงมาคือ 1 – 5 ปี คิดเป็นร้อย
ละ  44.78 ตลอดจนรูปแบบขององค์กรส่วนใหญ่เป็นเอกชน คิดเป็นร้อยละ 68.66 รองลงมาคือ ภาครัฐ 
คิดเป็นร้อยละ 20.90 เป็นต้น 
 2. ระดับความสนใจการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ พบว่า ระดับความสนใจในการ
เดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.18, S.D = 0.77) 
 3. ความต้องการรูปแบบกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล พบว่า โดยรวม
อยู่ในระดับมาก (x̅= 3.63, S.D = 1.11) ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความต้องการการนวดแผน
ไทยอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 3.84, S.D = 1.00) รองลงมาเป็นความต้องการการบริการผลิตภัณฑ์
สมุนไพร (x̅= 3.82, S.D = 1.15) และน้อยที่สุด คือ ความต้องการการแช่น้ าพุร้อน (x̅= 3.40, S.D = 
1.12) 
 4. ความต้องการด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในด้านบุคลากรผู้
ให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̅= 3.97, S.D = 0.95) ซ่ึงเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ความต้องการการใส่ใจบริการ กระตือรือร้นในการให้บริการอยู่ในระดับที่มากที่สุด (x̅= 4.52, S.D = 
0.68) รองลงมาเป็นความต้องการการบริการด้วยความสุภาพ มีรอยยิ้มแจ่มใส และความต้องการความ
สุภาพอ่อนน้อม (x̅= 4.48, S.D = 0.65)  และน้อยที่สุด คือ ความต้องการกล่าวค าทักทาย ค าขอบคุณ 
ค าอ าลา ค าอวยพร (x̅= 4.22, S.D = 0.93) 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของออกาไนเซอร์ต่อความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล
ในด้านกิจกรรมเชิงสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

1. ระดับความสนใจในการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพในโปรแกรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล  เป็น
ตัวแปรเบื้องต้นที่สอบถามความคิดเห็นในด้านความสนใจของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลต่อกิจกรรมเชิง
สุขภาพ โดยผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่ากิจกรรมดังกล่าวมักจะได้รับความสนใจในระดับสูงจาก          
นักเดินทางกลุ่มนี้ ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลซึ่งมักจะได้รับการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางจากบริษัท อีกทั้งยังต้องเดินทางพร้อมกันในลักษณะของบุคลากรทั้ง
องค์กร รวมทั้งต้องมีการพักค้างคืนอย่างน้อย 1 คืน ดังนั้นการสรรหากิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ในการเดินทางครั้งนี้ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะด าเนินการโดยผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งนักวางแผนการจัด
ประชุม (Meeting planer) และผู้จัดงานประชุม (Conference organiser) จึงต้องสามารถสร้าง
ประสบการณ์ที่มีคุณค่าและน่าจดจ า (ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์, 2563) ไม่เพียงแค่นั้นจากการศึกษาของ 
ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง (2560) ยังพบว่า ปัจจุบันสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีความหลากหลายและ
เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการมาพักผ่อนร่างกายและบ าบัดจิตใจ ตลอดจนริเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ าวันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นยังสอดคล้องกับทฤษฎีสองปัจจัยของ 
Hertzberg ที่กล่าวไว้ว่า การได้มาของงานที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งที่มาจากการได้รับความพึง
พอใจหรือความสนใจของพนังงานที่มีต่อองค์กร (พิรญาณ์ รัตน์น่วม, 2556) ตลอดจนการสนับสนุนความ
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สนใจในการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลที่มีการกระตุ้นมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ส านักงานส่งเสริมการจัดการประชุม
และนิทรรศการ (2562) ได้จัดท าโครงการ Thailand 7 MICE Magnificent Themes โดยได้น าเสนอ
รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวที่แปลกใหม่ เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการเรียนรู้จริงให้กับนัก
เดินทางไมซ์หลังจาการท าธุรกิจหรือกิจกรรมที่ส าคัญ โดยแบ่งประเภทการท่องเที่ยวเป็น 7 มิติที่แตกต่าง
กันไป ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่แฝงอยู่ในการท่องเที่ยวทั้ง 7 มิตินี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มาให้
รูปแบบของการท าสปา หรือการนวดต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าหน่วยงานต่างๆ 
จะได้มีการน าเสนอรูปแบบกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความหลากหลายส าหรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล อัน
เนื่องมาจากความส าคัญของตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้เติบโตขึ้นตามล าดับ (ณารีญา วีระกิจและคณะ, 
2562) แต่การบูรณาการกิจกรรมดังกล่าวเข้าไปในโปรแกรมการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลโดยเฉพาะใน
ประเทศไทยพบว่ายังมีอยู่อย่างจ ากัด 

2. “สุขภาพและสปา” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 
โดยเมื่อพิจารณาความต้องการรายด้าน พบว่า กิจกรรมที่นักท่องเที่ยวต้องการมากที่สุดในการเดินทาง
เพ่ือเป็นรางวัลคือ การนวดแผนไทย และการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเนื่องมาจากปัจจุบันการนวด
แผนไทยของประเทศไทยเป็นการบริการที่ได้รับความยอมรับเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นการบริการที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของ
ประเทศไทยที่ชัดเจน และเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการท างาน หรือ กิจกรรมที่หนัก
หน่วงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มักเป็นการบริการที่ควบคู่กับการนวดแผน
ไทยที่จะท าให้นักท่องเที่ยวผ่อนคลายความเครียดและกลับมาสดชื่นใหม่อีกครั้ง อีกท้ังเมื่อความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการนวดแผนไทย และสปามีจ านวนมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการทางด้าน
การท่องเที่ยวได้ให้ความสนใจและมีการประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นการบริการเชิงสุขภาพประเภทนี้มาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจากจุดเด่นที่กล่าวมาข้างต้นจึงท าให้การนวดแผนไทยและการบริการผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นที่
สนใจของผู้ประกอบการที่ต้องการสรรหากิจกรรมในการฟ้ืนพูสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของ
พนักงานให้คืนกับมาเหมือนเดิม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรทัย จันทรโร สุณีย์ ล่องประเสริฐ 
และนันทวรรณ ช่างคิด (2559) ที่พบว่า พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาของนักท่องเที่ยวในจังหวัด
สุราษธานีส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมในการเลือกใช้บริการสปา-นวดน้ ามัน เพ่ือเป็นการผ่อนคลาย
ความเครียดของตนเอง 

3. ด้วยพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์มักจะมีความคาดหวังต่อประสบการณ์ที่จะได้รับใน
ระดับสูง อีกทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือรองรับความต้องการของนักเดินทางกลุ่มนี้มักจะต้องมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้า รวมทั้งมีการออกแบบและเตรียมการเป็นอย่างดี (Songsin, 2018) ดังนั้นเมื่อ
วิเคราะห์ความต้องการด้านบุคลากรต่อการจัดกิจกรรมเชิงสุขภาพพบว่า นักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลมี
ความต้องการด้านการใส่ใจบริการและกระตือรือร้นในการให้บริการของพนักงานอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด 
รองลงมาเป็นความต้องการการบริการด้วยความสุภาพ มีรอยยิ้มแจ่มใส และความต้องการความสุภาพ
อ่อนน้อม ดังนั้นจะเห็นได้ว่าด้วยลักษณะพฤติกรรมที่มักมีการเดินทางเป็นหมู่คณะ หรือการมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมากที่ไปใช้บริการสถานที่เชิงสุขภาพ ซึ่งแตกต่างกับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่เข้ามาเพียง
ไม่กี่คน จึงส่งผลให้นักท่องเที่ยวเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพมีความต้องการในการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและการเอาใจใส่จากสถานที่ประกอบการเป็นพิเศษ อาทิ การเอาใจใส่ในการรองรับ
การให้บริการสุขภาพ และการเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์การบริการที่เพียงพอ และความ
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กระตือรือร้นในการบริการที่เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง ตลอดจนความต้องการในการเดินทางเพ่ือเป็น
รางวัลเชิงสุขภาพของนักเดินทางดังกล่าวมักมีพฤติกรรมความต้องการในการท่องเที่องเที่ยวที่แปลงใหม่ 
การเรียนรู้วัฒนธรรม และการต้อนรับขับสู้ที่ดีจากสถานที่ท่องเที่ยว อาทิ การต้อนรับขับสู้ และความ
เป็นมิตรและอัธยาศัยที่ดีของสถานที่ประกอบการ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิริวิภา จิรวัฒน์
อนันต์ (2553) ที่พบว่า นักเดินทางไมซ์มีความพึงพอใจกับการได้รับการบริการที่ดีของสถานที่ให้บริการ 
อาทิ การบริการของพนักงานที่สุภาพ มีอัธยาศัยที่ดี เป็นกันเอง และความกระตือรือร้นในการเอาใจใส่
ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Kinnunen และ Haahti (2015) ที่พบว่า 
สาเหตุที่ท าให้เกิดความล้มเหลวในการจัดกิจกรรมหรือการจัดงานเทศกาล คือ การมีแผนทางการตลาด 
และคุณภาพในการบริการที่มีคุณภาพต่ าจนเกินไป แต่อย่างไรก็ตามสถานที่ประกอบการเชิงสุขภาพ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการให้บริการที่เป็นมาตรฐานแก่ผู้มาเยือนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ภักดี กลั่นภักดี (2561) ที่พบว่า ปัจจัยด้านมาตรฐานของสถานที่ประกอบการสปาเพ่ือสุขภาพ ที่
ประกอบด้วยปัจจัยทางด้านสถานที่ การบริการ และด้านบุคลากรส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการของลูกค้า 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 1. ด้วยความต้องการของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลมีความต้องการที่มากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป
และมักเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยงเชิงสุขภาพควรจัดท าแผน หรือมาตรการใน
การรองรับนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเป็นพิเศษ เพ่ือสร้างความประทับใจและพัฒนาขีดความสามารถใน
การรองรับการให้บริการแก่นักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การวางแผนการ
จัดการพนักงานในการรองรับนักท่องเที่ยวจ านวนมากและได้รับมาตรฐานการบริการที่เท่าเทียมกัน    
การจัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการลูกค้าที่เพียงพอ และการวางแผนการให้บริการลูกค้าที่เพ่ิมเติม
ความแปลกใหม่ ตลอดจนเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้
โดยตรง เป็นต้น 
 2. ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยงเชิงสุขภาพควรมีการส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานที่บริการ
ของตนให้มีความโดดเด่นและเป็นที่ยอมรับจากนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจ
และการกระตุ้นให้เกิดการต้องการมาของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล 

3. ด้วยงานวิจัยฉบับนี้มีเงื่อนไขทางด้านเวลา และขอบเขตในการส ารวจที่จ ากัด ดังนั้น
การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาที่ลงลึกไปเข้าไปในความต้องการของการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิง
สุขภาพที่แท้จริงในทุกมุมมองของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวของกับธุรกิจนี้ อาทิ ความต้องการนักเดินทาง เพ่ือเป็น
รางวัลที่ส่งผลต่อการต้องการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความพึงพอใจของผู้ประกอบการเชิงสุขภาพที่มี
ต่อนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล เป็นต้น 

4. ด้วยงานวิจัยทางด้านการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลเชิงสุขภาพ เป็นงานวิจัยที่มีค่อนข้างน้อยใน
ปัจจุบัน และผู้คนไม่ค่อยคุ้นชินกับค าว่าการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล ดั้งนั้นการศึกษาครั้งต่อไปใน
กระบวนการก่อนท าแบบสอบถามผู้วิจัยควรมีการอธิบายถึงบริบทเบื้องต้นให้กับผู้ตอบแบบสอบถามได้
เข้าใจในความหมายของงานวิจัยที่แท้จริงก่อน เพ่ือลดความผิดพลาดต่อผลที่ได้มา  
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ความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต้าบลธารน ้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
The Demand on Preservation of Folk-Plays Cultural Heritage in 
Thannamthip Sub-District Community, Betong District, Yala Province 
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อุมาพร เชิงเชาว์   Umaporn Chuengchao8 

ราเชษฐ์ หีมสุหรี   Rached Heemsuree9 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่น
ท้องถิ่นของชุมชนต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed 
Methods) พร้อมใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ จัดเวทีประชาคม การประชุมกลุ่มย่อย 
กิจกรรมแข่งขัน ร่วมกับการใช้วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึกและแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) วิเคราะห์ข้อมูล  
ผลการวิจัยพบว่า ชุมชนต้องการที่จะสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น คือ ร้าไท้เก๊ก 
หมากรุกจีน และการประดิษฐ์และการเล่นว่าว และเมื่อท้าการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมดังกล่าว
โดยผ่านกิจกรรมการแข่งขัน พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดย
มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ เป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยปลูกจิตส้านึกให้มีความหวงแหนใน
มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นได้อย่างดี และอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจ้าในทุกปี ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า ชุมชนให้ความสนใจ ตระหนัก และภาคภูมิใจที่มีการละเล่นท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์มากขึ้น อีกทั้งมี
การตื่นตัว มีความภาคภูมิใจ ในการเป็นคนในพื้นที่และเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมฟ้ืนฟู อนุรักษ์มรดก
วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นที่ทรงคุณค่ายิ่ง 
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Abstract   
 This research aimed to study the demands on preservation of folk-plays 
cultural heritage in Thannamthip Sub-District Community, Betong District, Yala Province. 
The concept of mixed method and participatory action research were applied to 
conduct the research by employing several techniques, community forum, group work 
meeting, competition, observation, in-depth interview, in order to gather data and 
assessment form on satisfaction by using content analysis and descriptive statistics for 
analyzing data. The finding indicated that Tai Chi Dance, Chinese chess, and kite crafting 
and playing were the folk-plays cultural heritage needed to be preserved. For 
implementing the preservation of folk-plays cultural heritage by arranging a 
competition, the participants were satisfied with this activity at the highest level as a 
whole. In addition, this research also found that the competition was a good activity to 
raise awareness on the preservation of folk-plays cultural heritage and it should be 
organized annually. This result implies the increasing of interest, awareness, and pride 
of a local community in having its own local folk-plays as well as being a part of 
preserving and rehabilitating the valuable folk-plays and cultural heritage. 
 
Keywords: Preservation, Cultural Heritage, Folk-Plays, Thannamthip Sub-District  
 
บทน้า 
 การท่องเที่ยวไทยในปัจจุบันถือเป็นอุตสาหกรรมที่ท้ารายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล และ
เป็นแหล่งสร้างงานให้กับประชาชนอย่างกว้างขวาง ส่งผลให้ประเทศมีเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจอย่าง
มั่นคง โดยในปี 2562 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยว จ้านวน 3.01 ล้านล้านบาท มีจ้านวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยว 39.79 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.93 ล้านล้านบาท 
และจ้านวนนักท่องเที่ยวชาวไทย 166.84 ล้านคน มีรายได้จากการท่องเที่ยว 1.08 ล้านล้านบาท 
ส้าหรับจังหวัดยะลา จ้านวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนทั้งหมดในปี 2562 เท่ากับ 689,511 คน มีรายได้ 
3,486.76 ล้านบาท (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวท้ารายได้ให้กับจังหวัดและประเทศอย่างมหาศาลย่อมเป็นอุตสาหกรรมที่ส้าคัญที่จะเป็นฐาน
การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนได้ต่อไป 

ในส่วนของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมเพ่ือความยั่งยืนนั้น นักวิชาการจากหน่วยงาน
ภาครัฐในพ้ืนที่พยายามจัดระบบองค์ความรู้เพ่ือกระตุ้นให้ชุมชนได้เห็นความส้าคัญของวัฒนธรรมประจ้า
ถิ่น (มยุรี ถาวรพัฒน์, 2557) ซึ่งมรดกวัฒนธรรมเป็นอนุสรณ์สถาน กลุ่มอาคารและสถานที่ซึ่งมีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์ สุนทรียภาพ โบราณคดี วิทยาศาสตร์ ชาติพันธุ์วิทยา หรือ มานุษยวิทยา 
(มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2562) อาจรวมถึงจารีตประเพณี การละเล่นประจ้าถิ่น ดั่งในความหมาย 
“การละเล่นพ้ืนถิ่น” ที่ว่า เป็นกิจกรรมนันทนาการประเภทเกม ที่สามารถส่งเสริม พัฒนา อารมณ์ 
สนุกสนาน โดยเป็นที่ยอมรับร่วมกันในสังคมว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไป
ยังคนอีกรุ่นหนึ่ง (สยามสปอตเทคคอม, 2562) ซึ่งการละเล่นประจ้าถิ่น ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละ
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พ้ืนที่ อาทิเช่น ภาคเหนือ การละเล่นม้าจกคอก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการแข่งเรือบก ส่วนภาค
กลางเป็นการละเล่นว่าว แต่ส้าหรับการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ อาทิ เล่นชักกะเย่อ หรือหมากขุม เป็นต้น 
แต่อย่างไรก็ตาม ในการละเล่นประจ้าถิ่นดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่สังคมให้การยอมรับโดย
มีฐานรากแห่งวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (หุสนา ขุนนุ้ย , 2558, หน้า 1) 
เป็นศิลปะ ภูมิปัญญาไทยแขนงหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้และควรมีการปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนมี
จิตส้านึก หวงแหน และภาคภูมิในความเป็นอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือให้เกิดการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู อย่าง
ต่อเนื่องและก่อให้เกิดความยั่งยืน (สุกัญญา ไหมเครือแก้ว และคณะ , 2560, หน้า 276; อารีรัตน์ พุฒิ
รุ่งโรจน์, 2557, หน้า 39) 

ทว่าการละเล่นนั้นขาดผู้สืบทอด อาจจางหายไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ ดังนั้น ควรค่ายิ่งต่อการ
อนุรักษ์สืบทอดให้ยังคงอยู่ และจากการลงพ้ืนที่ของทีมคณะผู้วิจัย พบว่า ในชุมชนยังมีภูมิปัญญา
การละเล่นพ้ืนบ้านที่มีกลุ่มคนจ้านวนน้อยที่สามารถรับรู้ และถ่ายทอดได้ แสดงให้เห็นว่า ยังขาดการสืบ
สาน อนุรักษ์ จากรุ่นสู่รุ่น อาจส่งผลท้าให้ลดเลือนหายไปในที่สุด จากเหตุผลดังกล่าวจึงท้าให้คณะผู้วิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษา พัฒนากระบวนการมีส่วนร่วมในความต้องการสืบสานและอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มรดก
วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ภายใต้
กระบวนการค้นหาความต้องการ ปลูกจิตส้านึก เกิดการเรียนรู้ พร้อมสร้างการมีส่วนร่วมจากเครือข่าย
เพ่ือสืบสาน อนุรักษ์ มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นให้คงอยู่และทรงคุณค่าต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นของชุมชนได้รับการอนุรักษ์ สื บสาน ต่อคนรุ่นหลังให้
ตระหนักส้านึกและหวงแหนมรดกวัฒนธรรมของพ้ืนที่  รวมถึงได้เผยแพร่เรื่องราวต่อคนทั่วไปมากขึ้น
และได้ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวของชุมชน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ในการศึกษาความต้องการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นของชุมชน
เทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา คณะผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ดังต่อไปนี้  

1. มรดกทางวัฒนธรรม (Cultural Heritage) หมายถึง สิ่งดีงามอันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของ
มนุษย์ที่ได้สร้างสรรค์ พัฒนาและสะสม แสดงออกในรูปของวิถีความเป็นอยู่ความเชื่อขนบธรรมเนียม 
(ณัฏฐินี ทองดี, 2560, หน้า 41; มหาวิทยาลัยรามค้าแหง, 2562) ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่นจึงถือเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนที่มีการสั่งสมสืบทอดและปรับเปลี่ยนเพ่ือการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม (ขวัญ
ชนก นัยจรัญ และคณะ, 2562, หน้า 77) อีกทั้งมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในส่วนที่เป็นการละเล่น
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ท้องถิ่นถือเป็นกิจกรรมนันทนาการที่สังคมให้การยอมรับโดยมีฐานรากแห่งวิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีพฤติกรรม
ปฏิบัติสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น (หุสนา ขุนนุ้ย, 2558, หน้า 1)  

2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) ซึ่งกล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง 
เป็นกระบวนการที่เกิดจากกิจกรรมเพ่ือแก้ปัญหา หรือต้องการพัฒนาที่ชุมชนหรือประชาชนเข้ามาร่วม
คิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายของกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือเกิดประสิทธิผลตามที่
ต้องการ (นัทธี เพชรบุรี และ บุญสมหญิง พงเมืองดี, 2560; Keith, 1999; วิษณุ หยกจินดา, 2557; อาช
วิชญ์ กฤษณสุวรรณ, 2559) ส้าหรับทฤษฎีมานุษยวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Anthropology Theory) 
เป็นเครื่องมือที่ค้นหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายด้านวัฒนธรรม โดยวัฒนธรรมนั้นเป็นสิ่งที่
มนุษย์สร้างข้ึนมาในอดีตและมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน (ปรีชา อุปโยคิน, 2558, หน้า 164; สุริยะ หาญ
พิชัย และ ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ, 2561, หน้า 50) ซึ่งงานวิจัยนี้ด้าเนินการภายใต้ทฤษฎีดังกล่าวโดยมี
การค้นหาแนวทางเพ่ือการพัฒนาน้าไปสู่เป้าหมายในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่น
ท้องถิ่นที่มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษและน้าไปสู่รุ่นลูกหลานต่อไป  

3. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ Roberts-Lombard (2009) และ Kotler (2003, p. 36) ได้
ให้ค้านิยามเกี่ยวกับความพึงพอใจไว้ว่า จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการที่
ได้ใช้บริการและผลลัพธ์ที่ได้ใช้บริการนั้นจริง ถ้าหากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นสูงกว่าความคาดหวังผู้ได้รับ
บริการจะมีความพึงพอใจ แต่ในทางกลับกัน ถ้าผลลัพธ์นั้นต่้ากว่าความคาดหวังของผู้รับบริการ ซึ่ง
ผู้รับบริการจะเกิดความไม่พึงพอใจหรือผิดหวัง หรือความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว เป็นท่าทีของ
ความรู้สึกหรือเจตคติในทางที่ดีของผู้มาเยือนสถานที่ท่องเที่ยว (อเนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุล
พัฒนกิจ, 2550; ธนกฤต สุทธินันทโชติ, 2559) ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่า ความพึงพอใจย่อมเป็นความ
คาดหวังในทางดีจากผู้ที่มารับบริการหรือเป็นความคาดหวังตามความต้องการในฐานะที่เป็นผู้รับบริการ  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

กนกวรรณ ทองต้าลึง และคณะ (2561, หน้า 1320) ที่พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กไทยภาคเหนือ ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคคล ครอบครัว เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและการสื่อสาร อีกทั้งในการละเล่นพ้ืนบ้านของเด็กในภาคเหนือมีผลดีต่อการพัฒนาเด็กท้ัง 4 
ด้านคือ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา รวมถึง บุญสมหญิง พลเมืองดี และ กนกวัลย์ แจ่ม
จ้ารุญ (2558, หน้า 1) พบอีกว่า การแต่งเพลงเรือขึ้นเฉพาะกิจ สามารถสะท้อนถึงค่านิยม เรื่องการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน กอปรกับ ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล (2554) ในการ
สร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่นให้กับประเพณีการแข่งเรือที่มีมาแต่เดิม โดยมีการจัดแสดง เพลงเรือ เพ่ิมเติม 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของการมาท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึง ศศิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ และคณะ 
(2558, หน้า 38) พบว่า หน้ากากและชุดแต่งกายนอกจากถูกใช้ในการละเล่นแล้วยังได้กลายมาเป็น
สินค้าที่ระลึกส้าหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ วิลาสินี เหมหงษ์ และคณะ (2560, หน้า 59) พบว่า ภูมิ
ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชนท้องถิ่นที่สืบทอดมาแต่โบราณของคนเขมรเมือง
สุรินทร์ อาทิ ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงกันตรึมพ้ืนบ้านได้รับการสืบทอดมาแต่เขมรโบราณภูมิ
ปัญญานี้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวเขมรสุรินทร์เท่านั้นเนื่องจากการละเล่นพ้ืนบ้านนี้จะต้องใช้ภาษา
พ้ืนถิ่นในการขับร้องหรือการละเล่น  
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วิธีด้าเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) โดยมุ่งเน้นงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) และเสริมด้วยงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มเป้าหมาย 
คือ กลุ่มผู้น้าชุมชน ชาวบ้าน ที่มีภูมิล้าเนาในพื้นที่เทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ ซึ่งมุ่งเน้นกระบวนการวิจัย
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึ่งในทีมร่วมกันพิจารณาเพ่ือจัดกิจกรรม
ร่วมกับชุมชน เช่น การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีประชาคม กิจกรรมการแข่งขัน เป็นต้น ส้าหรับ
ขอบเขตพ้ืนที่ในการศึกษาคือ เทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีจ้านวน 4 หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด้าเนินงาน 1 ปี ระหว่างเดือน ตุลาคม 2561 ถึง กันยายน 2562  
 การเก็บรวบรวมข้อมู ล  ประกอบด้ วย  (1 ) การสั งเกตแบบมีส่ วนร่ วม  (Participant 
Observation) ในการประดิษฐ์การละเล่น  (2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview)  มีประเด็น
ดังนี้ ภูมิหลัง ลักษณะการละเล่นท้องถิ่น อุปกรณ์หรือการประดิษฐ์ วิธีการหรือขั้นตอนการเล่น ช่วงเวลา 
และความเป็นอัตลักษณ์ พร้อมประเด็นอ่ืนๆ (3) การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จาก
หนังสือ World XiangQi Rules ปี 2018 ทั้งภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (4) แบบประเมินความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอน 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบ
เลือกตอบ (Check List) ตอน 2 แบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นแบบประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยมีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 5 หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ระดับ 4 หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจมาก ระดับ 3 หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจปานกลาง ระดับ 2 หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจน้อย และ ระดับ 1 
หมายถึง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ซึ่งเกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนมีดังนี้ 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มาก คะแนนเฉลี่ย 
2.61 – 3.40 หมายถึง ปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง น้อย และ คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 
1.80 หมายถึง น้อยที่สุด  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งได้น้าข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกตามแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และข้อมูลจาก
การถอดเทปจากการบันทึกเสียง เฉพาะประเด็นหลัก (Theme) มาตรวจสอบความเหมือนและแตกต่าง 
(ชาย โพธิสิตา, 2552, หน้า 15) ส้าหรับแบบประเมินความพึงพอใจใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) คือ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  
 
ผลการวิจัย 

จากที่ได้ก้าหนดกระบวนการในการด้าเนินงานวิจัยที่มุ่งเน้นกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ วน ร่ วม  (Participatory Action Research: PAR) คณ ะผู้ วิ จั ย ได้ ด้ า เนิ น การให้ เป็ น ไปตาม
กระบวนการพร้อมการยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ในพ้ืนที่ เพ่ือศึกษาความต้องการสืบสาน และอนุรักษ์ 
พร้อมฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา มี
ผลการวิจัยแสดงตามข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 พบว่า ชุมชนเป็นชุมชนที่มีสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมี ชาวไทยมุสลิม และชาวไทย
เชื้อสายจีน ดังนั้นการละเล่นท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน เช่น ชาวไทยมุสลิมเมื่อก่อนจะมีการจัด
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กิจกรรมการแข่งขันว่าว จากที่ชาวบ้านประดิษฐ์เองน้ามาเข้าร่วมการแข่งขันเป็นประจ้าทุกปี ใน
ขณะเดียวกันคนไทยเชื้อสายจีนบางกลุ่มนิยมใช้เวลาว่างเล่นหมากรุกจีน ซึ่ งมีผู้เล่นไม่จ้ากัดอายุ ตั้งแต่
เด็กจนถึงผู้สูงอายุถือเป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิ ถ้าคนใดเล่นมีความช้านาญสามารถเข้าร่วมแข่งขันในระดับ
ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด หรือระดับประเทศได้ เป็นต้น การละเล่นดังกล่าวเป็นการละเล่นเฉพาะกลุ่มที่ยังมี
จ้านวนน้อย แต่ชุมชนส่วนใหญ่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่พวกเค้าต้องสืบทอดถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ทรงคุณค่าในพื้นที ่
  ขั้นตอนที่ 2 พบว่า มติในที่ประชุมให้การจัดกิจกรรมเปิดเวทีประชาคมเพ่ือค้นหาความต้องการ
สืบสาน อนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมการละเล่นประจ้าถิ่น ควรจัดแยกระหว่างชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน มี
ก้าหนดในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลากลางประจ้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 และชุมชนคนไทยมุสลิม ก้าหนด
กิจกรรมในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 โรงเรียนตาดีกา หมู่ที่ 4 โดยใช้กระบวนการเปิดเวทีประชาคมเพ่ือ
น้าเสนอวัตถุประสงค์ องค์ความรู้ ภูมิปัญญาของมรดกวัฒนธรรมด้านการละเล่น จากนั้นแยกประชุม
กลุ่มย่อย น้าเสนอเป็นรายบุคคล พร้อมท้าการยกมือโหวตเพ่ือเลือกมรดกวัฒนธรรมที่ชุมชนมีความ
ต้องการสืบสาน อนุรักษ์มากท่ีสุด 

ขั้นตอนที่ 3 จัดกิจกรรมโดยเปิดเวทีประชาคม เชิญผู้น้าท้องถิ่น (รองนายกเทศมนตรีเทศบาล
ต้าบล) หัวหน้าส้านักงานปลัดเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1-4 ตัวแทนจากแต่ละหมู่บ้าน 
รวมจ้านวน 89 คน และได้จัดแยกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันเสนอมรดก
วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ อาทิเช่น ร้ามวยจีน เชิดสิงโต การร้องเพลง (จีนกวางไส) 
และหมากรุกจีน และเมื่อน้ามาเข้าเวทีประชาคมและท้าการโหวตที่ต้องการหาการละเล่นที่ต้องการสืบ
สาน อนุรักษ์ ซึ่งคะแนนสูงสุด 2 อันดับ คือ ร้าไท้เก๊ก และ หมากรุกจีน ดังภาพที่ 1  

 

หมากรุกจีน, 15

เชิดสิงโต, 5

ร าไท้เก๊ก, 18ร้องเพลง (จีนกวางไส), 6

 
 

ภาพที่ 1 แสดงผลโหวตจากเวทีประชาคม ครั้งที่ 1 
 
 กิจกรรมครั้งที่ 2 พบว่า ชุมชนชาวไทยมุสลิมพร้อมร่วมเสนอมรดกวัฒนธรรมการละเล่นประจ้า
ถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ อาทิเช่น  ดิเกฮูลู ปันจักสีลัต อนาซีด หมากเก็บ หมากขุม การประดิษฐ์และการเล่น
ว่าว และผลโหวต คะแนนสูงสุด 1 อันดับคือ การประดิษฐ์และการเล่นว่าว ส้าหรับการละเล่นอ่ืนๆ มี
ความนิยมในการเล่นตามเทศกาลต่าง ๆ และในส่วนของหมากเก็บหรือหมากขุมเป็นการละเล่นที่เด็กรุ่น
หลังยังไม่รู้จัก แต่ด้วยผลโหวตไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านอ่ืนเสนอเพ่ิมจึงไม่น้ามาสืบสานหรืออนุรักษ์
ดังกล่าว  
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หมากเก็บ, 1

ดิเกฮูลู, 6

อานาซีต, 8

ประดิษฐ์และเล่น

ว่าว, 25

ปันจักสีลัต, 5

 
 

ภาพที่ 2 แสดงผลโหวตจากเวทีประชาคม ครั้งที่ 2 
 
  ขั้นตอนที่ 4 การจัดประชุมกลุ่มย่อยพร้อมสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้น้าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ณ 
ส้านักงานเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ พบว่า การร้าไท้เก๊ก ผู้ให้ข้อมูลที่ส้าคัญเป็นเพศชาย อายุ 74 ปี 
อาศัยอยู่หมู่ 1 อาชีพชาวสวน ประวัติภูมิหลัง ได้น้าการร้าไท้เก๊กนี้มาจากประเทศจีน เป็นมวยจีน เป็น
ศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว เป็นมวยไท้เก๊ก กงฟู หรือการต่อสู้ ต่อมาน้ามาดัดแปลงเป็นการออกก้าลังกาย มี
ทั้งหมด 13 กระบวนท่า ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่ มีลักษณะการละเล่นท้องถิ่น แบบตระกูลหยาง 
เป็นประจ้า ชุดที่ 18 เป็นลมปราณ (อยู่กับที่) ชุดที่ 24 เป็นการเคลื่อนไหว และชุดการบริหารข้อมือ (ข้อ
ต่อ ไขข้อ คอ หัวไหล่ มือ ขา เป็นต้น) โดยมีเสียงเพลงประกอบแต่ละชุดแตกต่างกัน และใช้ควบคุมเวลา 
เป็นการก้าหนดลมหายใจก้าหนดกระบวนท่า ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ มีแต่ชุดวอร์ม โดยวิธีการหรือขั้นตอน
การละเล่น จะถูกก้ากับโดยเพลง หรือใช้ระยะตามเพลง และร้าไปตามกระบวนท่าชุดนั้น นิยมเล่นใน
ช่วงเวลา ตอนเช้า เล่นหรือร้าเป็นกลุ่ม และมีความเป็นอัตลักษณ์ซึ่ง มีเฉพาะเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ 
และเมืองเบตงเท่านั้น (บทสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้) 

การเล่นหมากรุกจีน ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ เพศชาย อายุ 56 ปี อาศัยอยู่หมู่ 1 อาชีพชาวสวน ภูมิ
หลัง มีมาแล้วเป็นร้อยกว่าปีสมัยบรรพบุรุษ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะการละเล่นท้องถิ่น ตัว
หมากรุกคล้ายคลึงกับหมากรุกไทย ใช้การวางแผนในการเดิน แยกแดงกับด้า ใช้กระดานหมากรุก มีตัว
หมากรุก ดังนี้ มีเบี้ย 2 อัน ปืน 2 อัน เรือ 2 อัน เครื่องบิน (อยู่ในรันเวย์) 2 อัน ม้า 2 อัน ช้าง 2 ตัว 
และ ขุน 1 ตัว ข้างละ 16 ตัว มีขอบเขตจ้ากัดบางตัว อุปกรณ์หรือการประดิษฐ์ กระดานหมากรุก ตัว
หมากรุก วิธีการหรือขั้นตอนการละเล่น  ช่วงเวลา  เล่นได้ตลอดเวลา ความเป็นอัตลักษณ์ ที่เบตงมี
แชมป์ประเทศไทย ตั้งแต่อายุ 18 (สมาคมมูลนิธิจงฝา) ซึ่งปัจจุบันมีคนสนใจน้อยลงทุกช่วงวัย อยากจะ
อนุรักษ์และสืบทอดให้ยังคงอยู่สืบไป  (บทสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้) 

การประดิษฐ์และการเล่นว่าว ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ เป็นเพศชาย อายุ 67 หมู่ 4 อาชีพชาวสวน ภูมิ
หลัง ท้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ พบเจอตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ ลักษณะการละเล่นท้องถิ่น ใช้กะลาที่เจาะรูใส่
ในถังน้้า รอกะลาจม (การจับเวลา) วัดจากเชือกที่ผูกจากว่าว ส้าหรับเชือกที่ใช้ในการผูกส่วนใหญ่มี
ความยาวประมาณ 200 เมตร ถ้าเชือกแตะที่ตัววัดหรือ Goal ประตู ถือว่าชนะ ส่วนอุปกรณ์หรือการ
ประดิษฐ์  เป็นว่าววงเดือน (ว่าวบูลัน) ใช้แข่ง ท้าจากไม้ไผ่หรือต้นหมาก กระดาษว่าว เชือก กะลา 
ประตู ถังน้้า นกหวีด เดิมจะเป็นการท้าว่าวแบบทั่วไปแต่ปัจจุบันนิยมท้าว่าววงเดือน (บูลัน) วิธีการหรือ
ขั้นตอนละเล่น  ไม่จ้ากัดอายุ หรือเพศ ใช้สนามหรือพ้ืนที่นาโล่ง  รางวัลส่วนใหญ่จะประกอบด้วย ถ้วย
พร้อมเงินรางวัล (บทสัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้) 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 
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 ขั้นตอนที่ 5 ประชุมวางแผนเพ่ือสืบสานและอนุรักษ์ร่วมกับผู้น้าท้องถิ่น (รองนายกเทศมนตรี
เทศบาลต้าบล) หัวหน้าส้านักงานปลัดเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 -4 และปราชญ์
ชาวบ้านที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการละเล่นท้องถิ่น ณ ส้านักงานเทศมนตรีเทศบาลต้าบลธาร
น้้าทิพย์ โดยการร่วมวางแผนเพ่ือลงพ้ืนที่ถ่ายท้าวีดีโอเพ่ือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางพร้อม
พิจารณาแหล่งที่อยู่ของกลุ่มนักปราชญ์ที่เกี่ยวข้อง การเดินทาง พบว่า ล้าดับการถ่ายภาพ ดังนี้ ล้าดับที่ 
1 คือ การประดิษฐ์และการเล่นว่าว ณ บ้านนักปราชญ์ หมู่ 4 ล้าดับที่ 2 คือ การร้าไท้เก๊ก ณ ศาลา
กลางบ้าน หมู่ 1 และล้าดับที่ 3 หมากรุกจีน ณ สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจงฝา พร้อมในการประชุมนี้ได้
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดหาอุปกรณ์ในการละเล่นหรือประดิษฐ์ดังกล่าว 
 ขั้นตอนที่ 6 จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญามรดกวัฒนธรรมการละเล่นประจ้าถิ่น โดยลงพ้ืนที่
ตามสภาพและบริบทจริงตามล้าดับที่วางแผนไว้ พบว่า ใช้เวลาในการบันทึกภาพตามบริบทจริงจ้านวน 
2 วัน อาจเนื่องจาก มีสถานการณ์บางอย่างที่เป็นข้อจ้ากัด เช่น การเดินทางไปสู่สถานที่จริงแต่ละล้าดับ
ค่อนข้างห่างกัน และทางทีมคณะวิจัยไม่ใช่เป็นคนในพ้ืนที่ อีกทั้งมีช่วงเวลารอคอย ระหว่างกลุ่มผู้เล่น
และนักปราชญ์ เป็นต้น ซึ่งแสดงเป็นวีดีโอเพ่ือการเผยแพร่ดังภาพที่ 3 
 

 
ภาพที่ 3 QR Code วีดีโอการเผยแพร่ 
 
 ขั้นตอนที่ 7 พบว่า มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุกจีน จ้านวน 2 คู่ เนื่องจาก นักปราชญ์
ได้มีการเตรียมพร้อมก่อนวันแข่งขัน และการประดิษฐ์และการเล่นว่าว มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ้านวน 3 
ทีม เนื่องจาก ในช่วงเวลาการประชาสัมพันธ์ค่อนข้างกระชับ และมีชุมชนที่สนใจเข้าร่วมถึง 118 คน 
จากที่คณะผู้วิจัยได้ด้าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มรดกวัฒนธรรม ในพ้ืนที่เทศบาล
ต้าบลธารน้้าทิพย์ ซึ่งได้ให้ผู้เข้าร่วมจ้านวน 118 คน ตอบประเมินระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยมีผลตามตารางที่ 1 ดังนี้ 
 

ตารางที ่1  
แบบประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันเพ่ือ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู มรดกวัฒนธรรม” 

หัวข้อการประเมิน X  SD ความหมาย 
ลักษณะกจิกรรม    
     เนื้อหาของกิจกรรม 4.14 0.63 มาก 
     ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ ก่อนการเข้าร่วมกจิกรรม 3.88 0.57 มาก 
     ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนี้ หลังการเข้าร่วมกิจกรรม 4.24 0.65 มากที่สุด 
     ประโยชน์ท่ีคิดว่าจะน้าความรูท้ี่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 4.31 0.67 มากที่สุด 
พิธีกรด้าเนินรายการและคณะกรรมการตดัสิน    
     การถ่ายทอดและความรู้ของพิธีกรและคณะกรรมการ 4.19 0.64 มาก 
     การตอบค้าถามของพิธีกรและคณะกรรมการ 4.07 0.61 มาก 
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ตารางที ่1  
แบบประเมินผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันเพื่อ อนุรักษ์ ฟื้นฟู มรดกวัฒนธรรม” 
(ต่อ) 

หัวข้อการประเมิน X  SD ความหมาย 
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 4.21 0.64 มากที่สุด 
เอกสารประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้ในกิจกรรม 4.24 0.65 มากที่สุด 
สถานท่ีและบริการอื่นๆ 4.33 0.67 มากที่สุด 
ความพึงพอใจภาพรวมทั้งหมด 4.43 0.69 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.43 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.69 โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ 
เป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยปลูกจิตส้านึกให้มีความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นไดเ้ป็นอย่างดี 
และอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจ้าทุกป ี
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัยข้างต้นซึ่งมีกระบวนการวิจัยมุ่งเน้นการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือศึกษา
ความต้องการสืบสาน และอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่นเทศบาลต้าบลธารน้้าทิพย์ 
อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา ขอสรุปและอภิปรายผล ดังนี้ ชุมชนเป็นชุมชนที่มีสังคมพหุวัฒนธรรม ดังนั้น
การละเล่นท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน ซึ่งจะเป็นการละเล่นเฉพาะกลุ่มที่ยังมีจ้านวนที่น้อย แต่ชุมชน
ส่วนใหญ่ต้องการสืบทอดถือว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าในพ้ืนที่ จากการค้นพบดังกล่าวอยู่
ภายใต้ของทฤษฎีมานุษยวิทยาวัฒนธรรมที่เป็นเครื่องมือค้นหาแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่เป้าหมายด้าน
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมาในอดีตและมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบัน (ปรีชา อุปโยคิน, 
2558, หน้า 164; สุริยะ หาญพิชัย และ ณัฐทิญาภรณ์ การะเกตุ, 2561, หน้า 50) ส้าหรับการร้าไท้เก๊ก 
มาจากประเทศจีน เป็นมวยจีน เป็นศิลปะต่อสู้ป้องกันตัว ปรับเปลี่ยนไปตามบริบทพ้ืนที่  การเล่นหมาก
รุกจีน ในพ้ืนที่มีมาแล้วเป็นร้อยกว่าปีสมัยบรรพบุรุษ ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ลักษณะการละเล่น
ท้องถิ่น ตัวหมากรุกคล้ายคลึงกับหมากรุกไทย ซึ่งปัจจุบันมีคนสนใจน้อยลงทุกช่วงวัย และการประดิษฐ์
และการเล่นว่าว ท้ามาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ลักษณะการละเล่นท้องถิ่น เดิมจะเป็นการท้าว่าวแบบทั่วไป
แต่ปัจจุบันนิยมท้าว่าววงเดือน (บูลัน) ในแต่ละการละเล่นล้วนแล้วมีความส้าคัญต่อชุมชน ซึ่งสามารถ
พัฒนาด้านอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา สะท้อนถึงค่านิยมของชุมชน (บุญสมหญิง พลเมืองดี และ กนกวัลย์ 
แจ่มจ้ารุญ, 2558, หน้า 1) และในการอนุรักษ์จะเริ่มจากสมาชิกครอบครัวมีการปลูกฝังสร้างความรัก
และหวงแหน (กนกวรรณ ทองต้าลึง และคณะ, 2561, หน้า 1320) ในการละเล่นดังกล่าว  
 ผลการจัดกิจกรรมสืบสานและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกวัฒนธรรม พบว่า ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด นั้นแสดงให้เห็นถึงชุมชนมีความตั้งใจ ตระหนักและมีความ
ต้องการสืบสาน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูมรดกการละเล่นท้องถิ่นเพราะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนาน เป็นภูมิปัญญาด้านศิลปะของคนในพ้ืนถิ่นถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่น่าหลงใหลส้าหรับคนที่มา
เยือน (วิลาสินี เหมหงส์ และคณะ, 2560, หน้า 59) อีกทั้งชุมชนมีความคาดหวังที่จะได้รับความรู้และ
เป็นไปตามที่คาดหวังถือว่าชุมชนมีความรู้สึกหรือเจตคติในทางที่ดีในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 474 -



(Roberts-Lombard, 2009; Kotler, 2003, p. 36; ธนกฤต สุทธินันทโชติ, 2559, หน้า 26) ส้าหรับ
ข้อเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่ดี ช่วยปลูกจิตส้านึกให้มีความหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมการละเล่น
ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี และอยากให้จัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจ้าทุกปี แสดงให้เห็นว่าจากที่คณะผู้วิจัยได้
ใช้รูปแบบปฏิบัติการการมีส่วนร่วมถือเป็นกระบวนการที่เกิดจากกิจกรรมเพ่ือร่วมแก้ปัญหา หรือ
ต้องการพัฒนาที่มีชุมชนหรือประชาชนเข้ามาร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และรับผิดชอบต่อจุดมุ่งหมายของ
กิจกรรมให้เกิดประสิทธิผลรวมถึงความพึงพอใจของคนในชุมชน (นัทธี เพชรบุรี และ บุญสมหญิง 
พลเมืองดี, 2560, หน้า 408; Keith, 1999; วิษณุ หยกจินดา, 2557, หน้า 7; อาชวิชญ์ กฤษณสุวรรณ, 
2559, หน้า 8) จากที่ชุมชนได้ตระหนักอนุรักษ์การละเล่นดังกล่าวนี้ ย่อมสามารถน้าไปสู่กิจกรรม
เส้นทางการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของการมาท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี (ชิโนรส ถิ่นวิไลสกุล, 2554) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ชุมชนต้าบลธารน้้าทิพย์ อ้าเภอเบตง จังหวัดยะลา มีความต้องการสืบสาน อนุรักษ์ มรดก
วัฒนธรรมการละเล่นท้องถิ่น คือ ร้าไท้เก็ก หมากรุกจีน และการประดิษฐ์และการเล่นว่าว ซึ่งชุมชนมี
ความตื่นตัว เกิดความภาคภูมิใจ ถือเป็นสิ่งมีคุณค่ายิ่งต่อมรดกวัฒนธรรมในพ้ืนที่ ถือเป็นองค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ควรสืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นการแสดงอัตลักษณ์เฉพาะ ถือเป็นเสน่ห์ ท้าให้
นักท่องเที่ยวเกิดกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อย่างดียิ่ง  
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การพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา : นักท่องเที่ยวใช้บริการ
ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน 
The Development of Attitude Test Towards Farmstay Business Case 
Study: Tourists Who Come to Use Farmstay Services in Nan Province 
 
พลกฤต รักจุล   Ponkrit Rakjul1 
ภัทรสุดา กันใจแก้ว  Pattarasuda Kanjaikaew2 
ณัฐณิชชา อินผ่อง  Natnitcha Oinpong3 
 
บทคัดย่อ 

ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน เน้นส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ การ
ท่องเที่ยวโดยเรียนรู้จากธุรกิจที่ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม 
วัฒนธรรมชุมชน ผ่านการใช้ชีวิตและลงมือท า  เพ่ือให้ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องทราบถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยวที่มีต่อ
ธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม ดังนั้นเพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม ผู้วิจัยจึงได้
พัฒนาแบบวัดทัศนคติ  โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม  ใช้การ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจและการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  ในการตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางจิตมิติ  พบว่ามีข้อค าถามจ านวน 26 ข้อ และสามารถแยกได้ 7 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ได้แก่ 
ปัจจัยต่อความตั้งใจ ปัจจัยต่อความรู้ ปัจจัยต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ปัจจัยต่อการสร้างประโยชน์ ปัจจัยต่อ
การสร้างมูลค่า ปัจจัยต่อการพักผ่อน ปัจจัยต่อการสร้างประสบการณ์ ซึ่งปัจจัยที่พบสอดคล้องกับการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาและสามารถน าไปใช้ส าหรับงานวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักใน
ฟาร์มต่อไป 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาแบบวัด ทัศนคติ ธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม 
 
Abstract 
 Farmstay business in Nan Province focuses on promoting tourists to get 
experiences in businesses operation and participate in agrarian lifestyle learning, 
community culture through staying and doing.  To operate farmstay business in Nan 
province continuously and sustainable, entrepreneurs need to learn the attitudes of 
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tourists towards the farmstay.  Therefore, to study the factors affecting the attitude 
towards farmstay business, the researcher has developed an attitude test. The samples  
were tourists who used farmstay services. The data analysis techniques used were the 
survey component analysis and the confirmatory element analysis. The examination of 
the psycho-dimensional properties found that there were 26 questions which could be 
separated to 7 influence factors of attitude including the factor on intention, the factor 
on knowledge, factor for learning new things, factor on creating benefits, factor on 
creating value, factor on resting, and factor on building experience. The factors found 
are consistent with the previous literature review and can be used for further research 
regarding the attitude towards the farm stay businesses. 
 
Keywords: Scale Development, Attitude, Farm Stay 
 
บทน า 

ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ มีวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติโดยเน้นการพัฒนา
ประเทศ โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศให้เกิดความยั่งยืน โดยก าหนดกรอบการวิจัย
ประเภททุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เน้นมิติการพัฒนาศักยภาพ
ยกระดับของเมืองท่องเที่ยวและเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ได้ก าหนดกรอบวิจัย ด้านการบริการ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพ่ือ
พัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนโดยสนับสนุนการบูรณาการการท างานร่วมกัน
ระหว่างนักวิชาการ ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยใช้กระบวนการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการบริการ การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับทุกจังหวัดของประเทศไทยให้มีคุณภาพขึ้น  

จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนบน ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวให้เป็น
เมืองท่องเที่ยวในเขตภาคเหนือ ซึ่งในยุทธศาสตร์จังหวัดน่านจะส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว 
ให้ใช้ชื่อว่าเมืองน่านน่าอยู่อย่างไรก็ตามปัจจุบันจังหวัดน่านมีการรองรับนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก
และเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี ส่งผลให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่าน ดังจะเห็นได้ว่าจังหวัดน่าน
มี ยุท ธศาสตร์ที่ สอดคล้ องกับประเด็ นดั งกล่ าวซึ่ ง เชื่ อม โยงยุทธศาสตร์ที่  8 เรื่ อ ง  อนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น ดังนั้น การศึกษารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยวจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้
เกิดความสมดุลในมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งจะน าไปสู่การจัดการการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน  

ดังนั้นเพ่ือให้จังหวัดน่านเป็นจังหวัดหนึ่งของภาคเหนือตอนบนที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความ
น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวในมิติทางวัฒนธรรมนั้นมีความพิเศษ เนื่องจากสถานที่
ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านมีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน สภาพวิถีชีวิตในแต่ละยุคสมัย 
วัฒนธรรมประเพณี รวมไปถึงสินค้าพ้ืนเมืองในชุมชนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงเป็นการท่องเที่ยวที่
สร้างคุณค่าทางจิตใจ และสามารถสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น รวมไปถึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
สืบทอดวัฒนธรรมในพ้ืนที่จึงเริ่มจาก ธุรกิจการท่องเที่ยวเกษตรในจังหวัดน่าน หมายถึง ธุรกิจที่ เน้น
ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ สัมผัสในสิ่งที่ที่ธุรกิจด าเนินงานการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 479 -



ในการเรียนรู้วิถีชีวิตเชิงเกษตรกรรม และวัฒนธรรมชุมชน ผ่านการใช้ชีวิตและลงมือท า   ในการสร้าง
รายได้ให้กับจังหวัด แต่ทั้งนี้เพ่ือให้ธุรกิจการท่องเที่ยวเกษตรในจังหวัดน่าน มีการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนจ าเป็นต้องทราบถึงทัศนคติของนักท่องเที่ยว โดยศึกษา ผลรวมของการประเมิน 
ความรู้สึก ความเชื่อ และการรับรู้ของบุคคล รวมถึงแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่ง
ต่อเป้าหมายของทัศนคตินั้น ๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่าน 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

สามารถน าแบบวัดทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ
ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มในจังหวัดน่านไปใช้ในการสร้างงานวิจัยต่อไป 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ทฤษฎีทัศนคติ 

ทัศนคติ เป็นแนวความคิดที่มีความส าคัญมากแนวหนึ่งทาง จิตวิทยาสังคม และ การสื่อสาร 
และมีการใช้ ค านี้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับการนิยามค าว่า ทัศนคติ นั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1  
แสดงความหมายของทัศนคติ 

ผู้ให้ความหมาย ความหมาย 
Newcomb , 1854 มีอยู่ ใน เฉพาะคนนั้นขึ้นกับสิ่ งแวดล้อมอาจแสดงออกใน

พฤติกรรม ซึ่งเป็นไปได้ใน 2 ลักษณะคือลักษณะชอบหรือพึง
พอใจ ซึ่งท าให้ผู้อ่ืนเกิดความรักใคร่อยากใกล้ชิดสิ่งนั้น ๆ  

Carter V. Good , 1959 แสดงออกในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เป็น การสนับสนุน หรือ
ต่อต้านสถานการณ์บางอย่าง  

Rosenberg and Hovland , 1960 เป็นการจูงใจต่อแนวโน้มในการตอบสนองอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
สิ่งที่เกิดข้ึน 

Howard H. Kendler , 1963 สภาวะความพร้อม ของบุคคล ที่จะ แสดงพฤติกรรม ออกมา 
ในทางสนับสนุน หรือ ต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์ หรือ 
แนวความคิด 

Norman L. Munn , 1971 ความรู้สึ กและความคิด เห็ นที่ บุ คคลมีต่ อสิ่ งของ บุ คคล 
สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่จะยอมรับ หรือ
ปฏิเสธ 
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ตารางที่ 1  
แสดงความหมายของทัศนคติ (ต่อ) 

ผู้ให้ความหมาย ความหมาย 
Roger, 1978 ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ

เป็นมิติของการประเมินเพ่ือแสดงว่าชอบหรือไม่ชอบ 
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540 เป็นความรู้สึก และความคิดโดยรวมของบุคคล ซึ่งอาจเป็น 

ทางบวกหรือทางลบ 
กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์, 2558 สภาวะความพร้อมของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา 

ในทาง สนับสนุน หรือต่อต้าน ทั้งทางด้านบุคคล สถาบัน 
สถานการณ์หรือ แนวความคิด 

ศิรพิงศ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา. 2559 ความพร้อมของบุคคล ที่จะแสดงพฤติกรรมออกมา ในทาง 
สนับสนุนทางด้านจิตใจส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกมา 

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ทัศนคติ เป็นความสัมพันธ์ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความรู้สึก และความเชื่อ 

หรือการรู้ของบุคคล กับแนวโน้มที่จะมี พฤติกรรมโต้ตอบ ในทางใดทางหนึ่งต่อเป้าหมายของ ทัศนคติ 
นั้นโดยสรุป ทัศนคติ ในงานที่นี้เป็นเรื่องของจิตใจ ท่าที ความรู้สึกนึกคิด และความโน้มเอียงของบุคคล 
ที่มีต่อข้อมูลข่าวสาร และการเปิดรับ รายการกรองสถานการณ์ ที่ได้รับมา ซึ่งเป็นไปได้ทั้งเชิงบวก และ
เชิงลบ ทัศนคติ มีผลให้มีการแสดง พฤติกรรม ออกมา จะเห็นได้ว่า ทัศนคติ ประกอบด้วย ความคิดที่มี
ผลต่ออารมณ์ และความรู้สึกนั้น ออกมาโดยทางพฤติกรรม 
 
องค์ประกอบของทัศนคติ 

จากความหมายของทัศนคติสามารถแยกองค์ประกอบของ ทัศนคติ ได้ 3 ประการคือ
องค์ประกอบด้านความรู้ ( The Cognitive Component) คือ ส่วนที่ เป็นความเชื่อของบุคคล ที่
เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไปทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าสิ่งใดดี มักจะมี ทัศนคติ ที่ดี
ต่อสิ่งนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดี ก็จะมี ทัศนคติ ที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น  องค์ประกอบด้าน
ความรู้สึก ( The Affective Component) คือ ส่วนที่เก่ียวข้องกับอารมณ์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมี
ผลแตกต่างกันไปตาม บุคลิกภาพ ของคนนั้น เป็นลักษณะที่เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล  องค์ประกอบ
ด้านพฤติกรรม ( The Behavioral Component) คือ การแสดงออกของบุคคลต่อสิ่งหนึ่ง หรือบุคคล
หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจาก องค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด และความรู้สึกจะเห็นได้ว่า การที่บุคคลมี 
ทัศนคติ ต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดต่างกัน ก็เนื่องมาจาก บุคคลมีความเข้าใจ มีความรู้สึก หรือมี แนวความคิด 
แตกต่างกันนั้นเองดังนั้น ส่วนประกอบทาง ด้านความคิด หรือ ความรู้ ความเข้าใจ จึงนับได้ว่าเป็น
ส่วนประกอบ ขั้นพ้ืนฐาน ของ ทัศนคติ และส่วนประกอบนี้ จะเกี่ยวข้อง สัมพันธ์ กับ ความรู้สึ กของ
บุคคล อาจออกมาในรูปแบบแตกต่างกัน ทั้งในทางบวก และทางลบ ซึ่งขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์ และ 
การเรียนรู้ 
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ตารางที่ 2  
แสดงองค์ประกอบของทัศนคติ 
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ด้านความรู้  √ √ √ √ √ √ √ √ - 8 
ด้านความรู้สึก  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
ด้านพฤติกรรม  √ √ √ √ √ √ √ √ √ 9 
ด้านประสบการณ ์ - - - √ - √ - - - 2 
ด้านการสื่อสาร - - - √ - - - - - 2 
ด้านการเลียนแบบ - - - √ - - - - - 1 

รวม 3 3 3 6 3 4 3 3 2  
 
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรม  

ทัศนคติ กับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์ มีผลซึ่งกันและกัน กล่าวคือ ทัศนคติ มีผลต่อการแสดง
พฤติกรรมของบุคคล ในขณะเดียวกัน การแสดงพฤติกรรมของบุคคลก็มีผลต่อ ทัศนคติ ของบุคคลด้วย
(วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ,2013 ) กล่าวว่า ทัศนคติ ของบุคคลสามารถถูกท าให้เปลี่ยนแปลงได้หลาย
วิธี อาจโดยการได้รับข้อมูล ข่าวสารจากผู้อ่ืน หรือจากสื่อต่าง ๆ ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง องค์ประกอบของ ทัศนคติ ในส่วนของ การรับรู้ เชิงแนวคิด  และเมื่อองค์ประกอบส่วนใด
ส่วนหนึ่งเปลี่ยนแปลง องค์ประกอบส่วนอ่ืนจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงด้วย เมื่อองค์ประกอบของ 
ทัศนคติ ในส่วนของการรับรู้ เชิงแนวคิดเปลี่ยนแปลงจะท าให้องค์ประกอบในส่วนของอารมณ์ และ
องค์ประกอบในส่วนของพฤติกรรม เปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  เป็นทฤษฎีที่ให้
ความส าคัญกับตัวแปร 3 ตัวคือ ความรู้ (Knowledge) ทัศนคติ (Attitude) และ การยอมรับปฏิบัติ 
(Practice) ของผู้รับสารอันอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จากการรับสารนั้น ๆ การเปลี่ยนแปลงทั้ง
สามประเภทนี้ จะเกิดขึ้นในลักษณะต่อเนื่อง  
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 ขั้นตอนการศึกษา 
 

ระเบียบวิธีวิจัยได้แบ่งออกเป็น 3 การศึกษา โดยการศึกษาที่ 1 เป็นการสร้างแบบวัด จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดทัศนคติเพ่ือสร้างข้อค าถาม  การศึกษาที่ 2  เป็นการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(EFA)  ซึ่งจะท าให้สามารถลดจ านวนตัวแปรหรือข้อค าถาม  และ
การศึกษาโครงสร้างความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือข้อค าถามที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน(กัลยา  วานิชย์บัญชา
,2555)  โดยใช้โปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 21 เก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวน 200 คน  ส่วนการศึกษาท่ี 3 
เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เพ่ือยืนยัน
โครงสร้างหรือปัจจัยตามทฤษฎีที่ต้องการทดสอบ (Tabachnick&Fidell, 2007) โดยใช้โปรแกรม 
AMOS เวอร์ชั่น21 จากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ 250 คน 
 
ผลการวิจัย 

การศึกษาที่ 1 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติ  หลังจากนั้นได้สร้างข้อค าถามขึ้นมาเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีตามที่ได้ทบทวนมา  จึง
ได้ข้อค าถามเบื้องต้นทั้งหมดจ านวน 30 ข้อ  และสร้างเป็นแบบสอบถามที่มีมาตรวัด 5 ระดับของ 
Likert Scale (1=ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง จนถึง 5=เห็นด้วยอย่างยิ่ง)  แล้วท าการทดสอบ face validity 
กับบุคคลทั่วไป  และตรวจสอบโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร์  จ านวน 3 ท่านพิจารณาอีกครั้ง 
( Index of Item-Objective Congruence :  IOC)   จ า ก ผ ล ก า ร ห า ค่ า ค ว า ม เที่ ย ง ต ร ง ข อ ง
แบบสอบถาม IOC พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.868 แสดงว่า ข้อค าถามทั้ง 28 ข้อ มีความเที่ยงตรงสูงน าไปใช้
ได้  
 การศึกษาที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis :EFA)  
ในการตรวจสอบความตรงตามโครงสร้าง  (Construct Validity Test)  ของแบบวัดที่ได้จากการศึกษา
ที่ 1 ซี่งผลที่ได้จากการทดสอบค่า KMO and Bartlett’s Test พบว่าค่า KMO  เท่ากับ 0.863 ซึ่งค่าที่
ได้มีค่ามากกว่า 0.60 ขึ้นไป และค่า Bartlett’s Test of Sphericityมีค่า P Value (Sig) เท่ากับ .000 
หมายความว่า ตัวแปรคู่ต่างๆ มีความสัมพันธ์กัน  สามารถน าตัวแปรมาท าการทดสอบการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis) ต่อไปได้  เมื่อน าไปวิเคราะห์ Factor Analysis แล้วผลที่ได้จากการ
หมุนแกนแบบ Varimax และพิจารณารายข้อ  สรุปได้ว่า ตัวแปรที่เหมาะสมท าให้เหลือตัวแปรหรือข้อ
ค าถามทั้งสิ้น 26 ข้อ  อยู่ใน 7 องค์ประกอบหรือปัจจัย ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ค่าเปอร์เซ็นของความ
แปรปรวนสะสม (Cumulative% of variance) เท่ากับร้อยละ 66.93 ค่าไอเกนสะสมเท่ากับ 18.34 ค่า
ความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับอยู่ในระดับที่มีความเชื่อมั่นสูง(Cronbachα = .70) ค่าความเชื่อมั่น

Study 1 
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Study 2 
Exploratory Factor 
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Study 3 
Confirmatory 

Factor Analysis 
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ของแต่ละปัจจัย อยู่ในระดับยอมรับได้ (Cronbachαอยู่ในช่วง .59 - .83) ผลการวิเคราะห์ EFA ดัง
แสดงในตารางที่ 3 จากนั้นได้ท าการก าหนดชื่อให้แต่ละปัจจัยโดยพิจารณาจากข้อค าถามในแต่ละปัจจัย 
 
ตารางที่ 3  
แสดง Factor Loading ของข้อค าถามจากการท า EFA 

Items factors  
1 2 3 4 5 6 7 (h2) 

1. ท่านต้องการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเพื่อผ่อนคลายความเครียด .806       .738 

2. ท่านอยู่ในธุรกิจบ้านพักในฟาร์มที่สวยงามและอากาศบริสุทธ์ .804       .748 
3. ท่านต้องการท่องเที่ยวธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเพื่อหลีกหนีความ
วุ่นวาย 

.766       .766 

4. ท่านต้องการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตร .630       .428 

5. ท่านต้องการใช้เวลาพักผ่อนอย่างสบาย ๆ ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ .533       .656 

6. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็น“กิจการเพื่อสังคม”  .813      .784 

7. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมและผลักดัน
สถานทีท่องเที่ยวธรรมชาติให้เป็นที่รู้จัก 

 .797      .720 

8. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  .711      .639 

9. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่มุ่งสืบทอดภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 .476      .702 

10. ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านอยากไปเรียนรู้   .826     .702 

11. ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านอยากไปสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ 

  .695     .667 

12. ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ   .657     .708 

13. ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายจากการ
ท างานประจ า 

  .501     .761 

14. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกิจกรรมของ
ชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ทดลองท าจริง 

   .790    .835 

15. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้เสริม
จากการท าเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชน 

   .763    .488 

16. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

   .532    .648 

17. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับ
สถานที่หรือสินค้าในท้องถ่ิน 

    .829   .699 

18. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่
โตอย่างยั่งยืน 

    .749   .709 

19. ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่สะท้อนวิถีชีวิตของ
สังคมไทย 

    .625   .670 

20. ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม      .750  .643 
21. ท่านชื่นชอบธุรกิจบ้านพักในฟาร์มที่สามารถสร้างความเพลิดเพลิน
กับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 

     .706  .718 

22. ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านผ่อนคลายทุกครั้งหลังจาก
ใช้บริการ 

     .656  .739 

23. ท่านประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาสัมผัสธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม      .424  .665 

24. ท่านมีความต้องการสัมผัสกับธุรกิจบ้านพักในฟาร์มด้วยตนเองสัก
ครั้ง 

      .820 .742 

25. ท่านต้องการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินในธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม       .694 .696 

26. ท่านมีความต้ังใจที่จะไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม
เป็นล าดับแรกเมื่อต้องการพักผ่อน 

      .684 .660 
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ตารางที่ 3  
แสดง Factor Loading ของข้อค าถามจากการท า EFA (ต่อ) 

Items factors  
1 2 3 4 5 6 7 (h2) 

Eigenvalue 3.28 2.93 2.69 2.51 2.38 2.33 2.22 18.34 
% of variance 14.6 9.98 9.34 9.32 7.96 7.95 7.78 66.93 

Reliability (Cronbachα) 0.83 0.69 0.66 0.59 0.73 0.67 0.65 .70 

 

การศึกษาที่ 3 ผลจาการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(EFA) ในการศึกษาที่ 2 เหลือข้อ
ค าถามจ านวน 26ข้อใน 7 ปัจจัยหลัก จึงได้ท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory 
Factor Analysis : CFA) ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีความซับซ้อน 
มากขึ้น เพ่ือยืนยันโครงสร้างหรือปัจจัยตามทฤษฎีที่ต้องการทดสอบ(Tabachnick&Fidell, 2007) โดย
ใช้โปรแกรม AMOS เวอร์ชั่น21 ประชากรที่สนใจในงานวิจัยนี้คือ นักท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน จ านวน 
200 คน 
 
ตารางที่ 4  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 

 CMIN/DF CFI RMSEA AIC 
7 factor 1.092 .998 .022 46.920 

ห ม าย เห ตุ : n =  200,  CMIN/DF =  Chi-Square/Degree of Freedom,  CFI =  The 
Comparative  Fit Index,   RMSEA =  Root-Mean-Square Error of Approximation,  AIC = 
Akaike’s Information Criterion 
 

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ที่ได้จากการ
ทดสอบโมเดลนั้น  พบว่า มีความสอดคล้องกันสูงมาก  ประกอบด้วยค่า  CMIN/DF = 1.092 ,   
CFI = .998 ,  RMSEA = .022 , AIC = 523.098 ซึ่งมีค่าที่ดีเนื่องจากค่า CFI = .998 เป็นค่าที่ยอมรับ
ได้  และ RMSEA = .022 เป็นค่าที่ยอมรับได้เช่นกัน สรุปผลการท า CFA ทั้งหมดดังตารางที่ 4 ซึ่ง
หมายความว่าผลที่ได้นั้นยืนยันว่า  แบบวัดนี้ประกอบด้วยข้อค าถามที่เหมาะสมทั้งหมด 26 ข้อ 
ประกอบด้วย 7 ปัจจัยประกอบด้วย 
 

1. ปัจจัยต่อความตั้งใจ (Intention) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ ได้แก่ 
1.1 ท่านต้องการธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเพ่ือผ่อนคลายความเครียด 
1.2 ท่านอยู่ในธุรกิจบ้านพักในฟาร์มที่สวยงามและอากาศบริสุทธ์ 
1.3 ท่านต้องการท่องเที่ยวธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเพ่ือหลีกหนีความวุ่นวาย 
1.4 ท่านต้องการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม  
1.5 ท่านต้องการใช้เวลาพักผ่อนอย่างสบาย ๆ ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ 
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2. ปัจจัยต่อความรู้ (knowledge) ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ 
2.1 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็น“กิจการเพื่อสังคม” 
2.2 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมและผลักดันสถานทีท่องเที่ยวธรรมชาติให้ 

เป็นที่รู้จัก 
2.3 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
2.4 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่มุ่งสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. ปัจจัยต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning)ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ 
3.1 ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านอยากไปเรียนรู้ 
3.2 ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านอยากไปสร้างประสบการณ์ใหม่ 
3.3 ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ 
3.4 ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายจากการท างานประจ า 

4. ปัจจัยต่อประโยชน์ต่อชุมชน (Benefit to the community)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 
4.1 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้ทดลอง 

ท าจริง 
4.2 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ช่วยสร้างรายได้เสริมจากการท าเกษตรกรรมซึ่งเป็น 

อาชีพหลักของชุมชน 
4.3 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ปัจจัยต่อสร้างมูลค่า (value)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 
5.1 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่ช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสถานที่หรือสินค้าในท้องถิ่น 
5.2 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่สร้างเศรษฐกิจชุมชนที่โตอย่างยั่งยืน 
5.3 ท่านคิดว่าธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นธุรกิจที่สะท้อนวิถีชีวิตของสังคมไทย 

6. ปัจจัยต่อการพักผ่อน (Rest)ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ ได้แก่ 
6.1 ท่านมีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม 
6.2 ท่านชื่นชอบธุรกิจบ้านพักในฟาร์มที่สามารถสร้างความเพลิดเพลินกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ 
6.3 ธุรกิจบ้านพักในฟาร์มสามารถท าให้ท่านผ่อนคลายทุกครั้งหลังจากใช้บริการ 
6.4 ท่านประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาสัมผัสธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม 

7. ปัจจัยต่อประสบการณ์ (experience)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ ได้แก่ 
7.1 ท่านมีความต้องการสัมผัสกับธุรกิจบ้านพักในฟาร์มด้วยตนเองสักครั้ง 
7.2 ท่านต้องการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม 
7.3 ท่านมีความตั้งใจที่จะไปท่องเที่ยวธุรกิจบ้านพักในฟาร์มเป็นล าดับแรกเม่ือต้องการพักผ่อน 
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ภาพที่ 2 โมเดลการวัด 7 ปัจจัย 
 

ตารางที่ 5  
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของรายตัวแปร 

คู่ความสัมพันธ์ 
ระหว่างปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย
มาตรฐาน 

(Estimate) 
S.E. 

C.R. 
(t-Value) 

P-
Value 

นัยส าคัญทาง
สถิติ 

Intention <--- ATT .699 .160 7.969 *** มี 
knowledge <--- ATT .658 .098 7.969 *** มี 

Learning <--- ATT .757 .122 8.934 *** มี 

Benefit <--- ATT .660 .096 7.522 *** มี 

value <--- ATT .566 .090 6.561 *** มี 

Rest <--- ATT .732 .130 8.185 *** มี 

experience <--- ATT .618 .092 7.255 *** มี 
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ตารางที่ 5 พบว่า ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างในส่วนนี้ผู้วิจัยจะน าเสนอผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างโดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ (1) เป็นผลการตรวจสอบเชิงลู่เข้า  (2) เป็นผล
การตรวจสอบความตรงเชิงจ าแนก  (3) เป็นผลการตรวจสอบความเท่ียงเชิงโครงสร้าง โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

ผลการตรวจสอบเชิงลู่เข้า จากการพิจารณาค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน ระหว่างข้อ
ค าถามแต่ละข้อกับตัวแปรแฝงซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 0.566 – 0.757 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือต้องมี
ค่ามากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่ามาตรวัดมีความตรงเชิงลู่ 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงจ าแนก จากการตรวจสอบความตรงเชิงจ าแนกของมาตรวัดแต่
ละปัจจัยพบว่า AVE ในสดมภ์ที่ท าการตรวจสอบมีค่าสูงกว่าค่า cross construct correlation ทุกค่า
ในสดมภ์เดียวกัน แสดงให้เห็นว่ามาตรวัดมีความเที่ยงตรงเชิงจ าแนกในทุกปัจจัย 

ผลการตรวจสอบความเที่ยงเชิงโครงสร้าง พบว่า ค่าความเท่ียงมีค่าอยู่ระหว่าง 0.566 – 757 มี
ค่าสูงกว่า 0.5  แสดงว่ามาตรวัดมีความเที่ยงเชิงโครงสร้างค่อนข้างสูง 
 
สรุปและอภิปรายผล 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติในธุรกิจบ้านพักในฟาร์มตามมุมมองของนักท่องเที่ยวซึ่งจากการ
ทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดต่างๆเกี่ยวกับทัศนคติเพ่ือน ามาสร้างข้อค าถามและแสวงหาปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อทัศนคติในธุรกิจบ้านพักในฟาร์มและผ่านการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ(EFA)  และ  
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (CFA)  และค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด  ดังที่ได้รายงานมาข้างต้น  
จากข้อค าถามเบื้องต้น  30  ข้อ  เหลือข้อค าถามในตอนสุดท้ายเพียง  26  ข้อ  ซึ่งประกอบ  7  ปัจจัย  
ได้แก่  (1)ปัจจัยต่อความตั้ งใจ (Intention) ประกอบด้วยข้อค าถาม 5 ข้อ (2)ปัจจัยต่อความรู้ 
(knowledge) ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ (3)ปัจจัยต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ (Learning)ประกอบด้วยข้อ
ค าถาม 4 ข้อ (4)ปัจจัยต่อประโยชน์ต่อชุมชน (Benefit to the community)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 
ข้อ (5)ปั จจัยต่อสร้างมูลค่ า (value)ประกอบด้ วยข้อค าถาม 3 ข้อ(6)ปั จจัยต่อการพักผ่อน 
(Rest)ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ (7)ปัจจัยต่อประสบการณ์ (experience)ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 
ข้อจึงได้แบบวัดที่ได้ท าการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพทางจิตมิติในเบื้องต้นมานี้  ซึ่งมีทั้งความตรง
ตามเนื้อหา  ความตรงเชิงโครงสร้าง  และความเชื่อมั่นที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยและแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีข้างต้นโดยเฉพาะงานวิจัยของ(กรวินท์ กรประเสริฐวิทย์(2558)) 
ซ่ึงได้ระบุว่าทัศนคติความรู้ความเข้าใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและเพ่ือสร้างความมั่นใจส าหรับผู้ที่
สนใจในการน าแบบวัดที่ได้รับการพัฒนาในครั้งนี้เพ่ือใช้ในการเก็บข้อมูลจริงต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้ที่สนใจจะพัฒนาในกลุ่มเป้าหมายอ่ืนๆหรือในมุมมองอ่ืนๆสามารถศึกษาเพ่ิมเติมได้  
และหากศึกษาแนวทางการวัดโดยใช้หลักการอ่ืนนอกเหนือจากวิธีที่กล่าวมาในการศึกษาครั้งนี้ควรมร
การทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจในการศึกษาต่อไป  ท้ายที่สุดนี้ประโยชน์ที่ได้จากการ
พัฒนาแบบวัดนี้ก็เพ่ือน ามาใช้ในการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้กับธุรกิจบ้านพักใน
ฟาร์มที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยิ่งๆข้ึนไป 
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แนวคิดในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน 
The Conceptual Model for Central Region’s Local Food Development to 
Sustainable Food Tourism  
 
ณนนท์  แดงสังวาลย์  Nanoln  Dangsungwal1  
เกิดศิริ  เจริญวิศาล  Kaedsiri  Jaroenwisan2 

 
บทคัดย่อ     
 การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่สามารถสร้างความยั่งยืนทั้งด้านทรัพยากร 
สังคม และเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ลักษณะของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะสนใจการเรียนรู้ เพ่ือเกิด
ประสบการณ์ใหม่คู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรม อาหารพ้ืนถิ่นภาคกลางจัดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เกิด
ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจึงถือเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมา
เยือนแหล่งท่องเที่ยว และในช่วงปีที่ผ่านมารายได้จากการท่องเที่ยวของภาคกลางมีอัตราลดลง ดังนั้น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวให้เป็นที่โดดเด่นจึงเป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ดี 
 บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอองค์ประกอบแนวคิดและทฤษฎี ในการพัฒนา
อาหารพ้ืนถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน โดยการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องแล้วท าการวิเคราะห์ ซึ่งจะกล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ส าคัญที่ อาจสัมพันธ์กัน ได้แก่ 
วัฒนธรรมและการบริโภคอาหารไทยท้องถิ่นภาคกลาง ทฤษฎีการท่องเที่ยว แนวคิดหลังสมัยใหม่และ
และการท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิง
อาหาร และแนวคิดนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาหาร 
 
ค าส าคัญ: การท่องเที่ยว การพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่น การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน 
 
Abstract   

Food tourism is one type of niche tourism, which can build the resource, social 
and economic sustainability in the community. The tourist’s characteristic is a person 
who learns for getting new experiences and to conserve cultures. Central region’s local 
food is a cultural heritage that passed on knowledge from the predecessor, regarding 
tourism product which contributes tourist motivation to visit tourist attraction. From 
previous reports showed that central region’s tourism income decreased, thus tourism 
product development is the best way to solve this problem. The purpose of this paper 
is to present the concepts and theories regarding to central region’s local food 
development to be as sustainable food tourism by literature and research review, used 
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content analysis method which is based on relational theories such as cultural and 
central region’s local food behavior, tourism, postmodern and tourism in postmodern, 
sustainable tourism, tourism product, food tourism and innovation in food 
development. 
 
Keywords: Tourism, Local Food Development, Sustainable Food Tourism 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวเชิงอาหารจัดเป็นการท่องเที่ยวในยุคหลังนวสมัย Urry (2002) เป็นการท่องเที่ยว
ทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารจัดเป็น
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในประเภทที่ต้องการความแท้จริง เรียบง่าย วัฒนธรรมและวิถีชีวิต เช่น การ
ค้นหาอาหารประจ าชาติและอาหารพ้ืนถิ่นที่มีวัฒนธรรมแฝงอยู่ (สริตา พันธ์เทียม และคณะ, 2560) 
และจากสถานการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมี
รายได้จากการใช้จ่ายในการท่องเที่ยวจากอาหารและเครื่องดื่มระหว่ างเดินทางของนักท่องเที่ยวติด
อันดับ 1 ใน 3 โดยมีรายได้ 215,093 ล้านบาท หรือ 21.2 เปอร์เซ็นต์ (ส านักปลัดกระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) รูปแบบการท่องเที่ยวดังกล่าว ยังสามารถช่วยให้เกิดการกระจายรายได้จาก
การซื้ออาหาร/เครื่องดื่มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 50 (พรรณี  สวนเพลง และคณะ, 2559)  

จากโอกาสทางธุรกิจที่กล่าวมารัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
ทั้งจากนักท่องเที่ยวซึ่งบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - พ.ศ.
2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับโครงสร้างและมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร มุ่งเน้นพัฒนาจังหวัด 
ภาค และเมืองรอง ด้วยการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มี
ศักยภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2561) ซึ่งนโยบายดังกล่าว
ยังมีความสัมพันธ์กับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (SDGs) ทีเ่น้นการพัฒนาในมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมให้เชื่อมโยงกันด้วยการสร้างงาน ส่งเสริมวัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  (United 
Nations Thailand, 2015) 
 ในปี พ.ศ. 2562 สถานการณ์การท่องเที่ยวของชาวต่างชาติในประเทศไทย ช่วง 6 เดือนแรก
พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมาท่องเที่ยวประเทศไทยเพ่ิมขึ้นด้วยจ านวน 19.76 ล้านคน ซึ่งเพ่ิมจากปี 
2561 ที่มีจ านวน 19.42 ล้านคน แต่น้อยกว่าปี 2560 ส่วนด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศของ
นักท่องเที่ยวชาวไทย พบว่า ด้านรายได้จากการท่องเที่ยวในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562 พบว่า มีการ
ขยายตัวน้อยที่สุดในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะภาคกลางซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ีมีรายได้จากผู้เยี่ยมเยือนชาว
ไทยต่ าที่สุด เนื่องจากนักท่องเที่ยวส่วนมากเป็นนักทัศนาจรที่ไม่ประสงค์พักค้างคืน (ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) จากอัตรารายได้ของการท่องเที่ยวในประเทศและเขตภาค
กลางที่ลดลง ท าให้ธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหารจ าเป็นต้องหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่โดดเด่นเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวมาเยือนและใช้จ่ายมากข้ึน ผู้เขียนจึง
มีความสนใจเขียนบทความวิชาการ เรื่องแนวคิดในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิง
อาหารอย่างยั่งยืน ซึ่งมีขอบเขตด้านเนื้อหาประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ แนวคิด
วัฒนธรรมและการบริโภคอาหารไทยท้องถิ่นภาคกลาง ทฤษฎีการท่องเที่ยว แนวคิดหลังสมัยใหม่และ
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และการท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แนวคิดผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว แนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร และแนวคิดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาหาร  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือน าเสนอองค์ประกอบแนวคิดและทฤษฎี ในการพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นภาคกลางสู่การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนด้วยวิธีการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เป็นแนวทางส าหรับการสร้างความเข้าใจเชิงทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่นภาค
กลางสู่การเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว  
 
การทบทวนวรรณกรรม  
วัฒนธรรมและการบริโภคอาหารไทยพื้นถิ่นภาคกลาง  

วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่แสดงถึงวิถีชีวิตของหมู่คณะหรือสิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, 2556) วัฒนธรรมอาหารไทยจัดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างสรรค์
และพัฒนาขึ้นมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ ระบบเกษตรกรรม ค่านิยม ชนชาติอ่ืนจากการ
อพยพย้ายถิ่นฐาน การเผยแพร่ศาสนา การค้า และความสัมพันธ์ทางการทูต  โดยแหล่งวัฒนธรรมหลัก
ในภาคกลางจะเกิดขึ้นในพื้นที่ราบลุ่มที่มีแม่น้ าล าคลองและป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์จนเกิดเป็นค่านิยม
และขนบธรรมเนียมประเพณี (วรวุธ สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2546)  

อาหารเป็นองค์ประกอบส าคัญทางวัฒนธรรม โดยต ารับอาหารจะสามารถบ่งชี้เอกลักษณ์ เชื้อ
ชาติ และลักษณะของบุคคลในท้องถิ่นได้ (Bryant et al., 2003) ดังนั้น วัฒนธรรมอาหารไทยจึงจัดเป็น
ทรัพยากรที่คุณค่าที่เกิดจากการสั่งสมภูมิปัญญา ประสบการณ์ และทักษะของบรรพบุรุษในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบเพ่ือปรุงอาหารส าหรับใช้บริโภคและถ่ายทอดมาจนถึง
ปัจจุบัน (วศินา จันทรศิริ, 2560) อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลจากหลายชาติ เนื่องจาก
ประเทศไทยติดต่อกับต่างชาติตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งมีทั้งชาวยุโรปและเอเชีย ด้าน
รสชาติของอาหารคาวจะมีรสชาติที่หลากหลาย อาทิ เค็ม เผ็ด มัน หวาน เช่น สายบัวต้มกะทิ สะเดา
ลวกกับน้ าปลาหวาน น้ าพริกปลาทู ส่วนอาหารหวานจะนิยมท ารสหวานจัด เช่น ชุดขนมเครื่องทอง 
ขนมตาล ขนมดอกโสน (ศรุดา นิติวรการ, 2557) ส าหรับความส าคัญของอาหารในด้านการเป็นตัวแทน
ทางวัฒนธรรมในบริบทการท่องเที่ยวจากกรณีการศึกษาการรับรู้วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ของอาหาร
พ้ืนถิ่นในประเทศมาเลเซียของ Jalis et al. (2009) พบว่า การใช้บริการร้านอาหารและท ากิจกรรม
ประกอบอาหารสามารถสร้างการรับรู้ความดั้งเดิมของรสชาติ วัตถุดิบ การเตรียมและปรุง การถ่ายทอด
ประสบการณ์ วัฒนธรรมการบริโภคแบบพ้ืนบ้านของประเทศได้ ดี จึงสรุปได้ว่า วัฒนธรรมและการ
บริโภคอาหารไทยพ้ืนถิ่นภาคกลางเป็นสิ่งที่แสดงถึงเอกลักษณ์ เชื้อชาติ และวิถีชีวิตของคนไทยภาค
กลางที่ถูกพัฒนาจากองค์ประกอบด้านภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม เชื้อชาติ และทรัพยากรที่มีในภูมิภาค 
จากนั้นได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ปัจจุบัน ส าหรับความส าคัญของวัฒนธรรมการบริโภคอาหารไทย
พ้ืนถิ่นภาคกลางที่มีต่อการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนนั้น ถือเป็นเป้าหมายอีกมิติของ
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การพัฒนาเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ส่งเสริมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและยังสามารถเป็น
ตัวแทนในการสร้างการรับรู้ทางวัฒนธรรมให้แก่นักท่องเที่ยวได้ดี 
 
การท่องเที่ยว (Tourism) 

การท่องเที่ยว คือ ลักษณะของการเดินทางชั่วคราวไปยังจุดหมายปลายทางนอกบ้านหรือนอก
สถานที่ท างานโดยมีการเข้าพักอาศัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่สร้างขึ้น ทั้งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พักผ่อน นันทนาการ ธุรกิจ หรืออ่ืน ๆ ภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (Thirumoorthi & Wong, 
2015) การจัดการท่องเที่ยวเป็นสหสาขาวิชาชีพที่ต้องเกี่ยวข้องกับศาสตร์หลายแขนงเพ่ือท าความเข้าใจ
พฤติกรรมการท่องเที่ยว แรงจูงใจและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยว ความส าคัญของ
การท่องเที่ยวสามารถแยกได้ 4 มิติ คือ (1) ด้านเศรษฐกิจของประเทศ (2) ด้านสังคมก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ของมนุษยชาติและสันติภาพระหว่างเจ้าบ้านและผู้มาเยือน (3) ด้านการเมือง และ  
(4) ด้านสิ่งแวดล้อม (สมบัติ กาญจนกิจ, 2557) ทั้งนี้การก้าวเข้าสู่สังคมหลังสมัยใหม่ถือเป็นความท้า
ทายต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว เนื่องจากพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะมีความสนในความรู้สึกและการ
เรียนรู้และมีแนวโน้มไปเที่ยวแหล่งใหม่พร้อมค้นหาประสบการณ์จากแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมมาก
ขึ้น (Bernini & Cracolici, 2015) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความส าคัญของการท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันเป็น
กิจกรรมที่มีอิทธิพลต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นความรู้สึกและประสบการณ์ ท าให้การจัดการท่องเที่ยวจ าเป็นต้องอาศัยหลักการ
จัดการยุคหลังสมัยใหม่เป็นกรอบแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคบนพื้นฐานความยั่งยืนได้ด ี 
 
แนวคิดหลังสมัยใหม่และและการท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่  

แนวคิดหลังสมัยใหม่เป็นกระแสที่แสดงถึงปฏิกิริยาที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของการเติบโต
ของเศรษฐกิจ สังคม และการถูกครอบง าด้วยสื่อและเทคโนโลยีที่ท าให้เกิดการถ่ายเทข่าวสารและข้อมูล 
(จรัสพิมพ์ วังเย็น, 2554) ลักษณะของกระแสนี้จะผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบศึกษาทดลอง 
(Experimentalism) กับแนวคิดการสะท้อนความจริงเชิงวิพากษ์ (Critical Reflexivity) จึงเป็นการล้ม
ล้างทฤษฎีกระแสหลักเพ่ือหามุมมองการสร้างใหม่  ลดการผูกขาดอ านาจและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่าย
สามารถเข้าถึงความจริง (ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี, 2558) ลักษณะแนวคิดของกลุ่มคนยุคนี้จะเชื่อว่ามีความจริง
ที่หลากหลายจะไม่ตีความใดเป็นที่สุดจะให้ความสนใจส่วนย่อย และมีความเคารพต่อพ้ืนที่ส่วนบุคคล
มากขึ้น ทั้งนี้  Warren (2020) กล่าวถึง การลักษณะของการออกแบบและสร้างผลงานในยุคหลัง
สมัยใหม่จะเป็นลักษณะผลิตเฉพาะกลุ่ม โดยผู้บริโภคจะมองที่ความรู้สึกและการน าไปสู่การค้นหาความรู้
และความจริงมากกว่า (Diaconu, 2014) 

ส าหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในยุคหลังสมัยใหม่ การประเมินประสบการณ์ของ
นักท่องเที่ยวจะไม่สามารถสรุปได้จากการการรับรู้ถึงความแปลกใหม่อย่างเดียวแต่จะประเมินจาก
ทัศนคติและประสบการณ์ร่วมด้วย ดังนั้น เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว คือ การสนใจใน
รายละเอียดของความรู้สึกและพฤติกรรมส่วนบุคคลและการสร้างฐานข้อมูลที่บันทึกความต้องการ
เฉพาะของลูกค้า (D'Urso et al., 2016) นอกจากนี้ Nuryanti (1996) ชี้ให้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรม
เป็นสิ่งที่ส าคัญของการท่องเที่ยวหลังสมัยใหม่ที่เกิดจากการพ่ึงพาระหว่างการท่องเที่ยวกับชุมชนใน
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ท้องถิ่น จากการเปลี่ยนแปลงข้างต้นรัฐบาลไทยจึงให้ความส าคัญกับการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยว 
โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ซึ่งมุ่งเน้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมและมรดก
ของท้องถิ่นที่สามารถตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์แก่นักท่องเที่ยวด้วย
การเปิดโอกาสให้มีส่วนในการด าเนินกิจกรรมกับคนในชุมชน  

สรุปได้ว่า ลักษณะของมนุษย์ในยุคหลังสมัยใหม่โดยรวมจะเป็นการหาความรู้และความจริงด้วย
การศึกษาทดลองและการคิดเชิงเหตุและผลส่งผลท าให้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงใน
ลักษณะมีความต้องการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ร่วมกับการรับรู้ถึงความรู้สึกการมีส่วนร่วมและการ
พ่ึงพาในสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่ไปเยือน ด้วยเหตุนี้แนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุค
หลังสมัยใหม่จึงมีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนร่วมด้วย  
 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism) 

การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติ  สังคม และ
วัฒนธรรมในพ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยวทั้งที่ถูกสร้างขึ้นหรือจากธรรมชาติเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ความ
เป็นอยู่และระบบทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนรวมถึงการรักษาทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้
ยังมุ่งเน้นการจัดการด้านต้นทุนและผลประโยชน์ที่ได้รับ การรักษาความปลอดภัยและการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเที่ยว (Briassoulis, 2002) ด้วยเหตุนี้จึงถือว่าเป็นการจัดการที่บูรณาการ
ศาสตร์หลายแขนง (Bramwell, 2015) 

The Global Sustainable Tourism Council หรือ GSTC (2019) ได้ระบุเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ด้านพิจารณาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การจัดการเพ่ือความ
ยั่งยืน ได้แก่ โครงสร้างการจัดการ ความร่วมมือพันธมิตรทางธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง (2) ความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การมอบผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจภายในท้องถิ่น คุณภาพชีวิต
และผลกระทบทางสังคมจากธุรกิจ (3) ความยั่งยืนทางวัฒนธรรม ได้แก่ การปกป้องมรดกทางวัฒนธรรม 
การเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และ (4) ความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การอนุรักษ์มรดก
ทางธรรมชาติ การบริหารทรัพยากร และการจัดการของเสียและการปล่อยมลพิษ โดยประเด็นส าคัญ
เพ่ือใช้เป็นตัวก าหนดแนวทางในการพัฒนาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คือ 
ทรัพยากร สุนทรียศาสตร์ เศรษฐกิจ และมรดกที่มีในท้องถิ่น (Dansa & Gonzálezb, 2019) ทั้งนี้      
ปิรันธ์ ชิณโชติ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559) กล่าวถึงจุดเด่นของการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าเป็นกิจกรรม
ที่เหมาะส าหรับยุคหลังสมัยใหม่เนื่องจากมีการส่งเสริมการใช้วัฒนธรรมและทรัพยากรในท้องถิ่นสู่การ
ผลิตเป็นสินค้าและบริการซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ท้องถิ่นและมีการกระจายรายได้ให้ชุมชนเกิด
เศรษฐกิจที่ดีและยั่งยืนแก่ชุมชน  

จากที่กล่าวมาเห็นได้ว่า การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเป็นการจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีผลดีในด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และยังช่วยรักษาทรัพยากรที่มีในชุมชนให้
คงอยู่ ส าหรับในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารยั่งยืนเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงค์ของ
นักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาบนพ้ืนฐานของเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนทั้ง 4 
องค์ประกอบ คือ การจัดการเพ่ือความยั่งยืน เศรษฐกิจและสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
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ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Tourism products) 
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว คือ สิ่งที่บุคคลซื้อเพ่ือเดินทางจากจุดหมายหนึ่งไปยังจุดหมายหนึ่ง 

และซื้อในขณะที่อยู่ในภูมิล าเนาอ่ืน ทั้งนี้ องค์ประกอบที่ส าคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สร้างมูลค่า
และเป็นแรงจูงใจท าให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ของ Smith’s five element model ประกอบด้วย 
ลั กษณ ะทางกายภ าพ  (Physical plants) การให้ บ ริการ  (Service) สิ่ งอ านวยความสะดวก 
(Hospitality) การมี อิสระในการเลื อก ใช้บ ริการ (Freedom of choice) และการมี ส่ วน ร่วม 
(Involvement) โดยจะเริ่มต้นจากการให้นักท่องเที่ยวมีอิสระในการเลือกใช้บริการคู่กับการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม จากนั้นส่งผ่านไปยังการให้บริการและการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก (Jing, 2010) 

ประเภทของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่นักท่องเที่ยว (Mckercher, 2016) ประกอบด้วย 5 ประเภท ดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความ
ต้องการพ้ืนฐานหลักของมนุษย์ (2) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความต้องการส่วนตัว (3) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจาก
การสร้างโดยมนุษย์ (4) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากธรรมชาติ ทั้งนี้ ปัจจุบันได้มีการบูรณาการผลิตภัณฑ์ที่เกิด
จากการสร้างโดยมนุษย์และเกิดจากธรรมชาติเข้าด้วยกันเพ่ือวัตถุประสงค์ของการตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายให้ได้มากขึ้น (5) ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ เนื่องด้วยความคาดหวัง
ของนักท่องเที่ยวมีความแตกต่างกัน การพัฒนาและส่งเสริมทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์หลัก
จึงเป็นประเด็นที่ส าคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  โดย Benur & Bramwell (2015) ได้เสนอ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวว่ามี 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนฐาน (Mass Tourism) และการเพ่ิมจ านวนของผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวทางเลือก (Nich Tourism) ทั้งนี้ ในขั้นตอนการพัฒนาจ าเป็นต้องพัฒนาความสัมพันธ์เพ่ือ
สร้างความร่วมมือในเชิงพ้ืนที่ด้วย  

จากแนวคิดที่กล่าวมา ชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคหลังสมัยสมัยที่สนใจ
ประสบการณ์และความรู้สึกซึ่งท าให้ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวนั้นมีความหลากหลาย ดังนั้น
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบการ ชุมชน และแหล่ง
ท่องเที่ยวจ าเป็นต้องบูรณาการระหว่างความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้ง 5 ประเภทดังที่กล่าวมาร่วม
กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 
การท่องเที่ยวเชิงอาหาร 

การท่องเที่ยวอาหาร (Food Tourism) เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งที่ได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเที่ยวหลายประเทศ ด้วยเหตุนี้แหล่งจ านวนมากต่างใช้อาหารพื้นถิ่นเป็นเครื่องมือ
ในการส่งเสริมการตลาด ภูริ ชุณห์ขจร (2560) อธิบายลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงอาหารว่าเป็นการ
ท่องเที่ยวที่ผสมผสานธรรมชาติ วัฒนธรรม การบริการ การเข้าถึงทรัพยากรท่องเที่ยว และเอกลักษณ์
เฉพาะของพ้ืนที่รวมเป็นประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเชิงอาหารจะเป็น
นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ต้องการความแท้จริงด้านวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (สริตา พันธ์เทียม และคณะ, 
2560) ทั้งนี้องค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหารมี 5 ส่วนดังนี้ (1) แรงจูงใจ 
(Motivation) คือ การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทางวัฒนธรรม คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของ
อาหารที่โดดเด่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสร้างความตื่นเต้น และการสร้างคุณค่าเชิง
สุขภาพให้แก่นักท่องเที่ยว (2) วัฒนธรรม (Culture) คือ คุณลักษณะที่ปรากฏ รสชาติ ปริมาณการใช้ 
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ประสบการณ์ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (3) ความดั้งเดิมของอาหาร (Authenticity) คือ การ
เชื่อมโยงที่หลากหลายระหว่างสถานที่ ภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม สถานที่ รสชาติ และประวัติผู้สร้างสรรค์
รายการอาหาร (4) การจัดการและการตลาด (Management and Marketing) คือ การแสดงถึงความ
น่าเชื่อถือของสถานที่ การสร้างภาพลักษณ์ วิธีการน าเสนอ แรงจูงใจ ความพึงพอใจ และพฤติกรรม
ผู้บริโภค และ (5) การก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนของพ้ืนที่ท่องเที่ยว (Destination Orientation) เช่น 
การแสดงถึงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอาหารของแหล่งท่องเที่ยวอย่างชัดเจน (Ellisa et al., 2018) 

จากการวิเคราะห์บทความเกี่ยวกับการน าเสนอข้อมูลสุดยอดอาหารและเครื่องดื่มโลกในปี 
2011 และปี 2018 ของ CNNgo ( Cable News Network: CNN) ที่ผ่านมา พบว่า แกงมัสมั่นได้รับ
ความนิยมเป็นอันดับที่ 1 รองลงมา คือ ต้มย ากุ้งและส้มต า ซึ่งทั้ง 3 รายการนี้ได้รับความนิยมทั้ง 2 รอบ
ของการจัดอันดับ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, มปป.) นอกจากนี้ อรอนงค์ ทองมี (2558) ยังกล่าวถึง
รายการอาหารไทยที่ขึ้นชื่อส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เช่น มัสมั่น ผัดไท แกงเขียงหวาน ต้มข่าไก่ 
ต้มย ากุ้ง ข้าวมันไก่ ผัดกระเผา หมูสะแต๊ะ ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ และรวมถึงการบริโภคอาหารแบบ
ส ารับของกลุ่มชาติพันธุ์ในแต่ละภูมิภาคยังสามารถสร้างความท้าทายให้กับนักท่องเที่ยวได้ดี  ดังผล
การศึกษาความส าเร็จของการรับรู้อัตลักษณ์อาหารพ้ืนถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวเชิงอาหารประจ า
จังหวัดเลยของ Chaigasem & Tunming (2019) พบว่า การค้นหาเมนูพ้ืนถิ่นของจังหวัด เช่น ข้าวปุ้น
น้ าแจ่วเพ่ือเป็นรายการอาหารส าหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นสามารถสร้างการตระหนักรู้
ด้านรสชาติ ส่วนประกอบพ้ืนถิ่น คุณค่าทางโภชนาการ คุณภาพและความคุ้มค่า และสร้างภาพลักษณ์
อาหารประจ าจังหวัดที่มีความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่รับประทานในชีวิตประจ าวันให้แก่
นักท่องเที่ยวได้ดี  

จากที่กล่าวมาชี้ให้เห็นว่า การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศไทยสามารถเป็นเครื่องมือที่
ดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีความต้องการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มาเยือนได้ โดยเฉพาะอาหารพ้ืนถิ่นซึ่ง
เป็นอาหารที่ความโดดเด่นขององค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาทิ การสร้าง
แรงจูงใจ วัฒนธรรม ความดั้งเดิมของอาหาร และหากพิจารณาถึงแนวการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลาง
เพ่ือเป็นผลิภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว การพัฒนาจึง
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาจากเดิมที่ผู้ผลิตเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมเป็นการให้นักท่องเที่ยว
ได้มีส่วนร่วม อีกทั้งควรมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยผลดีที่
เกิดข้ึนนอกจากจะได้ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ตรงความต้องการของนักท่องเที่ยวแล้วแต่ยังสามารถช่วย
สร้างความหลากหลายที่ยั่งยืนให้แก่การท่องเที่ยวและชุมชนอีกด้วย  
 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอาหาร   

นวัตกรรมเป็นกระบวนการน าสิ่งใหม่หรือความคิดเพ่ือแก้ปัญหาและเป็นกระบวนการสร้างการ
ยอมรับโดยมีวิธีการด าเนินการตามความคิดและกระบวนการ ด้วยเหตุนี้ นวัตกรรมการบริการจึงเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการพัฒนาลักษณะสินค้าหรือบริการใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าด้วยการบูรณาการศาสตร์คู่กับการสร้างปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าอันก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการ
บริการ (วลัยลักษณ์ รัตนวงศ์ และคณะ, 2557) ทั้งนี้ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์บริการส าหรับร้านอาหาร
ขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์บริการ 
(Product Innovation) คือ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่หรือมีปรับปรุงอย่างมีนัยส าคัญ  
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(2) นวัตกรรมด้านกระบวนการการจัดการ (Process Innovation) คือ การเปลี่ยนแปลงโดยมุ่งหวังเพ่ิม
ผลผลิตและประสิทธิภาพ และ (3) นวัตกรรมทางการตลาด (Marketing Innovation) เป็นกระบวนการ
จัดการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงสร้างและการสร้างความร่วมมือของธุรกิจทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร (Camisona & Monfort, 2012) อย่างไรก็ตามกระบวนการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
อาหารยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่ผู้ประกอบการนั้นเรียนรู้สิ่งใหม่เพ่ือการพัฒนาอาหารด้วยเช่นกัน (Olsen, 
2015) นั่นแสดงว่า ผู้ประกอบการควรพิจารณาถึงทุนมนุษย์ของผู้ประกอบการเอง (Human Capital of 
the restaurant owner) รวมถึงการรับรู้ระดับความสามารถของผู้ประกอบการ (Entrepreneurial 
self-efficacy; ESE) (Lee et al., 2016) 

ทั้งนี้ เกณฑ์พ้ืนฐานในการพิจารณานวัตกรรมประกอบด้วย 2 ส่วน คือ สิ่งบ่งชี้รูปแบบต่าง ๆ 
จากนวัตกรรมและผลกระทบของนวัตกรรมที่สามารถสังเกตได้ (Hall & Williams, 2008) โดยการวัด
ระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอาหารและบริการสามารถใช้การสอบถามระดับการรับรู้การตอบสนอง
ความต้องการขณะใช้บริการเมื่อเปรียบเทียบกับประสบการณ์ของการให้บริการกับคู่แข่ง (Lin, 2013) 
ควบคู่กับการพิจารณาสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการออกแบบ
หรอืสร้างนวัตกรรมอาหารขึ้นมาใหม่ด้วย (Grissemann et al., 2013) 

การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เป็นกระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ที่เน้นมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบที่ใช้จินตนาการหลากหลายจากกลุ่มคนต่าง
สาขา ต้นแบบที่สร้างขึ้นจะถูกน าไปทดสอบเพ่ือน าผลลัพธ์ไปปรับแก้จนได้นวัตกรรมที่สมบูรณ์ ขั้นตอน
ของกระบวนการคิดเชิงออกแบบของ ดี สกูล (IDEO) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) การท าความ
เข้าใจเชิงลึก (Empathize) (2) การตีความปัญหา (Define) (3) การระดมจินตนาการแบบไร้ขีดจ ากัด 
(Ideate) (4) การพัฒนาต้นแบบ (Prototype) และ (5) การทดสอบต้นแบบ(Test) (นุชจรี  กิจวรรณ, 
2561) ในอุตสาหกรรมอาหารการคิดเชิงออกแบบถือเป็นวิธีการเรียนรู้ส าหรับสร้างนวัตกรรมอาหารเพ่ือ
การปรับปรุงและทดสอบคุณภาพอาหาร โดยแนวทางในประยุกต์ใช้การคิดเชิงออกแบบเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารที่ส าคัญประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ (1) การท าความเข้าใจเชิงลึก 
(Customer Empathize) การท าความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด (2) การพิจารณาปัญหาและ
พัฒนาเพ่ือสร้างต้นแบบ (Visualization and Rapid Prototyping) และ (3) การบูรณาการองค์ความรู้ 
(Collaboration) ข้อดีอีกด้านของการใช้การคิดเชิงออกแบบ คือ ช่วยพัฒนาความคิดของพนักงานที่เกิด
ระหว่างการสร้างนวัตกรรมใหม่ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์กร (Olsen, 2015)  

จากนิยามและความส าคัญของนวัตกรรมและนวัตกรรมอาหารชี้ให้เห็นถึง การพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืนต้องอาศัยความร่วมมือและองค์ความรู้หลาย
ด้าน ซึ่งเริ่มจากการท าความเข้าใจเชิงลึกของนักท่องเที่ยว การพิจารณาปัญหาและสร้างต้นแบบ และ
การบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือหาข้อสรุปที่สามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้
ยังรวมถึงทุนมนุษย์และการรับรู้ระดับความสามารถของผู้ประกอบการซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้น าของการ
พัฒนา ความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในองค์กร ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเลือกวิธีการ
พัฒนาที่เหมาะกับขนาดธุรกิจ ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวและความต้องการผู้บริโภค  
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สรุปและอภิปรายผล  
 การท่องเที่ยวเชิงอาหารเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวทางเลือกที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรมในท้องถิ่น ส าหรับความพร้อมของอาหารพ้ืนถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารในเขตภาคกลาง พบว่า เป็นภูมิภาคที่มีวัฒนธรรมการบริโภคอาหารที่หลากหลายอัน
เกิดจากลักษณะภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ส่งผลท าให้มีวัตถุดิบและวิธีการปรุงที่แตกต่างจากภูมิภาคอ่ืน 
นอกจากนี้ยังรวมถึงการได้รับอิทธิพลจากชาติอ่ืน ๆ ในอดีต โดยประโยชน์จากการจัดการท่องเที่ยวเชิง
อาหารพ้ืนถิ่นภาคกลางนั้นสามารถแบ่งออกได้ 2 มิติ คือ มิติการสร้างความยั่งยืนในระดับชุมชน ได้แก่ 
การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีการจ้างงานในระดับชุมชน การอนุรักษ์วัฒนธรรมอันเกิดจาก
ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ และการบริหารทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่มี ในพ้ืนที่ด้วยการท่องเที่ยว 
ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย และมิติการสร้างความยั่งยืนใน
ระดับประเทศ ได้แก่ การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและดึงดูดการมาเยือนของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ผ่านการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมอาหารพ้ืนถิ่นของไทย อย่างไรก็ตามผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลง
ทางพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายมากขึ้นท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจต่อนักท่องเที่ยวรวมถึงท าให้เกิดความพึงพอใจจนเกิดกลับมาใช้บริการซ้ า 
บทความวิชาการนี้จึงสรุปองค์ประกอบเชิงทฤษฎีที่ใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาอาหารพ้ืนถิ่น
ภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่างยั่งยืน (แสดงดังภาพที่ 1)   

องค์ประกอบเชิงทฤษฎีที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิง
อาหารอย่างยั่งยืนจะมีความเชื่อมโยงในภาพรวม 3 ส่วน ดังนี้ (1) แนวคิดและทฤษฎีหลัก คือ การใช้
แนวคิดการจัดการหลังสมัยใหม่เป็นทฤษฎีหลัก เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความเชื่อว่าความรู้และความจริงมีความหลากหลาย 
(2) แนวคิดและทฤษฎีรอง ประกอบด้วย ทฤษฎีการท่องเที่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดประสงค์และความ
ต้องการของนักท่องเที่ยว แนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ทรัพยากรที่โดยเฉพาะอาหารที่มีอยู่ในชุมชนด้วยการบูรณาการเพ่ือการคงอยู่ทางสังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน แนวคิดและทฤษฎีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวซึ่งมีความสัมพันธ์กับการสร้างความ
เข้าใจลักษณะและความส าคัญของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในแต่ละระดับที่มีอยู่ในชุมชนสู่การใช้เป็น
แนวทางในการเลือกประเภทผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว และแนวคิดและทฤษฎีการท่องเที่ยวเชิงอาหารที่มี
ความสัมพันธ์การท่องเที่ยวทางเลือกที่สามารถตอบสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยว
ผ่านกิจกรรมทางอาหารที่ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น และ (3) แนวคิดและทฤษฎีเสริม ประกอบด้วย 
แนวคิดและทฤษฎีวัฒนธรรมและการบริโภคอาหารไทยพื้นถิ่นภาคกลางสัมพันธ์กับการค้นหาอัตลักษณ์
ของอาหารพ้ืนถิ่นภาคกลางที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวและแนวคิดและทฤษฎี
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอาหารที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบ 
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ภาพที่ 1 กรอบความคิดเชิงทฤษฎีในการพัฒนาอาหารพื้นถิ่นภาคกลางสู่การท่องเที่ยวเชิงอาหารอย่าง
ยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าสาเหตุหลักของการมาเยือนของนักท่องเที่ยวเชิงอาหาร คือ การสร้าง
แรงจูงใจที่สามารถสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นแก่นแท้
ของอาหารพ้ืนถิ่นภาคกลาง วิธีการจัดการทรัพยากรด้านอาหารและวัฒนธรรมในชุมชนและวิธีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว จึงถือว่าเป็น
ประเด็นที่ส าคัญต่อการศึกษาในอนาคตต่อไป  
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บทคัดย่อ  

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบริบทการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมเพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ซึ่งเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 

ผลการศึกษาพบว่า ปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวและเพียบพร้อมไปด้วย
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม อีกทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งผื่นป่า สายน้ า ภูเขา และ
ท้องทะเล ที่ด ารงความสมบูรณ์และสวยงาม อีกทั้งยังมีวิถีชีวิต ประเพณี และหลักศรัทธาความเชื่อของ
ผู้คนที่หลากหลายมาผสมผสานกันผ่านการอยู่ร่วมกัน โดยเกิดจากการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ของชาติ
พันธุ์และการอยู่รวมกันจนกลายเป็นเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยจีน และชาวไทย
มุสลิม ปัจจุบันกลายปัตตานีถูกเรียกขานเป็น “เมืองปัตตานีบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” ซึ่งเป็น
รากฐานที่เข้มแข็งต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในมิติทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
ค าส าคัญ: พหุวัฒนธรรม ความยั่งยืน 
3 
Abstract 

The objective of this research is to study the context of coexistence on the 
multicultural path in order to lead to the development of multicultural tourism in 
Pattani Province. This research is a qualitative research and data was collected from in-
depth interviews and non-participation observation.  

The study found that Pattani is a province that is unique and rich in history, art, 
culture, and an abundance natural resources including forests, rivers, mountains and 
the sea that are extremely beautiful. There is also a way of life, traditions and the 
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beliefs of various people blended together through cohabitation which are caused by 
the maintenance of ethnic identities and the cohabitation which resulted in 
multiculturalism of the Thai Buddhists, Chinese Thais and Muslim Thais. Pattani has 
recently become a city on the multicultural ring road which is considered as a strong 
foundation for sustainable tourism in the social and cultural dimensions. 

 
Keywords: Multiculturalism, Sustainability 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นกลไกท่ีท าให้มนุษย์สามารถตอบสนองความต้องการในเรียนรู้ด้วยการเดินทาง
ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ที่มีความแตกต่างจากพ้ืนที่อาศัยของตน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการ
ขยายตัวของระบบเครือข่ายการสื่อสาร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี การคมนาคม และการแข่งขัน
ต่างๆ ล้วนส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก แม้ว่าโลกเผชิญปัญหาด้านการเมือง เศรษฐกิจ
และภัยพิบัติทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก แต่ความเป็นโลกาภิวัฒน์ยังคงส่งเสริมให้มนุษย์เดินทาง
ท่องเที่ยวทั่วโลกในอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งองค์กรการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) ยืนยัน
ว่าการท่องเที่ยวยังคงเติบโตต่อไปและท าคาดว่าปี 2563 จะมีการเดินทางทั่วโลกจานวน 1.56 พันล้าน
ครั้ง การเดินทางจานวนมหาศาลนี้ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมข้ามชาติทั้งในระดับท้องถิ่น  
ภูมิภาค และโลก (WTO : 2001) และวัฒนธรรมจะเป็นสิ่งดึงดูดใจที่ส าคัญที่ทาให้นักท่องเที่ยวเดินทาง
ไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก ขณะเดียวกัน วัฒนธรรมของแต่ละประเทศจะมีการเคลื่อนไหวไปยังประเทศ
อ่ืนโดยผ่านการประชุมหรือสัมมนา การจัดงานแสดงสินค้า อาหาร ดนตรี ภาพยนตร์ และสื่อโฆษณา
ต่างๆ (Richards, 2007: 4) ซึ่งยิ่งท าให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังพ้ืนที่ที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตน
เพ่ือเรียนรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าสถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี เทศกาล วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่อ่ืน
เรียกว่า “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” (นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย, 2554 : 32) 

เมื่อเอ่ยถึง “จังหวัดชายแดนภาคใต้” หลายๆ คนมักจะโยงไปถึงภาพเหตุการณ์ไม่สงบ เสียง
ระเบิด และกระสุนปืน แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งพ้ืนที่นี้กลับเต็มเปี่ยมไปด้วยความศรัทธาท่ามกลางความเชื่อ
หลากหลาย เกิดเป็นสังคมพหุวัฒนธรรม “จีน-พุทธ-มุสลิม” ที่อยู่ร่วมกันมาอย่างช้านาน โดยเฉพาะใน
จังหวัดปัตตานี 

ปัตตานีเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมมาแต่โบราณ ตามธรรมชาติของเมืองท่า ซึ่งเป็นศูนย์กลางการ
เดินเรือ เป็นจุดเทียบท่าของพ่อค้าพาณิชย์ และผู้อพยพย้ายถิ่นฐาน พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีการ
ตั้งถิ่นฐานอาณาจักรโบราณในคาบสมุทรมลายูมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 7 โดยมีอาณาจักรลังกาสุกะเป็น
อาณาจักรแรกในคาบสมุทร และปัตตานีก็เป็นเมืองท่าของอาณาจักรนี้ อาณาเขตของอาณาจักรลังกะสุ
กะจรดทะเล 2 ฝั่ง คือฝั่งตะวันออกติดกับอ่าวไทยบริเวณปัตตานี และฝั่งตะวันตกติดอ่าวเบงกอลจรด
เมืองไทรบุรี จึงเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรืองมากในอดีต นอกจากการประมงแล้ว ยังต้อนรับเรือสินค้าจากท้ังจีน 
อาหรับ ยุโรป อย่างโปรตุเกส อังกฤษ และฮอลันดา ด้วย นอกจากนี้ยังมีส าเภาจีนที่อพยพคนมาตั้งถิ่น
ฐานอีกเป็นจ านวนมากแต่ละยุค ด้านศาสนาพ้ืนที่นี้ก็เคยนับถือฮินดูมาก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพุทธ มาสู่
นครอิสลาม ปัตตานีจึงมีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างศาสนาฮินดู พุทธ อิสลาม และความเชื่อของชาว
จีนด้วย 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 505 -



นอกจากนี้จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นอีกท่ีหนึ่งที่โดดเด่นในแง่สังคมพหุวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยว
อันเลื่องชื่อของจังหวัดนี้มีทั้งวัด มัสยิด และศาลเจ้าของพี่น้องชาวจีน โดยเฉพาะมัสยิดกรือเซะ ซึ่งตั้งอยู่
ที่ ต.ตันหยงลูโละ อ.เมืองปัตตานี เป็นศาสนสถานของพ่ีน้องมุสลิมนั้น ใช้ปฏิบัติศาสนกิจมากันตั้งแต่
ก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยังคงใช้ปฏิบัติศาสนกิจต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ถัดจากมัสยิดกรือ
เซะ ก็เป็นสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาสนสถานที่พ่ีน้องชาวจีนเคารพนับถือ และวัดช้างไห้ ของชาวไทย
พุทธ จากปัจจัยทั้งหมดข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาพหุวัฒนธรรมการท่องเที่ยว สู่การศึกษา
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลากหลายในจังหวัดปัตตานี  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาบริบทการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  
2. เพ่ือศึกษาพหุวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี 
 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรม หัวข้อนี้ผู้วิจัยได้ส ารวจวรรณกรรมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

แนวคิดพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะอธิบาย ใน 2 หัวข้อ คือ หัวข้อแรกความหมายและองค์ประกอบของพหุ
วัฒนธรรม และหัวข้อท่ีสองคือ แนวคิด การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม มีรายละเอียดดังนี้  

ความหมายและองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม สังคมที่ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย
ทางชาติพันธุ์มีความแตกต่างทางด้านภาษา วิถีชีวิต การนับถือศาสนา เรียกสังคมที่มีลักษณะเช่นนี้ว่า 
พหุวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับ ดุสิต หวันเหล็ม (2552) กล่าวถึงลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมไว้ว่า 
“การที่คนที่มีวัฒนธรรมแตกต่างกัน แต่ก็มาอยู่รวมกันใน บริเวณเดียวกัน ลักษณะอย่างนี้เรียกว่า สังคม
พหุวัฒนธรรม และนักวิชาการไทยชื่อ บรรพต วีระสัย (2526) ได้ให้กรอบแนวคิดลักษณะสังคมที่มีความ
หลากหลายเป็นสังคมที่มีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ (1) มีหลายเชื้อชาติ หลายศาสนาปะปนอยู่ร่วมกันใน
ชาติเดียวกัน (2) มีวัฒนธรรมหรืออนุวัฒนธรรมของ เชื้อชาติหรือศาสนาแตกต่างกัน (3) มีการขัดแย้งกัน
ในเรื่องเชื่อชาติหรือศาสนา (4) มีบางกลุ่มในเชื้อชาติ หลายศาสนา หลายวัฒนธรรมที่ครองอ านาจอยู่
จากองค์ประกอบของพหุวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าสังคม  พหุวัฒนธรรมมีปรากฏการณ์ที่ทั้งสอง
วัฒนธรรมต้องมาสัมพันธ์กันซึ่งมีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ โดยที่ อมรา พงศพิชญ์ (2542) นักวิชาการไทยที่
สนใจศึกษาและมีผลงานทางด้านวัฒนธรรม การศึกษาทางด้าน ชนชาติพันธุ์ได้พิจารณาถึงเรื่อง
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมหรือการปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ย่อมมีทั้ง  เชิงบวกและเชิงลบ โดย
ค าศัพท์ที่ใช้ต่างกันอยู่หลายค า รายละเอียดมีดังนี้  

1. การปรับตัว การปรับตัว อาจจะศึกษาจากการปรับทางชีวภาพและการปรับตัวทางวัฒนธรรม
ระหว่างสิ่งที่ ศึกษา อาจเป็นมนุษย์และสัตว์กับสภาพแวดล้อมรอบตัวและแหล่งที่อยู่ การศึกษาใน
ลักษณะเช่นนี้มักเป็น การพิจารณาเชิงประวัติศาสตร์ว่าได้มี (ก) การเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดระบบ
ความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกัน  (ข) การปรับเปลี่ยนตัวมนุษย์หรือสัตว์เพ่ือให้ความสัมพั นธ์กับ
สภาพแวดล้อมเป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสม (ค) การปรับสภาพแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพของ
มนุษย์หรือสัตว์ การใช้ค าว่าการปรับตัวจึงมักใช้ ในความหมายของการปรับเปลี่ยนส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
หลายส่วนเพื่อให้ความสัมพันธ์คล่องตัว  
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อมรา พงศาพิชญ์ (2542) เสนอข้อคดิการพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมนี้ เอาไว้ว่า  
1. การศึกษาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมควรพิจารณาองค์ประกอบด้าน ศิลปวัฒนธรรม 

(วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรมอ่ืนๆ) และสังคมวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต ความเชื่อ ฯลฯ  
2. องค์ประกอบต่างๆ ของวัฒนธรรมเรียงร้อยประสานเข้าเป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะเป็น

องค์รวม มีลักษณะเฉพาะของแต่ละวัฒนธรรม  
3. การปฏิสัมพันธ์กับสังคมข้างเคียง หรือการค้นพบสิ่งใหม่ภายในสังคมตนเองจะท าให้เกิด

การปรับเปลี่ยนเพื่อการคงอยู่ของสังคมวัฒนธรรมนั้นๆ 
4. วัฒนธรรม คือ ระบบสัญลักษณ์ ขององค์ประกอบแต่ละส่วนมีความหมายและสื่อ 

ความหมายที่ลึกซึ่งและกว้างขวางกว่าข้อเท็จจริง เช่น ธงมีความหมายมากกว่าผ้าผืนหนึ่ง   
5. การด ารงชีวิตของมนุษย์ต้องด าเนินเป็นกลุ่ม การปรับเปลี่ยนสังคมเป็นการปรับเปลี่ยนใน

กลุ่มมากกว่าในระดับปัจเจกบุคคล การสืบทอดวัฒนธรรมต้องถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปอีก รุ่นหนึ่งเป็น
กลุ่ม การปรับตัวทางวัฒนธรรมจึงเป็นการปรับเปลี่ยนของกลุ่ม  

6. พฤติกรรมมนุษย์ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้ ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถ ปรับเปลี่ยนได้  
7. การถ่ายทอดวัฒนธรรมจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนของมัน  

2. การผสมผสานวัฒนธรรม นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศได้พูดถึง การผสมผสาน
วัฒนธรรม หรือการสังสรรค์ทาง วัฒนธรรม ดังต่อไปนี้  

สุพจน์ แสงเงิน (2542) กล่าวถึงการผสมผสานทางวัฒนธรรมไว้ว่า การผสมผสานทาง
วัฒนธรรม คือ การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ เมื่อกลุ่มชนหนึ่งที่มีวัฒนธรรมแตกต่าง
กันได้ติดต่อ สัมพันธ์กัน จะมีการเผยแพร่กระจายและมีการรับวัฒนธรรมกันขึ้น มีผลท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นกับ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่าย เช่น ชาวไทยมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดกับชาว
จีน จึงรับเอาค าศัพท์ใน ภาษจีนหลายค ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน ส่วนคนจีนจะหันมาใช้ภาษาไทยในการ
ติดต่อสื่อสารกัน  

นิยพรรณ วรรณศิริ (2550) กล่าวว่า การที่วัฒนธรรมที่ต่างกันสองวัฒนธรรมมาพบกัน สัมผัส
กัน และเกิดการหยิบยืมเปลี่ยนกันใช้ในระยะเวลาที่สม่ าเสมอและยาวนานพอสมควร วัฒนธรรมทั้งสอง
จะ ผสมผสานกันและปะปนกันไปหมด แต่ก็ยังรู้ว่าเป็นวัฒนธรรมของใครไม่ถึงกับปนกันแยกไม่ออก เมื่อ
ผู้ หยิบยืมวัฒนธรรมของผู้อื่นกลุ่มเข้าสู่กลุ่มชนเดิมของตนวัฒนธรรมเดิมนั้นก็จะด ารงรูปแบบเดิมได้ดีอยู่ 
บุคคลนั้นก็ยังประพฤติปฏิบัติตามวัฒนธรรมเดิมของตนไปตามเดิม แต่เมื่อออกมาพบปะหรือเผชิญกับ
คน จากวัฒนธรรมอืน่อีก เขาก็จะผสมผสานวัฒนธรรมของเขาเข้ากับวัฒนธรรมใหม่ที่มาสัมผัสกันอีก  

สรุปได้ว่า การผสมผสานวัฒนธรรม คือ การที่วัฒนธรรมสองวัฒนธรรมมาพบเจอกัน มีการน า 
วัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งมาใช้กับวัฒนธรรมของตนเอง เพ่ือตอบสนองประโยชน์ของวัฒนธรรม
ตนเอง เมื่อสองวัฒนธรรมไม่มีการติดต่อระหว่างกัน ก็สามารถกลับมาใช้วัฒนธรรมของตนเองได้  

3. ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม  
ณรงค์ เส็งประชา (2539) กล่าวถึงปัจจัยการผสมผสานทางวัฒนธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

อย่าง คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเปลี่ยนแปลงของประชากร การอยู่โดดเดี่ย วและการ
ติดต่อกัน ระบบ ชนชั้น ทัศนคติและค่านิยม การเล็งเห็นความจ าเป็น นโยบายของผู้น าในสังคม ระบบ
ความรู้และ เทคโนโลยี ความล้าหลังทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และปัจจัยทางอุดมการณ์  
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 นิปาติเมาะ หะยีหามะ และ อรอุษา ปุณยบุรณะ (2549) ได้กล่าวถึงปัจจัย 5 ประการ ที่ท าให้
ยึดเหนี่ยวและรักษาระเบียบแบบแผนในสังคม ซึ่งก่อให้เกิดการ ผสมผสานกัน คือ  

1. ความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพาอาศัยระหว่างกัน  
2. ความรู้สึกว่าถูกบังคับจากภายนอก ซึ่งจะเป็นตัวท าให้สร้างความเป็นเอกภาพและ ความ

เป็นหนึ่งในสมาชิก  
3. การมีเอกลักษณ์ท่ีซ้อนกันอยู่ และความเป็นสมาชิกในหลายๆ กลุ่มจะเป็นตัวช่วย 
 ผสมผสานในการท าหน้าที่  
4. ความเชื่อที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย หรือหลักการขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการ ทั่วๆไป 

ส าหรับควบคุมสมาชิกในสังคม  
5. การมีความสนใจหรือมีผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นพ้ืนฐานของความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน

ของการท าหน้าที่ในสังคมที่ซับซ้อนในปัจจุบัน  
4. การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม  
 นิยพรรณ วรรณศิริ, (2550) ได้อธิบายปรากฏการณ์การผสมกลมกลืนทาง วัฒนธรรมเอาไว้ว่า 

การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม คือ ปรากฏการณ์ที่วัฒนธรรมที่แตกต่างกันสอง วัฒนธรรมมาพบและ
สัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอในระยะเวลาอันยาวนานและต่อเนื่อง และได้มีการหยิบยืม  แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมกันใช้ในที่สุดต่างฝ่ายต่างรับเอาวัฒนธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งมาเป็นของตนอย่างแยก ไม่ออกจน
เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา ซึ่งไม่มีร่องรอยของวัฒนธรรมเดิมหลงเหลืออยู่เลย  

การกลมกลืนทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้ใน 2 ระดับ ระดับแรก เป็นการกลืนกลายทางวัฒนธรรม 
ได้แก่ การที่คนจากสองวัฒนธรรมเอาวัฒนธรรมของฝ่ายตรงข้ามไปเป็นของตนไปจนหมด แต่เป็นเพียง  
การประพฤติปฏิบัติกันภายนอกเท่านั้น แต่ถ้าหากทั้งสองฝ่ายถึงขั้นแต่งงานกัน ก็จะเป็นการกลืนกลาย
ทาง ชีวภาพ ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของปรากฏการณ์ของการกลืนกลายทางวัฒนธรรม ถึงแม้ว่าการแต่งงาน
ข้าม วัฒนธรรมจะพบอุปสรรคในการปรับตัวในระหว่างคู่สมรสกันบ้าง แต่ก็สามารถเอาชนะได้ด้วยการ
เห็นอก เห็นใจกัน ความเข้าใจกันและกัน การมีเมตตาต่อกัน  

5. ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในความหมายที่แท้จริงไม่ใช่
วัฒนธรรมขัดกัน แต่เป็นเรื่องของคนใน สังคมขัดแย้งกันและโดยทั่วไปความขัดแย้งดังกล่าวมีพ้ืนฐานมา
จากวัฒนธรรม จึงมักสรุปกันว่าเป็นความ ขัดแย้งของวัฒนธรรม สุพัตรา สุภาพ (2545) แต่ อมรา พงศา
พิชญ์ (2542) อธิบายว่า ความขัดแย้งทาง วัฒนธรรมเกิดจากการแพร่กระจายและการสังสรรค์ทาง
วัฒนธรรม ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมจะไม่ เกิดขึ้นหากกลุ่มชาติพันธุ์มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเชื่อและภาษาพูดร่วมกัน ถ้าในสังคม  ชาติพันธุ์สองชาติพันธุ์ไม่สามารถเข้ากันหรือ
สอดคล้องกัน ปัญหาเรื่องความขัดแย้งของกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะ เกิดตามมา ซึ่งเกิดจากการที่แต่ละฝ่ายต่าง
ก็พยายามรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนและไม่ยอมรับ เอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติพันธุ์
ข้างเคียง ปัญหาความรุนแรงจะเพ่ิมมากขึ้นถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง ชาติพันธุ์ไม่เท่าเทียมกัน มีลักษณะ
เป็นชนกลุ่มน้อยและชนกลุ่มใหญ่  

สรุปได้ว่า แนวคิดพหุวัฒนธรรมจะมีลักษณะปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ได้แก่ ลักษณะการปรับตัว  
ทางกายภาพและทางวัฒนธรรม มีการผสมผสานระหว่างสองวัฒนธรรม การกลืนกลายวัฒนธรรม และ  
ลักษณะปรากฏการณ์ที่มีลักษณะความขัดแย้ง ซึ่งลักษณะปรากฏการณ์ของพหุวัฒนธรรมดังกล่าว
สามารถ น ามาเป็นฐานในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เลือกศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
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ชายแดน ภาคใต้เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานมีบุคลากรของหน่วยงานที่มีความหลากทาง
วัฒนธรรม อาศัยอยู่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรม มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เป็นไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิม ดังนั้น
จึงต้องอาศัยแนวคิด พหุวัฒนธรรมในการอธิบายการศึกษาในครั้งนี้ 
 
แนวคิด ด้านการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงพหุวัฒนธรรมมีนักวิจัยได้ให้ความหมายไว้หลากหลายดังนี้ 

ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว (2556) เป็นการศึกษาหาความรู้ในพ้ืนที่ หรือบริเวณที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญ
ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผ่านทาง
ประวัติศาสตร์ อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม  องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของสังคมโดย
สถาปัตยกรรมที่มีคุณค า หรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให๎เห็นถึงความสวยงาม 
และประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในแต่ละ
ยุคสมัยได้เป็นอย่างด ีไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 

พยอม ธรรมบุตร (2548) ได้ให้ความหมายว่า การท่องเที่ยวซึ่งให้ความส าคัญกับวัฒนธรรมของ
แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่เป็นจุดหมายปลายทางของการเดินทางท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะสนใจวิถี
ชีวิต มรดกวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และกิจกรรมนันทนาการของชุมชนท้องถิ่นนักท่องเที่ยวจะ
เยี่ยมชมและศึกษาแหล่งประวัติศาสตร์ ศิลปะ มหกรรมและงานแสดงสินค้าหัตถกรรม พิพิธภัณฑ์ทุก
ประเภท ศิลปะการแสดง และทัศนศิลป์ ตลอดจนแหล่งมรดกต่าง ๆ 

ราณี อิสิชัยกุล (2546) ได้ให้ความหมายของการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมว่าหมายถึง การทอง
เที่ยวเพ่ือชมหรือสัมผัสศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรมจิตรกรรม ประติมากรรม ภาษา
และวรรณกรรม หัตถกรรม นาฏศิลป์และดนตรี รวมทั้งงานเทศกาล ประเพณ ี 
 สรุปความหมายของการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรม เป็นการศึกษาหาความรู้ในพื้นที่หรือบริเวณ
ที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม มีการบอกเล่าเรื่องราวในการพัฒนาทางสังคม
และมนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้คุณค่าของ
สังคม โดยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าหรือสภาพแวดล้อมอย่างธรรมชาติ ที่สามารถแสดงออกให้เห็นถึง
ความสวยงามและประโยชน์ที่ได้รับจากธรรมชาติ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของ
คนในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
แนวทางการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

ในสังคมปัจจุบันเราสามารถพบผู้คนที่มีความแตกต่างทางด้านชาติพันธุ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และ ความเชื่ออาศัยอยู่ในสังคมเดียวกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องรู้จักแนวทางในการ
อยู่ ร่วมกันของผู้คนภายใต้พหุวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือการด ารงชีวิตของมนุษย์เป็นไปอย่างปกติสุขและสงบ
สุข เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2546) กล่าวว่ามนุษย์จะต้องมี “ทักษะสังคม” พ้ืนฐานในการอยู่ร่วมกัน 
ภายในสังคมที่มีกลุ่มคนที่หลากหลาย ซึ่งทักษะสังคมที่เสนอมานั้นเป็นกลุ่มทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการ 
ปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันในสังคม ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร การพูด การฟัง การท างานเป็น
ทีม ทักษะการเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆ ที่หลากหลาย กฎกติกาต่างๆ ในสังคม ทักษะการรู้จักและ
เข้าใจผู้อ่ืน อย่างถ่องแท้ ทั้งนี้เพ่ือสร้างความสัมพันธ์แก่กลุ่มคนในสังคมไปในทางที่ดีและยังเป็นทักษะที่
จ าเป็นต่อทุกเพศ ทุกวัย โดยจะต้องเริ่มเรียนรู้ทักษะสังคมพ้ืนฐานตั้งแต่วัยเด็ก  
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สังคมพหุวัฒนธรรมที่ประกอบด้วยชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยอยู่ในสังคมเดียวกัน จะต้อง มี 
แนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างลงตัว ซึ่ง โชคชัย วงศ์ตานี  (2555) มองว่าเป็นการจัดการความ
หลากหลาย ที่เน้นความเป็นกลางที่ไม่สุดขั้วจนเกินไปด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น มาตรการ วิธีการ
หรือนโยบาย เพ่ือสื่อให้เห็นถึงสมาชิกทั่วไปซึ่งอยู่ในสังคมนั้นๆ ได้เข้าใจถึงความหลากหลาย ประเด็นที่
ควรพิจารณาใน เรื่องการจัดการความหลากหลายระหว่างชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยนั้นหลักๆ แล้ว
เป็นเรื่องของการใช้ สิทธิในด้านต่างๆ เช่น สิทธิในการเป็นพลเมืองเทียบเท่ากัน สิทธิในการเมืองการ
ปกครอง สิทธิโอกาสมีการ ประกอบอาชีพ เป็นต้น ประเด็นเรื่องความยุติธรรมถือเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของรัฐในการที่จะท าให้ชนกลุ่มน้อย ให้ความไว้วางใจต่อรัฐและอาจจะเป็นเครื่องมือในการผลักไสให้ชน
กลุ่มน้อยในสถานะคนชายขอบ เนื่องจากเมื่อกลุ่มคนที่อาศัยมีความแตกต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์
วัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ อีกทั้ง จ านวนสมาชิกท่ีแตกต่างกันมาก ท าให้เกิดปัญหาเรื่องการเอา
เปรียบและการลดทอนคุณค่าของชนกลุ่มน้อย ซึ่งถ้าหากปล่อยไปโดยไม่ได้รับการแก้ไข ปัญหาดังกล่าว
สามารถขยายไปเป็นความขัดแย้งและน าไปสู่ ความรุนแรงดังที่ในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประสบอยู่ในปัจจุบัน  

เมื่อพิจารณาหลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมที่มีความหลากหลาย ซึ่งมีกลุ่มคนที่อาศัยอยู่
ร่วมกัน ที่แตกต่างกันในเรื่องชาติพันธุ์วัฒนธรรม ประเพณีและความเชื่อ การด ารงชีวิตของแต่ละกลุ่ม 
บางครั้งท าให้เกิดความขัดแย้งด้านคุณค่าและทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่ความขัดแย้งในเชิงกายภาพได้ จึง
จ าเป็นต้องมี หลักการอยู่ร่วมกันของคนในสังคม ซึ่ง ปิยะ กิจถาวร (2550) ได้ค้นพบข้อเสนอหลักการ
อยู่ร่วมกันใน สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากงานวิจัย ดังนี้ 

1. การอยู่ร่วมกันต้องมีความเข้าใจในหลักศาสนาซึ่งกันและกัน ทุกศาสนิกต้องด าเนินชีวิต
ภายใต ้กรอบของศาสนา  

2. มีการปฏิสัมพันธ์กันโดยไปมาหาสู่ระหว่างกัน กรณีที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนมุสลิม  
จะต้องสื่อสารด้วยภาษามลายู  

3. มีคุณธรรม และจริยธรรม รู้ความต้องการของเขา ของเรา  
4. การระงับข้อพิพาทระหว่างชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม จะขอความเห็นใจกัน โดยไม่ต้องพูด 

ถึงเรื่องผิดถูก  
5. กรอบในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในหมู่บ้าน คือ เรื่องสั้นท าให้หาย เรื่องยาวท าให้สั้น 
6. ให้ความเสมอภาคทั้งชาวไทยพุทธและชาวมุสลิม 
7. ดูแลความสงบสุขของชุมชน สอดส่องคนไม่ดีทั้งท่ีเป็นผู้ร้ายและข้าราชการที่ทุจริต  
นอกจากจะมีหลักในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางสังคม ซึ่งเป็นแนวทางให้ทุกกลุ่มใน 

สังคมควรปฏิบัติ ยังมีหลักธรรมอีกประการหนึ่งที่ควรพิจารณาในหนทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ คือ 
การ อดทนอดกลั้นในความแตกต่าง คือ การยอมรับในความแตกต่างซึ่งโดยพ้ืนฐานของมนุษย์ย่อมมี
ความ แตกต่างทั้งในเรื่องทางกายภาพและพฤติกรรม การอดทนอดกลั้นจะเกิดขึ้นเมื่อคนในสังคมมี
ความยอมรับ และเคารพซึ่งกันและกัน อันน ามาซึ่งการสร้างเอกภาพของการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
หลากหลายได ้ 
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แนวคิดการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นในสังคมของตน แต่

บางครั้งการที่มีคนอยู่ร่วมกันหลายคนหลายกลุ่มมีความหลากหลายแตกต่างกันก็ย่อมมีการคัดแย้งกัน
บ้าง คงไม่มีใครสามารถสร้างสังคมที่ปราศจากความขัดแย้งได้โดยสิ้นเชิง แม้เพียงคนๆ เดียวก็อาจมี
ความ ขัดแย้งในตนเองได้เพราะมนุษย์ย่อมมีความขัดแย้งกันเป็นธรรมดาอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์
ปุถุชนซึ่งมี ความต้องการที่ไม่จ ากัด แต่สิ่งที่สนองความต้องการนั้นมีอยู่จ ากัดความขัดแย้งจึงเป็นเรื่อง
ธรรมดาที่มีอยู่ ทั่วไปในสังคมมิใช่เป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไป เพราะบางครั้งความขัดแย้งก็เป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดความ หลากหลายในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ที่อยู่ในสังคมนั้นๆ ได้
หากแต่ว่าเมื่อเกิด ความขัดแย้งขึ้นแล้วมีวิธีการต่างๆในการแก้ปัญหาหรือด าเนินการใดๆ ที่เหมาะสมกับ
ชุมชน และสังคมนั้นๆ ก็จะท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ (โคทม อารียา, 2548) 

 
การท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (Sustainable Tourism) 

ความหมาย“การท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวและผู้เป็น
เจ้าของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยมีการปกป้องและสงวนรักษาโอกาสต่างๆ ของอนุชนรุ่งหลัง เป็นการ
จัดการทรัพยากรเพ่ือตอบสนองความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคมและความงามทางสุนทรียภาพโดยที่
สามารถรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและระบบนิเวศได้เป็นอย่างดี” 

องค์การท่องเที่ยวโลก (WTO)  ได้ก าหนดหลักการของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนไว้ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2531 ว่า ลักษณะของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนั้น "ได้รับการคาดหมายให้น าไปสู่การจัดการ
ทรัพยากรทั้งมวล ด้วยวิถีทางที่ตอบสนองต่อความต้องการทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสุนทรียะ ใน
ขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งบูรณภาพทางวัฒนธรรม กระบวนการทางนิเวศวิทยาที่จ าเป็น ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ และระบบต่าง ๆ ที่เอ้ือต่อชีวิต" เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 

หลักการจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน  
อนุรักษ์โดยใช้ทรัพยากรอย่างพอดี (Using resource sustainable) หมายถึง ต้องมีวิธีการ

จัดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เดิม ทั้งมรดกทางธรรมชาติและมรดกทางวัฒนธรรมอย่างเพียงพอหรือใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ใช้อย่างประหยัดต้องค านึงถึงต้นทุนอันเป็นคุณค่า คุณภาพของธรรมชาติ วัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว หมายถึง การสงวนรักษาคุณภาพของทรัพยากรให้มี
คุณค่าต่อชีวิตที่ดี รู้วิธีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ปรับปรุง บ ารุงให้เกิดประโยชน์ได้นาน เพ่ิมพูน และ
เสริมสร้างไว้ให้มีมากเพียงพอต่อการใช้เพ่ือการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมการปรับปรุงและฟ้ืนฟูทรัพยากร
นั้น ต้องคงความเป็นเอกลักษณ์อย่างดั้งเดิมไว้ให้มากที่สุด เกิดผลกระทบอันเป็นผลเสียน้อยที่สุด โดย
การใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านประยุกต์กับเทคโนโลยีแบบใหม่การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างเหมาะสม
จะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยาวนาน 

2. ลดการบริโภคและใช้ทรัพยากรที่เกินความจ าเป็นกับการลดของเสีย  (Reducing over- 
consumption and waste) ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนการจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างมี ประสิทธิภาพหรือจัดหาทรัพยากรอ่ืนที่มีคุณสมบัติและมีคุณภาพเหมือนกันใช้ทด แทนกันได้ 
เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรที่หายาก ส่วนการลดของเสีย เช่น ขยะปฏิกูลต้องหาวิธีการจัดการโดยการแยก
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ประเภทขยะ ขยะแห้งอาจน าระบบการหมุนเวียนการใช้ การใช้ซ้ า และการแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ (Reuse Renew Recycle) ขยะเปียกอาจน าไปท าปุ๋ยอินทรีย์และน าหมักปุ๋ยจุลินทรีย์ได้ 

3. รักษาและส่งเสริมความหลากหลายของธรรมชาติ สังคม และวัฒนธรรม  (Maintain 
diversity) ต้อง วางแผนขยายรากฐานการท่องเที่ยว โดยการรักษาและส่งเสริมให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้นในแหล่งท่องเที่ยวที่เป็น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีอยู่
เดิม โดยการเพิ่มคุณค่าและมาตรฐานการบริการ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาในการท่องเที่ยว ณ สถานที่
นั้นนานขึ้นหรือกลับไปเที่ยวซ้ าอีก 

4. ประสานการพัฒนาการท่องเที่ยว  (Integrating tourism into planning) ต้อง มีการ
ประสานแผนการพัฒนาในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (เทศบาล, อบต.) แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาของกระทรวง ทบวง 
กรม ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือให้การพัฒนาการท างานในสถานที่ท่องเที่ยวเดียวกันมีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 

5. น าการท่องเที่ยวขยายฐานเศรษฐกิจในท้องถิ่น  (Supporting local economy) ต้อง
ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐ และเอกชนที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเที่ยวในท้องถิ่น โดยสรรหาความโดดเด่นของทรัพยากรในท้องถิ่นน าไปประชาสัมพันธ์ และ
ส่งเสริมการขายการท่องเที่ยว เพ่ือให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปเที่ยวให้มากข้ึนเป็นการสร้างรายกระจายสู่ 
ประชากรที่ประกอบการในท้องถิ่น 

6. การมีส่วนร่วมโดยการสร้างเครือข่ายพัฒนาการท่องเที่ยวกับท้องถิ่น  (Involving local 
communities) ต้อง ร่วมท างานกับท้องถิ่นแบบเป็นองค์กรรวม (Participation Approach) โดยเข้า
ร่วมในลักษณะหน่วยงานร่วมจัด เช่น เป็นหน่วยงานร่วมท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เป็นหน่วยงาน
ร่วมวิเคราะห์ หรือร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมการขายการท่องเที่ยวด้วยกัน เป็น
ต้น นอกจากนั้น ยังต้องประสานเครือข่ายระหว่างองค์กรและท้องถิ่น เพ่ือยกระดับคุณภาพของการ
จัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

7. มีการประชุมกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (Consulting stakeholders and the 
public) ต้อง มีการประสานกับประชาคมในพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้กระกอบการ
ท่องเที่ยว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ ร่วมประชุมหารือทั้ง
การเพ่ิมศักยภาพให้กับแหล่งท่องเที่ยว การประเมินผลกระทบการท่องเที่ยว การแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการตลาด โดยจัดการประชุมกันอย่างสม่ าเสมอเพ่ือร่วมปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน เป็นการลดข้อขัดแย้งในด้านผลประโยชน์ที่ต่างกัน 

8. การพัฒนาบุคลากร (Training staff) ต้องส่ง เสริมและสนับสนุนให้ความรู้ การฝึกอบรม 
การส่งเจ้าหน้าที่ดูงานอย่างสม่ าเสมอให้มีความรู้ มีแนวคิด และวิธีปฏิบัติในการพัฒนาการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนนับเป็นการพัฒนาบุคลากรใน องค์กร และเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการบริการการท่องเที่ยว 

9. การจัดเตรียมข้อมูล คู่มือในการบริการข่าวสารการท่องเที่ยว  (Marketing tourism 
responsibly) ต้อง ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว ข่าวสารการบริการการ
ขายให้พร้อมและเพียงพอต่อการเผยแพร่ อาจจัดท าในรูปสื่อทัศนูปกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น คู่มือการ
ท่องเที่ยว คู่มือการตลาดการท่องเที่ยวในรูปเอกสาร แผ่นพับ หนังสือคู่มือ วีดีโอ แผ่นซีดีรอม เป็นต้น 

10. ประเมินผล ตรวจสอบ และวิจัย (Undertaking research) จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาและ
เพ่ิมคุณค่าคุณภาพของแห่งท่องเที่ยวการลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยวโดยจะต้องมีการประเมินผลการ
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ตรวจสอบผลกระทบ และการศึกษาวิจัยอย่างสม่ าเสมอโดยการสอบถามผู้ใช้บริการโดยตรงการสอบ
ความเห็นจากใบประเมินผลหรือการวิจัยตลาดการท่องเที่ยวเพ่ือทราบผลของการบริการน ามาปรับปรุง
และแก้ไขการจัดการการบริการอย่างมี ประสิทธิภาพ เพ่ือความประทับใจและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
          บทความวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการรวบรวมเอกสารและการสัมภาษณ์เชิงลึกศึกษา 
จากข้อมูลเชิงสังเคราะห์ประวัติศาสตร์ เอกสารงานวิชาการ การสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์โดย
อาศัยข้อมูลจากการลงพ้ืนที่เป็นหลัก ซ่ึงมีข้ันตอนในการด าเนินวิจัยดังนี้  

1. พ้ืนที ่ผู้วิจัยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาคือบริเวณ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มัสยิดกรือเซะ อ าเภอ
เมือง และวัดช้างให้ อ าเภอ โคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ทั้ง 3 สถานที ่ที่ผู้วิจัยเลือกศึกษาเนื่องจากเป็น
สถานที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน ทั้งไทย-พุทธ ไทย-จีน ไทย-มุสลิม  

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก  
งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับผู้ที่มีความส าคัญใน

ชุมชนและผู้ที่สามารถให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ทั้งท่ีเป็นชาวไทย-พุทธ ชาวไทย-จีนและชาวไทย-มุสลิม 
จ านวน 8 คน ผู้น าตามโครงสร้างการปกครองท้องถิ่นและท้องที,่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต)., ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี, และตัวแทนชาวบ้าน ได้แก ่ ชาวบ้านที่มีความรู้ 
บุคคลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพหุวัฒนธรรมของปัตตานีได้ดี  

3. วิธีการรวบรวมข้อมูล  
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  
เบื้องต้นผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือท าความคุ้นเคย และเพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกับคนในชุมชน

ก่อนที่จะลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจริง ขั้นตอนต่อไปผู้ศึกษาลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลจริงโดยวิธีการการ
สัมภาษณ์แบบเชิงลึก (in-depth interview)   และสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non - Participant 
Observation) และการส ารวจชุมชน (Community Survey) 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเกิดขึ้นได้ตั้งแต่

การเก็บข้อมูล จัดระเบียบข้อมูล แสดงข้อมูล และขั้นตอนสรุปข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์
ข้อมูลมีล าดับขั้นตอนต่อไปนี้  

4.1 จัดระเบียบข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แล้วน ามาถอดเทป  
4.2 อ่านข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์  แล้วก าหนดประเด็นที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

รวมถึงตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (data triangulation)  
4.3 จัดข้อมูลเป็นกลุ่มๆ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดและทฤษฎี เป็นเครื่องมือในการ

วิเคราะห์ข้อมูล ตีความ และน าเสนอข้อสรุปเป็นการบรรยายเชิงพรรณนา 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อดังนี้ 
1.เพ่ือศึกษาบริบทการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  

สังคมพหุวัฒนธรรม คือ สังคมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายและความแตกต่างอย่าง
กลมกลืนกัน ซึ่งความแตกต่างนี้สามารถแบ่งได้หลากหลายประเภท ทั้งเชื้อชาติ ชาติพันธุ์, ศาสนา ความ
เชื่อ, ภาษา, วิถีการด าเนินชีวิต, และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม จารีต และประเพณี จังหวัดปัตตานี มี
ความหลากหลาย เนื่องจากคนในพื้นที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน อยู่ร่วมกับคนไทยเชื้อสายไทย และคนไทย
เชื้อสายมลายู ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและอิสลาม ผู้คนในพื้นท่ีก็ต่างอยู่ร่วมกันได้ โดยการอยู่ร่วมกัน
นี้มีด้วยกัน 2 ส่วน คือ สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได้ และสามารถแยกท ากิจกรรมของแต่ละกลุ่มได้ด้วย
เช่นกัน แม้จะแยกกันท ากิจกรรมแต่ก็มีความเชื่อมโยงของวัฒนธรรมและความเชื่อที่เหมือนกัน ในขณะ
ที่กิจกรรมที่ท าร่วมกันก็มีเช่นวัฒนธรรมทางอาหารแม้ชาวไทยมุสลิมจะมีข้อก าหนดที่ต้องรับประทาน
อาหารฮาลาลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย มีกรรมวิธีการปรุงและการท าตามหลัก
ของศาสนาอิสลาม แต่พ่ีน้องไทยพุทธก็สามารถรับประทานอาหารนี้ได้ อีกทั้งยังมีคนที่ปรุงอาหารฮาลาล
ได้ด้วย รวมถึงมีวันส าคัญ และวัฒนธรรมหลายอย่างที่ทั้งชาวไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิมมาร่วมกัน
ท า 

จากการในการสัมภาษณ์ศอ.บต.เล่าให้ฟังว่า “ส่วนที่ไทยพุทธ ไทยจีนและไทยมุสลิมท าร่วมกัน
ได้ก็อย่างเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันส าคัญต่างๆ ของชาติก็จะร่วมกันท ากิจกรรมได้ แต่ถ้า
ละหมาดขอพรให้ในหลวงก็ต้องไปละหมาดที่มัสยิด คือการเป็นอยู่อย่างนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่อกัน 
เพราะฉะนั้นร้านอาหาร ข้าวของเครื่องใช้ สามารถไปใช้จ่ายร่วมกันได้ เพราะอยู่อย่างพ่ีอย่างน้องตาม
แนวพหุวัฒนธรรม งานพุทธจัดงานในวัดชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมุสลิมก็มาร่วมงาน ชาวไทย
มุสลิมจัดงานที่มัสยิด ไทยพุทธก็ไปร่วมงาน อาหารการกินมุสลิมก็เป็นคนประกอบอาหารเป็นหลัก เขาก็
อยู่กันแบบแลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ตลอด อย่างงานเทศศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ที่จังหวัดปัตตานี จัด
กิจกรรมทุกปีมีการจัดงานปิดถนน 7 วัน ก็จะเห็นชาวไทย-มุสลิม มาขายของในงานวันเทศกาลส าคัญ
ของคนจีน ไทยพุทธและไทยจีนก็มาร่วมกันขายอาหารกัน นี่คือสิ่งที่บอกให้เห็นว่า ในเขตเทศบาลเมือง
ปัตตานีก็เป็นแบบนี้ สังคมที่มีไทยจีน ไทยพุทธ และไทยมุสลิม อยู่กันแบบนี้ นั่นคือสังคมพหุวัฒนธรรม
อย่างแท้จริง” (ศอ.บต.,2562)  

“ความแตกต่างในเรื่องวิถีชีวิต ความเชื่อ และความศรัทธา ผมมองว่าไม่ใช่เครื่องสร้างความ
แตกแยก ผมมองว่าวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่หากมีความเข้าใจซึ่งกันและกันจะไม่เกิด ปัญหา ไม่พูดจาด้วย
ความดูถูกดูแคลน และต้องให้เกียรติกัน เพราะศักดิ์ศรีและเกียรติยศเป็นสิ่งส าคัญมากกว่าสิ่งของหรือ
เงินทอง หากทุกคนได้เรียนรู้ความต่าง และท าความเข้าใจกับมัน ก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข”(ผู้ให้
ข้อมูลหลัก1,2562) 

“อย่างคนจีนนับถือเทพเจ้า มุสลิมศรัทธาในพระเจ้า คนพุทธก็ไปวัดไหว้พระ ไม่ว่าใครจะเป็น
อย่างไรก็ต้องให้เกียรติกัน ไม่ดูถูกความเชื่อและศรัทธาของผู้อื่น เรียนรู้ในความแตกต่างและมีจุดยืนของ
แต่ละคน ถ้าคิดได้อย่างนี้ก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีเหมือนเมื่อก่อน และอยากให้สิ่งเหล่านี้ด ารงอยู่
ตลอดไป”(ผู้ให้ข้อมูลหลัก2,2562) 

นอกจากนี้ ศอ.บต. ยังได้วางหลักของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะน าพา
ไปสู่สังคมสันติสุขทั้งนี้ทางพ้ืนที่ยังได้วางหลักของการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
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ภาคใต้ไว้ จากวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ ซึ่งมีอยู่ 4 วิธีซึ่งให้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน โดยทาง
แรกจะให้ผลลัพธ์ที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ชนะและอีกฝ่ายเป็นผู้แพ้  (I win you lose) ทางที่สองเป็น
การประนีประนอมกันทั้ง 2 ฝ่าย (I lose you win) ทางที่สามคือเจรจาตกลงกันเพ่ือให้ได้ผลประโยชน์
ร่วมกันจนเป็นที่ถูกใจทั้ง 2 ฝ่าย(win win)และทางสุดท้ายคือการร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา
(collaboration) ซึ่งแนวทางสุดท้ายนี้เป็นหนทางที่จะน าพาไปสู่สังคมสันติสุข 

2.เพ่ือศึกษาพหุวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี 
จังหวัดปัตตานีมีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร์ที่ควรค่าแก่การศึกษาและการอนุรักษ์ เพื่อน ามาเป็นต้นทุนในการพลิกฟ้ืนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในมิติต่างๆ เพื่อการขับคลื่นเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลผลิตและการบริการที่เกิด
จากทุนทางพหุวัฒนธรรม ฐานความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
เชิงนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ นอกจากนี้
จังหวัดปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน (1) มัสยิดกรือเซะ (2) ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือศาล 
เล่งจูเกียง (3) วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ วัดช้างให้ หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นที่รู้จักกันดีของชาว
พุทธทั้งในและต่างประเทศและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่หลากหลาย 
สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเทียวได้ตลอดทั้งปี น าไปสู่การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวใน
ภาพรวม และส่งผลต่อการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วย 

 
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. บริบทการอยู่ร่วมกันบนเส้นทางพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี 

ปัจจุบัน “ปัตตานี” กลายเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ า ภูเขา และท้อง
ทะเล ด ารงความสวยงามและสมบูรณ์พร้อมในแง่ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิต ศิลปวัฒธรรม ประเพณี 
และหลักศรัทธาความเชื่อของผู้คนที่หลากหลาย ผ่านการอยู่ร่วม ผสมผสาน การด ารงอัตลักษณ์ของชาติ
พันธุ์ กระทั่งกลายเป็น “เมืองปัตตานีบนเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรม” เป็นมนต์เสน่ห์ที่มาก คุณค่ายิ่ง
เหล่านี้เป็นตัวอย่าง‘จุดแข็ง’ ส าคัญสะท้อนรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งภาพลักษณเหลานี้ท าใหเห็นเปนวิถีพหุวัฒนธรรม
ที่มาพรอมกับคน ภายใตความแตกตางและในความแตกตางนั้นไดสงผล เปนกลไกรวมของการอยูรวม
กันบนวิถีทางศาสนา ความเชื่อ และชาติพันธุ ซึ่งสอดคล้องกับเดชชาติ ตรีทรัพย์(2562)กล่าวว่าแนวทาง
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวิธี คือ การสร้างความสมานฉันท์ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนโดย
การท่ากิจกรรมการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการศาสนา และส่งเสริมการ
เรียนรู้ให้มีความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามโดยผ่านระบบ
การศึกษาและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับพรปวีณ์ ศรีงาม(2556)ที่กล่าวว่าท่ามกลาง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนเมืองปัตตานี แนวทางการบูรณาการทางวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันในชุมชน 

การที่มีรากฐานของต้นทุนทางภูมิประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาภายใน
ท้องถิ่น ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและท่องเที่ยวอย่างบูรณา
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การ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ภาคประชาชนและเอกชนในการบริโภคและการลงทุน รวมถึงสามารถ
เพ่ิมรายได้แก่ประชาชน สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัด สร้างโอกาสทางสังคมและ
เศรษฐกิจแก่ประชาชนและจังหวัด ให้สามารถพัฒนาเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม 
ยกระดับความสามารถของปัตตานีให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ อันจะส่งผลให้เมือง ชุมชนมี
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพ่ือสร้างความตื่นตัว แรงกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพ่ือสร้างรายได้ให้
ชุมชนและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย  

2. พหุวัฒนธรรมการทอ่งเที่ยวของจังหวัดปัตตานี 
ชาวจังหวัดปัตตานีด ารงอยู่ด้วยสังคมพหุวัฒนธรรมหากหลายเชื้อชาติ หลากหลายวัฒนธรรม 

หลากหลายศาสนา แต่ยังด ารงอยู่ด้วยความรักและความเข้าใจมากันอย่างยาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจึงท า
ให้มีความรักความสามัคคีซึ่งกันและกัน โดยไม่ว่าจะมีสิ่งได้มาท าให้วัฒธรรมที่สวยงาม  เหล่านี้ ถูก
บุคคลภายนอกมองว่าสังคมพหุวัฒธรรมของชาวปัตตานี ยังมีอยู่จริงหรือไม่? เหตุการณ์ทางสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นเกิดจากการคิดต่างของศาสนาจริงหรือไม่? อยู่ด้วยกันได้จริงหรือไม่? แต่ชาว
ปัตตานี แสดงพลังให้เห็นว่ายังด ารงอยู่ในสังคมพหุวัฒธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้แม้ว่า ปัตตานีจะเป็นหนึ่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเกิดสถานการณ์ความไม่สงบอยู่เนืองๆ จน
ต้องมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตลอด 24 ชั่วโมง แต่ในอีกด้านหนึ่ง 
ปัตตานี เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม ที่ชาวไทยพุทธ-มุสลิม และไทยจีน อาศัยอยู่ร่วมกันและใช้ชีวิตแบบถ้อย
ทีถ้อยอาศัย ด้วยกันอย่างลงตัว ท าให้เห็นได้ว่าในพ้ืนที่ปัตตานีมี ศาลเจ้า มัสยิส และวัด ซึ่งสิ่งส าคัญ
หลักจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นสายวงแหวนวัฒนธรรมคือเป็นการเชื่อมโยงเข้าหาทั้งสามวัฒนธรรมจนเรียกว่า 
“พหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานี” 

นอกจากปัตตานีจะเป็นเมืองสามวัฒนธรรม ยังเป็น “เมืองงาม” สมชื่อทั้งบ้านเมืองสวยแบบ
ไทย จีน อิสลาม ซึ่งแต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์เฉพาะสะท้อนความเชื่อและวิถีชีวิตต่างกัน รวมถึงผู้คนที่มี
จิตใจงาม รอยยิ้มหวาน และสายตาเป็นมิตร เปลี่ยนความคิดและทัศนคติจากการได้ยิน สู่ความจริงที่ได้
เห็นแต่สันติและสวยงามเมืองปัตตานีได้รับการกล่าวขานว่าเป็น เมืองงามสามวัฒนธรรม เนื่องจากมีการ
คงอยู่ร่วมกันของชาวไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม สามารถก าหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เชิงพหุ
วัฒนธรรมได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ ชัยรัตน์ จุสปาโล(2559)กล่าวว่าทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบริเวณอ่าวปัตตานี ประกอบ แหล่งที่ เที่ยวที่เป็นชายหาด แหล่งเรียนรู้ป่าชายเลน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน แหล่งวิถีชีวิตประมงพ้ืนบ้าน ส่วนองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
เกี่ยวข้องการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การรวมกลุ่มของชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว การตลาด และการบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 

การน าทุนทางวัฒนธรรมเมืองปัตตานีไปประยุกต์ต่อยอดหรือสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมใน
บริบทเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยว เป็นเป้าหมายส าคัญของการวิจัยครั้งนี้ ด้วยอัตลักษณ์เมือง
ปัตตานีที่มีลักษณะสังคมพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่น สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ควร
ค่าแก่การศึกษาและการอนุรักษ์ สามารถน ามาเป็นต้นทุนวัฒนธรรมในการพลิกฟ้ืนเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนในมิติ ต่าง ๆ เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างสรรค์ผลผลิตและบริการที่เกิด
จากทุนทางพหุวัฒนธรรม ฐานความรู้ ภูมิปัญญา ทักษะ การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความคิด
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เชิงนวัตกรรม ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 
นอกจากนี้จังหวัดปัตตานีมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และทาง
ธรรมชาติที่หลากหลาย สามารถรองรับและให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี น าไปสู่การสร้างรายได้
จากการท่องเที่ยวในภาพรวม และส่งผลต่อการเชื่อมโยงทางการท่องเที่ยวในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้อีกด้วย  

อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในพ้ืนที่ในอดีต อาจท าให้เกิดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินอย่างประเมินค่ามิได้ แต่วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ทั้งชาวไทยพุทธ มุสลิม คน
ไทยเชื้อสายจีน ก็ยังคงมีความรักความผูกพัน สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันซึ่งกันอย่างแน่น
แฟ้น รวมถึง ร่วมมือกันเพ่ือการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง และกระตุ้นให้ผู้คนทุกพ้ืนที่ได้มาเที่ยวปัตตานี
มากยิ่งขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ  

(1) ควรศึกษาเปรียบเทียบการเก็บข้อมูลรอบวงแหวนพหุวัฒนธรรมปัตตานี 2 เส้นทางเพ่ิมเติม 
ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนทางบก และเส้นทางการท่องเที่ยวและเรียนรู้ชุมชนทางน้ า 
และประเมินผลในมุมมองของนักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้จัดเส้นทางการท่องเที่ยว (2) ควรศึกษาความ
ต้องการ รูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยว กลุ่มตลาดเป้าหมาย และวิเคราะห์ภาพรวมของการท่องเที่ยว
เชิงพหุวัฒนธรรมในเมืองปัตตานี (3) ควรศึกษาแนวโน้มของปัจจัยภายนอกต่างๆ เช่น ที่มีต่อแนว
ทางการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพหุวัฒนธรรมของเมืองปัตตานี (4) ควรศึกษาความคิดเห็น
ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของภาครัฐที่มีส่วนในการส่งเสริมและพัฒนาการท่ องเที่ยวเชิงพหุ
วัฒนธรรมของเมืองปัตตานี  
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แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
The Development Role of Cultural Tourism at Old Town Songkhla 
 
วัลลภ วรรณโอสถ  Wanlop Wannaosote1 
เกิดศิริ เจริญวิศาล  Kaedsiri Jaroenwisan2 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่าน
เมืองเก่าสงขลา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา โดยอ้างกรอบแนวคิดการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว และปัจจัยในการสร้างการตระหนักรู้ของคนในชุมชน 
เป็นวิธีการศึกษาชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สถาบัน รวมถึงกลุ่มหรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนๆ 
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือ คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสงขลา คุณศิวัฒน์ 
สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา และคนในชุมชนเมืองเก่าสงขลา ผลการวิจัยพบว่า 
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาประกอบด้วย 3 ปัจจัยหลักๆคือ 
การปรับปรุงรักษาท านุบ ารุงย่านเมืองเก่าสงขลา ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา และการ
ตระหนักรู้ของคนในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วย ความทรงจ าร่วม ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และส านึกความ
เป็นเจ้าของ ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยจะช่วยให้เกิดแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่า
สงขลา 

 
ค าส าคัญ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว การตระหนักรู้ของคนในชุมชน 
 
Abstract 

This article proposed to study the development of cultural tourism in Old Town 
Songkhla.  It employed a qualitative research method that combined ethnographic 
research with the Cultural Tourism Conceptual Framework, Tourism Reputation, and 
factors affecting the building of awareness among people in the community through a 
socio-cultural study of community and other groups. The key informants were Mr. Chanin 
Sakarin, Director of Tourism Council of Songkhla, Mr.  Siwat Suwannawong, President of 
Hatyai Songkhla Hotels Association and Old Town Songkhla Community, and residents in 
Old Town Songkhla.  The findings revealed three dominant factors that demonstrated 
impacts on the cultural tourism development in Old Town Songkhla, namely the 
maintenance of Old Town Songkhla area, the reputation of Old Town Songkhla, and the 
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awareness among the people in the community.  Regarding the awareness of the Old 
Town Songkhla residents, there were shared memories, local history, and ownership. 
Consequently, all of the three factors enhance the development of cultural tourism in 
Old Town Songkhla. 
 
Keywords: Cultural Tourism, Tourism Reputation, Awareness Among the Community 
 
บทน า 

หากพูดถึง “เมืองเก่า” ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ว่าเป็นเมืองเก่าท่ีมีความส าคัญต่อความเป็นมาของ
ชาติ    2 ใน 10 เมืองของไทยที่อยู่ภาคใต้ คือ เมืองเก่านครศรีธรรมราช กับ เมืองเก่าสงขลา โดยเมือง
เก่าสงขลา ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองเก่าประเภทที่ 1 จากส านักงานนโยบายและแผนกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านมติความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.2553 ดังนั้น 
เมื่อมองลึกลงไปถึงองค์ประกอบของเมือง เมืองเก่าสงขลาประกอบด้วย ก าแพงเมือง ประตูเมือง หอรบ 
ถือเป็นเมืองเก่าประเภทที่หนึ่ง ขณะที่ตามความเชื่อของจีน เมืองเก่าลักษณะนี้ นับเป็น เมืองชั้นเอก 
เนื่องจากมีการสร้างศาลหลักเมืองและในศาลหลักเมืองจะมีเจ้าหลักเมืองอีกด้วย  จังหวัดสงขลาเป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาคใต้ตอนล่าง เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย เป็นเมืองสอง
ทะเล และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน ท าให้มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์โบราณสถาน โบราณวัตถุ  และสินค้าพ้ืนเมือง เป็นที่สนใจของ
นักท่องเที่ยว อีกทั้งจังหวัดสงขลามีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซียและมีเส้นทางการคมนาคมที่
สะดวกท าให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา
เป็นจ านวนมาก 

ในปัจจุบันเมืองสงขลาได้เตรียมผลักดันเมืองเก่าสงขลาก้าวขึ้นสู่การเป็นมรดกโลก  การวางแผน
จัดท าแผนผังในการใช้พ้ืนที่ของเมืองเก่า  เริ่มจากการปรับภูมิทัศน์ด้วยการเก็บสายไฟฟ้าลงไปไว้ใต้ดิน  
ไม่ให้รกรุงรัง  รวมทั้งซื้อโรงแรมเก่าแก่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เพ่ือการอนุรักษ์  ซึ่งงานใหญ่แบบนี้
คงจะในภาครัฐท าแต่เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้  ชุมชนเองคงจะต้องมีความพร้อมและเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการด้วย  สิ่งส าคัญคือ “ความร่วมมือของคนในชุมชน” ที่จะกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันอนุรักษ์ไว้
ซึ่งวัฒนธรรมในเมืองเก่าสงขลา รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความ
เป็นอยู่ของคนสงขลาอย่างแท้จริง น าไปสู่การสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของวิถีชุมชนคนสงขลาตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันเพ่ือเป้าหมายสู่การเป็น “มรดกโลก” อีกแห่งหนึ่งของไทย วิสัยทัศน์การท่องเที่ยวเรื่อง 
เติบโตบนพ้ืนฐานความเป็นไทย พัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีไทย เสริมสร้าง
ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จิตส านึกท้องถิ่นและการเป็นเจ้าบ้านที่ดีส าหรับรองรับ
ประชาชนทุกระดับ/ภาคส่วน ต่อยอดความเป็นไทยเพ่ือสร้างเศรษฐกิจและสังคมสร้างสรรค์ (แผนพัฒนา
การท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2) 

จากสถิตินักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดสงขลาเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2559 – 2560 พบว่า
นักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นจาก 5,427,668 คนเป็นจ านวน 5,538,377 คน และรายได้จากการท่องเที่ยว
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เพ่ิมขึ้นจาก 48,885.4 ล้านบาท เป็น 54,337.50 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าจ านวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยว
จังหวัดสงขลาเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนและรายได้มีการเพ่ิมจ านวนเพ่ิมมากขึ้นในทุกปี โดยนักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่จะเที่ยวแบบพักค้างคืน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2562) โดยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว
ที่มาเที่ยวเทศบาลนครสงขลา นักท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์หลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตเทศบาลนครสงขลาโดยเกิดจากการเดินทางมาท่องเที่ยวเพ่ือพักผ่อน  นักท่องเที่ยวนิยมท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวในรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีเพราะแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบวัฒนธรรมและประเพณีใน
เทศบาลนครสงขลามีอยู่อย่างหลากหลายและมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมมีความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่นจึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ย่านเมืองเก่าสงขลายังเป็น
สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวมากที่สุด เพราะย่านเมืองเก่าสงขลาเป็นสถานที่ที่ยังคง
เอกลักษณ์ความเป็นเมืองเก่าของสงขลาในอดีตยังคงอยู่ (สุดารัตน์ มณีอร่าม, ชนนิกานต์ ศรีแก้ว และ
รัชชพงษ์ ชัชวาลย์,2561) จะเห็นได้ว่าย่านเมืองเก่าสงขลาถูกเสนอเข้าสู่การเป็นมรดกโลกและพฤติกรรม
ของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ชื่นชอบการมาท่องเที่ยวที่เมืองเก่าสงขลา หากทางจังหวัดสงขลาสามารถที่
จะพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป ก็จะ
ท าให้นักท่องเที่ยวสนใจที่จะมาเที่ยวเพ่ิมมากขึ้น ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญตามที่กล่าวมาข้างต้น จึง
ท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา  
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมายถึง การท่องเที่ยวเพ่ือชมสิ่งที่แสดงความเป็นวัฒนธรรม เช่น 
ปราสาท พระราชวัง วัด โบราณสถาน โบราณวัตถุ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการด าเนินชีวิต ศิลปะ
ทุกแขนง และสิ่งต่างๆที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรื่องที่มีการพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การ
ด าเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุคสมัย นักท่องเที่ยวจะได้รับทราบประวัติความเป็นมา มุมมองความคิด
ความศรัทธา ความนิยมของบุคคลในอดีตที่สืบทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน (กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา, 2561) 

(วริศรา บุญสมเกียรติ, 2555) รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประกอบด้วย  
1. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปใน

แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์เพ่ือชื่นชมและเพลิดเพลิน ได้รับความรู้ความเข้าใจต่อ
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีท้องถิ่น มีความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 
และคุณค่าสภาพแวดล้อม 

2. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี (Culture and Traditional 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือชมงานประเพณีต่างๆที่ชาวบ้านในท้องถิ่นจัดขึ้น ได้รับ
ความเพลิดเพลิน ตื่นตาตื่นใจในสุริยศิลป์ เพ่ือศึกษาความเชื่อ การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรม
ต่างๆและได้รับความรู้ ความเข้าใจค่าสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
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3. การท่องเที่ยวเชิงวิถีชนบท (Rural Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที่ยวในหมู่บ้าน
ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษ เพ่ือความเพลิดเพลินและได้รับ
ความรู้บนพื้นฐานของความรับผิดชอบ และมีจิตส านึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว (Destination Image) มีบทบาทส าคัญในการเข้าถึงพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยว คือ มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกสถานที่ท่องเที่ยว และก าหนดพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวหลังจากได้ตัดสินใจมาเที่ยวแล้ว รวมทั้งบทบาทในการวางแผนยุทธศาสตร์ทางด้านการ
ท่องเที่ยว ดังนั้น ภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวจึงเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนการตลาดและการ
วางนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ท าความเข้าใจเกี่ยวกับความคิดเห็นและมุมมองของนักท่องเที่ยวและประชาชนในท้องถิ่นที่มีต่อสถานที่
นั้นอย่าง    ถ่องแท้ เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลดังกล่าวไปสร้างจุดยืนของแหล่งท่องเที่ยว (สุขุม คงดิษฐ์และธน
รัตน์ รัตนพงศ์-ธระ, 2558) 

ปัจจัยที่ใช้ในการวัดภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก แบ่งออกเป็น 8 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านประสบการณ์ หมายถึง การศึกษาถึงความเป็นมาตรฐาน การมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ี
มีคุณภาพ การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว
กลางคืนที่สวยงาม และโรงแรมที่พักเหมาะสม 

2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ หมายถึง การศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล ศิลปะ การช่าง สิ่ง
ปลูกสร้าง และธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ 

3. ด้านราคาและสภาพแวดล้อม หมายถึง การศึกษาถึงราคาสินค้าที่มีความเหมาะสมเป็น
มาตรฐาน อากาศและสภาพแวดล้อมดี ไม่มีสิ่งปฏิกูล และสามารถเดินเที่ยวชมธรรมชาติได้ 

4. ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย หมายถึง การศึกษาถึงสถานที่ที่ไม่อึดอัดวุ่นวาย เป็นสถานที่
ที่สามารถหลีกเลี่ยงความวุ่นวายให้กับชีวิต และสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดี 

5. ด้านความน่าตื่นเต้นและการผจญภัย หมายถึง การศึกษาถึงสถานที่ที่สามารถค้นพบและท า
สิ่งตื่นเต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้ 

6. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง การศึกษาถึงสถานที่ที่สามารถเรียนรู้และค้นพบวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตใหม่ๆหรือเกิดความนิยมชมชอบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆและการได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ๆจากการเดินทางมาท่องเที่ยว 

7. ด้านสังคม หมายถึง การศึกษาถึงประชากรในแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสนใจและวิถีชีวิตที่
คล้ายกัน การมีน้ าใจ อัธยาศัยไมตรีที่ดีและการมีปฏิสัมพันธ์ ความสามัคคีกัน 

8. ด้านชื่อเสียง หมายถึง การศึกษาถึงการเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวในสถานที่นั้นๆให้
เพ่ือนหรือบุคคลอื่นรับฟัง 

 

อัตลักษณ์และองค์ประกอบอัตลักษณ์ย่านเมืองเก่าสงขลา 
อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หาก ชุมชนใดไม่มี

ซ่ึง  อัตลักษณ์ ก็จะไม่มีความโดดเด่น ความน่าสนใจ ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมซ้ าแล้ว ซ้ าอีก 
คงเป็นการมาเยือนเพียงครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยไปเท่ียวที่อ่ืน ๆ (วิไลวรรณ ทวิชศร,ี 2560) 
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ย่านเมืองเก่าสงขลา มีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการผสมผสาน
ศาสตร์แห่งเชิงช่างโบราณอันมีเสน่ห์หลอมรวมวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มุสลิม และตะวันตกเข้าด้วยกันไว้
ให้ผู้มาเยือนได้ชมและสัมผัสถึงตึกความงามแห่งนี้โดยในย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรมถึง 4 
รูปแบบไว้ด้วยกันดังนี้ (พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวินและอุปถัมภ์ รัตนสุภา, 2559) 

1. ตึกแถวแบบจีนดั้งเดิม สร้างขึ้นในช่วงปี 2379 ซึ่งเป็นช่วงแรกในการตั้งเมืองสงขลารูปแบบ
สถาปัตยกรรมส่วนหน้าเป็นร้านค้าขายส่วนชั้นบนใช้เก็บของมีช่องส่งของเล็ก ๆ มีความยาวจากดิน
ประมาณ 30 - 40 เมตรและเนื่องจากเป็นแปลงที่ดินยาวผู้ออกแบบจึงออกแบบให้มีช่องว่างเปิดโล่งและ
ในกลางส่วนอาคารหลังเป็นที่พักอาศัย กรมศิลปากรได้ระบุว่าห้องแถวแบบจีนหลังแรกของจังหวัด
สงขลาตั้งอยู่บนถนนเก้าห้อง (ถนนนางงาม) 

2. ตึกแถวแบบจีนพาณิชย์ โดยลักษณะจะถัดมาจากจีนดั้งเดิมการออกแบบมีอายุประมาณ 70 
ปีขึ้นไป รูปกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมแบจีนดั้งเดิมแต่ประยุกต์ให้มีความทันสมัยขึ้นลักษณะที่สองเป็น
อาคารตอบสนองทางการค้าไม่มีองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม 

3. ตึกแถวแบบจีนสมัยใหม่ อันนี้ได้รับอิทธิพลมากจากตะวันตกอาคารอยู่ในช่วงอายุ 30 ปีขึ้น
ไปมีแผงปกปิดหลังคา และจะมีอักษรแสดงปี พ.ศ. ปรากฎบนแผงดังกล่าวบางหลังมีหลังคาจั่วหรือ
ปั้นหยาซ่อนอยู ่บางหลังเป็นหลังคา คสล. ส่วนใหญ่มักมี 2 - 4 ชั้น 

4. ตึกแถวแบบสงขลาดั้งเดิม ( ชิโน - ยูโรเปี้ยน ) มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมตกแต่งลวดลาย
แบบจีนและยุโรป คล้ายกับรูปแบบที่เรียกว่าชิโนโปตุกิสจะพบมากที่ภูเก็ต ที่สงขลาจะไม่มีทางเดินใต้
อาคาร ที่เรียกว่าหงอคากี่ อาคารจะมีช่องเปิดกลางอาคารและเป็นที่ตั้งของบ่อน้ า ซึ่งในอดีตน้ าจะมี
รสชาติจืดจนสามารถดื่มได้ 

(พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวินและอุปถัมภ์ รัตนสุภาอ้างถึงในวิมลรัตน์ อิสระธรรมนูญ, 2559) ได้
กล่าวถึงปัจจัยในการจะสร้างการตระหนักรู้ของคนในชุมชนต่อคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

1. ความทรงจ าร่วม (Collective Memories) คือ ความทรงจ าที่คนในชุมชนมีต่อพ้ืนที่หรือ
ท้องถิ่นร่วมกันและส่งต่อความทรงจ านั้นผ่านรุ่นต่อๆกัน คนในชุมชนดั้งเดิมที่ได้สืบต่อการประเพณีความ
เชื่อทั้งไทยพุทธ จีน หรือมุสลิม ไปจนการใช้ชีวิตประจ าวันในลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม 

2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (Local History) คือองค์ความรู้ในอดีตที่สืบต่อมาไม่ว่าจะเป็นการ
บันทึกหรือค าบอกเล่าในรูปต านาน สิ่งนี้เป็นหลักฐานที่บ่งบอกถึงการพัฒนาของเมืองที่มีมาอย่าง
ยาวนาน ถือเป็นปัจจัยส าคัญในฐานะประจักษ์พยานของคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของตัวพ้ืนที่เอง 

3. ส านึกความเป็นเจ้าของ (Sense of Belonging) คือ ส านึกของผู้คนที่มีต่อพ้ืนที่พ้ืนที่หนึ่ง
มากกว่าเป็นเพียงที่อยู่อาศัย หรือประกอบวิชาชีพ แต่เป็นความรู้สึกของความผูกพัน ความรู้สึกร่วมต่อ
ความเป็นไปของพ้ืนที่นั้น และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในสังคมนั้นๆ สิ่งเหล่านี้จะสร้างจิตส านึกที่เป็น
แรงผลักดันให้เกิดความหวงแหนเอาใจใส่และพัฒนาพื้นที่นั้นๆในฐานะเจ้าของร่วมกัน 

 (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แผนการปฏิบัติการณ์ ททท, 2562) พฤติกรรมการเดินทาง
ท่องเที่ยวของชาวไทยจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจเป็นปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความถี่และระยะทางใน
การเดินทางท่องเที่ยว ขณะที่จุดหมายปลายทางมักจะขึ้นอยู่กับกระแสสังคมในแต่ละช่วงเวลา โดยมีสื่อ
ออนไลน์และ Social network เป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญ ขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์ได้ท าให้คน
ไทยได้เห็นโลกที่กว้างขึ้น เมื่อผนวกกับต้นทุนการเดินทางโดยค่าเครื่องบินที่ถูกลง ส่งผลให้คนไทยสนใจ
เปิดโลกแห่งการท่องเที่ยวให้กว้างไกลออกไป การเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศกลายเป็นเทรนด์ส าหรับ
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นักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่แสวงหาประสบการณ์ที่แปลกแตกต่าง ท าให้การท่องเที่ยวไม่เป็นเพียงแค่การ
เดินทางเท่านั้น แต่เป็นการสร้างไลฟ์สไตล์และอัตลักษณ์ของตัวเอง ทั้งนี้ แนวโน้ม  พฤติกรรมการ
เดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน  ปี 2562 ยังคงเป็นไปในทิศทางเดียวกับปี 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่ 
การเดินทางเป็นกลุ่ม  ท่องเที่ยววันหยุดเป็นหลัก ให้ความส าคัญกับอาหารการกิน ชอบแสวงหา
ประสบการณ์ท่องเที่ยวแปลกใหม่ ช่างเลือกและค้นหาข้อมูลท่องเที่ยวมากขึ้น สื่อออนไลน์มีอิทธิพลสูง
ต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว วางแผนเดินทางล่วงหน้าสั้นลง/รอคอย promotion ลดราคา ซื้อบริการ
ท่องเที่ยวผ่าน online สูง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา เป็นวิธีการศึกษา
ชีวิตทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน สถาบัน รวมถึงกลุ่มหรือองค์กรในรูปแบบอ่ืนๆ วิธีการนี้มี
ลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นการค้นคว้าหาของเท็จจริง ใช้ตัวนักวิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการรวบรวม
ข้อมูล ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงอคติและเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (ชาย โพธิสิ
ตา, 2550) 

การเข้าสู่สนามและการก าหนดบทบาทนักวิจัย ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าสงขลา เพ่ือท า
ความคุ้นเคยกับสถานที่ และสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบย่านเมืองเก่าสงขลา เพ่ือสังเกตแบบมีไม่มี      
ส่วนร่วมในพฤติกรรมของคนในย่านเมืองเก่าสงขลา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ด้วยเทคนิคการส ารวจประสบการณ์ 

(Experience Surveys) ซึ่งกระบวนการวิจัยจากประสบการณ์มาจากงานวิจัยเชิงธุรกิจ จะรวบรวมการ
สัมภาษณ์บุคคลจ านวนน้อยและต้องระมัดระวังในการเลือกบุคคล โดยคัดเลือกว่ามีคุณสมบัติและมี
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีประสบการณ์เกี่ ยวกับการท่องเที่ยวมายาวนาน ทั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือก าหนดแนวความคิดที่ชัดเจนมากกว่าจะค้นหาเหตุการณ์ที่เป็นข้อสรุปใช้การสัมภาษณ์
เชิงลึกและใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) อย่างไม่เป็นทางการและไม่มี
ระบบในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง แต่เน้นที่ความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่างที่จะสัมภาษณ์ว่ามีประสบการณ์
เกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการหรือไม่ ค าถามที่จะใช้ในการสัมภาษณ์เป็นค าถามปลายเปิด เพ่ือให้ได้อธิบาย
ค าตอบที่เปิดกว้าง และผู้ให้สัมภาษณ์จะมีอิสระในการให้ค าตอบ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
1. ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา คือ คุณชนินทร์ สาครินทร์ 
2. นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา คือ คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ 
3. ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลา  

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 525 -



สรุปผลการวิจัย 
จากการศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนในการประสานนโยบายและ
ด าเนินงานระหว่างเอกชนกับรัฐ ส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหาทางแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมสนับสนุน การศึกษา วิจัย 
วิเคราะห์ ทดสอบ อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมให้แก่สมาชิก และอาจ
จัดเป็นบริการแก่สาธารณชนด้วยก็ได้ ตรวจสอบสินค้า ออกใบรับรองแหล่งก าเนิดหรือใบรับรองคุณภาพ
ของสินค้า ให้ค าปรึกษาและเสนอข้อแนะน าแก่รัฐบาลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม 

จากการสัมภาษณ์ คุณชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัด
สงขลา  ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการสร้างภาพลักษณ์ของสงขลาเพ่ือให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ว่า
จังหวัดสงขลาเป็นเมืองเก่า ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยได้ร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ส านักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ฯลฯ โดยกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้น
เพ่ือเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดสงขลา เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ของย่านเมืองเก่าสงขลา ซึ่งตั้งแต่มีการยื่นเรื่องเมืองเก่าสงขลาเข้ารับการพิจารณาเป็น
เมืองมรดกโลก หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการร่วมมือกันเพ่ือรักษาท านุบ ารุงย่านเมืองเก่า
สงขลาเพื่อรอรับการประเมิน การปรับแต่งภูมิทัศน์โดยรอบให้เป็นระเบียบสวยงาม  

"ย่านเมืองเก่าสงขลา มีเอกลักษณ์โดดเด่นในแง่ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการ
อาศัยอยู่ร่วมกันของ 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ จีนและมุสลิม ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของ
สถาปัตยกรรมโบราณ ทั้งอาคารแบบเรือนแถวทรงไทย เรือนแถวแบบจีน เรือนแถวแบบชิโน -โปรตุกีส 
ซึ่งหากบูรณะขึ้นใหม่เชื่อว่าจะสร้างจุดขายทางด้านการท่องเที่ยวได้ เทียบชั้นเมืองมะละกาและย่านเมือง
เก่าในเมืองจอร์จทาวน์ ในมาเลเซีย” 

จากการสัมภาษณ์คุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา ได้ให้ข้อมูลว่า 
สมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา นับเป็นอีกหนึ่งสมาคมเก่าแก่ของจังหวัดสงขลา เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 
2527 มีนายกสมาคมมาแล้ว 10 คน โดยคุณศิวัฒน์ สุวรรณวงศ์ เป็นนายกสมาคมคนที่ 11 และคุณ
ศิวัฒน์ประสบความส าเร็จในด้านธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันโรงแรมบุรีศรีภูบูติก จัดเป็นหนึ่ง
ในโรงแรมชั้นน าของจังหวัดสงขลา ที่ได้รับการยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั้งในส่วนของห้องพัก ห้อง
ประชุมสัมมนาเป็นอย่างดีและกรรมการบริหารสมาคมชุดใหม่ก็เน้นคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักบริหารโรงแรมที่
ประสบความส าเร็จ มาร่วมขับเคลื่อนการบริหารสมาคมให้มีความแข็งแร่งมากยิ่งขึ้น โดยสมาคมมี
เป้าหมายในการประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ในการร่วมกันพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดสงขลา รวมถึงการเชิญชวนเครือข่ายโรงแรมและธุรกิจเก่ียวเนื่องมาเป็นสมาชิกสมาคมให้มาก
ขึ้นและครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วย การท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาถือเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ วันนี้ภาคเอกชนต้องมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น จะรอแค่งบประมาณจากภาครัฐ
เพียงอย่างเดียวไม่ได้ อยากเห็นกิจกรรมที่ภาคเอกชนเป็นเจ้าภาพหลักลงขันกันจัดแทนการรอ
งบประมาณจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ไม่ใช่ว่ารัฐไม่สนับสนุนแต่อยากเห็นเอกชนเข้มแข็งและ
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ขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ การเร่งปรับปรุงโรงแรมให้มีความพร้อมในการจัดประชุมทางธุรกิจเพ่ือเป็นการ
รองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่อยู่ท่องเที่ยวต่อหลังจากท่ีประชุมธุรกิจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่สังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมและได้สัมภาษณ์คนที่อาศัยในย่านเมืองเก่า
สงขลา พบว่าคนในชุมชนรับรู้เรื่องการยื่นเรื่องขอรับการรับรองเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก 
เกือบทุกๆคนได้ร่วมมือกันดูแลรักษาเมืองเก่าสงขลาเพ่ือรอรับการประเมินที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์คนในชุมชนผู้วิจัยได้ทราบถึงการตระหนักรู้ของคนในชุมชนแบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ 

1. ความทรงจ าร่วม คนในชุมชนส่วนใหญ่ที่สูงอายุแล้วจะมีความทรงจ าในอดีตร่วมกัน รู้ว่าสิ่งที่
เกิดข้ึนมาเกิดจากอะไรบ้าง การถ่ายทอดเรื่องราวในอดีตให้กับลูกหลานได้รับรู้เพ่ือให้เกิดความหวงแหน
สิ่งที่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดการรักษาให้ยังคงอยู่ 

2. ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในในชุมชนส่วนใหญ่รับทราบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาตร์ของเมือง
เก่าสงขลา รู้สึกถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์ความเป็นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองเก่าสงขลา มี
ความภาคภูมิใจต่อท้องถิ่นของตนเอง 

3. ส านึกความเป็นเจ้าของ คนในพ้ืนที่มีความรู้สึกต่อที่ที่ตนอาศัยมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัย แต่ มี
ความผูกพันธ์ต่อพ้ืนที่เนื่องจากที่อาศัยอยู่นั้นอาศัยกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย มารุ่นพ่อแม่ เมื่อมี
หน่วยงานราชการมาติดต่อขอความร่วมมือในการพัฒนาพ้ืนที่ คนในชุมชนก็เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ
เนื่องจากเห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ด าเนินการนั้นเกิดประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลาในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับภาพลักษณ์ของการ
ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ประกอบด้วย 8 ข้อได้แก่ 

1. ด้านประสบการณ์ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวย่านเมืองเก่าสงขลา จะได้รับประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยวแบบใหม่ ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ประสบการณ์การชื่นชมสถาปัตยกรรมต่างๆของเมืองเก่า
สงขลา 

2. ด้านสิ่งดึงดูดใจ นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเก่าสงขลา การเรียนรู้
ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม และศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเก่าสงขลา 

3. ด้านราคา สินค้าและบริการที่ให้กับนักท่องเที่ยวมีความเหมาะสมกับคุณภาพที่นักท่องเที่ยว
ได้รับ มีการควบคุมราคาของสินค้าและบริการจากหน่วยงานภาครัฐเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภค 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมให้สมบูรณ์ 

5. ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย ย่านเมืองเก่าสงขลา มีสถานที่ท่ีให้นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนอยู่
หลายที่ ไม่แออัดและไม่วุ่นวาย 

6. ด้านการเรียนรู้ ประชาชนที่อยู่ในย่านเมืองเก่าสงขลา ยินดีและเต็มใจที่จะบอกเล่าเรื่องราว
และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ การถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมเก่าของชาวสงขลาให้กับนักท่องเที่ยว 

7. ด้านสังคม สภาพความเป็นอยู่ของคนในพ้ืนที่เมืองเก่าสงขลาเป็นแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มี
น้ าใจไมตรีให้แก่กัน พ่ึงพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

8. ด้านชื่อเสียง มีการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆจากการประชาสัมพันธ์ การบอกเล่าจากคนใน
พ้ืนที่ ให้กับนักท่องเที่ยวได้รับทราบ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากการสัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่ย่านเมืองเก่าสงขลาท าให้ผู้วิจัยทราบถึงแนวทางในการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา เนื่องจากพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบันที่เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้น การพัฒนา
แนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

ย่านเมืองเก่าสงขลามีสถาปัตยกรรมการก่อสร้างรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่ได้รับการผสมผสาน
ศาสตร์แห่งเชิงช่างโบราณอันมีเสน่ห์หลอมรวมวัฒนธรรมทั้งไทย จีน มุสลิม และตะวันตกเข้าด้วยกันไว้
ให้ผู้มาเยือนได้ชมและสัมผัสถึงตึกความงามแห่งนี้โดยในย่านเมืองเก่าแห่งนี้มีรูปแบบสถาปัตยกรรม ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีแนวทางในการบ ารุงรักษาสถาปัตยกรรมให้คงอยู่เพ่ือรองรับการประเมินจาก
องค์การยูเนสโกจากการเสนอย่านเมืองเก่าสงขลาเข้ารับการพิจารณาเป็นมรดกโลก ซึ่งภาพลักษณ์ของ
การท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลามีลักษณะคล้ายคลึงกับการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก อีกทั้งมีการสนับสนุน
จากทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากร
ในพ้ืนที่ให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้น วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว อนึ่งการที่นักท่องที่ยวเพ่ิมมากขึ้น สิ่งหนึ่งที่
ตามมาคือการปรับตัวของโรงแรมที่พักอาศัยเพ่ือให้ได้มาตรฐานได้รับการยอมรับ ซึ่งจะสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวในการเข้าพักอาศัย การตระหนักรู้ของคนในชุมชนถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
ปลูกฝังจิตส านึกให้กับคนในชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไป สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
องค์ประกอบการพัฒนาท าให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปินฤทัยคง
ทองและสุวารี นามวงศ์ (2559) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย (1) การมีจิตส านึกของประชาชนใน
ฐานะเจ้าบ้านและจิตส านึกของนักท่องเที่ยว (2) การประสานงานและความร่วมมือ (3) การสนับสนุน
ของภาครัฐในท้องถิ่น (4) การมีส่วนร่วมของประชาชน (5) ภาวะผู้น าชุมชน และงานวิจัยของสุชาดา รัก
เกื้อ (2560) ศึกษาเรื่อง แนวทางพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเทศบาลนครชุม 
อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญได้แก่ (1) ด้านแหล่งหรือ
กิจกรรมท่องเที่ยว ควรสนับสนุนงบประมาณเพ่ือสร้างความเข้มแข็งแล้วให้ชุมชนบริหารจัดการตนเอง
สามารถช่วยเหลือและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยจัดกิจกรรมชมวิถีชีวิตในชุมชน มีส่วนร่วมในการ
หาตลาด การหานักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมสาธิตต่าง ๆ (2) ด้านการบริการการท่องเที่ยว ควรจัด
สถานที่จ าหน่ายสินค้าและของที่ระลึกไว้บริการนักท่องเที่ยว (3) ด้านการตลาดการท่องเที่ยว ควร
สนับสนุนให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และการร่วมมือ
กับสมาคมการทอ่งเที่ยวภาคธุรกิจโรงแรมที่พักในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้มีมากขึ้น 

ดังนั้นแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลา จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนา การอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้ยังคงอยู่ เน้นการตระหนักรู้ของคนในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้น ทั้ง 3 ด้าน คือ  
(1) ความทรงจ าร่วม ถ้าทุกคนมีความทรงจ าร่วมกันแล้วก็จะเห็นถึงความส าคัญในการอนุรักษ์และรักษา
สิ่งที่มีอยู่ (2) ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบถึงความเป็นมาของ
ย่านเมืองเก่าสงขลา (3) ส านึกความเป็นเจ้าของ ให้ทุกๆคนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน  เมื่อคนใน
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ชุมชนตระหนักรู้เพ่ิมมากขึ้น เมื่อผสานกับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
ผ่านการการปรับปรุงรักษาท านุบ ารุงย่านเมืองเก่าสงขลา ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา ก็จะ
ท าให้แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมย่านเมืองเก่าสงขลาประสบความส าเร็จ 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เมืองเก่าสงขลาถึงศักยภาพในการ
รับนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมขึ้น เพ่ือหาทางจัดการกับนักท่องเที่ยวและป้องกันการเกิดปัญหานักท่องเที่ยว
ล้นเมือง และควรมีการสอบถามความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวครั้งแรกและที่มาท่องเที่ยวซ้ าว่า
อะไรเป็นสาเหตุที่ท าให้เลือกมาท่องเที่ยวเมืองเก่าสงขลา เพ่ือที่ผู้ที่เกี่ยวข้องจะได้รับทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลในการมาเท่ียวของนักท่องเที่ยว  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชนศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน และระดับทุนทางสังคมของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนบ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เก็บข้อมูลสภาพการณ์ของ
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยวิธีการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โดยมีผู้ให้ข้อมูล
หลัก คือผู้ที่มีประสบการณ์และมีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 10 
คน และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน 15 คน ด าเนินการเก็บข้อมูลในเดือน
กุมภาพันธ์ ถึง มีนาคม เครื่องมือที่ใช้ท าการบันทึกข้อมูล มีทั้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรและเทปเสียง 
โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถอดการบันทึกด้วยการจัดรูปแบบเนื้อหาที่ถอดความด้วย
วิธีการพิมพ์แบบค าต่อค า (Verbatim)  

 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่าบ้านบางสะแกมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอยู่ในระดับการร่วม
ด าเนินการ ซึ่งมีการกระจายอ านาจผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างชุมชนและผู้มีอ านาจ ประชาชนมีส่วน
รับผิดชอบด้านการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้และมี
ทุนทางสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่น มีระดับความสัมพันธ์ทุกด้านทั้งด้านทุนมนุษย์ ด้าน
ทุนที่เป็นสถาบัน รวมถึงด้านทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม อยู่ในระดับสูง เป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมที่
ดี ความร่วมมือที่ดี ระหว่างเครือข่ายทั้งกับหน่วยงานราชการ และองค์กรอ่ืน  ๆ ภายนอกชุมชน ไม่
จ าเป็นที่จะต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกมากนัก  
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Abstract   
The objectives of this research were to analyze the situation of community-

based tourism and to study the level of  community participation and the level of 
social capital of Bangsakae community-based tourism at Bangsakae sub-district, Bang 
Khonthi district, Samut Songkram Province. The methods of collecting data of the 
community-based tourism were focus group discussion by interviewing 10  key 
informants having experience and taking a part in the community-based tourism 
development, and in-depth interview by interviewing 15 people. Data were collected 
between February to March. The research instruments used in collecting data were 
formal writing and electronic records by using verbatim transcription as a technique to 
analyze data by converting each word in an audio recording into a text format (word-
for-word). 

The research reflected that the level of Bangsakae community participation was 
at the partnership level. There was decentralization through negotiation between the 
community and authorities. Local people were responsible for working as the 
collaborative planners and decision-makers to achieve goals together. It was also found 
that social capital was at the high level. The social capital in the community is strong 
and unique. The community had a high level of relationship in all aspects including 
human capital, institutional capital, wisdom, cultural capital, good social capital, 
collaboration with networks, government agencies and other organizations outside the 
community. There was not much need for Bangsakae community to receive assistance 
from external organizations. 
 
Keywords: Situation Analysis, Social Capital, Community Participation   
 
บทน า 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่อาศัยหลักการ
ส าคัญในการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เป็นการกระจายอ านาจแก่ชุมชน ให้มีส่วนร่วมด้านการบริหาร
การจัดสรรทรัพยากรและแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน รวมถึงสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ด้านต่าง ๆ 
แก่นักท่องเที่ยว  (สถาบัน พระปกเกล้า ,2554) โดยประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการมีส่วนร่วมในการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั้น คือการสนับสนุนเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น สิทธิใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดย ชุมชน ฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น และเป็นการพัฒนาศักยภาพของคน
ในชุมชน ถือได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท่องเที่ยวจาก
ท่องเที่ยวกระแสหลัก ให้ความส าคัญตามความสนใจของนักท่องเที่ยว และเป็นเครื่องมือสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นการจัดการที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทาง แผนงาน และด าเนินงาน ทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากรและเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
การท่องเที่ยว ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 
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ทรัพยากรการท่องเที่ยวในชุมชน ความรู้และความสามารถในการจัดการท่องเที่ยวของคนในชุมชน และ
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน (สุจิตราภรณ์ จุสปาโล ,2557) ซึ่งแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนนั้น จ าเป็นต้องอาศัย “ทุนทางสังคม” (Social Capital) ซึ่งเป็นเสมือนตัวหล่อลื่นก่อให้เกิดการ
การกระจายอ านาจการมีส่วนร่วม และความร่วมมือของคนในชุมชน (จักรกฤษณ์ เจริญสิทธิ์ และคณะ 
,2561)  

บ้านบางสะแก หมู่ที่ 6 ต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหนึ่งใน
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จากกรมการพัฒนา
ชุมชน ในปีพ.ศ. 2562 เพ่ือใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
หากแต่การด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนของต าบลบางสะแกไม่เพียงแต่จัดท าข้ึนเฉพาะหมู่ที่ 6 
บ้านบางสะแก แต่มีศักยภาพในการด าเนินงานเชื่อมต่อเครือข่ายในระดับต าบล ในขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเข้มแข็ง โดยมีคณะกรรมการในการขับเคลื่อน ภายใต้ชื่อ 
“กลุ่มรักษ์บางสะแก” ที่มีคณะท างานกลุ่มในระดับต าบล เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการเกิดเป็นเครือข่ายทางสังคมในวงกว้าง และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป  
ทัง้นี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางสะแกต าบลบางสะแก อ าเภอบางคนที 
จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการบริหาร
จัดการชุมชน บนฐานแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่ามีสภาพการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุน
ทางสังคมอย่างไร เพ่ือเป็นตัวอย่างในการเสนอแนะแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือวิเคราะห์สภาพการณ์ของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก  
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

2. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. เพ่ือศึกษาระดับทุนทางสังคมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางสะแก ต าบลบางสะแก 
อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 
ทบทวนวรรณกรรม และการพัฒนาสมมุติฐาน 

แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
การท่องเที่ยวโดยชุมชน  (Community – Based Tourism – CBT) หมายถึง การท่องเที่ยวที่

ค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม มีการก าหนดการด าเนินงานและทิศทางการ
ท่องเที่ยวโดยคนในชุมชน มุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือชุมชน โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของมี
สิทธิ การจัดการดูแล และเกิดการเรียนรู้แก่ผู้ที่มาท่องเที่ยวในชุมชน (พจนา สวนศรี และสมภพ ยี่จอหอ
, 2556) และ (Fennell ,1999) ได้เสนอคุณสมบัติที่ส าคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชนว่าจะต้อง
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ เกิดผลก าไรตอบแทนแก่สมาชิกในชุมชน ได้รับประโยชน์โดยรวม
อย่างแท้จริง ไม่ให้เกิดความตึงเครียดด้านสังคมและวัฒนธรรม สร้างจิตส านักในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และวัฒนธรรม และก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้การที่จะให้ชุมชนด าเนินการ
ท่องเที่ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น  จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อม และสร้างความเข้มแข็งให้กับ
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ชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยว และจ าเป็นต้องมีกระตุ้นให้คนในสังคม เห็นถึงความส าคัญและมีความ
ต้องการที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับผู้มาเยือน  นอกจากนี้
ความส าเร็จของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพของชุมชน ให้ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดี และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ รวมถึงด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตอัน
ดีงามของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน (ณัฎฐพัชร มณีโรจน์ ,2560) เริ่มต้นมาจาก
การที่ชุมชนเห็นถึงความส าคัญและร่วมแรงร่วมใจ  ในการจัดการท่องเที่ยวของชุมชนโดยคนในชุมชน 
และเข้าใจในหลักการของการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเรื่องของการรับรู้ว่าชุมชนนั้นเป็นเจ้าของ มีส่วนร่วม
ในการก าหนดทิศทางและตัดสินใจ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ก่อเกิด
ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์  และวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคน
ต่างวัฒนธรรม เคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่าง และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรม
แก่คนท้องถิ่น และมีการกระจายรายได้สู่สาธารณประโยชน์ของชุมชน  ทั้งนี้การท่องเที่ยวโดยชุมชน
สามารถส่งเสริมการพัฒนาที่เกิดขึ้นใหม่เศรษฐกิจ และได้ถูกน ามาใช้โดยโครงการความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นเครื่องมือในการอ านวยความสะดวกในการลดความยากจน จุดมุ่งหมายส าคัญของ CBT 
เป็นการด าเนินการตามกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงความต้องการที่จะลดความยากจนที่มีการแบ่ งในการพ่ึงพา
โครงสร้างขึ้นอยู่กับการควบคุมของภาครัฐและเอกชน (Giampiccoli and Kalis ,2012) 

แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
การมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น หมายถึง การให้โอกาสแก่คนในชุมชนเป็นผู้ตัดสินใจ  ก าหนด

ปัญหาของตนเอง เป็นการเสริมสร้างพลังให้กับชุมชน กลุ่มองค์กรชุม ชน ให้สามารถระดมขีด 
ความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และการควบคุมกิจการต่าง ๆ ในชุมชน สามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนสามารถพัฒนาศักยภาพของ  
ประชาชนและชุมชน ทั้งในด้านภูมิปัญญา ทักษะความรู้ ความสามารถ และการจัดการ รู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของโลก โดยที่คนในชุมชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการอย่างอิสระ ท างาน  
ร่วมกันในรูปแบบของกลุ่มหรือองค์กรชุมชนที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันอย่างชัดเจน ส าหรับการประเมิน  
สถานะการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจของชุมชนในการพัฒนาการท่ องเที่ยวโดยชุมชนนั้น 
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ ตามลักษณะที่เป็นแกนแนวตั้ง Etsuko Okazaki (2008)  

1. ระดับที่ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation) ได้แก่ระดับการมีส่วนร่วมที่มีมุมมอง
ของการมีส่วนร่วมของชุมชนว่าโครงการจะประสบ หรือบรรลุเป้าหมายได้ เกิดจากการสนับสนุนโดย
ภาครัฐและการวางแผนของเจ้าหน้าที่ เท่านั้น (Manipulation) และระดับที่ชุมชนยังไม่มีส่วนร่วมเป็น
เพียงการจัดกิจกรรมเพื่อให้ข้อมูลหรือการศึกษาแก่ผู้มีส่วนร่วมเท่านั้น (Therapy) 

2. ระดับเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของชุมชน (Degrees of Tokenism) ได้แก่ระดับการให้
ข้อมูล (Informing) เป็นขั้นแรกของการมีส่วนร่วม แต่เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว กล่าวคือ ภาครัฐ
หรือเจ้าของโครงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเมื่อกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาต่าง ๆ ได้ถูกคิด
ริเริ่มแล้ว โดยชุมชนมีสิทธิเพียงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท่านั้น ไม่มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็น
หรือเกี่ยวข้องใดใดกับการตัดสินใจ อย่างไรก็ตามสามารถกล่าวได้ว่าการมีส่วนร่วมในระดับนี้เป็น
จุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งวิธีการให้ ข้อมูลมีได้หลายเทคนิคและวิธีการ 
เช่น การประกาศผ่านหนังสือพิมพ์ การแจกแผ่นพับ หรือการแสดง นิทรรศการ เป็นต้น ระดับการ
ปรึกษาหารือ (Consultation) เป็นระดับที่มีการเปิดโอกาสให้มีการเจรจา กันระหว่างภาครัฐหรือ
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เจ้าของโครงการ ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ และสาธารณชน อาจจะเป็น  การส ารวจทัศนคติ การประชุม
เพ่ือนบ้านหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเป็นการสอบถามจากเจ้าหน้าที่รัฐ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ น าข้อมูล
และผลการศึกษามาปรึกษาหารือกับชุมชนในประเด็นปัญหา ทางเลือก ทางแก้ไขท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย
หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ แต่ไม่มีหลักประกันว่าแนวคิดเหล่านั้นจะถูก น าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาอย่างเหมาะสมหรือมีผล
ต่อการตัดสินใจ และระดับการสร้างความร่วมมือและวางแผนร่วมกัน (Placation) เป็นระดับที่เปิด 
โอกาสให้มีการสื่อสารแบบสองทาง การอนุญาตให้ชุมชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ อนุญาต
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อแนะน าเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการ ด าเนิน
โครงการ ลดปัญหาความขัดแย้ง แต่อย่างไรก็ตามอ าในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังเป็นของ ผู้มีอ านาจโดย
ชอบตามกฎหมาย วิธีการมีส่วนร่วมในระดับนี้อาจจะเป็นการประชุมวางแผนแบบ  มีส่วนร่วมหรือกลุ่ม
ปรึกษา เป็นต้น  

3. ระดับที่ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมมาก (Degrees of Citizen Power) ได้แก่ระดับการร่วม
ด าเนินการ (Partnership) เป็นการกระจายอ านาจผ่านการเจรจา ต่อรองระหว่างชุมชนและผู้มีอ านาจ 
เป็นระดับที่ผู้มีอ านาจตัดสินใจ ผู้ด าเนินนโยบายหรือโครงการและประชาชนมีส่วนรับผิดชอบด้านการ
วางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการโครงการร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้  
ระดับการร่วมตัดสินใจ ติดตามตรวจสอบ และประเมินผล (Delegated Power) เป็นระดับที่ชุมชนเข้า
มาเป็นคณะกรรมการหลักหรือเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนมีสิทธิในการตัดสินใจ เข้าร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่องผลกระทบ
ต่อสุขภาพ ประชาชน สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และระดับการควบคุมโดยชุมชน (Citizen 
Control) เป็นระดับการมีส่วนร่วมของ ชุมชนขั้นสูงสุด โดยชุมชนด าเนินการด้วยตนเองทั้งหมด ทั้งด้าน
การวางแผน ท าแผน ตัดสินใจโดยไม่มี เจ้าหน้าที่ของภาครัฐหรือแหล่งทุนภายนอกเข้ามาเกี่ยวข้อง 
แต่อาจจะเป็นเพียงผู้ให้การสนับสนุน การด าเนินงานเท่านั้น 

แนวคิดทุนทางสังคม 
ทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่นักวิชาการแขนงวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์น ามา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาวิจัยอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ส าหรับทุนทางสังคม หมายถึง “สิ่งที่ดีที่มีอยู่ในชุมชน ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ บุคลากร 
ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายการรวมตัวกันในรูปแบบต่าง ๆ ภายในประชาคม บรรทัดฐาน และ ความ
ไว้วางใจ ทุนทางสังคมเป็นส่วนส าคัญท าให้ผู้มีส่วนร่วมได้ท างานร่วมกันอย่างราบรื่นและบรรลุ 
ถึงจุดมุ่งหมาย” ส าหรับแนวคิดทุนทางสังคมได้ถูกน ามาประยุกต์ใช้ในมิติของเครือข่าย (Networks) 
เพ่ือประเมินสถานะปัจจุบันของชุมชนเรื่องการมีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยก าหนดลักษณะ
ของทุนทางสังคมที่ใช้ในการวิเคราะห์ออกเป็น 3 รูปแบบ คือ ความสัมพันธ์ภายในชุมชนที่รู้จักกัน 
(Bonding Social Capital) ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับองค์กรอ่ืน ๆ ภายนอกชุมชน (Bridging 
Social Capital) และความสั ม พั น ธ์กั บห น่ วย งาน ราชการ  (Linking Social Capital) ซึ่ ง เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน เช่น องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือส านักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัยในการท าวิจัยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
เป็นต้น 
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ประเมินสถานะปัจจุบันของชุมชนในการมีส่วนร่วมนั้น สามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่  
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มีระดับความสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับสูง เป็นกลุ่มที่มีทุนทางสังคมที่ดี 

มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่ดี เป็นกลุ่มที่ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอก 
กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีระดับความสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการที่ดี แต่มีความสัมพันธ์  ระหว่าง

องค์กรภายนอกอ่ืน ๆ อยู่ในระดับต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาจมีความขัดแย้งซ่อนเร้นอยู่ จ าเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องมีการกระจายอ านาจ รวมถึงทรัพยากรให้มีความทั่วถึงแก่กลุ่มบุคคลที่ยังไม่มีส่วนร่วมหรือส่วน
ได้ส่วนเสีย  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่มีระดับความสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับต่างๆ แสดงให้เห็นว่าเกิดความ ขัดแย้ง
ในชุมชนเป็นอย่างมาก จ าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรภาครัฐและต้องสร้าง ความสัมพันธ์ใน
ลักษณะการเป็นหุ้นส่วนกับสังคม  

กลุ่มที่  4 กลุ่มที่มีระดับความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายนอกอ่ืน ๆ อยู่ในระดับสูง แต่มี 
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหน่วยงานราชการ ความสัมพันธ์ในกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความตึงเครียด ซึ่งต้องการ  
การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือจากภาครัฐ  

ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์องค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรคท่ีอาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ค าว่า SWOT ย่อมาจากประเด็นที่ต้องมีการวิเคราะห์
ได้แก่  S-Strength (จุดแข็ง), W-Weakness (จุดอ่อน), O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat 
(อุปสรรค) โดยทฤษฎีนี้คิดค้นขึ้นโดย อัลเบิร์ต ฮัมฟรี (Albert Humphrey) กล่าวว่า การวิเคราะห์ 
SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของ
องค์กร ท าให้มีข้อมูลในการก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายทีจะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็ง  ขององค์กรและ
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทาง 
สภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยทีสุดได้ Monika Bumbalova (2010)โดยท าการ
วิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือใช้ในการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ กลยุทธ์ 
และแผนการด าเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสนทนากลุ่มย่อย
(Focus Group Disscussion) ในการวิเคราะห์สภาพการณ์ของหมู่บ้าน และวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ส าหรับการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมของชุมชนและทุนทางสังคมของหมู่บ้านโดยมี
รายละเอียดการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group Disscussion) 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาประเด็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ของหมู่บ้าน  ด้วยการ
สนทนากลุ่มย่อย กับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์  และส่วนในการด าเนินงานหมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 10 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน  ผู้น า
ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ  โดยมีตัวผู้วิจัยเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยเชิงคุณภาพที่ส าคัญ จ าเป็นต้องเป็นผู้ที่มีความไวทางทฤษฎี (Thoristic Sensitivity) และมีความรู้
ในเรื่องที่จะศึกษา จากภูมิความรู้ การศึกษาเอกสาร หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการวิเคราะห์
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สภาพการณ์ของชุมชน ส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยท าหน้าที่ เป็นผู้ด าเนินการสนทนา 
(Moderator) ด้วยตนเอง ผู้วิจัยใช้แนวค าถามในการสนทนากลุ่ม(Guideline) เป็นแนวค าถามปลายเปิด 
แบบไม่มีโครงสร้างที่เข้มงวด ซึ่งสร้างแนวค าถามจาก 3 ส่วนหลัก คือมโนทัศน์หรือประเด็นการศึกษา 
(Study Concept) ค าถามหรือประเด็นการสนทนา (Questions) และประเด็นในการซักถาม 
(ชาย โพธิสิตา, 2550 : 232) มีการใช้เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูป ผู้วิจัยเลือกใช้เครื่อง
บันทึกเสียงแบบพกพา และโทรศัพท์มือถือในการท าการบันทึกเสียงและผู้จดบันทึก ใช้สมุดบันทึกและ
ปากกาในการจดบันทึกการสนทนากลุ่ม โดยในระหว่างการสนทนาผู้วิจัยได้รับ อนุญาตเพ่ือบันทึกเสียง
การสัมภาษณ์ดังกล่าว  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัยใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้าน
ข้ อ มู ล ที่ ต่ า ง กั น  (Data Triangulation) โ ด ย ท า ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล เ รื่ อ ง เดี ย ว กั น 
จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มีความแตกต่างกันจนกระทั่งข้อมูลที่ ได้ถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical 
Saturation) (สุภางค์ จันทวานิช, 2556) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยถอดเทปการสนทนาจากการสัมภาษณ์
แบบค าต่อค า (Verbatim)  
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือศึกษาประเด็นการมีส่วนร่วมของชุมชนและทุนทางสังคมของ 
หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์และ
ส่วนในการด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน จ านวน 15 คน โดย การคัดเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ตัวผู้วิจัย แนวข้อค าถามที่
เป็นค าถามปลายเปิดด้วยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และโปรแกรม บันทึกเสียงในมือถือสมาร์ท
โฟน และสมุดส าหรับจดบันทึก โดยในระหว่างการสนทนาผู้วิจัยได้รับ อนุญาตเพ่ือบันทึกเสียงการ
สัมภาษณ์ดังกล่าว  การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของการวิจัยใช้วิธีการ ตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูลที่
ต่างกัน (Data Triangulation) โดยท าการตรวจสอบข้อมูลเรื่องเดียวกัน จากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งที่มี
ความแตกต่างกันจนกระทั่งข้อมูลที่ได้ถึงจุดอ่ิมตัว (Theoretical Saturation) (สุภางค์ จันทวานิช , 
2556, หน้า 34) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยถอดเทปการสนทนาจากการสัมภาษณ์แบบค าต่อค า 
(Verbatim)  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์สภาพการณ์ของหมู่บ้าน 

การวิเคราะห์สภาพการณ์ของหมู่บ้าน ผู้วิจัยเลือกใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT ในการศึกษา
สภาพการณ์ของหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่อาจ
ส่งผลต่อการด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน 
คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพ่ือให้เรารู้จักตนเอง และรู้จักสภาพแวดล้อมใน
เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อหมู่บ้านซึ่งจะครอบคลุม
ขอบเขตของปัจจัยที่กว้าง ด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ขององค์กรท าให้มีข้อมูล ใน
การก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งของหมู่บ้านและแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสทางสภาพแวดล้อม และสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อม หรือลด
จุดอ่อนขององค์กรให้มีน้อยที่สุดได้ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์สภาพการณ์   ของบ้านบางสะแก ต าบลบาง
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สะแก อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นที่รู้จักและมี
ศักยภาพในการด าเนินงาน แสดงดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  
แสดงสภาพการณ์ของหมู่บ้าน จากการวิเคราะห์ SWOT 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
บ้านบางสะแกเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน
และคนในชุมชน ระดับที่สูง ในการขับเคลื่อนงาน โดยมีการ
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีโอกาสได้เพิ่มพูล
ความรู้ โดยการเข้าสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันร่วมอบรม
พัฒนาตนเอง ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีทุน
ชุมชนที่ดี คนในชุมชนมีความสามัคคี มีการบริหารจัดการ
กลุ่มที่ดีและเป็นระบบ โดยคนในชุมชน มีกฎกติกาของ
ชุมชน มีการท ากิจกรรมต่าง ๆ และกิจกรรมในวันส าคัญ ๆ 
ร่วมกันอยู่ เป็นประจ า ท าให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอยู่
ตลอดเวลา มีกองทุนของชุมชน ที่ช่วยสนับสนุ นการ
ด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว คนในชุมชนใช้ชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนที่มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน คนในชุมชนมีความตระหนักและให้
ความร่วมมือในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เช่น การคัดแยกขยะ
ตามบ้านเรือน กิจกรรมการลงแขกลงคลอง มีร้านค้าชุมชน 
และมีเสียงตามสายเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กันภายในหมู่บ้าน 

บ้านบางสะแกยังมีการผูกขาดการค้าของคนใน
ชุมชนมากเกินไป ท าให้ขาดความหลากหลายขิง
ก า ร ด า เนิ น กิ จ ก ร ร ม  เช่ น ก า ร ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพวกป้ายต่าง ๆ 
ขาดบุ คลากรใน ชุ มชน รุ่ น ใหม่ ที่ มี ค วาม รู้
ความสามารถด้านเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนงาน
ด้านการท่องเที่ยว เป็นสังคมผู้สูงอายุ มีเยาวชน
น้อยและออกไปท างานนอกพื้นที่มาขาดการ
เชื่อมต่อ ถ่ายโอนกิจกรรมการท่องเที่ยวแก่
เย าวชน  (การมี ส่ วน ร่ วมของคน รุ่ น ใหม่ ) 
เนื่องจากมีการเดินทางออกไปท างานนอกพื้นที่ 
สมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎกติกา และยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์สู่ภายนอกหมู่บ้าน 

โอกาส อุปสรรค 
บ้านบางสะแกมีหน่วยงานภาคีภายนอกให้การสนับสนุน
เป็นจ านวนมาก มีกลุ่ม/เครือข่าย/อาสา มาร่วมท ากิจกรรม 
อยู่ เสมอ คนภายนอกสนใจที่จะเข้ามาศึกษาดูงานเป็น
จ านวนมากเป็นหมู่บ้านที่มีโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวกและมีความน่าสนใจ มีรถโดยสารประจ า
ทางผ่านเข้าออก มีแหล่งเงินทุนทั้งภายในละภายนอกชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันนี้นโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน มุ่งเน่น
ส่ งเสริมการท่องเที่ ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่ อง
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว     ให้ความส าคัญกับการจัด
กิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชนเพิ่มมากข้ึน 

บ้านบางสะแกยังขาดสถานที่แปรรูปสินค้า               
และการส่งเสริมอาชีพให้มีความหลากหลาย
ยั งคงประสบปัญหาภัยธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เช่น ภัยธรรมชาติที่เกิด
จากพายุ อยู่บ่อยครั้ง ปัญหาผลผลิตราคาตกต่ า 
ส่วนราชการในพื้นที่ขาดการบูรณาการเนื่องจาก
ต้องปฎิบัติงานตามผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน 
และในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่ลดในช่วงขณะนี้
เนื่องมาจากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการลดลงของ
นักท่องเที่ยว เช่น ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ 
และโรคติดต่อ (Covid - 19) 

 

การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนและระดับทุนทางสังคม 
การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และระดับทุนทางสังคมผู้วิจัยเลือกใช้แนวคิดการ 

มีส่วนร่วมของชุมชน และแนวคิดทุนทางสังคม ในการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน และระดับ
ทุนทางสังคม บ้านบางสะแก จากการสัมภาษณ์เชิงลึก คณะกรรมการหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน 
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ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 15 คน ว่ามีระดับการ
มีส่วนร่วมของชุมชน และระดับทุนทางสังคมในระดับใด จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านบางสะแก การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในช่วงเริ่มต้น
นั้น เริ่มจากการด าเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ระดับหมู่บ้าน  หลังจากนั้นมีการขยายต่อมายัง
หมู่บ้านข้างเคียง จากการเห็นพ้องต้องกันที่จะร่วมมือร่วมใจที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของผู้น า
ชุมชน ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน การท างานด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเริ่มต้นจากการท างานร่วมกันในภาพต าบล ภายใต้ความร่วมมือของทุกหมู่บ้านจากความต้องการ
ของคนในชุมชน ที่พร้อมจะขับเคลื่อนโดยคนในชุมชน ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “บ้านบาง
สะแกเป็นหมู่บ้านที่เริ่มต้นจากการท างานวิจัยเรื่องล าปะโดง สมัยท่านผู้ว่าประภาส บุญยินดี จากเดิม
ผู้น าชุมชนไม่ค่อยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน จนหลัง ๆ มีการจัดประชุมและด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เป็น
ประจ าทุกเดือน เช่น การประชุมประจ าเดือนของคณะกรรมการระดับต าบล กิจกรรมลงแขกลงคลอง 
เป็นต้น นับเป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนอย่างแท้จริงจนถึงปัจจุบัน“ ปัจจุบันมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยวโดยชุมชนและอาสาสมัครในการท างานด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในระดับต าบล ในชื่อ กลุ่มรักษ์บางสะแก เพ่ือเป็นแกนน าในการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวให้
มาร่วมกิจกรรมของชุมชน เป็นผู้ร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนาและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ตั้งแต่เริ่มต้นจนไปถึงมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม และเป็นระบบเพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนในด้าน
ต่างๆ ซึ่งเปน็ผลท าให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

จากการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
บางสะแก สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของบ้านบางสะแก อยู่ในระดับการร่วม
ด าเนินการ ซึ่งมีการกระจายอ านาจผ่านการเจรจาต่อรองระหว่างชุมชนและผู้มีอ านาจ ประชาชนมีส่วน
รับผิดชอบด้านการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ 

2. ระดับทุนทางสังคมของบ้านบางสะแก แบ่งออกได้เป็น 3 มิติ ดังนี้ 
มิติภายในชุมชน พบว่าชุมชนมีความสัมพันธ์กันในระดับเครือญาติ และเพ่ือนฝูง มีความ

ใกล้ชิดกันค่อนข้างสูง ไปมาหาสู่กันเสมอ มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรและคณะกรรมการบริหารการท่องเที่ยว
โดยชุมชนขึ้นในระดับต าบล ในชื่อ กลุ่มรักษ์บางสะแก เพ่ือขับเคลื่อนงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
รวมถึงกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  มีการจัดตั้งเครือข่ายเยาวชนในชื่อ ชมรม TO BE NUMBER ONE ต าบลบาง
สะแก ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “เด็กๆ ชมรม TO BE NUMBER ONE” จะมาร่วมกัน
เรียนรู้การท างานของชุมชนร่วมกับผู้น าเพ่ือเป็นการปลูกฝังเยาวชนในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี
กัน เป็นประจ า เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ แสดงออกถึงความสามัคคี 
ป้องกันยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน ร่วมกับผู้ใหญ่เกิดเป็นความความสัมพันธ์กันแบบพ่ีน้องแบบเครือ
ญาติขึ้นภายในชุมชน” มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มส้มโอ กลุ่มขนมไทย กลุ่มเย็บกระทง
ใบตองแห้ง กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ าผึ้ง และกลุ่มแปรรูปผลไม้ เป็นต้น  ทั้งยังมีสถานที่เป็นศูนย์รวม
ที่แสดงถึงความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายของคนในชุมชน เช่น ศาลาประชาคม ศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน วัดบางสะแก ศูนย์อนามัยชุมชน เป็นต้น  รวมถึงมีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของคนในชุมชน 
เพ่ือไปขายภายนอกหมู่บ้านเป็นการเพ่ิมการตลาดให้กับคนในชุมชน ทั้งยังมีการแจกแจงรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายโดยละเอียดและเป็นธรรมให้ได้รับทราบ ในที่ประชุมคณะกรรมการอีกด้วย 
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 มิติความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับหน่วยงานราชการ  พบว่าชุมชนมีการบูรณาการ 
การท างานร่วมกับหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก ส านักงาน
พัฒนาชุมชนอ าเภอบางคนที ส านักงานเกษตรอ าเภอบางคนที ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอบางคนที 
กศน.อ าเภอบางคนที และโรงเรียนวัดบางสะแก (ล้อมประชานุกูล) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือ
กับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการจัดท าโครงการต่างๆ อีกด้วย ดังผู้ให้ข้อมูลหลัก
กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ต าบลบางสะแกได้รับการสนับสนุน จากหน่วยงานราชการในเกือบจะทุกๆ 
กิจกรรม ในรูปแบบของการบูรณาการ และมีการประสานความร่วมมือในการท างานร่วมกับหมู่บ้านอ่ืน 
ทั้งที่อยู่ในอ าเภอเดียวกันและต่างอ าเภอ” เช่นได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
กรมการพัฒนาชุมชน เป็นต้น 

มิติระหว่างชุมชนกับองค์กรอ่ืน ๆ ภายนอกชุมชน  พบว่า ชุมชนมีส่วนร่วมในการเป็น
สมาชิกองค์กรประชาคมคนรักแม่กลองที่มีเครือข่ายในทุกอ าเภอ ร่วมกันท างานโดยผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็น
ตัวแทนของชุมชนในการประเมินจะต้องเป็นตัวแทนที่เกิดจากคนในชุมชนเป็นผู้ประเมินให้เข้ามาร่วม 
และจัดให้มีการประชาคมในทุกวันพฤหัสบดี เพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการเข้ารับการ
สนับสนุนในเรื่องต่างๆ ดังผู้ให้ข้อมูลหลักกล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ต าบลบางสะแกได้รับคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการดีๆ หลากหลายโครงการ ไม่ว่าจะเป็นโครงการหนึ่งหอการค้าหนึ่ง ที่เกิดจากการลงความเห็น
ระหว่างชุมชนกับองค์กรอ่ืน ๆ ภายนอกชุมชนในการคัดเลือกชุมชน”  มีการจัดงาน Pomelo Run 
เพ่ือระดมทุนตั้งกลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านเพ่ือให้หมู่บ้านเป็นที่รู้ จักและ
เชื้อเชิญให้คนเดินทางกลับมาท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ จะมีการติดต่อสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอกมากมาย นอกจากนี้บ้านบางสะแกยังได้รับการไว้วางในจากสหประชาชาติ (UN ) ใน
การเป็นพ้ืนที่เป้าหมายของ UN ในการจัดโครงการต่างๆ ในด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพ่ือสนับสนุน
ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ในการก าหนด
โครงการต่างๆ ซึ่งบ้านบางสะแกเป็นชุมชนเดียว ในประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายใน
ทุกปี 

    กล่าวคือ บ้านบางสะแกมีทุนทางสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีความโดดเด่น อยู่ในระดับที่สูง
ทั้งด้านทุนมนุษย์ ชุมชนมีผู้น าที่มีความเข้มแข็ง มีปราชญ์ชาวบ้าน มีอาสาสมัครภายในชุมชนมากมาย
ด้านทุนที่เป็นสถาบัน ชุมชนมีองค์กรและสถาบันต่างๆมากมาย ทั้งองค์กรชุมชน สถาบันการศึกษา 
สถาบันครอบครัว สถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านทุนทางภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดีงาม และสถาปัตยกรรมที่
สวยงาม  เมื่อชุมชนมีทุนทางสังคมที่สูง ย่อมสามารถสร้างความเข้มแข็งและท าให้เกิดความร่วมมือของ
คนในชุมชนได้มาก หากท าการวิเคราะห์ทุนทางสังคมจะเห็นได้ว่าบ้านบางสะแกมีทุนทางสังคมอยู่ใน
ระดับสูงทุกด้าน จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1  คือกลุ่มที่มีระดับความสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับสูง เป็นกลุ่มที่มีทุน
ทางสังคมที่ดี ความร่วมมือที่ดี ระหว่างเครือข่ายทั้งกับหน่วยงานราชการ และองค์กรอ่ืนๆภายนอก
ชุมชน ไม่จ าเป็นที่จะต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกมากนัก 
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อภิปรายผล 
การศึกษาผลการวิเคราะห์สภาพการณ์ การมีส่วนร่วมของชุมชน และทุนทางสังคมของหมู่บ้าน

ท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางสะแก สามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนของบ้านบางสะแก
อยู่ในระดับการร่วมด าเนินการ และมีทุนทางสังคมที่มีระดับความสัมพันธ์ทุกด้านอยู่ในระดับสูง มีทุน
ทางสังคมที่ดี มีความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่ดี ไม่ต้องการความช่วยเหลือจากองค์กรภายนอกมากนัก 

จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ของบ้านบางสะแก แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรคของชุมชน ด้านการท่องเที่ยวของชุมชนในปัจจุบัน โดยบ้านบางสะแกเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพ
ในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ทั้งในด้านศักยภาพคน ศักยภาพ
พ้ืนที่ และศักยภาพด้านการจัดการ (ธนาคารออมสิน, 2561) และยังมีองค์ประกอบของการท่องเที่ยว
ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบคือสิ่งดึงดูดใจ การเข้าถึง กิจกรรมการท่องเที่ยว ที่พักแรม และสิ่งอ านวย
ความสะดวก Dickman (1996) ที่แสดงถึงความพร้อมในการเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน นอกจากนี้
ควรมีการวางแผนการพัฒนาหมู่บ้านควรน าจุดอ่อนและอุปสรรค ของการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และน ามาใช้ในการวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนในอนาคต 

บ้านบางสะแกมีระดับของการมีส่วนร่วมของชุมชนมาก สามารถกระจายอ านาจผ่านการเจรจา 
ต่อรองระหว่างชุมชนและผู้มีอ านาจ ท าให้มีการวางแผนและตัดสินใจในการด าเนินการโครงการร่วมกัน 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดเป็นทุนทางสังคมที่ดี เนื่องจากได้รับ
ความร่วมมือที่ดีจากทั้งภายในและภายนอก ส าหรับการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกนั้น 
หากแต่ไม่มีหน่วยงานใดที่สามารถท าการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้อย่างครบถ้วน จ าเป็นต้องมี
การได้รับความร่วมมือจากภาคที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ และความสามารถ
ในการท่องเที่ยวให้แก่ชุมชน พจนา สวนศรี (2546) และสิ่งที่ส าคัญสิ่งหนึ่งคือ ผู้น าของชุมชนมีบทบาท
ในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ สามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเป็นระบบ กระตุ้นในคนในชุมชนเกิด
ความตื่นตัวและพร้อมที่จะร่วมด าเนินกิจกรรมทั้งนี้ในการด าเนินงาน มีจิตส านึก การพ่ึงพาตนเอง การ
ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า และร่วมรับผิดชอบโดยการให้สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ จากการผ่าน
การเข้าร่วมในกระบวนการชุมชน ให้มีแผนชุมชน ที่ประกอบไปด้วย การพัฒนาทุกๆ ด้านของชุมชน 
อัจฉรา ปานพ่วง (2553) และการท่องเที่ยวโดยชุมชนสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงาน ควรมีการวางแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง โดยการก าหนดยุทธศาสตร์  
ระดับชุมชนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทางและ
เกิดประสิทธิภาพต่อไป วิทยา จันทร์แดง (2555) 
 
ข้อเสนอแนะด้านวิชาการและการจัดการ 

1. การด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งหนึ่งที่ควรมีเมื่อมองถึงสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน เช่นการเกิดโรคระบาด ชุมชนเองควรมีการ
วางแผนส ารองในการด าเนินงานเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิต  หากเกิดเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมที่ท าให้การด าเนินงานหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน หยุดชะงัก ควรมีแผนส ารองในการรับมือ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
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2. หมู่บ้านควรน าจุดอ่อนและปัญหาที่ได้จากการศึกษาสภาพการณ์  น าเข้าบูรณาการแผน

หมู่บ้านและแผนของต าบล เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอของบประมาณจากทางราชการ หรือใช้ในการวาง
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านบางสะแกต่อไป 

3. ภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรร่วมบูรณาการความร่วมมือในการสนับสนุนและจัดสรร
งบประมาณ โดยการน าเข้าแผนจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้การ
ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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Exploratory Study Towards Event Technologies in Five Selected Thailand 
MICE Venues 
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Abstract  

Thailand is one of the leading countries in event industry. With increasing 
opportunity for event technology. This study seeks to explore attitude towards event 
technology by event organizing and event attending among five selected MICE venues 
in Thailand. This study used a qualitative method to gain information on the attitudes 
of MICE venues managers toward various event technologies. Event technologies are 
designed to aid and extend the impact of an events. This exploratory study aims to 
determine a specific event technology, among five selected Thailand MICE venues. 
The findings of this study were of great use in subsequent integration of event 
technologies into Thai events.  
 As a result, the event trends of the technical support of the five convention 
centers and to prepare for the future of digital venue and this project will be useful in 
the event industry and the popular technology of the five selected Thailand’s MICE 
World Class Venues, in the meeting is CRM tools, Friction-free, and Marketing effort. There 
are some technology not popular in five selected Thailand’s MICE World Class Venues, 
includes Online booking, Artificial Intelligence, and Hybrid Meeting. 
 
Keywords: Event Technologies, Thai Events, Users of Event Technology, MICE Venues 
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Introduction 

Thailand is one of the leading countries in event organisation and activities 
related to the event industry (TCEB, 2017) as a result of this, it is at the forefront of 
development of event technologies, which act to expand the impact of events to a 
wider audience (Smit, 2012). Although event technologies promise to streamline 
processes for MICE venues and to provide novel and exciting experiences for event 
technology users (BovŽe & Thill, 2010), event technologies are of little use if poor 
introduction leads to them not being accepted by the people and this research applied 
on Case study of five selected Thailand MICE venues is Impact Exhibition and convention 
center, Queen Sirikit National Convention Center, Royal paragon hall, Chiang Mai 
International Exhibition and Convention Centre, and The 60th Anniversary of His Majesty 
the King's Accession to the Throne International Convention Center. 
 

Purpose of the Study 
 This exploratory study aims to determine a specific event technology, among five 
selected Thailand MICE venues.  The findings of this study will be of great use in 
subsequent integration of event technologies into Thai events, allowing event organizers 
and MICE venues to “ fine tune”  the process of introduction of event technologies so 
that they are most likely to be adopted.  
 
The benefit of this study 

The results of this study can benefit for MICE industry in Thailand for preparing 
themselves for International events in the future that need technology for a future event 
and this research will be guided for a convention center that needs to improve in part 
of technology. 
 
Literature review 

Event technologies  
Event technologies are any digital tool that helps Event planners’ or tasks that concerned 
with MICE venues complete tasks on their work as event organizers.  Types of event 
technology include but are not limited to event marketing software, event management 
software and mobile applications, etc.  ( The UFI Report on Best Practices in Digital 
Innovation, 2018). 

 Event booking online, the technology that ability to assigning a salesperson and 
negotiating a contract.  This costs time, labor and money for the hotel and the event 
planner.  This is about to change with many streamlined options becoming available. 
(Corbin Ball, 2018).  
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 AR (Augmented Reality) , where additional information and data, accessible in 
real time through a portable device such as a tablet or smart phone, is already used is 
to help attendees navigate through event spaces and exhibit halls. Additionally, it is now 
easy for event organisers to manage their AR map through content management systems, 
such as Maps People (Corbin Ball, 2018). 

 AI (Artificial Intelligence) , The systems that become increasingly accurate in 
determining the sense and context of voice/ text requests and responding in a human-
like way.  Therefore, text-based systems are starting to emerge as an excellent chatbot 
alternative to answer questions, to gather feedback and to engage attendees at events. 
Here are a few of them. (Corbin Ball, 2018). 

 An event teach desk, a data management system is a one of technology that a 
consumer-oriented event invitation, registration, and ticketing system. This San Francisco 
based company has been built from the start to be interoperable with others and lists 
hundreds of software products that it integrates within its Eventbrite Spectrum page. 
(Corbin Ball, 2018). 

 Privacy protection, a standard the attacks point to decreased and more 
sophisticated hacking activity, cybercriminals have a much more dangerous weapon 
giving the ability to spread encryption files across an entire network. (Corbin Ball, 2018)  

 Friction- free event Technology, when used properly, to make the process of 
checking in at event registration easier and faster. Automated check-in terminals such as 
event on arrival and other similar products are becoming standard at many events.  For 
smaller events, guest list check-in apps, such as check in easy can eliminate cumbersome 
paper check-in spreadsheets replaced with mobile devices with many extras such as QR 
codes confirmation pass scanning, and VIP notification when special guest arrives. (Corbin 
Ball, 2018). 

 Marketing effort, Events and tradeshows have posed a significant challenge to 
marketers.  Although events are proven promotional tools, they have lacked detailed 
data collection and analytics capabilities found with other marketing vehicles such as 
email campaigns and websites.  Much of what happened at the event or tradeshow, 
stayed at the event or tradeshow. (Corbin Ball, 2018). 

 Hybrid Meetings, the opportunities for networking, brainstorming, and 
relationship building are usually far greater at face- to- face events than online.  For an 
exhibitor, it is often the best way to meet so many qualified buyers in such a short time. 
(Corbin Ball, 2018). 

 Mobile application, according to the 2015 American Express Global Business 
Travel Report Event organizers can also connect the social network to all kinds of 
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activities, from registration, public relations boards to presentation slides, to promote 
participation and discussions. Attendees’ good relationship can be built by sharing stories 
through the social network after meetings. (Introduction to MICE Industry, 2016). 

 Sustainability, the solution that “the development that meets the needs of the 
present without compromising the ability of the future generations to meet their own 
needs. ”  In other words, sustainable development considers profit, people, and the 
planet. (Introduction to MICE Industry, 2016). 

Technology Attitude  
The purpose of technology attitude is to prepare the event industry to become 

technologically literate citizens (Strube, 1996) .  According to The recent ITEA rationale 
and structure, the document stated that technological literacy involves a vision where 
each citizen has a degree of knowledge about the nature,behavior, power, and 
consequence of technology from a broad perspective&quot. (Dugger, 2020) 
 
Research Methodology 
The target population of this study is the personnel of the Case study of five selected 
Thailand’s MICE venues. 
1. Senior management from Impact Exhibition and Convention Center  1 person 
2. Senior management from Queen Sirikit National Convention Center  1 person 
3. Senior management from Royal paragon hall     1 person 
4. Senior management from Chiang Mai International  
Exhibition and Convention Centre      1 person 
5. Senior management from The 60th Anniversary of His Majesty  
the King’s Accession to the Throne International Convention Center  1 person 

 
This study is applied to the qualitative research methodology. The interview will 

be the best practice to describe the feeling and opinion of the person that researchers 
will assess.  The researchers would like to make an appointment to all key person from 
the relevant organization before going in for face to face interview. 
 
  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 547 -



Data analysis and results  
Table 1 
Interview Transcription 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and 
Convention Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.1 What would 
you say about 
technology call 
direct event space 
booking online in 
your organize 
event? 

In the IMPACT will not be 
online booking in a format but 
has commented on booking 
online meetings that Will help 
customers see more events and 
can estimate expenses for 
organizing events. 

Online space reservation 
system may help users to 
know the details and 
conditions. Or even during 
the day When you want to 
reserve the space, is it still 
available? Enabling users to 
make immediate decisions 
to increase the efficiency of 
booking space for the Queen 
Sirikit National Convention 
Center.  

Exhibition Not has to 
reserve space in an online 
form. But now we have a 
plan to do. Because the 
Royal Paragon hall there is 
an Exhibition as their own. 

Customers can leave 
the information and 
then sales contact 
back. 

Customers can leave the 
information and then 
sales contact back. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions. 
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Table 1 
Interview Transcription (Cont.) 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and 
Convention Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.2 What would say 
about technology 
call AR (Augmented 
Reality) in your 
organize event? 

A comprehensive service 
support system that can help 
the system to be more 
efficient. 

It is a comprehensive service 
that will help the event 
system to be more efficient 
in future event. 

Now, sale department has 
a plan that uses AR for 
sale. Without leaving the 
area of the hall. 

Support in the sale 
department. 

Never seen used in the 
meetings. It mainly used 
in exhibitions. 

1.3 What would say 
about technology 
call AI (Artificial 
Intelligence) in your 
organize event 

Currently, IMPACT also sees 
that using people still 
provides better performance 
than using artificial 
intelligence.  

It is a comprehensive service 
that will help the event 
system to be more efficient. 

No, because Royal Paragon 
Hall is service providers, 
must support human 
resources. 

Should not be 
used, because the 
meeting is a 
conversation 
between individuals. 
But help sales. 

Help manage information 
in the sales department 
with customers. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions. 
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Table 1 
Interview Transcription (Cont.) 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and Convention 
Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention 
Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.4 What would 
say about 
technology call 
an event teach 
desk in your 
organize event? 

Customer relationship 
management by IMPACT will be 
divided by the department. 
Therefore, making the information 
and answer is unclear in this 
section. 

It is a comprehensive 
service that will help 
the meeting system to 
be more efficient. 

Our team will use a database for 
making by in each level if we 
want to we will try to find 
information from several locations 
that look similar to ours then we 
will record that data to our 
computer for later usage. 

Yes, Using the 
system CRM. 
Which will store 
the information 
and the 
behavior of 
customers. 

These venue used 
database records will 
help remind, both in 
terms of the lack of 
customer contact and 
alert sales. 

1.5 What would 
say about 
technology call 
privacy 
protection 
standard in your 
organize event? 

The security system is so important 
for both the event participants. And 
users of various services If there is a 
standard security system that will 
allow users to trust in every time 
they come to use the service Which 
IMPACT has strict about participants 
information. 

The security system is very 
important for both events. 
Participants And users of 
various services If there is 
a standard security system 
that will allow users to 
trust in every time, they 
come to use the service. 

We have a main web system. 
Which is a big IT system It might 
come from Siampute company or 
some IT company that we hired for 
secure our system and for other 
security our Royal Paragon Hall will 
have ISOs that support our safety 
which is TISI 22300. 

If you were to 
use technology 
in security will 
need to focus for 
security data. 

To make better safety. 
Such as in the 
international, AI used in 
face recognition the 
criminal and when found 
will be a warning to the 
safety system. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions. 
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Table 1 
Interview Transcription (Cont.) 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and 
Convention Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention 
Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.6 What would say 
about technology 
call friction-free 
event check-in in 
your organize 
event? 

This is to reduce the amount of 
manual system usage that is 
currently in error and delay. 
Causing the participants to not 
feel up-to-date If there is 
technology to support the 
system to work less error and 
more convenient or faster may 
be the result in more satisfied 
participants. 

This is to reduce the 
amount of use of the 
existing system which is 
currently in error and 
delay. Causing the 
attendees to feel 
unprofessional If there is 
technology to support the 
system to work less error 
and more convenient or 
faster, resulting in more 
satisfied of participants. 

Right now in each event that we 
held. We will use an online check-
in system which follows our 
company’s policy. 

Save paper and 
time. 

Save paper and data 
collections. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions. 
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Table 1 
Interview Transcription (Cont.) 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and 
Convention Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention 
Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.7 What would say 
about technology 
call marketing effort 
in your organize 
event? 

In IMPACT, there is a way to 
use the way. Via social media, 
which is available via 
Facebook, by the various 
department of IMPACT. 

Marketing at this age is 
quite affecting the 
meetings and activities 
that the organization has 
organized a lot. The 
investment market must 
meet the target group of 
up to 80% in order for 
the event and every 
activity to be successful. 
The most popular and 
easily accessible channels 
are mainly through online 
channels. 

We used every kind of social 
media that people usually use it 
in this era to advertise our event 
and use every way possible to 
make a marketing effort to 
improve our marketing status. 

The technology is 
to collect user 
information. We 
will be able to 
pull the uses of 
public relations. 
 

Technology help in part 
of marketing and we will 
be able to pull the uses 
of public relations. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions. 

  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 552 -



Table 1 
Interview Transcription (Cont.) 

 
Venues Question 

Impact Exhibition and 
Convention Center 

Queen Sirikit National 
Convention Center 

Royal Paragon Hall 

Chiang Mai 
International 
Exhibition and 
Convention 
Center 

The 60th anniversary of 
His Majesty the King’s 
accession to the throne 
International Convention 
Center 

1.8 What would say 
about technology 
call virtual events 
in your organize 
event? 

IMPACT has a group that 
provides teleconferencing 
services in order to connect 
with convenient and easy 
communication for meeting 
operations. 

It is a convenient and easy 
communication connection 
for events operation. 

We still don’t have a video 
conference. The customer 
must bring their own then set 
it up in our meeting room. 

Harmful to the 
venue because 
it would 
meetings in 
venue less. 

It will be beneficial to 
the customers. But 
harmful to the venue. 

1.9 What would say 
about technology 
call sustainability in 
your organize 
event?  

Bringing technology to help in 
various forms of work systems 
To help increase the efficiency 
of work And also collaborating 
with TCEB as well. 

Bringing technology to help in 
various forms of work systems 
to increase the efficiency of 
work, reduce the errors. Work 
and also provide convenience 
to those who use the service 
lead to competition that is 
superior to competitors in the 
MICE industry. 

Our Royal Paragon Hall has 
ISO for long term 
management. ISO 22301 which 
means our Royal Paragon Hall 
will use technology for services 
such as registration before an 
event, Use Google document 
for registration. 

A lot of help, 
currently the 
venue switching 
to LED lights. It 
saves money and 
a good result in 
the long term. 

Technology is 
sustainability. Such as 
saves paper and reduce 
travel. 

Italic is mean the information are similar opinions. Bold color is different opinions
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Table 2 
Summary of future event technologies of five selected Thailand MICE venues 

MICE venues 

The element of future event technology. 

Online 
booking 

AR AI 
CRM 
tools 

Privacy 
protection 
standard 

Friction-free 
Marketing 

effort 

Hybrid 

Meetings 

Mobile 
Application 

Sustainability 

IMPACT           

QSNCC           

Royal Paragon Hall           

CMECC           

PSUICC 
          

 Is the technology that the convention center presently uses.   

       In the future they have a plan to use that technology.  

 Unable to use this technology. 
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According to Summary of future event technologies of five selected Thailand 
MICE venues tables as a result the literature show that there are the ten element of the 
future event technology indicated that it could be the future event technology there 
are ten element which are Direct meeting space booking online, AR (Augmented Reality), 
AI (Artificial Intelligence), An event teach desk, Privacy protection standard, Friction-free 
event, Marketing effort, Hybrid meetings, Mobile application and Sustainability this ten 
element had been ask the senior management of five convention center in Thailand and 
the result is IMPACT Exhibition and Convention center had positive about future event 
technology and they recently use almost technology in element of future event 
technology and Chiang Mai International Exhibition and Convention Center, The 60th 
anniversary of His Majesty the King’s accession to the throne International Convention 
Center with less about technology of ten elements in the future event technology. 
 

Discussion and Conclusion  
 According to the part the innovations of the event technologies AI and Online 
booking not popular.  According to research the researcher got the answers from the 
target group, now online booking is not necessary because event booking has a lot of 
information, and price permission is hard to work on online booking technologies and in 
part of AI is not do a job in event better than human. CRM tools, Friction-free, Marketing 
effort and Sustainability is popular Four technology has been recognized internationally 
standard cause all four technology is so popular in five selected Thailand’s MICE venues. 
AR, Privacy protection standard, Hybrid meetings and Mobile Application toward to AI, 
Privacy protection standard, Hybrid meetings, and Mobile Application just beginning in 
other country but some five selected Thailand’s MICE venues they can’t support in that 
technology but that technology is expected to be accepted in the future. 

This study aims to access the innovation and technology Thailand MICE industry 
form five selected Thailand’s MICE world class venues as a result the literature show 
that there are the ten elements of the future meeting indicated that it could be the 
future meeting there are ten elements which are Direct meeting space booking online, 
AR (Augmented Reality), AI (Artificial Intelligence), An event teach desk, Privacy protection 
standard, Friction-free event, Marketing effort, Hybrid meetings, Mobile application and 
Sustainability this ten element had been asked the senior management of five 
convention center in Thailand  

In conclusion, the popular technology of the five selected Thailand’s MICE 
venues. in the future event technologies is CRM tools, Friction-free, Marketing effort and 
Sustainability and some technology is not popular in some five selected Thailand’s MICE 
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venues is Online booking, AI, and Hybrid Meeting. 
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แนวทางการจัดการท่องเที่ยว เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพโดยชุมชน จังหวัด
ปัตตานี 
Tourism Management Guidelines to Create Peace Tourism by the 
Community Pattani Province 
 
เกิดศิริ เจริญวิศาล  Kaedsiri Jaroenwisan1 
ญาณวิธ นราแย้ม  Yannavit Narayaem2 
 
บทคัดย่อ 

การศึกษาแนวทางการจัดการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพโดยชุมชน จังหวัด
ปัตตานี  เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยใช้ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา 
(Phenomenology) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ กิจกรรมของการท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี 
และเพ่ือสร้างแนวทางการจัดการท่องเที่ยว  เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพโดยชุมชน มีขั้นตอน
การศึกษาวิจัยผ่านการ ศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร วารสารงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก และ การศึกษา
เสน่ห์ปัตตานี 10 ชุมชนท่องเที่ยว และการลงส ารวจพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี จนสามารถ
สรุปผล และระบุการการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ผ่านด้านการตลาดบริการทั้ง 7 ด้าน รวมถึงการพัฒนา
แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ส าหรับจังหวัดปัตตานี ด้วยการน าเสนอวิธี การเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติในชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน ที่มีสันติ ความสงบ เป็นไปตามหลักค าสอน ซึ่งกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต้องเกิดจากบริบทการด าเนินชีวิตประจ าวันเท่านั้น โดยการรับรู้ของนักท่องเที่ยวด้วยการสื่อ
ความจากชุมชน เมื่อด าเนินกิจกรรมในพ้ืนที่ คือ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความสะอาด โดยสันติ ความสงบ 
และความปลอดภัย รวมถึงแนวทางที่เป็นขั้นตอนทั้ง 3 คือ ช่วงเริ่มต้นการท่องเที่ยว ช่วงระหว่างการ
ท่องเที่ยว และช่วงจบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเกิดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพอย่างแท้จริง ในพ้ืนที่จังหวัด
ปัตตานี 

 
ค าส าคัญ : การจัดการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ตลาดบริการ รูปแบบการท่องเที่ยว 
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Abstract 
The research aims to study of Tourism Management Guidelines in order to create 

Peace Tourism by The Community of Pattani Province.  Qualitative research was used 
phenomenological theory to assess the model of Activities of tourism of Pattani Province 
and establish tourism management guidelines in order for the community to create 
peace tourism. There is a research study process through, literatures, In-depth interviews, 
studies on the charm of Pattani 10 tourism communities and surveying in Mueang District, 
Pattani Province Until can draw conclusions and specify the research Peace Tourism 
Through marketing services in all 7 areas, including the development of guidelines for 
peace tourism management for Pattani Province by presenting learning methods practice 
in daily living in peace and tranquility in accordance with the doctrine.  Which activities 
must occur only in the context of daily living by awareness for communication when 
carrying out tourism activities in the area, such as ways of life, well-being, cleanliness, 
peace, peace, and security, including the 3 steps approach, which is the beginning of the 
tour, Travel period and the end of the tour. This is to conclude the truly peace tourism, 
in Pattani Province. 

Keywords : Tourism Management, Peace Tourism, Service Marketing, Tourism Model 
 
บทน า 

การท่องเที่ยวของประเทศไทยเกิดขึ้น โดยพระด าริของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ก าแพงเพชรอัครโยธิน (ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561) ครั้งทรง
ด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการรถไฟ (สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, 2562) ได้มีการส่งเรื่องราวเกี่ยวกับ
เมืองไทยไปเผยแพร่ในสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2467 ได้มีการจัดตั้งแผนกโฆษณาของการรถไฟขึ้น ท า
หน้าที่รับรอง และให้ความสะดวก แก่นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมทั้งการโฆษณา
เผยแพร่ประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักของชาวต่างประเทศ โดยต่อมาได้ถูกโอนถ่ายอ านาจการปฏิบัติ
ราชการแผ่นดิน ผ่านหน่วยงาน อาทิเช่น กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กระทรวงมหาดไทย และองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เป็นต้น 
 ทั้งนี้การท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เป็นที่ทราบกันดีว่ามีหลายหลากรูปแบบ ทั้งการ
เกิดข้ึนเองโดยอาศัยธรรมชาติ และเกิดจากวัฒนธรรมพื้นถ่ินสืบทอดกันมา โดยเรียกว่า การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยเป็นการเคลื่อนไหวของผู้คนที่เกิดขึ้นจากปัจจัยกระตุ้นทางด้านวัฒนธรรม การทองเที่ยว
เพ่ือการศึกษา (Study Tour) การเดินทางท่องเที่ยว เพ่ือชื่นชมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เทศกาล การ
เข้าเยี่ยมอนุสรณสถาน การเดินทางท่องเที่ยวเพ่ือ ศึกษาธรรมชาติ หรือศึกษาขนบธรรมเนียม ความเชื่อ
ที่สืบทอดกันมาของชุมชนทองถิ่น ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา (Litvin, S. W.,2003) และสามารถ

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 559 -



เรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่า อุปทานการท่องเที่ยว (Tourism Supply) อีกส่วนหนึ่ง คือ การสร้างท่องเที่ยว
ขึ้นมาจากความต้องการของนักท่องเที่ยวเอง โดยเรียกกันว่า การตอบสนองอุปสงค์ความต้องการ
ท่องเที่ยว (Tourism Demand) ที่กล่าวว่า ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อสินค้า และ
บริการ หรือ บริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว หรือ จุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว
ของตน โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีความต้องการ มีอ านาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าและ
บริการ ที่ก าหนดในเวลานั้น ปริมาณสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เพ่ิมขึ้น หรือ ลดลงย่อม
หมายถึง การเพ่ิมข้ึน หรือ ลดลงของอุปสงค์การท่องเที่ยวเช่นกัน (Song, H., & Witt, S. F., 2000)  

จักเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวทั้ง 2 ส่วนเป็นเรื่องที่เชื่องโยง และสอดคล้องกันพลวัตไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่ง
ในประเด็นความนี้ สามารถเรียกได้ว่า การเกิดขึ้นของห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว (Supply Chain) โดย
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว ถือเป็นกระบวนการสร้างสรรค์กิจกรรม และสินค้าเพ่ือการท่องเที่ยว จนถึง
กระบวนการส่งมอบบริการนั้น ให้แก่นักท่องเที่ยว (Zhang et al., 2009) โดยมีเป้าหมายส าคัญ เพ่ือท า
ให้นักท่องเที่ยวเกิดความพึงพอใจจากการเดินทางท่องเที่ยวอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถท างานสอดประสานกัน (Collaboration) ได้อย่างลงตัว เพ่ือการตอบสนองตอบความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการที่การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Davis, S. (Ed.), 1992) ด้วยเหตุนี้การ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย จึงต้องมีการส่งเสริมในหลายมิติ ทั้งผู้น า และชุมชนการท่องเที่ยว
เอง หน่วยงานรัฐ และเอกชน ที่ส าคัญคือ ผู้มีส่วนได้เสียในการท่องเที่ยว ณ พื้นท่ีนั้น ๆ 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดชายแดนภายใต้ (กัมปนาท นาดามัน 
และ วรรณชนก จันทชุม, 2556) ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน โดย
มีการศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลคลองใหม่ อ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี สามารถวิเคราะห์ได้ว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ 
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชาชนได้รับผลในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในประจ าวันทั้งด้านการ
ประกอบอาชีพ และการปฏิบัติศาสนกิจร่วมกันที่มัสยิด เนื่องจากประชาชนเกรงกลัวต่อการถูกท าร้าย 
ซึ่งภาครัฐได้ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่า เป็นไป
ไม่ได้เลยหากให้ภาครัฐเข้ามาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่เพียงผ่ายเดียว มีความจ าเป็นที่จะต้องการ
ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายส่วน โดยที่ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า หากประชาชน และ/หรือ ชุมชนในพ้ืนที่ มี
ความเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปในทิศทางเดียวกันกับประชาชนนอกพ้ืนที่ ก็จะส่งผลให้ปัญหา
คลี่คลายลงได้ 

ผู้วิจัยมองเห็นว่า ด้วยเครื่องมือที่เรียกว่า การท่องเที่ยว หากสามารถจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ให้เกิดข้ึนในจังหวัดปัตตานีได้ ก็จะสามารถสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ที่มีความสนใจเป็นพิเศษ
ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเป็นการท่องเที่ยวที่แสดงวิถีชีวิตที่
เป็นเอกลักษณ์โดยแท้จริงของจังหวัดปัตตานี ซึ่งการท่องเที่ยวในลักษณ์นี้ จะท าให้ทั้งผู้บริการ คือ ชุมชน
การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี และผู้รับบริการ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยว มีความเข้าใจร่วมกันในกิจกรรมของ
ชุมชนที่เป็นทั้งศิสปะ และวัฒธรรมพ้ืนถิ่น ที่สะท้อนออกมาจากวิถีชีวิตประจ าวัน เป็นที่แน่นอนว่า หาก
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สามารถด าเนินกิจกรมได้ดังกล่าวข้างต้น การท่องเที่ยวก็จะช่วยสร้างการเรียนรู้ การรับรู้ และความ
เข้าใจในวิถีชีวิตของชุมชน จักส่งผลท าให้เกิดภาพสะท้อนความมีสันติภาพในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี (ส านัก
สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, 2560) ขจัดความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งผู้ให้บริการ 
และผู้รับบริการ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในศึกษาวิจัยการพัฒนาแนวทางการจั ดการท่องเที่ยว  เพ่ือ
สร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพโดยชุมชน จังหวัดปัตตานี  

 
ค าถามวิจัย 

1. รูปแบบการ และกิจกรรมของการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี เป็นอย่างไร 
2. เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการท่องเที่ยว  เพื่อสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ของชุมชนจังหวัด

ปัตตานี เป็นอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบการ และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี 
2. เพ่ือสร้างแนวทางการจัดการท่องเที่ยว  เพ่ือสร้างการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ของชุมชนจังหวัด

ปัตตานี 
 

นิยามศัพท์ 
การท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ หมายถึง ปรากฏการณ์ที่จากกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชน ที่

น าเสนอแก่นักท่องเที่ยว ที่เชื่อมโยงกับบริบทความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ที่สะท้อนความสงบสุขในการใช้ชีวิต 
ที่ เป็น เป้ าหมายส าคัญร่วมกันระหว่างชุมชนกับนักท่องเที่ ยว  (Marketing Peace for Social 
Transformation and Global Prosperity, 2019) 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1 ขบวนการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยเชิงคุณคุณภาพ โดยใช้ทฤษฎีปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenology) (ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554) เป็นผู้สร้างแนวคิดพ้ืนฐานของการศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา 
ด้วยการโยงข้อมูลแบบสามเส้า (Wilson, V., 2014) มีสาระส าคัญอยู่ที่การเปรียบเทียบมุมมองหลาย ๆ 

 
แนวคิด และทฤษฎ ี

1. การจัดการการท่องเที่ยว 
2. เศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว 
3. ส่วนประสมทางการตลาด

บริการ (7P’s) 

การศึกษาการท่องเท่ียว จังหวัดปัตตานี 

1. การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว 10 เสนห่์ปัตตาน ี
2. การส ารวจพ้ืนท่ีท่องเที่ยว อ าเภอเมือง 

จังหวัดปัตตาน ี
3. การสัมภาษณผ์ู้มสี่วนได้เสีย 

 

 

 

ท่องเที่ยวเชิง
สันติภาพ

จังหวัดปัตตาน ี
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ด้าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนผลของงานวิจัย ที่ผู้วิจัยน า
หลักการตรวจสอบแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือการพิสูจน์ว่า ข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้อง มีวิธีการตรวจสอบ คือ การตรวจสอบแหล่งของข้อมูล แหล่งที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ 
เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ (Credibility) ของผลงานวิจัยดังกล่าว อันได้แก่ 

1. แหล่งเวลา ด าเนินการวิธีการในช่วงเวลาปกติ ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เมษายน 
2562 แหล่งสถานที่ ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา จังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการกิจกรรมลงพ้ืนที่เพ่ือประเมิน
ศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน และวิเคราะห์การตลาด ในพ้ืนที่ เป้าหมายประจ าปี 2562 
ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน (CBT) จังหวัดปัตตานี จ านวน 10 
ชุมชน ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์ปัตตานี” (ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี, 2561) คือ (1) 
ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว (2) ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม (3) ชุมชนท่องเที่ยวยะหริ่ง (4) ชุมชนท่องเที่ยว
บางปู (5) ชุมชนท่องเที่ยวน้ าบ่อ (6) ชุมชนท่องเที่ยวตุยง (7) ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ (8) ชุมชน
ท่องเที่ยวจะบังติกอ (9) ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง (10) ชุมชนท่องเที่ยวแหลม  

2. การลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตการณ์ การถอดทบเรียนการท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยว 
อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 

3. แหล่งบุคคล ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยตรงกับ การพัฒนา และสนับสนุน
ชุมชนการท่องเที่ยว โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) โดยการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง หรือ แบบชี้น านี้ (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2554) โดยปกตินักวิจัยจะก าหนด
ค าถามที่พอจะตัดสินใจได้ว่า จะถามอะไรบ้าง หรือ ใช้ค าส าคัญ (Keywords) เป็นเครื่องชี้น าการ
สัมภาษณ์ ซึ่งด าเนินการสัมภาษณ์ที่ผู้มีส่วนได้เสียประกอบไปด้วย (1) นายก สมาคมคนรักสงขลา (2) 
นายก สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา (3) ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวย่านเมืองเก่า
ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต (4) ผู้อ านวยการ ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา (5) พัฒนาการจังหวัดปัตตานี ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี กรมพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
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ภาพที่ 2  ขั้นตอนการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในบริบทของเสน่ห์ปัตตานี 10 ชุมชนท่องเที่ยว เพ่ือพิจารณถึงรายละเอียด
การท่องเที่ยว และรูปแบบการท่องเที่ยวตามการแบ่งประเภทของ The World Tourism Organization 
(UNWTO) (Ruhanen, L., Cooper, C., & Fayos-Solá, E.,2008) นอกจากไปการศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการลงพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชน
ท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ และโดยนัดมหายเข้าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ดังแสดงในตาราง 

 
ตารางที่ 1 
แสดงสรุปผลการวิจัย และจ าแนกแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี 

แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว 

1. ชุมชนท่องเที่ยวทรายขาว 

 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

2. ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม 

 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

การศึกษาข้อมูลจากเอกสารวิชาการ 
วารสาร งาน และสื่อวีดีทัศน ์

 

ขั้นตอนการวิจัย กระบวนการ 

การสัมภาษณผ์ู้มสี่วนได้เสีย 

สรุปแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ผลที่ได้รับ 

รูปแบบการ กิจกรรม
ของการท่องเที่ยว 

การศึกษาเชิงพื้นที ่

การสัมภาษณเ์ชิงลึก 
(In-depth Interview) 

การสังเกต 
(Observation 
Techniques) 

รูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงสันติภาพ 

 

 

ขั้นที่ 1. 

ขั้นที่ 2. 
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ตารางที่ 1 
แสดงสรุปผลการวิจัย และจ าแนกแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 

แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว 

3. ชุมชนท่องเที่ยวยะหริ่ง 

 
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 

4. ชุมชนท่องเที่ยวบางปู 

 
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

5. ชุมชนท่องเที่ยวน้ าบ่อ  

 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนทบ 

6. ชุมชนท่องเที่ยวตุยง  

 
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 

7. ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ 

 
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 

8. ชุมชนท่องเที่ยวจะบังติกอ 

 
การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา 
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ตารางที่ 1 
แสดงสรุปผลการวิจัย และจ าแนกแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 

แหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว 

9. ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง 

 
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ์

10. ชุมชนท่องเที่ยวแหลมโพธิ์ 

 
การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนทบ 

ที่มา : พัฒนาตารางจาก กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2563), กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย (2562) และ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2562) 
 

จากตารางข้างต้นได้แสดงการจ าแนกแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดปัตตานี จะพิจารณาได้ว่า การ
ท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี ส่วนใหญ่มีรูปแบบ คือ การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนทบ, การท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์, การท่องเที่ยวเชิงทัศนศึกษาและศาสนา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้ งสิ้น 4 รูปแบบนี้ 
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา และพิจารณาร่วมกับ ค าแนะน าผู้มีส่วนได้เสีย เรื่องราว และสถานที่การท่องเที่ยว 
โดยส่วนใหญ่การรับรู้เป็นไปลักษณะ เรื่องเล่า ต านาน ประวัติบุคคล เชื้อชาติ สถานที่ แหล่งธรรมขาติ 
และความเป็นอยู่ที่เป็นวิถีชุมชน จึงท าให้แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปัตตานี มีเสน่ห์ มีความหลายหลาก
สามารถตอบสนองความต้องของนักท่องเที่ยวที่ต้องการเรียนรู้ และท่องเที่ยวไปคราวเดียวกันได้ดี 

นอกจากไปการศึกษาแหล่งท่องเที่ยวข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการลงพ้ืนที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ปัตตานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่การท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ และโดยนัดมหายเข้าสัมภาษณ์เชิง
ลึกกับผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 
 

   
 

ภาพที่ 3 แสดงการลงพ้ืนที่ชุมชนท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะของผู้วิจัย 
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ตารางที่ 2 
แสดงการพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี 

ปัจจัย ผู้มีส่วนได้เสีย แนวการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ 

- ด้านผลิตภณัฑ์  - สินค้าของชุมชนควรเป็นท่ีสินค้าท่ีสามารถ
น าเข้าไปเป็นของฝาก หรือ รับประทานได้
ทัน โดยควรพัฒนาบรรจภุัณฑ์ทีเ่ปน็มิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย 

- ผลิตภณัฑ์ ต้องเน้นในเรื่องอาหารทะเล 
และการอาหารท้องถิ่น ท่ีท่องเที่ยวไม่เคย
ได้ยินช่ือ ไมเ่คยเห็นวิธีการท า และไมเ่คย
รับประทาน 

- การบริการในการน าเสนอการท่องเที่ยว 
เป็นเรื่องเล่า และความเชื่อของชุมชน ใน
พื้นที่อีกด้วย 

- ชุมชนควรมีเรื่องเล่าที่เป็นมาตรฐาน หรือ มี
ทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้ข้อมลูของแหล่ง
ท่องเที่ยวผิดพลาด 

 
 

 ค าส าคัญ :  
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ โดยสันติ ความ
ปลอดภัย ความสงบ ความสะอาด 
Mood และ Tone การท่องเที่ยว : 
 
 
มีความรู้สึก ปลื้มใจ และดีใจที่มีคนมา
เยี่ยม และได้มีโอกาสส่งเผยแพร่ความ
เป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก 
ผ่านการลงมือปฏิบัติ 
 
 
มี ความรู้ สึ ก  ยิ้ ม  ช่ืนชมความสงบ 
ปลอดภัย และสะอาด ได้เรียนรู้ความ
เป็นอยู่ ศาสนา กิจวัตร ของชุมชนจาก
วิถีชีวิตจริง ๆ 
แนวคิดหลัก :  
การน านักท่องเที่ยวมาเที่ยวบ้านใน
ชุมชน เพื่อเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติในชีวิตความ
เป็นอยู่ประจ าวัน ที่มีสันติ สงบ เป็นไป
ตามหลักค าสอน โดยกิจกรรมจะเกิดจาก
บริบทการด าเนินชีวิตประจ าวันเท่าน้ัน 
ประเด็นความสงบ : 
การรู้ค าถาม และสร้างค าตอบในเชิง
บวก ในสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในอดีต 
ปัจจุบัน และอนาคต ควรเป็นการพูด
ส่วนบุคคล เพื่อการสร้างความเข้าใจ
อย่างแท้จริง 
กระบวนการท่องเที่ยว : 
 
 
การกล่าวต้อนรับที่สะท้อนความเป็นวิถี
ของชุมชน แนะค าบุคลากร กิจกรรมต่าง 
ๆ การกล่าวถึงข้อที่ควรรู้ในการปฏิบัติ
ตัวในการเข้าร่วมกิจกรรม  
 

- ด้านราคา  - การตั้งราคาเป็นข้อตกลงร่วมกันเท่าน้ัน 

- ราคาของกิจกรรมการท่องเที่ยว จะเป็นราย
กิจกรรม และเป็นกิจกรรมรวม โดยมี
รายละเอียด และข้อจ ากดัในจ านวนการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน 

- ราคาควรตั้งจากต้นทุนจริง รวมกบัค่าแรง 
ค่าวัตถุอุปกรณ์ และค่าส่วนกลางหักเข้า
ชุมชน 

 

 

ความรูส้ึกของชุมชน 

ความรูส้ึกของนักท่องเที่ยว 

เริ่มกิจกรรม 
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ตารางที่ 2 
แสดงการพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 

ปัจจัย ผู้มีส่วนได้เสีย แนวการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ 

- ด้านช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

- การเข้ากิจกรรมของหน่วนงานรัฐ และ
เอกชน เพื่อสร้างการรับรู้ในกิจขกรรมการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

- สร้างการตลาด Online ในช่องทางที่
สามารถเข้าถึงนักท่องเที่ยวเป้าหมาย ให้
เกิดการรับรู้ และตดัสินใจมาท่องเที่ยวกับ
ชุมชน 

- อาศัยโอกาสทีไ่ด้ท ารายการโทรทศัน์ Clip 
VDO มาประชาสัมพันธ์ชุมชนการท่องเที่ยว 

- สร้างกลุม่ Line เพื่อประชาสมัพันธ์ชุมชน
การท่องเที่ยว 

 
 
การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยยึดถือ
กิจกรรมมาจากชีวิตประจ าวัน ประยุกต์
ให้สามารถฝึกปฏิบัติ และเรียนรู้ควบคู่
กันไปได้ ที่ส าคัญต้องสะท้อนความ ค า
ส าคัญ การขายความในการท่องเที่ยว
ออกมาด้วย 
  
 

การน าสรุปกิจกรรมแตล่ะ อย่างให้เชื่องโยงกับค าสอน 
เรื่องเล่า ต านาน ที่ส่งเสริมความสงบ สันติในพ้ืนท่ี 
และให้นักท่องเที่ยวน าสินค้าการทอ่งเที่ยวกลับไป

อย่างมีคุณภาพ และคณุค่า ท้ัง สนิค้า บริการ 
และความในเชิงความคิด และความรู้สึกต่อชุมชน 

- ด้านส่งเสริม
การตลาด 

- การจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์ และป้าย
บอกเส้นทาง หรือ รายละเอยีดของแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดท า QR Code ในข้อมูลต่าง ๆ 
ของชุมชน 

- จัดให้มีกิจกรรมการท่องเที่ยวพิเศษ เพื่อ
การสลับกิจกรรมเป็นพเิศษ 

- การส่งเสริมการขาย ของชุมชนในช่วงของ
เทศกาล 

- การจัดการสื่อประชาสมัพันธ์ ท้ัง Online 
และ Offline 

-  ด้านบุคคล  - ชุมชนแต่งกายชุดพ้ืนถ่ินในการต้อนรับ
นักท่องเที่ยว 

- พูดเป็นภาษาใต้ หรือ ค าเฉพาะ เป็นให้เป็น
เอกลักษณะ 

- มีจิตใจบริการ ดั่งญาติพี่น้อง 
 

 

 

 

 

จบกิจกรรม 

ระหว่างกิจกรรม 
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ตารางที่ 2 
แสดงการพัฒนาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี (ต่อ) 

ปัจจัย ผู้มีส่วนได้เสีย แนวการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ 

- ด้านการสร้าง 
และน าเสนอ
ลักษณะทาง
กายภาพ  

- การพัฒนาการบริการในเชิงชุมชน ท่ี การ
ผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวไทยพุทธ 
ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยมสุลิม 

- คุณภาพการเล่าเรื่อง ท่ีสะท้อนความเป็นอยู่ 
สงบเรียบง่าย สอดคล้องกับบทบทบัญญัติ
ทางศาสนา 
 

 

-  ด้าน
กระบวนการ  

- ปรับการบริการเดิม ให้เป็นการบรกิารใหม ่

- สร้างวิธีการบริการในรูปแบบชุมชน 

- ระบุการบริการทีเ่ป็นมาตรฐานของชุมชน 
 
การอภิปรายผล 
 เมื่อพิจารณาแหล่งท่องเที่ยว 10 เสน่ห์ปัตตานี ร่วมกับแนวคิดของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้วิจัยได้
น าเสนอแนวทางการจัดการท่องเที่ยว เชิงสันติภาพ ที่เป็นภาพสะท้อนในประเด็นตลาดบริการทั้ง 7 
ประเด็น ประกอบไปด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านส่งเสริมการตลาด 
ด้านบุคคล ด้านการสร้าง และน าเสนอลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการ จนได้มาซึ่งแนว
ทางการจัดการเชิงสันติภาพในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี โดยมุ่งการน าไปยังนักท่องเที่ยวมาเที่ยว เพ่ือเรียนรู้ 
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมส าหรับชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน ประกอบด้วยสันติ ความสงบ เป็นไปตามหลักค า
สอน โดยกิจกรรมจะเกิดจากบริบทการด าเนินชีวิตประจ าวันเท่านั้น และด าเนินการสร้างการรับรู้ในการ
สื่อความ เมื่อด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ คือ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความสะอาด โดยสันติ 
ความสงบ และความปลอดภัย รวมถึงแนวทางตามขั้นตอนทั้ง 3 คือ ช่วงเริ่มต้นการท่องเที่ยว ช่วง
ระหว่างการท่องเที่ยว และช่วงจบการท่องเที่ยว ทั้งนี้เพ่ือเกิดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพอย่างแท้จริง 
ผู้วิจัยได้แนะน าในส่วนของการตอบค าถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชายแดนใต้ โดยพยายามท าให้เป็น
เป็นค าถาม และค าตอบในเชิงบวกท้ังสิ้น  
 อนึ่งภายใต้ผลงานวิจัยในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับแนวคิดกระบวนการสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาตใต้ (ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้า, 2556) ที่กล่าวถึง กระบวนการ
สร้างสันติภาพที่ประกอบไปด้วย ระดับการท างาน ผู้เกี่ยวข้อง และแนวทางเชิงยุทธ์ศาสตร์ในการสร้าง
สันติภาพ ทั้งนี้องค์ประกอบที่ส าคัญของกระบวนการนี้  คือ ผู้ เกี่ยวข้อง จนถึง ชุมชนในพ้ืนที่  
ประกอบด้วย (1) รัฐบาล กองทัพ กลุ่มขบวนการ (2) ผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิด (3) เครือข่ายข้อต่อ 
(เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง) (4) ภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ ภาคประชาสังคมนอกพ้ืนที่  (5) ชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภายใต้ (มลายูมุสลิม ไทยพุทธ จีน) (ศิริวรรณ วิบูลย์มา, นราวดีโลหะจินดา, นิปาตี เมาะ
หะยีหามะ, ประสิทธิ์ รัตนมณี และอรอุษา ปุณยบุรณะ, 2016) ดังแสดงในรูปภาพ 
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ที่มา :  ผู้วิจัย (2563) 

ภาพที่ 4 แสดงการระบุแนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงสันติภาพ จังหวัดปัตตานี 
 
ข้อเสนอแนะ 

การด าเนินการวิจัยในด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย ที่ศึกษาพฤติกรรม 
ความต้องการเรียนรู้ หรือ ความต้องการเข้ารับบริการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาตใต้ ว่า มี
องค์ประกอบของปัจจัยใดบ้าง ทั้งนี้ผู้วิจัยได้เสนอแนะการประยุกต์งานวิจัยนี้กับผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้  (1) 
ภาครัฐสามารถน างานวิจัยไปก าหนดนโยบาย เพ่ือการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่  จังหวัดปัตตานี
และ (2) ภาคเอกชนนั้น สามารถด าเนินกิจกรรมทางการตลาด เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
จังหวัดปัตตานี 
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การศึกษาองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัด
ปัตตานี 
A Study of Community-Based Tourism Components of Pattani’s 
Multicultural Society 
 
ศิรวิชญ์ สุประดิษฐ์   Sirawish Supradith1 

เกิดศิริ เจริญวิศาล    Kaedsiri Jaroenwisan2 
 
บทคัดยอ่ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคม 
พหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยวิธีปรากฏการณ์วิทยา เป็นวิธีวิทยาที่เป็นทั้งปรัชญา และวิธีการที่มุ่งศึกษา ท าความข้าใจในเรื่องของ
ประสบการณ์การด าเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคคลว่าแท้จริงแล้วบุคคลนั้นรับรู้ และให้ความหมายกับ
ประสบการณ์ที่กระท าอย่างไรบ้าง ด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม (Document 
Study) ที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม  (Filed Study) สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมที่นักท่องเที่ยว และสัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยว พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน
บนสังคม   พหุวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีองค์ประกอบ 
4 ด้าน คือ (1) องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยว โดยชุมชน (2) องค์ประกอบด้านพหุวัฒนธรรม  
(3) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ (4) องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่ง
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน เป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกับหลักของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และช่วย
ส่งเสริมให้กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนสังคมพหุวัฒนธรรมสามารถด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว
ได้อย่างยั่งยืน 
 
ค าส าคัญ การท่องเที่ยวโดยชุมชน สังคมพหุวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของชุมชน การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
  
Abstract 

 This research aimed at investigating the components of community-based 
tourism (CBT) of Pattani’s multicultural society. It was a qualitative research study 
implementing a phenomenology technique. Phenomenology is a philosophical study 
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that delves into studying and understanding the daily-life experiences of people to 
identify their perceptions and how they define those experiences. This research 
employed the document study, field study, non-participative observation of tourism 
activities, and interviews. The findings showed that the CBT patterns of Pattani’s 
multicultural society comprised of four tourism components, namely (1) community-
based tourism, (2) multi-culture, (3) community participation, and (4) sustainable 
tourism. The four components have enhanced the CBT of Pattani’s multicultural 
society to operate sustainable tourism activities. 
 
Keywords: Community-based Tourism, Multicultural Society, Community Participation, 
Sustainable Tourism 
 
บทน า 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจของประเทศก าลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมาก รายได้จากการท่องเที่ยวนั้นคิดเป็นตัวเงิน
ประมาณ 1.933 ล้านล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้ 
1.876 ล้านล้านบาท และจ านวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 นั้นก็มีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเมื่อเทียบกับปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 4.24 และในปี 2563 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังคงเป็นฟันเฟืองหลักที่ส าคัญในการ
ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ได้มีการก าหนดเป้าหมายเชิงเศรษฐกิจเพ่ือสร้างรายได้ทางการ
ท่องเที่ยวรวมให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 จากปี 2562 ซึ่งจะท าให้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพ่ิมขึ้นเป็น 
2.431 ล้านล้าน บาท ในปี 2563 ในขณะที่รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยจะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.287 ล้าน
ล้านบาท ท าให้รายได้รวมเพ่ิมขึ้นจาก 3.38 ล้านล้านบาท เป็น 3.718 ล้านล้านบาท (กองเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2563) กระแสท่องเที่ยวที่ก าลังจะเกิดขึ้นเป็นกระแสการ
ท่องเที่ยวของคนในกลุ่มผู้อายุที่จะมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็วในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นักท่องเที่ยว
กลุม่นี้มีความต้องการที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน มีก าลังซื้อจ านวนมาก มีจุดหมายในการเดินทาง
ท่องเที่ยวเพ่ือย้อนร าลึกถึงอดีต เดินทางไปในที่ที่มีความทรงจ าในวัยเยาว์ และมีรูปแบบการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่สนใจในเรื่องของวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และเป็นการท่องเที่ยวเพ่ือหาประสบการณ์ใหม่ๆ
ที่ยังไม่เคยรับในอดีต และยังคงมีนักท่องเที่ยวอีกหลายๆกลุ่มที่เตรียมวางแผนในการเดินทางท่องเที่ยว  

รูปแบบการท่องเที่ยวที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว ท าให้มีความหลากหลายของ
รูปแบบการท่องเที่ยวมากขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ปศุสัตว์ สวนเกษตร และเชิงวัฒนธรรม  
วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี รูปแบบความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ก าหนดให้มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวที่การสร้าง
ประสบการณ์ท้องถิ่น หรือ Local Experian เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน เนื่องจาก
รูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community - Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงความ
ยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ก าหนดทิศทางบริหารจัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชน และ
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ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแล เพ่ือให้ เกิดการเรียนรู้แก่ผู้มาเยือนหรือ
นักท่องเที่ยว (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 
2553) 

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดชายแดนใต้มีเนื้อที่ประมาณ 1,940.35 ตร.กม. หรือ ประมาณ 
1,212,725 ไร่ มีอาณาเขต ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงทิศเหนือ ติดต่อกับอ่าวไทย  ทิศใต้ติดต่อกับเขต
อ าเภอเมืองยะลา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา และเขตอ าเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอ่าวไทย และทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตอ าเภอเทพา และอ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ภูมิป
ประเทศ แบ่งเป็น 3 ลักษณะ ประกอบด้วย พ้ืนราบชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณ 1 ใน 3 
ของพ้ืนที่จังหวัด ได้แก่ ทางตอนเหนือและทางตะวันออกของจังหวัดมีหาดทรายยาว และเป็นที่ราบ
ชายฝั่งกว้างประมาณ 10 - 30 กิโลเมตร พ้ืนที่ราบลุ่ม บริเวณตอนกลาง และตอนใต้ของจังหวัดปัตตานี 
มีแม่น้ าปัตตานีไหลผ่าน ที่ดินมีความเหมาะสมในการเกษตรกรรมและพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนน้อย
อยู่ ท างตอน ใต้ ของอ า เภอ โคกโพธิ์  อ า เภอกะพ้อ  และทางตะวันออกของอ า เภอสายบุ ร ี
(http://www.pattani2018.pattani.go.th/ ) จากสภาพภูมิประเทศส่งให้จังหวัดปัตตานีมีทรัพยากร
ทางการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่งดงาม
ของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขของคนไทยพุทธ คนไทยจีน และคนไทยมุสลิม ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่หาได้น้อย
ในจังหวัดอ่ืนๆของประเทศไทย ในปี 2562 จังหวัดปัตตานีมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจ านวน 
282,304 คน เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 0.11 เป็นอันดับที่ 77 ของประเทศไทย และมีรายได้
จากการท่องเที่ยว 1,107.22 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2561 คิดเป็น  ร้อยละ 4.15 อยู่ในอันดับที่ 71 
จากทั้งหมด 77 จังหวัด (กองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2563) และการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนได้เป็นเครื่องมือหนึ่งที่กลุ่มชุมชนในจังหวัด เลือกใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน 
สร้างรายได้เสริมให้กับชุมชน โดยการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดปัตตานีมีหลายกลุ่ม เช่น ชุมชน
ท่องเที่ยวตันหยงลุโล๊ะ ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม ที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง และอีกหลายชุมชนที่อยู่ในแต่
ละอ าเภอ ซึ่งเป็นการด าเนินการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นผู้ด าเนินการทั้งสิ้น จาก
การศึกษาที่ผ่านมาของผู้วิจัยการท่องเที่ยวโดยชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นการด าเนินกิจกรรมโดยชุมชนที่เป็น
สังคมวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวที่มีวัฒนธรรมที่เฉพาะถิ่น มีอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความชัดเจน ซึ่งมี
ความแตกต่างกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดปัตตานีที่เป็นการด าเนินงานบนสังคมพหุวัฒนธรรท 
จึงเป็นที่น่าสนใจให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจศึกษาถึงองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุ
วัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ที่มีความผสมผสานของวัฒนธรรมของคนต่างศาสนา ต่างเชื้อชาติ ที่อยู่
ร่วมกันว่ามีองค์ประกอบในการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างไร  โดยผลลัพธ์ของ
การศึกษารูปแบบขององค์ประกอบและการจัดการ เพ่ือสามารถน าไปเป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรม
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม และปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่มีบริบท
ใกล้เคียงกัน  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัด
ปัตตานี 
 
แนวความคิด 

การท่องเที่ยวโดยชุมชน ( Community – based Tourism) หมายถึง ทางเลือกในการจัดการ
ท่องเที่ยวที่ชุมชนเข้ามาก าหนดทิศทางของการท่องเที่ยวบนฐานคิดที่ว่าชาวบ้านทุกคนเป็นเจ้าของ
ทรัพยากร และเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการท่องเที่ยว โดยน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นด้าน
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ วิถีชีวิต วิถีการผลิตของชุมชน ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีใน
ท้องถิ่นมาปรับใช้เป็นต้นทุนของการท่องเที่ยวหรือปัจจัยทางการท่องเที่ยว ในการจัดการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับชุมชน และชุมชนต้องมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ความสามารถ
ในด้านการท่องเที่ยว และมีบทบาทที่ส าคัญในการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานกิจกรรมตั้งแต่การร่วม
ตัดสินใจ การร่วมกันวางแผน การร่วมกันด าเนินงาน และร่วมสรุปถอดบทเรียน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนสู่
คนรุ่นต่อไปได้สืบสาน และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่น โดยต้องนึกถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเป็นส าคัญ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)) 
 กระบ วน การ เรี ย น รู้ ข อ งก ารท่ อ ง เที่ ย ว โด ยชุ ม ช น  มี อ งค์ ป ระกอบ ที่ ส าคั ญ  คื อ  
(1) ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรม หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่สืบสาน
ต่อกันมา รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบต่อกันมารุ่นต่อรุ่น ชุมชนต้องให้ความส าคัญเห็นถึงความส าคัญ
ของทรัพยากรต่างๆที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง และต้องมีความสามารถในการจัดการให้เกิดความยั่งยืน 
สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ชุมชนเองต้องมีความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดพ้ืนฐานของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และ
แนวคิดการจัดการ (2) ด้านองค์กรชุมชน หมายถึง คนในชุมชนต้องมีการสื่อสารพูดคุยเพ่ือสื่อสารความ
คิดเห็น มีการแลกเปลี่ยน การหาทางออกของปัญหาร่วมกัน ด้วยการระดมความคิดเห็นจาก
ประสบการณ์ ชุมชนมีการจัดเวทีให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยน ร่วมกันแสดงความคิดเห็น มีการวาง
แผนการด าเนินงานร่วมกัน มีการประสานกันหน่วยงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆที่มีความเกี่ยวข้องใน
การท างานร่วมกัน และสร้างกฎระเบียบของชุมชนทางด้านต่างๆ เพ่ือให้ผู้ที่มาเยี่ยมเยือน และคนใน
ชุมชนสามารถยึดปฏิบัติตามได้ (3) ด้านการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของชุมชนเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพจ าเป็นจะต้องมีผู้น า ทีเป็นที่ยอมรับ มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นอย่างดี และยังต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง มี
การพูดคุยวางแนวทาง การเตรียมความพร้อมของชุมชน ต้องรู้ถึงพ้ืนที่ชุมชนของตนเองจะพัฒนา
รูปแบบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ควรมีการด าเนินกิจกรรมอะไร มีการจัดสรร และกระจาย
รายได้ในชุมชนอย่างไร และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงานในทุกๆส่วนใน
ภาพรวม (4) ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ชุมชนจะต้องรู้ถึงสิ่งที่ตนเองมีอย่างลึกซึ้งเสียก่อน เพ่ือที่จะ
สามารถบอกเล่าในเรื่องราว ความเป็นมา ของชุมชน และสามารถถ่ายทอดให้ผู้มาเยี่ยมเยือนได้ ดังนั้น 
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ชุมชนเองควรที่ต้องเปิดใจรับการเรียนรู้ในแง่มุมต่างๆ มีความสามัคคีในชุมชน ท างานร่วมกันได้ เพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายของการด าเนินงานด้านการท่องเที่ยวที่ตั้งไว้ 
 สังคมแบบพหุวัฒนธรรม เป็นสังคมที่การอยู่ร่วมกันของบุคคลที่มีความแตกต่างด้านเชื้อชาติ 
ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งทัศนคติความเชื่อ ที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ  ทั้งนี้ 
ข้อดีของสังคมแบบพหุวัฒนธรรม ได้แก่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ การเติบโตทางธุรกิจที่ใช้ทักษะใหม่ๆในการท าธุรกิจกับคนต่าง
วัฒนธรรม ท าให้เข้าใจผู้คนมากขึ้น เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆได้ดียิ่งขึ้น เกิดการซึบซับวัฒนธรรมที่ดีน ามา
ปรับใช้ร่วมกับวัฒนธรรมเดิม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาจากการสนทนากัน เป็นต้น ส่วนข้อเสีย
ที่เกิดขึ้น ได้แก่ การขัดแย้งทางศาสนา จากความเชื่อที่แตกต่างกัน อุปสรรคจากาการสื่อสารภาษาถิ่น 
วัฒนธรรมที่แตกต่างที่มีความเชื่อและบรรทัดฐานที่ต่างกัน ความแตกต่างด้านสังคมท่ียากท่ีจะให้เกิดการ
ยอมรับซึ่งกันและกัน เป็นต้น ดังนั้นการที่ผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ
สุขจึงเป็นเรื่องที่ดี มีมุมมองที่เหมือนกัน มีพฤติกรรมการด าเนินวัฒนธรรมที่สอดคล้องกัน หลากหลาย
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อยู่ร่วมกันได้อย่างดีมีความเป็นเพ่ือนมนุษย์ที่ดีต่อกันส่งเสริมให้สังคมน่าอยู่ 
มีความสงบสุขเรียบร้อย (บรรจง ฟ้ารุ่งสาง, 2557) องค์ประกอบของสังคมพหุวัฒนธรรม มี 3 ด้าน ดังนี้ 
(1) เรียนรู้วิถีชีวิต (2) เรียนรู้ประเพณี และ (3) เรียนรู้วัฒนธรรม (สวงษ์ ไชยยา, 2560) 
 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมมือในการจัดการ
ชุมชนของตนเอง ก าหนดความต้องการ วางแผนการด าเนินงาน และรับผลประโยชน์ร่วมกัน ภายใน
ชุมชนของตนเอง การมีส่วนร่วมของชุมชนมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการ
วางแผน คือ มีการวางแผน แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวใน
ชุมชน (2) ด้านการตัดสินใจคือ มีการจัดท าแผนการประชุมร่วมกันในชุมชน เสนอความคิดเห็นต่อกัน 
(3) ด้านการด าเนินการ คือการที่ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด า เนินงานต่างๆ เช่น การ
รักษาความสะอาดภายในชุมชน การรักษาทรัพยากรท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์ (4) ด้านการรับ
ผลประโยชน์คือ การรับผลประโยชน์ร่วมกันภายในชุมชนของตนเองไม่ว่า จะเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัว
เงินหรือไม่เป็นตัวเงินก็ตาม (ดุษฎี อายุวัฒน์และคณะ,2535)   
 การท่องเที่ยวโดยชุมชน หมายถึง การท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนอย่าง
สร้างสรรค์และมีมาตรฐาน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่ควมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมท้องถิ่น 
และคุณภาพชีวิตที่ดี การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน โดยมี
หลักการ ดังนี้ (1) ชุมชนเป็นเจ้าของ (2) ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนกทิศทางและตัดสินใจ         
(3) ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง (4) ยกระดับคุณภาพชีวิต (5) มีความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม (6) คง
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่น (7) ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนต่างวัฒนธรรม (8) เคารพใน
วัฒนธรรมที่แตกต่างและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (9) เกิดผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่คนในท้องถิ่น (10) 
มีการกระจายรายได้สู่สาธารณะประโยชน์ของชุมชน การที่ชุมชนด าเนินการท่องเที่ยว มีความจ าเป็นที่
จะต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนในการจัดการท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็ต้อง
รณรงค์กับคนในสังคมให้เห็นความแตกต่างของการท่องเที่ยวโดยชุมชนกับการท่องเที่ยวทั่วไป กระตุ้นให้
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คนในสังคมเห็นความส าคัญและเป็นนักท่องเที่ยวที่สนใจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเจ้าบ้านกับผู้มา
เยือน นอกจากนี้ยังเป็นการเพ่ิมการรับรู้ และความเข้าใจในบทบาทของชุมชนท้องถิ่นต่ อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ หรือเป็นก าลังใจสนับสนุนให้เกิดความต่อเนื่องในการอนุรักษ์ทั้งด้านธรรมชาติและ
วัฒนธรรม (รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา, 2559) 

แนวความคิดของการมีสวนรวมเนนการมีสวนรวมของประชาชนทองถิ่นเปนหลัก โดยไดรวมถึง
การมีสวนรวมกับทุกองคกร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของเพ่ือใหกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว 
มีเปาหมายและทิศทางเดียวกันการมีสวนรวมของประชาชนเปนประเด็น ปญหาใหญที่ไมสามารถเกิดขึ้น
ไดงายนักในภาวะสังคมปจจุบันปจจุบันการมีสวนรวมยังอยูในวงจ ากัด และขาดความสมดุล รูปแบบการ
มีสวน          รวมของประชาชนยังคง เปนลักษณะของการมีกิจกรรมที่มีรายไดเสริมจากการทองเที่ยว 
เปนการคาขายในธุรกิจการทองเที่ยวมากกวามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาการทองเที่ยว มีเพียงองค
การบริหารสวนทองถิ่นบางแหงเทานั้นที่มีโอกาสในการจัดการในบางพ้ืนที่ประชาชนไดจัดตั้งกลุมและ
ด าเนินการจัดการการทองเที่ยวเอง (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2546) 

การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง การท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ และกลุ่ม
เล็กที่มีการจัดการอย่างดีเยี่ยม เพ่ือรักษาทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างตลอดไป และธุรกิจท่องเที่ยว
มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีและมีผลก าไรอย่างเป็นธรรม ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมได้รับผลประโยชน์ที่
เหมาะสม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวอย่างสม่ าเสมอ เพียงพอ และต้องส่งผลกระทบทางลบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดหรือไม่มีผลกระทบเลยในระยะยาว สรุปได้ ว่า การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน 
(Sustainable Tourism) หมายถึงการท่องเที่ยวที่มีลักษณะส าคัญอยู่ 6 ประการ ดังต่อไปนี้ คือ (1) เป็น
การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภททั้งแหล่งท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ 
โบราณสถานวัตถุ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรม (2) เป็นการท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่า และความเป็น
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ (3) เป็นการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อทรัพยากร
ท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยว (4) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เรียนรู้ 
ได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ และวัฒนธรรม (5) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ผลตอบแทนแก่ผู้
ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวในระยะยาว (6) เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น และคืน
ประโยชน์กลับสู่ทรัพยากรท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นด้วย (บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา, 2548) 
 การท่องเที่ ยวอย่ างยั่ งยืน  มีองค์ประกอบที่ ท าให้ เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล  3 มิติ 
คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ (2) ด้านสังคม และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนเพ่ือน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขของชุมชนท้องถิ่น กล่าวคือการท่องเที่ยวสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชน เป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตให้คงอยู่สืบไป และเป็น
เครื่องมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั้น 
ได้แก่นักท่องเที่ยว เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ (องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ
เพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน), 2559) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีปรากฏการณ์
วิทยา เป็นวิธีวิทยาที่เป็นทั้งปรัชญา และวิธีการที่มุ่งศึกษา และท าความข้าใจ ในเรื่องของประสบการณ์
การด าเนินชีวิตในแต่ละวันของบุคคลว่าแท้จริงแล้วบุคคลนั้นรับรู้ และให้ความหมายกับประสบการณ์ที่
กระท าอย่างไรบ้าง มีความคิด ความรู้สึกอย่างไรต่อบุคคล และเหตุการณ์แวดล้อมต่างๆ เป็นเครื่องมือ
ในการศึกษาปรากฏการณ์ และประสบการณ์ของมนุษย์ โดยมุ่งท าความเข้าใจความหมายประสบการณ์
ชีวิตที่บุคคลได้ประสบเป็นหลัก (ชาย โพธิสิตา, 2550)   

 พ้ืนที่การศึกษา คือ เป็นการศึกษาเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัด
ปัตตานีเท่านั้น  
 รูปแบบการด าเนินการวิจัย  
 1. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม (Document Study) ที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน และสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี  
 2. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยด้วยวิธีการลงพ้ืนที่ศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (Filed Study) และ
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในรูปแบบนักท่องเที่ยว สังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมที่
นักท่องเที่ยว สังเกตสภาพแวดล้อมโดยรวมของชุมชน และได้สัมภาษณ์กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในชุมชน ในเขตจังหวัดปัตตานี 
 
สรุปผลการวิจัย  

 จากการศึกษาเรื่องการศึกษาองค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรม
ของจังหวัดปัตตานี ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์มีรายละเอียดดังนี้  

 

ภาพที่ 1 องค์ประกอบของการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดปัตตานี 

องค์ประกอบท่องเที่ยวโดยชุมชนบนพ้ืนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี ผู้วิจัยพบว่า
มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักการด าเนินกิจกรรมของการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งมี
องค์ประกอบดังนี้  
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1. องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และวัฒนธรรม ปัตตานีมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามมีอุทยานแห่งชาติ 2 อุทยาน มีพ้ืนที่ป่าสงวน 
5 ป่า มีน้ าตก ป่าชายเลนที่มีความสมบูรณ์ ชายทะเลที่สะอาด มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานที่ต่างจากจังหวัด
อ่ืนๆ เพราะที่มีทั้งคนไทยพุทธ ไทยจีน และไทยมุสลิม ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ด าเนินวิถีชีวิตแบบเกื้อหนุนกัน 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกัน ยิ้มแย้มด้วยอัธยาศัยที่ดี (2) ด้านองค์กรชุมชน จากการได้ลง
พ้ืนที่ เห็นถึงการสื่อสารกันของคนในชุมชนในการเตรียมความพร้อม และประสานงานในการรับ
นักท่องเที่ยว มีรูปแบบของการด าเนินกิจกรรมพานักท่องเที่ยวเดินทางไปยังจุดต่างๆ (3) ด้านการจัดการ 
ในการด าเนินงานชุมชนมีการจัดตั้งกลุ่ม และมีทั้งจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเพ่ือมีการจัดการ และ
การด าเนินงานไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีการแบ่งส่วนการบริหารงานที่ชัดเจนตามโครงสร้าง ทั้งยังมี
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจาก ส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด, กรมการพัฒนา
ชุมชน เป็นต้น และยังมีการจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อน ารายได้ส่วนหนึ่งจากการท่องเที่ยวมาเก็บ
เพ่ือเป็นกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน (4) ด้านการเรียนรู้ ชุมชนมีการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมีการ
เล่าเรื่องความเป็นมาของชุมชนถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวผ่านนักเล่าเรื่อง หรือยุวมัคคุเทศก์ เป็นผู้เล่า
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของชุมชนให้นักท่องเที่ยวเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆมีความรู้ และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับคนรุ่นหลัง ท าให้เกิดการสืบสานวัฒนธรรม
เรื่องราวของชุมชนให้คงอยู่ต่อไป  

2. องค์ประกอบด้านพหุวัฒนธรรม มี 3 ข้อ ดังนี้ (1) เรียนรู้วิถีชีวิต จากการลงพื้นที่ผู้วิจัยพบว่า
การท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดปัตตานีมีการเรียนรู้ถึง วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนต่างวัฒนธรรม มี
การยอมรับซึ่งกันและกัน ดูได้จากสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปัตตานี คือ มัสยิดกรือเซะ และ 
สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้กัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนไทยมุสลิม และ
ไทยจีน ต่างเคารพซึ่งกันและกันแม้จะมีความเชื่อที่ต่างกันแต่ก็ยอมรับซึ่งกันและกัน (2) เรียนรู้ประเพณี 
ประเพณีที่มีความส าคัญส าหรับคนปัตตานี ส่วนใหญ่เป็นประเพณีทางศาสนา เช่น ประเพณีลากพระ 
หรือชักพระ งาน ฮารีรายอ ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ซึ่งเป็นประเพณีทางศาสนาที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวต่างพ้ืนที่ (3) เรียนรู้วัฒนธรรม ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี มีการอาศัยร่วมกันของ
ผู้คนหลายเชื้อชาติ มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้วัฒนธรรมกันมาเป็นเวลายาวนาน 

3. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารจัดการการท่องเที่ยวมี 4 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านการวางแผน คือ จากการลงพ้ืนที่ผู้วิจัยพบว่า ชุมชนนั้นมีการวางแผนในการจัดกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว มีการก าหนดเส้นทางการท่องเที่ยวส าหรับนักท่องเที่ยว รวมถึงมีที่การจัดที่พักในรูปแบบโฮมส
เตย์ และอาหารพ้ืนถิ่น โดยมีการจัดให้คนในชุมชนเป็นคนให้บริการที่พักและอาหาร (2) ด้านการ
ตัดสินใจคือ ชุมชนจะมีการจัดประชุมพูดคุยถึงการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวร่วมกัน มีการจัดสรร 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สมาชิกทุกคนในชุมชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น (3) ด้านการด าเนินการ จาก
การลงพ้ืนที่พบว่า สมาชิกในชุมชนร่วมกันด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว และยังช่วยกันดูแลทรัพยากร 
ดูแลความสะอาดในชุมชนร่วมกัน ไม่ปล่อยให้เป็นภาระหน้าที่ของสมาชิกคนใดคนหนึ่ง (4) ด้านการรับ
ผลประโยชน์ รายได้จากกิจกรรมการท่องเที่ยวมีการแบ่งสรรปันส่วนเข้าส่วนกลางชองชุมชนเพ่ือน าไปใช้
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ในการพัฒนาชุมชน และแบ่งส่วนที่เหลือให้กับสมาชิกที่มีส่วนร่วมกับการการด าเนินกิจกรรม เช่น 
เจ้าของโฮมสเตย์ ยุวมัคคุเทศก์ เป็นต้น  

4. องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีองค์ประกอบที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล 
3 มิติ คือ (1) ด้านเศรษฐกิจ กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างรายได้เสริมให้กับ
สมาชิกในชุมชน นอกเหนือจากงานประจ า ท าให้สมาชิกทุกคนเห็นถึงช่องทางในการหารายได้เพ่ิมให้กับ
ครอบครัว ทั้งยังช่วยสร้างงานให้กับสมาชิกในชุมชนที่ตกงานมีงานท ามีรายได้ (2) ด้านสังคม การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนท าให้เกิดผลดีต่อชุมชน ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วม ร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรม 
เกิดการเอ้ือเฟ้ือกันในชุมชน และระหว่างชุมชน สมาชิกในชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลชุมชนของตนเอง 
ช่วยให้ปัญหาต่างๆถูกแก้ไข และมีมาตราการป้องกัน มีกฎระเบียบ แบบแผนของชุมชนที่น ามาปฏิบัติ
ร่วมกัน และ (3) ด้านสิ่งแวดล้อม สมาชิกในชุมชนมองเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มีอยู่ท าให้สมาชิกช่วยกันดูแลรักษา อนุรักษ์ ไม่ท าลายทรัพยากรที่มี และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า    

ดังนั้นจากที่ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ ศึกษาข้อมูล และสัมภษณ์นักท่องเที่ยว สรุปได้ว่า การด าเนิน
กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของจังหวัดปัตตานี มีรูปแบบที่มีความสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต
ในสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีการเกื้อหนุน เอื้อเฟื้อ ไม่มีการแบ่งแยกวัฒนธรรม เคารพและให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน ชุมชนร่วมกันคิดและร่วมมือกันด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่อย่างคุ้มค่า และยังช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่มี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่เพ่ือ
สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยุ่ต่อไป 
 
การอภิปรายผล 

จากการศึกษาข้อมูล ลงพ้ืนที่สังเกตุการณ์ และสัมภษณ์นักท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานี ท าให้
ผู้วิจัยทราบถึงองค์ประกอบการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในสังคมพหุวัฒนธรรม ที่มีการ
ด าเนินกิจกรรมสอดคล้องกับแบบแผนของการท่องเที่ยวโดยชุมชน สิ่งที่ส าคัญที่ท าให้กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวด าเนินไปได้ในสังคมพหุวัฒนธรรมคือ การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน ที่มองเห็นถึงการใช้
การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา สมาชิกทุกคนต่าง
ช่วยกันลงมือพัฒนาท าให้ชุมชนที่ตนอยู่ดีขึ้น ทั้งยังมีแรงสนับสนุนจากผุ้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ภาครัฐที่ให้
การสนับสนุนในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนด าเนินกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม  

การท่องเที่ยวโดยชุมชนจะด าเนินกิจกรรมไปได้ดี และส าเร็จตามเป้าหมายที่ชุมชนตั้งไว้นั้น 
กิจกรรมไม่สามารถที่จะด าเนินไปด้วยคนเพียงคนเดียว บ้านเพียงหลังเดียว ครัวเพียงครัวเดียว แต่ต้อง
เป็นการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนที่เห็นประโยชน์ร่วมกัน มีการจัดตั้งกลุ่มโดยมีโครงสร้าง มีประธาน 
รองประธาน เลขานุการ คณะกรรมการและสมาชิก มีการก าหนดหน้าที่ในการท างาน วางแผนร่วมกัน
เพ่ือช่วยกันพัฒนาทรัพยากรที่มีให้เกิดคุณค่า ร่วมกันค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนเพ่ือสร้างเป็นจุดขาย 
รวมกลุ่มเพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการ ท าความเข้าใจกับสมาชิกเพ่ือให้ เปิดใจเปิดบ้านต้อนรับ
นักท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของคนต่างถิ่น สมาชิกในชุมชนได้รับการพัฒนาความรู้ และสามารถน า

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 579 -



ความรู้ที่ได้มาด าเนินกิจกรรม สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชัย
รัตน์ จุสปาโล (2559) ได้ศึกษาถึงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท่องเที่ยวอ่าวปัตตานี 
พบว่า (1) ชุมชนท่องเที่ยวมีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ วิถี
ชีวิตของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ของตน มีวัฒนธรรมประเพณี อาหารพ้ืนถิ่น เป็นต้น  (2) ชุมชนเห็นถึง
ประโยชน์ร่วมกันไม่ต่อต้านการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (3) ชุมชนมีความเข้มแข้ง มี
เครือข่ายในการร่วมกันพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (4) ชุมชนตั้งอยู่ในสถานที่
ที่มีแนวโน้นของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเพ่ิมขึ้น และมีจุดดึงดูดให้เข้ามาท่องเที่ยว และประโยชน์ที่
ได้จากการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน พบว่า (1) ชุมชนเกิดรายได้ ที่เป็นรายได้เสริมจาก
การประกอบอาชีพหลัก ซึ่งอาชีพหลักส่วนใหญ่คือการท าประมงชายฝั่ง  เป็นสิ่งที่น ามาแลกเปลี่ยน
กระบวการกับผู้มาเยือน และยังเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติ และ
วิถีชีวิตกับนักท่องเที่ยวได้อีกด้วย (2) กิจกรรมการท่องเที่ยวสามารถกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการอนุรักษ์
ทรัพยากรที่มีในชุมชน ก่อให้เกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่ และภาคภูมิใจใน
บ้านเกิดของตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
ชุมชน และส่งผลให้เกิดการเผยแพร่ ถ่ายทอดเรื่องราวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ (3) 
ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านรูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว ช่วยขจัดหรือลดความ
ขัดแย้งในชุมชน ท าให้เกิดความเคารพในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน ปัจจัยองค์ประกอบข้างต้น
เมื่อชุมชนน าไปปฏิบัติจะเป็นแนวทางน าไปสู่ความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
และมุ่งพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 
ประโยชน์จากการวิจัย 

1. ประโยชน์เชิงทฤษฎี จากการศึกษาการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัด
ปัตตานี พบว่า การด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนสังคมพหุวัฒนธรรมของจังหวัดปัตตานี  
มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับรูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชน  

2. ประโยชน์เชิงการจัดการ การท่องเที่ยวโดยชุมชนบนสังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดปัตตานี  
มีรูปแบบการด าเนินกิจกรรมโดยมีองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ (1) องค์ประกอบด้านการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน (2) องค์ประกอบด้านพหุวัฒนธรรม (3) องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน และ (4) 
องค์ประกอบการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน องค์ประกอบนี้ช่วยให้ กิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบนสังคม
พหุวัฒนธรรมสามารถด าเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และยังเป็นแนวทางในการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยวให้กับชุมชนอ่ืนๆสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนนั้นๆ   
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แนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
Songkhla Roadmap to MICE City 
 
ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์  Songsin Teerakunpisut1 
 
บทคัดย่อ    

จากการที่รายได้ของนักเดินทางไมซ์สูงกว่านักเดินทางกลุ่มอ่ืนๆ ถึง 3.5 เท่า รวมทั้งนักเดินทาง
ไมซ์ยังสามารถสร้างรายได้ต่อเนื่องทุกฤดูกาล จึงท าให้จังหวัดสงขลาได้ถูกก าหนดให้เป็นหนึ่งในจุดหมาย
ปลายทางไมซ์ซิตี้ในอนาคต การวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษา (1) สถานการณ์แวดล้อมการพัฒนาไมซ์ในจังหวัด
สงขลา รวมทั้ง (2) จ านวนสัดส่วนนักเดินทางไมซ์ไทยและต่างประเทศ (3) ขีดความสามารถรองรับ
เบื้องต้นของนักเดินทางไมซ์ ตลอดจน (4) น าเสนอแนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารเมืองในจังหวัดสงขลา
ตระหนักและสนับสนุนให้พ้ืนที่เป็นจุดหมายปลายทางในการเป็นหนึ่งในไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย ด้วย
การจัดประชุมคณะท างานซึ่งล้วนมาจากผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการจัดประชุม
และนิททศการในจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการก าหนดให้ไมซ์ซิตี้เป็นเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง ตลอดจนผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เช่ น โครงการ 
“Design Thinking for MICE Industry in Songkhla” และโครงการจัดตั้ง “ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการจังหวัดสงขลา” นอกจากนี้ถึงแม้ว่าสัดส่วนและปริมาณรายได้ของนักเดินทางไมซ์
ชาวไทยโดยเฉพาะประเภทงานแสดงสินค้าจะมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น แต่สัดส่วนของนักเดินทางไมซ์
ชาวต่างชาติและยอดรายได้มีปริมาณลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการวิจัยครั้งนี้ยังพบว่า ด้วยจังหวัด
สงขลาเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคที่มีมาตรฐานสากล ตลอดจน
ยังเป็นเมืองที่มีโรงแรมฮาลาลที่ให้บริการห้องประชุมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเนื้อหาหลัก (Key 
content) ในการจัดงานไมซ์ในจังหวัดสงขลาจึงมีลักษณะเป็นงานนิทรรศการ (Exhibition) เป็นหลัก 
รวมทั้งสงขลายังเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านฮาลาลที่ใหญ่ที่สุดในระดับ
ภูมิภาคที่มีองค์ประกอบของ Trade show ภายในงาน 

ส าหรับแนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประกอบด้วย 72 โครงการ ภายใต้ 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลักดันจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์
ซิตี้ ยุทธศาสตร์ที่ 2: ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาดไมซ์แบบเจาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์ใน
ประเทศและต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการจัดงานเด่นในจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Flagship 
ชั้นน าพร้อมสนับสนุนการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์
ของจังหวัดสงขลาด้วยองค์ความรู้และมาตรฐานรวมทั้งพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ และ
ยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างขีดความสามารถในด้านการดึงงาน เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมนักเดินทางไมซ์ใน
จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ ได้ด าเนินการเสนอให้ส านักงานส่งเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จังหวัดสงขลา หอการค้า และสมาคมภาคธุรกิจที่

1 อาจารย์ ดร. ภาควิชาบริหารธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
E-mail: songsin.t@psu.ac.th  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 582 -



เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาใช้ในก าหนดนโยบายและโครงการต่างๆ ในการจัดการและส่งเสริมจังหวัดสงขลา
สู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ต่อไป 
 
ค าส าคัญ: อุตสาหกรรมไมซ์ ไมซ์ซิตี้ นักเดินทางไมซ์ ขีดความสามารถรองรับเบื้องต้น 
 
Abstract 
 As the income of MICE visitors is 3.5 times higher than the ordinary visitor as 
well as the income generated by this group of business-based visitor is continuous 
every season, therefore, the government has given priority to the development of MICE 
industry as an important mechanism to unceasingly strengthen the country. The policy 
of decentralizing the development of MICE industry to potential cities throughout 
Thailand is known as MICE City mechanism. In this regard, Songkhla province which is 
well-equipped for meeting, conference, exhibition as well as accommodation and 
facilities with the international standard, has been appointed to be one of the future 
MICE City destinations. However, the development of Songkhla to be a sustainable city 
of meeting and exhibition, it is required the necessary insights to set the guideline of 
upgrading Songkhla to be the perfect MICE City. From the above mentioned, this 
research therefore focuses on (1) the analysis of MICE situations, including national and 
local policies, activities related to MICE development in Songkhla, both from the public 
and private sectors. Including (2) the proportion of Thai and foreign MICE visitors, and 
(3) basic MICE carrying capacity in the province as well as (4) MICE city roadmap for 
Songkhla to be one of the most prefered meeting, incentive travel, conference, and 
trade events destinations in the nation.  

The findings reveal that although during this study, Songkhla is the first province 
in the nation to establish the MICE city bureau, there are five different strategic plans, 
which could lead this area to be the next MICE city in Thailand. With regard to MICE 
Songkhla strategies, it was clear that strong city promotion, local-to-global events 
development as well as enhancing human resource capabilities are of the utmost 
importance in current being developed MICE city Songkhla. This study makes a 
contribution in suggesting MICE city roadmap for the mentioned province. The research 
provides recommendations for policy makers and academics on how to support MICE 
Songkhla competitiveness. 
 
Keywords: MICE Industry, MICE City, MICE Visitors, Basic Carrying Capacity 
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บทน า 
สัญญาณเชิงบวกของการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Business tourism) หรือ

อุ ต ส าห ก ร รม ไม ซ์  (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions: MICE) ก า ลั งท วี
ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของโลก (ยุรพร ศุทธรัตน์ และคณะ 2559; 
Akkhaphin, 2016; Songsin, 2018) รวมทั้งพฤติกรรมของนักเดินทางไมซ์ (MICE visitors) ที่มีก าลัง
การใช้จ่ายสูงกว่านักเดินทางทั่วไป (Typical visitor) โดยเฉลี่ยประมาณ 3.5 เท่า (Wann, 2011; 
ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
(องค์การมหาชน) (สสปน.), 2562) โดยการเดินทางเพ่ือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ การฝึกอบรม การจัดงาน
แสดงสินค้า/นิทรรศการ และการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของนักเดินทางกลุ่มดังกล่าว ทั้งนี้เมื่อพิจารณาอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมไมซ์ไทยตั้งแต่ปี  
พ.ศ. 2547 – 2560 พบว่า ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยรวมร้อยละ 13 ดังนั้นจากความส าคัญดังกล่าว 
รัฐบาลจึงได้พยายามผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมและนิทรรศการ
ของภูมิภาคเอเซียนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2555 เป็นต้นมา (สสปน., 2562; Taka, 2014) 

ถึงแม้ว่าแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ ด้วยการส่งเสริม
จังหวัดโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคให้เป็น“ไมซ์ซิต้ี” ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มีการเน้นพัฒนา 
“ภูเก็ต” เป็นพ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา (สสปน., 2560) อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณา
จังหวัดสงขลาในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งไม่เพียงแค่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคใต้ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 20 ของภูมิภาค โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: 
GPP) ในปี พ.ศ. 2560 เท่ากับ 165,069 ล้านบาท (ส านักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.ส านักนายกรัฐมนตรี, 2561) ทั้งนี้สงขลายังเป็นแหล่งการค้าชายแดนที่มีมูลค่าสูงที่สุด
ของประเทศ (541,078.72 ล้านบาท) และจากการที่สงขลาเป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่รายได้หลักมา
จากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการค้าและการแปรรูปผลผลิตยางพารา รวมทั้ง  
ไม้ยางพารา (Rubber city) ตลอดจนเป็นแหล่งผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเลมากที่สุดของ
ภาคใต้ ดังนั้นสงขลาจึงได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง “ไมซ์ซิตี้” 
อย่างต่อเนื่องทั้งจาก สสปน. และหน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น รวมทั้งผู้ประกอบการเอกชน  (สสปน., 
2562) 

ด้วยการที่จะยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็น “ไมซ์ซิตี้” เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน อันจะช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างเติบโต อีกทั้งยังช่วยให้
สังคมมีความมั่นคงและยั่งยืน จ าเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจส าหรับก าหนดแนวทางในการ
ยกระดับสงขลาสู่ไมซ์ซิตี้ได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม ได้แก่ 
นโยบายประเทศและท้องถิ่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไมซ์ในจังหวัดสงขลา ทั้งจากภาครัฐและ
เอกชน รวมทั้งจ านวนสัดส่วนนักเดินทางไมซ์ไทยและต่างประเทศ ตลอดจนศึกษาการให้บริการ 
(Supply Side) เช่น โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ เช่น สนามบิน การขนส่ง ด่านศุลกากร การจราจรภายใน
พ้ืนที่ ตลอดจน City Profile และ Unique Selling Point ที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักเดินทางไมซ์ และ Content หลักของจังหวัดสงขลา เพ่ือให้ทราบถึงสถานการณ์ไมซ์และขีด
ความสามารถรองรับกิจกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา พร้อมทั้ง
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น าเสนอแนวทางการยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ที่มีความสมดุล อันเป็นแนวทางการ
ขับเคลื่อนสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้สสปน. และจังหวัดสงขลา รวมทั้งสมาคมและ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการร่วมกันวางแผนและผลักดันสงขลา
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือวิเคราะห์สถานการณ์ของจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
 2. เพ่ือศึกษาโครงสร้างตลาดและโครงสร้างประชากรนักเดินทางไมซ์ในปัจจุบันของจังหวัด
สงขลา 
 3. เพ่ือศึกษาขีดความสามารถรองรับเบื้องต้นของนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดสงขลา 
 4. เพ่ือจัดท าแนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะน าเสนอให้ทางส านักงานส่งเสริมการจัดประชุม และ
นิทรรศการ (องค์การมหาชน) และจังหวัดสงขลา เพ่ือใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและโครงการ
ต่างๆ ในการยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 
 2. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างของฐานความรู้ โดยเป็นการต่อ
ยอดผลที่ได้จากการศึกษาต่างๆ ที่เก่ียวกับการพัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 
 3. องค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ รวมทั้งประสบการณ์ภาคสนามสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การบริการวิชาการ รวมทั้งการต่อยอดงานวิจัยทางด้ านอุตสาหกรรม
ไมซ์ โดยเฉพาะต่อคณาจารย์หลักสูตรการจัดการประชุม นิทรรศการและการท่องเที่ยวเพ่ือเป็นรางวัล 
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

อุตสาหกรรมไมซ์ในจังหวัดสงขลา 
ถึงแม้ว่าแนวทางการพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ด้ วยการส่งเสริม

จังหวัดโดดเด่นในแต่ละภูมิภาคให้เป็น “ไมซ์ซิตี้” ในระดับต่างๆ โดยเฉพาะภาคใต้ที่มี “ภูเก็ต” เป็น
พ้ืนที่ยุทธศาสตร์เพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา (สสปน., 2560) โดยได้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของเมือง รวมทั้ง
ธุรกิจต่างๆ ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมและงานแสดงสินค้าทั้งในภูเก็ตและจังหวัด
ใกล้เคียงในพ้ืนที่ทะเลอันดามันได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยง อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจังหวัดสงขลา
ในภาคใต้ฝั่งตะวันออก ซึ่งไม่เพียงแค่มีขนาดเศรษฐกิจคิดเป็นร้อยละ 20 ของขนาดเศรษฐกิจในภาคใต้ 
โดยมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) ในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 
157,029 ล้านบาทเท่านั้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติส านัก
นายกรัฐมนตรี, 2561) แต่สงขลายังเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจสูงที่สุดในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยมี
สัดส่วนของเศรษฐกิจสูงถึงเกือบร้อยละ 60 ของเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ทั้งนี้จากการที่สงขลา
เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่รายได้หลักมาจากภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมกิจกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง
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กับยางพาราและการแปรรูปและถนอมสัตว์น้ า สงขลาจึงได้รับการส่งเสริมและผลักดันให้เป็นอีกหนึ่ง
จุดหมายปลายทาง “ไมซ์ซิตี้” อย่างต่อเนื่องทั้งจาก สสปน. หน่วยงานรัฐในระดับท้องถิ่น รวมทั้ง
ผู้ประกอบการเอกชน (สสปน., 2560) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาข้อมูลปริมาณผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
จังหวัดภูเก็ตและสงขลาพบว่ามีจ านวนสูงถึง 708,871 คน (สสปน., 2560) ในขณะที่รัฐบาลมีนโยบาย
ในการส่งเสริมให้จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นหนึ่งใน 15 เมืองเศรษฐกิจที่มีศักยภาพของประเทศไทยในการ
เป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน., 2562) แต่การที่จะยกระดับจังหวัด
สงขลาสู่การเป็น “ไมซ์ซิตี้” เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการค้าและ
การลงทุน อันจะช่วยให้เศรษฐกิจภาคใต้ตอนล่างเติบโต รวมทั้งสังคมมีความมั่นคงและยั่งยืน จ าเป็น
จะต้องอาศัยข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจเพ่ือก าหนดแนวทางในการยกระดับสงขลาสู่ไมซ์ซิตี้ได้อย่างแท้จริง 
ถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาวิจัยศักยภาพพ้ืนที่ทั้งโดยนักวิชาการและสสปน. มาบ้างแล้วก็ตาม  (ณัฐกานต์ 
รัตนพันธุ์, พัชราภรณ์ บุญเลื่อง, และอรทัย พงศ์เชี่ยวบุญ, 2560; สสปน., 2560) แต่ถ้าหากสามารถ
น าเอาข้อมูลโครงสร้างตลาดประชากรนักเดินทางไมซ์ และขีดความสามารถรองรับเบื้องต้น รวมทั้ง
ข้อมูลด้านพฤติกรรมและความต้องการของนักเดินทางไมซ์ ตลอดจน content และ ecosystem มาใช้
ร่วมวิเคราะห์กับผลลัพธ์จากการศึกษาที่ผ่านมา การที่จะสนับสนุนสงขลาสู่ไมซ์ซิตี้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลไกไมซ์ เป็นเครื่องมือในการช่วยสร้างงานและรายได้ให้แก่
ประชาชนชาวสงขลาอย่างยั่งยืน รวมทั้งช่วยสร้างอนาคตใหม่ทางด้านการค้าและการลงทุนไปสู่พ้ืนที่
กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ ก็ย่อมช่วยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สสปน.สามารถ
น าข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวางแผนและผลักดันสงขลาต่อไป 
 
แนวคิดการจัดการขีดความสามารถรองรับเบื้องต้นในอุตสาหกรรมบริการ 
 Lovelock (1992) กล่าวว่า ขีดความสามารถในการรองรับของธุรกิจบริการ หมายถึง ปริมาณ
ความเป็นไปได้สูงสุดในการใช้เวลาให้บริการของพนักงาน ด้วยการใช้เครื่องมือและสิ่งอ านวยความ
สะดวกทุกอย่างเพื่อสนับสนุนภารกิจนั้น ดังนั้นธุรกิจบริการใดจะประสบผลส าเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งต้องมา
จากการให้บริการมีความสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามศักยภาพสูงสุดของ
ความสามารถในการรองรับ อย่างไรก็ตามผู้บริหารมักจะประสบปัญหาการจัดการขีดความสามารถใน
การรองรับเสมอ เนื่องจากความไม่แน่นอนของความต้องการของลูกค้า อีกทั้งการบริการต่างๆ  ที่ไม่
สามารถเก็บรอเอาไว้ได้ (Klassen & Rohleder, 2001) ด้วยเหตุนี้การจัดการขีดความสามารถในการ
รองรับที่ดีและยั่งยืนจ าเป็นต้องวางแผนและบริหารจัดการด้วยความระมัดระวัง ในทางกลับกัน ถ้าหาก
ขาดทักษะและวิธีการจัดการที่ดีแล้ว ผลที่ตามมาจะกระทบต่อเป้าหมายของกิจการ (Gu, 2003; Kotler et 
al., 2006)  
 เมื่อใดก็ตามความต้องการของลูกค้ามีมากกว่าขีดความสามารถในการรองรับ นั่นย่อมหมายถึง 
การที่องค์การไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรมาตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในเวลาที่ก าหนดไว้ได้ 
โดยเมื่อธุรกิจด าเนินกิจการถึงจุดที่ไม่สามารถให้บริการครอบคลุมลูกค้าได้ทั้งหมดแล้วจะส่งผลกระทบ
ต่อยอดขายและรายได้ทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวถ้าหากประสิทธิภาพในการให้บริการยังมีปัญหา 
ทั้งนี้ในด้านการปฏิบัติการเพ่ือลดผลกระทบจากการขาดประสิทธิภาพการให้บริการที่มีคุณภาพดังที่ได้
กล่าวมา การแก้ปัญหามักจะใช้วิธีการเพ่ิมผลผลิตสูงสุดโดยการว่าจ้างบุคคลภายนอกมาช่วยเพ่ือให้สมา
รถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด (Kotler et al., 2006) ดังการศึกษาของ Gu (2003) 
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พบว่า คุณภาพของสินค้าและบริการมักจะประสบปัญหาเมื่อกิจการต้องการเพ่ิมจ านวนผลผลิตใน
ระยะเวลาอันสั้นเพ่ือสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มีสัดส่วนที่เกินกว่าองค์การจะรองรับได้ ยกตัวอย่าง
เช่น โรงแรมที่มีขีดความสามารถในการรองรับลูกค้าได้ครั้งละ 100 ห้อง ก็จะไม่สามารถก่อสร้างหรือ
ขยายพ้ืนที่บางส่วนออกไปในเวลาที่จ ากัดเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สัดส่วนจ านวนห้องพักเพ่ือรองรับความต้องการ
ลูกค้าที่มีสูงได้ ในทางกลับกันเมื่อขีดความสามารถในการรองรับมีมากกว่าความต้องการของลูกค้า 
ผลผลิตก็จะล้นและเกินความจ าเป็น (Over capacity) ซึ่งจะส่งผลต่อต้นทุนของกิจการและกระทบต่อ
ก าไร ดังนั้นองค์การจึงจ าเป็นต้องมีการวางแผนในการเพ่ิมยอดความต้องลูกค้าเมื่อธุรกิจมีสินค้าและ
บริการที่คาดว่าจะไม่สามารถจ าหน่ายได้ทั้งหมด พร้อมทั้งการว่าจ้างแรงงานหรือจัดซื้อผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพทดแทน รวมทั้งการกระจายขีดความสามารถในการรองรับไปยังกิจการอ่ืนๆ เพ่ือให้สมดุลทั้ง
จ านวนบริการที่จะส่งมอบได้ และปริมาณความต้องการของลูกค้า (Kotler et al., 2006) 
 
ความส าคัญของ Supply Side ในการท าตลาดไมซ์ 

ด้วยองค์ประกอบโครงสร้างของอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศไทยครอบคลุมธุรกิจการจัดประชุม 
การเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล การจัดงานแสดงสินค้าและงานอีเวนต์ โดยมีทั้งนักเดินทางไมซ์ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงธุรกิจในห่วงโซ่คุณค่าคล้ายคลึงกับอุตสาหกรรมการบริการอื่นๆ 
อย่างไรก็ตามความแตกต่างบางประการที่พบได้เฉพาะในธุรกิจไมซ์ได้แก่ สถานที่จัดงานประเภท 
Meeting room, Exhibition hall, และ Special event venue รวมทั้งผู้จัดงานประเภทต่างๆ เช่น 
ผู้รับจัดการประชุม (Professional Convention Organizer : PCO’s) ตลอดจนผู้รับจัดนิทรรศการ
หรืองานแสดงสินค้า (Professional Exhibition Organizer : PEO’s) จึงท าให้การจัดการสิ่งอ านวย
ความสะดวกและบริการมีลักษณะเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้จากการศึกษาของ Borghans, Romans & 
Sauermann (2010) พบว่า ถึงแม้ว่าผู้เข้าร่วมงานประชุมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์จะพิจารณามิติ
ของที่ตั้งของสถานที่จัดงานเป็นล าดับรองเมื่อต้องพิจารณาการเดินทางไปร่วมงานประชุม แต่จาก
การศึกษาดังกล่าวได้ค้นพบว่า สถานที่ตั้งของงานการจัดประชุมมีบทบาทส าคัญมากที่สุดที่จะส่งผลให้
การจัดงานประสบผลส าเร็จ หลังจากนั้นในปีต่อมา Terzi et al. (2013) ได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเกณฑ์การ
พิจารณาเลือกที่ตั้งของสถานที่จัดงานประชุมและพบว่า ผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานประชุมมักจะให้
ความส าคัญต่อโครงสร้างพ้ืนฐานของสถานที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวก ในขณะเดียวกันยังพบว่า
ผู้เข้าร่วมงานประชุมมักจะให้ความสนใจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ศึกษาประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของเมือง สภาพภูมิอากาศการให้บริการ รวมทั้งความปลอดภัย 

เมื่อพิจารณาการประชุมองค์กร (Meetings) ไม่เพียงแค่ผู้บริหารของบริษัทหรือหน่วยงานที่จะ
ท าหน้าที่ตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน แต่ค าเสนอแนะจากนักวางแผนการจัดประชุม (Meeting 
planer) และผู้จัดงานประชุม (Conference organiser) จะมีบทบาทเป็นอย่างมากเช่นกันที่เจ้าของงาน
ประชุมจะใช้ในการคัดสรรสถานที่จัดงานที่เหมาะสม ทั้งนี้จากการศึกษาของ Pike & Page (2014) ได้
ยืนยันเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่จัดงาน ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่มีความน่า
หลงใหลและดึงดูด โอกาสของธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์จากการจัดประชุมในพ้ืนที่นั้นในการต่อยอด
เพ่ือพัฒนาการค้าและการลงทุน ประสบการณ์ทางบวกของนักเดินทางไมซ์ ภาพลักษณ์ด้านการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมของเมือง ตลอดจนความสะดวกในการเข้าถึง 
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จากการทบทวนเอกสาร และวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยการเน้นน้ าหนักเอกสารทางวิชาการใน
ต่างประเทศเป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากงานวิจัย หนังสือ และต าราในประเทศไทยที่สามารถใช้เป็นฐานใน
การอ้างอิงหลักการด้านการยกระดับเมืองสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ยังมีจ ากัด ถึงแม้งานวิชาการในต่างประเทศ
ได้มีการศึกษาในประเด็น MICE destination management มาอย่างต่อเนื่องแต่บริบท (Context) ใน
แต่ละจุดหมายปลายทางยังมีความแตกต่างกัน ผู้วิจัยได้น าเสนอกรอบแนวคิดในการวิจัย (Research 
framework) ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling approach) 

สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างมีจ านวนทั้งสิ้น 41 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มผู้ให้บริการ (Supply 
Side) ได้แก่ หน่วยงาน เจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าของอุตสาหกรรมไมซ์ใน
จังหวัดสงขลา จ านวน 19 ราย ประกอบด้วย สถานที่จัดงาน แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทขนส่ง  
ร้านอาหาร ร้านจ าหน่วยของที่ระลึก สิ่งพิมพ์ การโฆษณา รวมทั้งผู้ให้บริการจัดกิจกรรม (Event 
suppliers) และ (2) กลุ่มผู้ใช้บริการ (Demand Side) ประกอบด้วยผู้ประกอบการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่มี
บทบาทในการประมูลหรือไปขอรับเป็นเจ้าภาพจัดงานไมซ์ (Bidding) จ านวน 22 ราย โดยมีความ
เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล (Destination Management Company : 
DMCs) การรับจัดการประชุม (Professional Convention Organizer : PCO’s) การรับจัดนิทรรศการ
หรืองานแสดงสินค้า (Professional Exhibition Organizer : PEO’s) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-dept interviews) 

ส าหรับกลุ่มผู้ให้บริการ (Supply Side) และกลุ่มผู้ใช้บริการ (Demand Side) โดยข้อค าถามครอบคลุม
ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended questions) และค าถามปลายเปิด (Open-ended questions) 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS, Version 20.0)) ในการหาค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต จากนั้นน าเสนอในรูปตารางประกอบการอธิบาย ส่วนข้อมูลที่
ได้จากแบบสัมภาษณ์ In-depth interview ในข้อค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) 
ใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis: CA) ส่วนข้อมูลที่ได้จากเอกสาร น ามาเรียบเรียงจัด
หมวดหมู่ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปผลในรูปการอธิบาย เสริมส่วนของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 
 
ผลการวิจัย 

สถานการณ์ของจังหวัดสงขลาสู่การเป็นไมซ์ซิตี้ 
รัฐบาลได้บรรจุให้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2560-2564) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2562 รวมถึงแผนการด าเนินงาน
ของสสปน. และแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา แต่ทั้งนี้กลไกทางด้านธุรกิจไมซ์จะสามารถขับเคลื่อนอย่าง
เป็นรูปธรรมต่อไปได้นั้น ไม่เพียงแค่การส่งเสริมและสนับสนุนจากหน่วยงานกลางของภาครัฐ (สสปน.) 
อย่างต่อเนื่องเพียงเท่านั้น หากแต่กระบวนการผลักดันธุรกิจไมซ์ในระดับเมืองที่มีความจริงจังและเข้าใจ
ระบบนิเวศของพ้ืนที่มีความจ าเป็นไม่น้อยไปกว่าแรงผลักจากหน่วยงานระดับประเทศ ดังจะเห็นได้จาก
พัฒนาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ และเครือข่ายภาคเอกชน 
ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสสปน. ดังภาพที่ 2 
 

 
ภาพที่ 2 พัฒนาการด้านการขับเคลื่อนไมซ์ซิตี้จังหวัดสงขลา  
 
โครงสร้างตลาดและโครงสร้างประชากรนักเดินทางไมซ์ในปัจจุบันของจังหวัดสงขลา 

จากการคาดการณ์ของ World Travel and Tourism Council (2009) ซึ่ งได้ระบุ ไว้ว่า
อุตสาหกรรมไมซ์ทั่วโลกในระยะปี 2009 – 2019 จะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องประมาณ 
3.6% ต่อปี โดยจากตัวเลขการคาดการณ์ในภาพรวมของโลก เมื่อพิจารณาเฉพาะนักเดินทางไมซ์  
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ชาวไทยในจังหวัดสงขลาจะเห็นได้ว่าสัดส่วนเฉลี่ยของทั้งสามปี (พ.ศ. 2559 – 2560) มีจ านวนทั้งสิ้น 
549,920 คน ถึงแม้ว่าในภาพรวมสัดส่วนของนักเดินทางไมซ์ในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 จ านวน 
7,364 คน แต่เมื่อพิจารณายอดรวมในปี 2561 ทีมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 559,906 ราย นับว่ามีปริ มาณ 
เพ่ิมมากขึ้นกว่าทั้งสองปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เมื่อพิจารณารายกลุ่มตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางจะเห็น  
ได้ว่าสัดส่วนผู้เข้าร่วมงานอีเว้นต์มีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี 2559 จ านวน 164,520 ราย 
ในขณะที่ปี 2561 มีสัดส่วนเท่ากับ 182,400 ราย เพ่ิมขึ้น 17,880 คน ในขณะที่จ านวนผู้เข้าร่วมการ
ประชุมวิชาชีพ ซึ่งถึงแม้จ านวนผู้เข้าร่วมกลุ่มนี้ในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559 ที่สัดส่วน 122,590 
และ 131,465 ตามล าดับ แต่เมื่อพิจารณาปี 2561 ซึ่งมีจ านวน 134,953 ราย แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
ว่าจ านวนผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาชีพมียอดสูงกว่าทั้งสองปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ได้
ค้นพบว่าปริมาณของนักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัล ซึ่งมีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเทียบรายประเภทการเดินทาง 
ได้มีจ านวนทยอยลดลงทุกปีตามล าดับ โดยเฉพาะปี 2561 มีจ านวนเพียงแค่ 246 รายเท่านั้น ทั้งนี้ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายของนักเดินทางไมซ์ชาวไทยจะเห็นได้ว่า รายจ่ายรวมของนักเดินทางกลุ่มดังกล่าวในปี 
2561 สูงกว่าปี 2559 และ ปี 2560 ที่จ านวน 1,017,399,700 บาท ทั้งนี้ถึงแม้ว่ายอดรายจ่ายของ  
นักเดินทางเพ่ือเป็นรางวัลในจังหวัดสงขลาจะตกลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 3 ปีก็ตาม 1,795,500 บาท 
1,193,200 บาท และ 467,400 บาท ตามล าดับ แต่จะเห็นได้ว่ารายจ่ายของผู้เข้าร่วมการประชุม
วิชาชีพมีจ านวนสูงกว่าทั้ ง 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2561 มีรายจ่ายจากผู้ เข้าร่วมประชุมกลุ่มนี้  
สูงถึง 337,382,500 บาท 

ในขณะที่สัดส่วนของนักเดินทางไมซ์ต่างชาติในจังหวัดสงขลามีความแตกต่างกับปริมาณของนัก
เดินทางไมซ์ชาวไทยอย่างเห็นได้ชัด จะเห็นได้ว่าภาพรวมยอดจ านวนนักเดินทางกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลง
ทุกปี โดยในปีล่าสุด 2561 มียอดรวมทั้งหมด 46,419 ราย ในขณะที่ปี 2559 – 2560 สัดส่วนอยู่ที่
จ านวน 76,055 ราย และ 62,234 ราย ตามล าดับ โดยเมื่อพิจารณารายกลุ่มของนักเดินทางไมซ์ได้
ปรากฎข้อมูลที่น่าสนใจกล่าวคือ ถึงแม้ปริมาณผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าชาวต่างชาติในปี 2560 จะลดลง
เล็กน้อยจากปี 2559 จ านวน 784 ราย และ 751 ราย ตามล าดับ แต่ในปี 2561 ยอด  นักเดินทางไมซ์
ประเภทดังกล่าวกลับมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น ซึ่งมีท้ังสิ้น 1,000 ราย ไม่เพียงแค่นั้นปริมาณของผู้เข้าร่วมประชุม
องค์กรดูมีแนวโน้มเติบโตด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากยอดผู้เดินทางเข้าร่วมประชุมในปี 2560 
จ านวน 1,358 ราย นับว่าเพ่ิมสูงขึ้นกว่าในปี 2559 ซึ่งมีจ านวนเพียงแค่ 924 ราย สอดคล้องกับ
ภาพรวมรายจ่ายของนักเดินทางกลุ่มดังกล่าว ซึ่งได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยในปี 2561 มี
รายจ่ายแค่เพียง 142,107,800 ล้านบาท ซึ่งแตกต่างจากปี 2559 ถึงจ านวน 89,594,400 บาท โดยเมื่อ
พิจารณารายประเภทจะเห็นได้ว่า ถึงแม้รายจ่ายของนักเดินทางต่างชาติเพ่ือเป็นรางวัล และอีเวนต์ในปี 
2561 จะค่อยๆ ลดระดับลงต่อเนื่องทุกปี คือ 2,470,000 บาท และ 128,100,000 บาท อีกทั้งรายจ่าย
ของนักเดินทางการจัดประชุม การประชุมองค์กร จะมีแนวโน้มลดน้อยลงตามไปด้วยเช่นกัน แต่เมื่อ
พิจารณารายจ่ายของนักเดินทางที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้ากลับมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น คือปี 2560 เท่ากับ 
3,004,000 บาท และปี 2561 เท่ากับ 4,000,000 บาท 
 
ขีดความสามารถรองรับเบื้องต้นของนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดสงขลา 

จากผลการประเมินจังหวัดสงขลาเพ่ือเป็นไมซ์ซิตี้ในโครงการศึกษาและจัดท าข้อมูลยุทธศาสตร์
ของไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ (City profile) ในปี 2560 โดยสสปน. พบว่า ระดับคะแนนในด้านที่
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พักและสิ่งอ านวยความสะดวกในด้าน Convention city และ Exhibition city ยังคงต่ ากว่าเกณฑ์ที่
ระดับ 3.17 (ระดับเกณฑ์ 3.33) เมื่อพิจารณาในด้านตัวแปรย่อยจะเห็นได้ว่า ความสามารถของที่พัก ใน
การรองรับผู้เข้าร่วมงาน และสภาพทั่วไปของโรงแรมที่พัก ควรจะต้องมีการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ใน
ด้านของสถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความสะดวก ถึงแม้ว่าระดับคะแนนโดยรวมของตัวแปรย่อยจะ
เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ แต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันของสถานที่จัดงานและสิ่งอ านวยความ
สะดวก รวมทั้งที่พักและสิ่งอ านวยความสะดวกในจังหวัดสงขลา พบว่าจากข้อมูลเดือนพฤศจิกายน ปี 
2562 สงขลามีสถานที่พักที่ได้ขึ้นทะเบียนในประเภทโรงแรมและมีการให้บริการห้องพักจ านวนมากกว่า 
50 ห้องพักขึ้นไป มีปริมาณทั้งสิ้น 208 แห่ง โดยมีจ านวนห้องพักรวมทั้งหมด 17,010 ห้อง ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาระดับดาวของโรงแรมดังกล่าวทั้งหมดจากเวปไซด์ Booking.com และ Agoda.com ปรากฎ
ว่า มีโรงแรมระดับ 1 ดาว จ านวน 2 แห่ง ระดับ 2 ดาว จ านวน 74 แห่ง และระดับ 3 ดาว จ านวน 107 
แห่ง รวมทั้งระดับ 4 ดาว 25 แห่ง โดยยังไม่พบโรงแรมระดับ 5 ดาว ในจังหวัดสงขลา นอกจากนี้ในด้าน
ของสถานที่จัดงานไมซ์ในจังหวัดสงขลา พบว่ามีสถานที่จัดงานประเภท Meeting room, Exhibition 
venue, และ Special event venue ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard 
และ ASEAN MICE Venue Standard จ านวน 7 สถานประกอบการ ซึ่งเป็นจังหวัดอันดับที่สองของ
ภาคใต้ที่มีจ านวนของสถานที่จัดงานที่ผ่านการรับรองโดยสสปน. (อันดับที่ 1 คือจังหวัดภูเก็ต) ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณาขีดความสามารถรองรับ พบว่า สงขลามีห้องประชุมรองรับนักเดินทางไมซ์มากกว่า 500 คนขึ้น
ไปจ านวน 17 แห่ง ด้วยจังหวัดสงขลาเป็นที่ตั้งของสถานที่จัดงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
ที่มีมาตรฐานสากล ตลอดจนยังเป็นเมืองที่มีโรงแรมฮาลาลที่ให้บริการห้องประชุมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้นเนื้อหาหลัก (Key content) ในการจัดงานไมซ์ในจังหวัดสงขลาจึงมีลักษณะเป็นงานนิทรรศการ 
(Exhibition) เป็นหลัก รวมทั้งสงขลายังเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานแสดงสินค้าทางด้านฮาลาลที่
ใหญ่ที่สุดในระดับภูมิภาคท่ีมีองค์ประกอบของ Trade show ภายในงาน 
 
แนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 

ส าหรับแนวทางยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ประกอบด้วย 72 โครงการ ภายใต้ 
5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด าเนินการปี 2564 – 2567 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 678,254,000 
บาท ด าเนินการทั้งสิ้น 72 โครงการ โดยในแต่ละปีมีตัวชี้วัดชัดเจน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบแต่ละ
โครงการ ดังต่อไปนี้  ยุทธศาสตร์ที่  1: ผลักดันจังหวัดสงขลาให้ เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ซิตี้ 
ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือผลักดันจังหวัดสงขลาให้เป็นจุดหมายปลายทางไมซ์ซิตี้  ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการตลาดไมซ์แบบเจาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์ในประเทศและ
ต่างประเทศ ครอบคลุม 2 กลยุทธ์ ได้แก่ ส่งเสริมการตลาดไมซ์แบบเจาะกลุ่มนักเดินทางไมซ์ในประเทศ
และต่างประเทศ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการส่งเสริมสงขลาเป็นศูนย์กลางจัดงานแสดงสินค้า
นานาชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 3: ยกระดับการจัดงานเด่นในจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Flagship ชั้นน าพร้อม
สนับสนุนการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์คือ การสร้างโอกาส และยกระดับการจัด
งานเด่นในจังหวัดสงขลาสู่การเป็น Flagship ชั้นน า และการส่งเสริมการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดสงขลาด้วยองค์ความรู้และมาตรฐาน
รวมทั้งพัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ โดยมี 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กระจายองค์ความรู้ด้านไมซ์แก่
บุคลากรในระบบนิเวศของอุตสาหกรรมไมซ์ให้ได้มาตรฐานสากล และส่งเสริมให้สถานประกอบการผ่าน
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การรับรองมาตรฐาน และยุทธศาสตร์ที่ 5: การสร้างขีดความสามารถในด้านการดึงงาน เพ่ิมรายได้ และ
เพ่ิมนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ คือ การสร้างขีดความสามารถในด้านการ
ดึงงาน เพ่ิมรายได้ และเพ่ิมนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดสงขลา ทั้งนี้ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยในครั้งนี้ 
สามารถเสนอให้ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และจังหวัดสงขลา 
ใช้ในการพิจารณาก าหนดนโยบายและโครงการต่างๆ ในการจัดการและส่งเสริมจังหวัดสงขลาสู่การเป็น
เมืองไมซ์ซิตี้ต่อไป 
 
สรุปและอภิปรายผล  
สถานการณ์ของจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ 

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ส าคัญของ สสปน. คือการส่งเสริมตลาดในประเทศด้วยการผลักดันให้เกิดการ
จัดงานไมซ์ในจังหวัดที่มีศักยภาพในต่างภูมิภาค อันเป็นการกระจายงานออกนอกพ้ืนที่กรุงเทพฯ เพ่ือ
ช่วยให้เกิดการสะพัดของเงินทุนและโอกาสด้านอาชีพ โดยจะเห็นได้จากที่ได้มีการผลักดันการจัดงาน
แสดงสินค้าในจังหวัดสงขลาด้วยการสนับสนุนในด้านงบประมาณ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายผู้จัดงาน
แสดงสินค้าทั้งในพ้ืนที่และใกล้เคียง โดยประเด็นดังกล่าวนี้มีลักษณะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาของ Meeting and Exhibition Hong kong (2014) ที่พบว่าการได้รับการสนับสนุนด้านการ
บริการและงบประมาณจากรัฐบาลช่วยท าให้ฮ่องกงประสบความส าเร็จในการจัดงานไมซ์  อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าจะได้มีการผลักดันสงขลาอย่างต่อเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐ แต่กระบวนการยกระดับเมืองให้
สามารถเรียกร้องให้เกิดการจัดงานไมซ์นานาชาติขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่องและสามารถแข่งขันในตลาด
ไมซ์ระดับประเทศและนานาชาติ โดยจากกระบวนการวิจัยในครั้งนี้ได้มีส่วนช่วยให้เกิดความร่วมมือทั้ง
ในส่วนของจังหวัดสงขลา สถาบันการศึกษา ประชาชนในพ้ืนที่ และที่ส าคัญคือองค์กรเอกชนและ
สมาคมธุรกิจซึ่งมีบทบาทในภาคการผลิตและบริการในการจัดงานไมซ์ สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Soteriades, Tyrogala, & Varvaressos (2009) โดยได้ระบุว่าเมื่อใดก็ตามตลาดในภาคธุรกิจบริการมี
ความเข้มแข็งจนน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจและผลตอบแทน เมื่อนั้นก็จะเกิดการสร้างแรงดึงให้ภาคีธุรกิจ
เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ผ่านกระบวนการเครือข่ายพันธมิตร ดังนั้นเมื่อจุดหมายปลายทางใดต้องการ
สร้างแรงเหวี่ยงทางด้านธุรกิจไมซ์ (MICE momentum) การจัดตั้งทีมคณะท างานอาจไม่สามารถดึงให้
องค์กรเอกชนมาร่วมขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน จ าเป็นต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานหลักท่ีมีบทบาทในการดึง
งานและยกระดับงานไมซ์ รวมทั้งกระจายผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจไปสู่ภาคธุรกิจและเอกชน 

 
ขีดความสามารถรองรับเบื้องต้นของนักเดินทางไมซ์ในจังหวัดสงขลา 

ถึงแม้ว่าไม่พบโรงแรมระดับ 5 ดาวในจังหวัดสงขลา แต่เมื่อพิจารณาขีดความสามารถรองรับ
เบื้องต้นในการจัดงานไมซ์พบว่า สงขลามีห้องประชุมรองรับนักเดินทางไมซ์มากกว่า 500 คนขึ้นไป
จ านวน 17 แห่ง โดยเป็นห้องประชุมที่อยู่ในโรงแรมจ านวน 15 แห่ง ส่วนที่เหลือ 1 แห่งแรกเป็นศูนย์
ประชุมนานาชาติที่ ใหญ่ที่ สุดในภาคใต้  และอีกแห่ งเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ที่ สุ ดที่ อยู่ ใน
ห้างสรรพสินค้าในภาคใต้ด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแค่นั้นสถานที่จัดงานไมซ์ในจังหวัดสงขลา ครอบคลุม
ประเภท Meeting room, Exhibition venue, และ Special event venue ซึ่ งได้รับการรับรอง
ม าต ร ฐ าน  Thailand MICE Venue Standard แ ล ะ  ASEAN MICE Venue Standard ร ว ม ทั้ ง
มาตรฐานด้านการจัดการรักษาความปลอดภัยส าหรับการจัดประชุม สัมมนา และนิทรรศการ หรือ มอก.
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22300 MICE Security Management System (MSMS) และมาตรฐานระบบการบริหารการจัดงาน
อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น  ( ISO 20121 Event Sustainability Management System)  จ า น ว น  7  ส ถ า น
ประกอบการ สูงที่สุดซึ่งเป็นอันดับที่สองของภาคใต้ (อันดับที่ 1 คือจังหวัดภูเก็ต) โดยเมื่อพิจารณาจาก
ข้อค้นพบในการวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมในจังหวัดสงขลามีราคาไม่แพงและ
ประวัติการจัดงานไมซ์แทบทั้งหมดยังเป็นระดับท้องถิ่น อีกทั้งด้วยสงขลาเป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน
ราชการ ดังนั้นลูกค้าหลักจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ดังที่ McCartbey (2008) ระบุไว้ว่าถ้าหากหน่วยงาน
ภาครัฐเป็นเจ้าของการประชุม ประเด็นทางด้านความสามารถในการจัดงานให้ตอบต่อจุดมุ่งหมายที่
คาดหวังของหน่วยงานจะมีความส าคัญมากกว่าความน่าสนใจของสถานที่จัดงาน นอกจากนี้การจัดงาน
ของหน่วยงานภาครัฐก็มักจะลดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพบปะสังสรรค์ (Social program) ตลอดจน
ประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับการตกแต่งสถานให้เกิดความสวยงาม อย่างไรก็ตามเป้าหมายของการเป็น 
‘เมืองไมซ์ซิตี้’ คือการเป็นจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์นานาชาติ ดังนั้นรูปแบบการจัดงานจึงมี
ความแตกต่างจากการจัดงานให้องค์การราชการ ซึ่ง Bob Navak (2019) ได้อธิบายไว้ในรายงานเรื่อง 
How to create a truly unique destination experience, The latest DMC trends ไว้ ว่ า สิ่ ง
ส าคัญในการจัดงานไมซ์ระดับโลกคือ เน้นการสร้างประสบการณ์ในสถานที่แปลกใหม่ รวมทั้งต้องโป
รโมทกิจกรรมทางสังคมเช่น การถ่ายรูป และการเล่นเกมส์ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าไมซ์สงขลาจ าเป็นจะต้อง
ปรับรูปแบบการตลาดแบบเดิม (Traditional marketing) กล่าวคือแยกส่วนกันท า ไปสู่การโฆษณา
เมืองด้วยการน าเอาองค์ประกอบที่ถูกแยกเป็นส่วนๆ เช่น สถานที่จัดงานและที่พัก แหล่งท่องเที่ยว การ
เข้าถึง และภาพลักษณ์ ให้กลายเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเพ่ือใช้สื่อสารด้านความพร้อมในการเป็นจุดหมาย
ปลายทางไมซ ์
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ด้วยจังหวัดสงขลาไม่มีโรงแรม 5 ดาว ซึ่งส่งผลต่อการดึงงานประเภท Conference ขนาด
ใหญ่ระดับโลกเข้ามาในพ้ืนที่ แต่ทั้งนี้จังหวัดสงขลามีโรงแรมขนาดใหญ่ติดชายหาดสมิหลา โดยมี
หน่วยงานภาครัฐเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นเพ่ือให้ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมโรงแรมทั้งหมดในจังหวัด
เกิดการยกระดับ สงขลาควรสนับสนุนให้กิจการโรงแรมดังกล่าวให้มีการสัมปทานแก่ภาคเอกชนที่เป็น
แบรนด์โรงแรมชั้นน าในการบริหารจัดการ โดยวิธีการดังกล่าวนี้จะเป็นเสมือนมาตรการกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาธุรกิจโรงแรมในจังหวัดสงขลาในภาพรวมให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 

1. ด้วยการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีบทบาทส าคัญต่อการดึง (Capture) นัก
เดินทางไมซ์เข้าสู่เมือง ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารองค์กร นายกสมาคม และเจ้าของกิจการ โดยจะมีความ
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและแผนงานที่ส าคัญทั้งในระดับจังหวัด เพื่อต่อยอดงานวิจัยในด้านการ
ยกระดับจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองไมซ์ซิตี้ ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาศักยภาพของบุคลากรใน
ระดับปฏิบัติการที่อยู่ในระบบนิเวศทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ อันจะช่วยให้เห็นถึงมุมมองความต้องการ
ของแรงงานในด้านคุณภาพการให้บริการในอุตสาหกรรมไมซ์ 
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อิทธิพลภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา  
The Influence of Creative Leadership and Innovative Climate to 
Innovative Work Behavior in Subdistrict Administration Organizations in 
Songkhla Province 
 
กวินทิพย์ ภูนิล     Kavintip Punil1 

คณน ไตรจันทร์    Kanon Trichandhara2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่

มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 360 ราย ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยมีความเชื่อมั่นของแบบสอบถามอยู่ระหว่าง .91-.96 สถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ผลการศึกษา
พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นตัวท านายที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงที่สุดได้อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ < .001 (Beta= .270) รองลงมาบรรยากาศนวัตกรรม (Beta= .229) โดยตัวแปรทั้ง
สองสามารถอธิบายความแปรปรวนในพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดสงขลาร้อยละ 19.7 

ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ บรรยากาศนวัตกรรม พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

Abstract  
 The purpose of this research was to analyze creative leadership and innovative 
climate factors affecting innovative work behavior of employees in subdistrict administration 
organizations in Songkhla province. The sample group consisted of 360 municipality officers 
in subdistrict administration organizations in Songkhla province.The tool used for collecting 
data was 5 point rating scale questionnaires. The reliability of the questionnaire ranged from 
.91-.96. The statistics used were mean, standard deviation, correlation coefficient, and 
multiple regression. Creative Leadership, the highest predictive coefficient was statistically 
significant at <.001 (Beta = .270), followed by Innovative Climate (Beta = .229). Both variables 
could explain the variance of Innovative Work Behavior by 19.7%. 

Keywords: Creative leadership, Innovative Climate, Innovative Work Behavior  
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บทน า 
 พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Work Behavior) หมายถึง พฤติกรรมของ
บุคคลที่มีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ และการแนะน าความคิดใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ผลิตสินค้า บริการ และกระบวนการท างานใหม่อย่างมีเป้าหมาย De Jong and Den Hartog (2008) 
จึงจัดท าการปรับปรุงพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Work Behavior) เป็น 
4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1)การส ารวจโอกาส (Opportunity Exploration) (2)การสร้างความคิด (Idea 
Generation) (3)การท า ให้ความคิดถูกยอมรับ  (Championing) และ(4)การน าไปประยุกต์ ใช้ 
(Application) โดยผู้วิจัยสนใจศึกษาตัวแปรที่จะส่งผลไปยังพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้แก่ 
ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และ บรรยากาศนวัตกรรม ปัจจัยแรก คือ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นการ
ชี้น าผู้ อ่ืน ผู้น าสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) และความสามารถทางเชาว์ปัญญา 
(Intellectual Abilities) มีความยืดหยุ่นกับการท างานตามแต่ละสถานการณ์เสมอ ผู้วิจัยสังเคราะห์จาก
งานวิจัยของนักวิชาการหลายท่าน เห็นว่าภาวะผู้น าสร้างสรรค์จะต้องมีคุณลักษณะ 3 ประการ    
(Bennis 2002: 39; Couto and Eken 2002 : 32; Sousa, 2003: 56 อ้างถึงใน ณัฐยา สนตระการผล, 
2554), กิตติ์กาญจน์  ปฏิ พันธ์  (2555), Casse and Claudel (2007), Delia Bosiok (2013) ดั งนี้ 
(1)จินตนาการ (Imagination) (2)ความยืดหยุ่น (Flexibility) และ (3)วิสัยทัศน์ (Vision)  สอดคล้อง
งานวิจัยของ Koen Nijenhuis (2015) พบว่า ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม  
 ส่วนปัจจัยตัวต่อมา คือ บรรยากาศนวัตกรรม โดย Bharadwaj and Menon (2002) ได้ให้
ความหมายว่า การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร โดยบรรยากาศนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นนโยบาย วิธีการ
โดยอาศัย ทรัพยากร เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีความรู้ มีความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
มีความคิดสร้างสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆให้แก่องค์กร จากการศึกษาของ De Jong and 
Den Hartog (2005) แ ละ  รวมถึ ง   Yeoh, Sethela and Rosli (2013) พ บ ผลวิ จั ยที่ แ ส ด งว่ า 
บรรยากาศนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 ตามที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมจากนักวิชาการทั้งต่างประเทศและในประเทศไทย ได้
พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่มักเป็นภาคเอกชน จึงสนใจศึกษากับองค์การภาครัฐโดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ซึ่งมีความส าคัญที่ช่วยในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยในส่วนขององค์การ
บริหารส่วนต าบล มีอ านาจทั่วไปในการก ากับดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่น แต่มีการให้บริการประชาชนที่ล่าช้า มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการท างานไม่
มากนัก และในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุค 4.0 เทคโนโลยีเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น บุคคล
ควรจะมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ย่อมท า
ให้เกิดประโยชน์ และความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน รวมทั้งยังสามารถช่วยยกระดับ
มาตรฐานของสังคมได้ จากสาเหตุดังกล่าวนี้ท าให้ผู้วิจัยสนใจจะน าพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม
และปัจจัยที่มีผลดังกล่าวมาท าการศึกษา 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และบรรยากาศนวัตกรรม กับ

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
2. เพ่ือสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหาร

ส่วนต าบลขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ท าให้สามารถประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพของปัจจัยภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานว่าปัจจัยเหล่านั้น
สามารถส่งเสริมให้พนักงาน มีพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ดีขึ้นและท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม   
 แนวคิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Work Behavior)   
 เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายในเรื่องของการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ และการน าความคิดใหม่
ที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตสินค้า บริการ และกระบวนการท างานใหม่อย่างมีเป้าหมาย ซึ่งการจัดการ
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพจะสามารท าให้ประสบความส าเร็จได้ โดยDe Jong and Den Hartog 
(2008) วัดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การส ารวจโอกาส 
(Opportunity Exploration) เป็นการมองหาโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งสมควรได้รับการแก้ไขปัญหา 
(2) การสร้างความคิด (Idea Generation) คือ การเกิดความคิดที่ผสมกันระหว่างแนวความคิดใหม่ และ
แนวความคิดที่มีอยู่เดิมของการแก้ปัญหา หรือปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
สร้างสรรค์ (3) การท าให้ความคิดถูกยอมรับ (Championing) เมื่อความคิดเกิดขึ้นแล้ว ผู้นั้นย่อมอยาก
ให้ผู้อ่ืนยอมรับความคิดของตน อาจมีการไม่ยอมรับในบางความคิดบ้าง เพราะคนกลัว  และไม่กล้า
เปลี่ยนแปลง ผู้ใช้นวัตกรรมควรมีการสร้างเป็นหนึ่งเดียวกันเพ่ือให้มีการยอมรับความคิดนั้น และผู้ที่
สร้างสรรค์ความคิดใหม่ขึ้นมาต้องรับผิดชอบต่อความคิดของตน และ (4) การน าไปประยุกต์ใช้ 
(Application) แนวคิดที่ต้องได้รับการสนับสนุนโดยการพัฒนาและปรับปรุงแนวคิดนั้นให้ดีขึ้น และ
น าเอาไปใช้ประยุกต์ปฏิบัติอย่างเป็นผล 
 แนวคิดภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (Creative Leadership) 
 ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นการชี้น าผู้อ่ืน ผู้น าสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มีความรู้ (Knowledge) 
และความสามารถทางเชาว์ปัญญา (Intellectual Abilities) มีความยืดหยุ่นกับการท างานตามแต่ละ
สถานการณ์ เสมอ โดยวัดได้จากองค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ ได้จ านวน 3 ดังนี้  
(1) จินตนาการ (Imagination) การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่มีลักษณะที่แตกต่างจากสิ่งเดิม เป็น
ทัศนคติที่เปิดกว้างต่อสิ่งใหม่ๆ สนุกสนานมีอารมณ์ขัน และมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ (2) ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง การปรับตัวเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีความคิดที่
หลากหลายมิติ รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน เปิดใจกว้าง และ (3) วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การมี
ภาพที่ชัดเจนในอนาคตที่พึงปรารถนา ซึ่งได้มาจากปัญญา ความคิด มโนภาพ จินตนาการ ของผู้บริหาร
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และสมาชิก กระตุ้นให้บุคคลมีแรงบันดาลใจ ในองค์การวิสัยทัศน์จะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง และ
ความท้าทายที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ความเป็นไปได้ และสามารถมองเห็นได้ (รังสรรค์ ประเสริฐศรี, 2544) 
 แนวคิดบรรยากาศนวัตกรรม (Innovative Climate) 
 การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร โดยบรรยากาศนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นนโยบาย วิธีการโดย
อาศัยทรัพยากร เครื่องมือต่าง ๆ ที่ส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีความรู้ มีความสามารถในการพัฒนาองค์กร 
และมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้แก่องค์กร (Bharadwaj and Menon, 
2002) 

 

 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กในจังหวัด
สงขลา ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง จ านวน 3,421 คน  
 กลุ่มตัวอย่าง  

การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรยามาเน่ ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทั้งนี้ยอมให้
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจ านวน 360 คน  
 พื้นที่  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ไว้ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 36 แห่ง 

วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
 วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างจากองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลาที่มีลักษณะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก ผู้วิจัยใช้วิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามที่กล่าวข้างต้น คือ กลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 360 คน โดยผู้วิจัยด าเนินการเลือกกลุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอน (Multi-stage random 
sampling) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนแรก  ผู้วิจัยศึกษาจ านวนองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
 ขั้นตอนที่สอง ผู้วิจัยเลือกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลาที่มีลักษณะ
เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก 36 องค์การ ซึ่งใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับฉลาก 
 ขั้นตอนที่สุดท้าย ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างพนักงานแต่ละองค์การแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน 
(Proportional Stratified Random Sampling) ของจ านวนพนักงานทั้งหมดตามประเภทองค์กร
บริหารส่วนต าบล 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 

บรรยากาศนวัตกรรม 

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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เครื่องมือในการวิจัย 
 โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการและ เติมค า ได้แก่ 
ข้อมูลเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  
 ตอนที่ 2 แบบวัดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เล็กในจังหวัดสงขลา เป็นแบบวัดความรู้สึกหรือความคิดเห็นของพนักงานต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม โดยประยุกต์จากแนวคิดของ De Jong and Den Hartog (2008), Janssen (2000), ตรีทิพ 
บุญแย้ม (2554), ศิวะนันท์ ศิวพิทักษ์ (2554) เกี่ยวกับการส ารวจโอกาส การสร้างความคิด การท าให้
ความคิดถูกยอมรับ และการน าไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งสิ้น 17 ข้อค าถาม แต่ละข้อค าถามใช้มาตรวัด 
ประเมินค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) จนถึงคะแนน 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) 
 ตอนที่ 3 แบบวัดปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประกอบด้วย 2 ปัจจัย ได้แก ่

แบบวัดที่  1 ปัจจัยภาวะผู้น าเชิ งสร้างสรรค์  แบบสอบถามวัดภาวะผู้น าเชิ งสร้างสรรค์ 
กิตติ์กาญจน์  ปฏิพันธ์ (2555)  จ าแนกเนื้อหาตามตัวแปรสังเกต 3 ตัวคือ จินตนาการ ความยืดหยุ่น และ
วิสัยทัศน์ จ านวน 15 ข้อแต่ละข้อค าถามใช้มาตรวัด ประเมินค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1 (เห็นด้วยน้อย
ที่สุด) จนถึงคะแนน 5 (เห็นด้วยมากที่สุด) 
 แบบวัดที่ 2 ปัจจัยบรรยากาศนวัตกรรม เป็นแบบวัดความรู้สึก หรือความคิดเห็นของพนักงานต่อ
บรรยากาศนวัตกรรม ใช้ข้อค าถามจากแบบวัดของ Oke, A.;Prajogo, D.I.; Jayaram, J. (2013) จ านวน 4 
ข้อ แต่ละข้อค าถามใช้มาตรวัดประเมินค่า 5 ระดับ จากคะแนน 1 (เห็นด้วยน้อยที่สุด) จนถึง คะแนน 5 
(เห็นด้วยมากที่สุด) 
 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย (Mean:  ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ 
(Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) 
ตาราง 1  
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล 

ตัวแปร 
จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ 
(%) 

เพศ 
   เพศชาย 
   เพศหญิง  

 
91 
269 

 
25.3 
74.7 

ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าอุดมศึกษา 
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท   

 
30 
238 
92 

 
8.3 
66.1 
25.6 

 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 7.89 5.611 
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 จากตารางที่  1 กลุ่มตัวอย่างทั้ งหมดในการวิจัยครั้งนี้มีจ านวน 360 คน พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 และเพศชาย จ านวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.3 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน  238 คน 
คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และ
ระดับการศึกษาต่ ากว่าอุดมศึกษา จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 และระยะเวลาปฏิบัติงาน 
มีค่าเฉลี่ย 7.89  
 
ตารางที่ 2  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ บรรยากาศนวัตกรรม และพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  

ตัวแปร CRL INC IWB 
CRL 1   
INC .616** 1  
IWB .411** .396** 1 

หมายเหตุ: **p<.01 
IWB หมายถึง พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
INC หมายถึง บรรยากาศนวัตกรรม 
CRL หมายถึง ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ 
 
จากตาราง 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ โดยพิจารณาค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ท าให้ได้เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 3 ตัวแปร ในอิทธิพลของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศ
นวัตกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สังเกตได้ทั้งหมด 6 คู่ ซึ่งเป็นตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดมีความสัมพันธ์กันทุกคู่โดยมีนัยส าคัญทางสถิติ .01 มี
ขนาดของความสัมพันธ์หรือค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์อยู่ระหว่าง .396 - .616 ซึ่งมีความสอดคล้องกับกรอบ
แนวความคิดการวิจัยอิทธิพลของภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 

 
ตาราง 3  
ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)   

Model R R Square Adjusted R 
Square 

F p-value 

1 .449a .202 .197 52.442 .000 
หมายเหตุ: a. Predictors: (Constant), INC, CRL 
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จากตาราง 3 ผลการศึกษาพบว่าความสามารถในการท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี (Enter Multiple Regression) พบว่า ภาวะ
ผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรมสามารถท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < .001 โดยมีอ านาจในการท านายเท่ากับ .202 (Adjusted R Square = 
.197) แสดงว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์และบรรยากาศนวัตกรรม สามารถอธิบายพฤติกรรมการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมได้ร้อยละ 19.7  
 
ตาราง 4  
ค่าสัมประสิทธิ์ของการวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรท านายในรูปแบบคะแนนดิบ (b) และคะแนน
มาตรฐาน (Beta)  
ทดสอบการมีนัยส าคัญของ b 

ตัวแปร B SE.b Beta t p-
value 

ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ .225 .050 .270 4.493 .000 
บรรยากาศนวัตกรรม .152 .040 .229 3.818 .000 
Constant 2.514 .162  15.473 .000 
  

จากตาราง 4 ผลการศึกษาพบว่าตัวท านายที่มีค่าสัมประสิทธิ์การท านายสูงที่สุดได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ < .001 คือ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (CRL) (Beta = .270) โดยสามารถเขียน
เป็นสมการท านายในรูปแบบคะแนนดิบ และคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

สมการท านายในรูปแบบคะแนนดิบ 
IWB = 2.514 + .152 (INC) + .225 (CRL) 
สมการท านายในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
Z IWB = .229*ZINC + .270*ZCRL  
จากสมการคะแนนมาตรฐานแสดงว่าเมื่อค่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่า

พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม จะเพ่ิมข้ึน .270 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรบรรยากาศนวัตกรรมให้
คงท่ี เมื่อค่าบรรยากาศนวัตกรรมเปลี่ยนไป 1 หน่วย ค่าพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะเพ่ิมข้ึน 
.229  เมื่อควบคุมตัวแปรภาวะผู้น าสร้างสรรค์ให้คงที่ 
 
สรุปและอภิปรายผล  
 สมการพยากรณ์พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล
ขนาดเล็กในจังหวัดสงขลา โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ด้วยวิธี Enter multiple regression 
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลขนาด
เล็กในจังหวัดสงขลา โดยเรียงอันดับจากปัจจัยที่พยากรณ์ดีที่สุดได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
< .001 คือ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ (CRL) (Beta = .270) รองลงมาคือ บรรยากาศนวัตกรรม (INC) 
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(Beta = .229) โดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ร้อยละ 19.7 ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้ 
 ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์มีอ านาจการพยากรณ์มากที่สุด ทั้งนี้ผู้วิจัยเห็นว่า ภาวะผู้น าเชิง
สร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ เป็นการชี้น าผู้อื่น ผู้น าสร้างสรรค์ต้องเป็นผู้มี
ความรู้ (Knowledge) และความสามารถทางเชาว์ปัญญา (Intellectual Abilities) มีความยืดหยุ่นกับ
การท างานตามแต่ละสถานการณ์เสมอ เมื่อพนักงานมีภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์จะส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
การสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับงานของ Koen Nijenhuis (2015)  ซึ่งมีการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมดังกล่าวนี้ในภาครัฐ โดยภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการสร้างสรรค์ รองลงมาคือปัจจัยบรรยากาศนวัตกรรม เนื่องจากเมื่อพนักงานได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กร โดยบรรยากาศนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นนโยบาย วิธีการ โดยอาศัยทรัพยากร 
เครื่องมือต่างๆที่ส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีความรู้ความสามารถสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร จะส่งผลให้
เกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้น โดยงานวิจัยของ De Jong and De Hartog (2005) ที่แสดง
ให้เห็นว่าบรรยากาศนวัตกรรมมีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรม ซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัยของ Yeoh, Sethela and Rosli (2013) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์
นวัตกรรม พบว่าบรรยากาศนวัตกรรมส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ และบรรยากาศนวัตกรรมเป็นตัวท านายหรือ
ส่งผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับองค์กร 

1. ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา เมื่ อผู้น ามีสติปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
น าเสนอความคิดใหม่ๆเพ่ือพัฒนางาน มีอารมณ์ขัน มีการก าหนดวิสัยทัศน์ มีภาพอนาคตที่เป็นไปได้ 
ชัดเจน กระตุ้นให้บุคลากรมีแรงบันดาลใจเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น และความยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยน
แผนงานตามความเหมาะสม เปิดใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้อ่ืน จะท าให้เกิด
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดแก่พนักงานได้ 

2. บรรยากาศนวัตกรรม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา ผู้น าควรมีการสนับสนุนองค์กร โดยอาศัย ทรัพยากร 
เครื่องมือต่างๆ ที่ส่งเสริมให้ตัวบุคคลมีความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร จะท า
ให้พนักงานเกิดพฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร 
 ข้อเสนอแนะในเชิงวิชาการ 
 เนื่องจากปัจจัยท านายพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดสงขลา ได้แก่ ภาวะผู้น าเชิงสร้างสรรค์ บรรยากาศนวัตกรรม ในการศึกษาครั้งนี้สามารถท านาย
พฤติกรรมการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงปัจจัยด้าน
อ่ืนที่มีผลต่อพฤติกรรมการสร้างสรรค์ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
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ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง 
และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา 
Personal Factors Affecting Job Satisfaction for Town Municipality Officer and 
City Municipality Officer, Songkhla Province 
 
กิตติคุณ ธานีรัตน ์  Kittikoon Thaneerat1 
คณน ไตรจันทร ์   Kanon Trichandhara2 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของ
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนครในจังหวัดสงขลา จํานวน 330 คน ใช้การสุ่มแบบชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่สังกัด 
และแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ
ที สถิติเอฟ ถ้าพบว่า ความพึงพอใจในงานมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญจะทดสอบความแตกต่าง
เป็นรายคู่ โดยการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของเชฟเฟ่  

ผลการวิจัยพบว่า หน่วยงานที่สังกัด เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบ
เปรียบเทียบพหุคูณโดยวิธีของเชฟเฟ่ พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน 1 คู่ คือ พนักงานเทศบาลเมือง และ
เทศบาลนครที่สังกัดสํานักคลังกับสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
ค าส าคัญ: ปัจจัย หน่วยงานที่สังกัด ความพึงพอใจในงาน พนักงานเทศบาล 
 
Abstract 

The purpose of this research was to analyze factors affecting job satisfaction in 
employee in town municipality and city municipality, Songkhla province. The sample 
group consisted of 330 municipality officers in town municipality and city municipality, 
Songkhla province recruited through stratified sampling. Influential expected factors 
were sex, educational level, duration of the work and affiliation. The statistics used 
were mean, percentage, standard deviation, t-test, f test. lf the significant difference in 
job satisfaction was found, the multiple comparison of mean was tested by the 
method of Scheffe.  
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Research findings indicated that affiliation influenced on job satisfaction of 
employees in town municipality and city municipality, Songkhla province at the significance 
level .05. The multiple comparison of mean tested by the method of Scheffe found that 
there were one different pair, employees in town municipality and city municipality affiliation 
Division of Finance and Public Health and Environment. 
 
Keywords: Factor, Affiliation, Job Satisfaction, Municipal employees 
 
บทน า 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ในส่วนของเทศบาลเมือง  และเทศบาลนคร 
การบริหารภายในองค์กรเป็นสิ่งสําคัญ หากการบริหารภายในดีย่อมส่งผลให้การบริการประชาชนเป็นไป
อย่างราบรื่น ในการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดทํางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์วิธีการที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และที่มีหน้าที่การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ  
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ซึ่งเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยพนักงานหลายๆฝ่าย  ความพึงพอใจในงาน
ของพนักงานถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ความพึงพอใจในงานของพนักงานในหน่วยงาน
มีผลต่อความสําเร็จของงาน และหน่วยงาน รวมทั้งความสุขของพนักงานอีกด้วย หน่วยงานใดก็ตามหาก
พนักงานมีความพึงพอใจในงานสูงก็จะส่งผลทางบวกต่อการปฏิบัติงาน พนักงานจะอุทิศกําลังกาย 
กําลังใจ และสติปัญญาให้แก่งานอย่างเต็มที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานสูงไปด้วย 
ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ทักษะใน
การทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน 
รายรับ ผลประโยชน์ โอกาส ก้าวหน้า อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่ สภาพการทํางาน เ พ่ือนร่วมงานและ
ปัจจัยด้านบุคคล ได้แก่ ประสบการณ์ เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน 
เชาว์ปัญญา การศึกษา เป็นต้น (จันทร์แรม พุทธนุกูล, 2554)  

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการทํางาน เช่น 
ปัจจัยด้านเพศแม้ว่างานวิจัยหลายแห่งจะแสดงว่าเพศไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน แต่ก็
ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทําว่าเป็นงานลักษณะใด ในส่วนของปัจจัยด้านระดับการศึกษา การศึกษามักจะ
ขึ้นอยู่กับงานที่ทําว่าง่ายหรือเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของพนักงานนั้นหรือไม่ ย่อมส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานที่ทํา (มัจฉรี โอสถานนท์, 2539) ปัจจัยตัวต่อมา คือ ปัจจัยด้านระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานมักจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างกันด้านประสบการณ์ในการทํางานย่อมส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในงาน และปัจจัยด้านหน่วยงานที่สังกัด ด้วยลักษณะของแต่ล่ะหน่วยงานที่มีหน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งจะมี
ภารกิจและกิจกรรมที่ต่างกันไปด้วยย่อมส่งผลให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในงาน โดยศึกษาเฉพาะส่วน
งานให้บริการประชาชนโดยตรงทั้งหมด 5 ส่วนงาน ได้แก่ สํานักปลัด สํานักการช่าง กองสวัสดิการสังคม 
สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสํานักการคลัง ในการดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ตามภารกิจ และหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน ทําให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความหลากหลายตาม
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ประเภทวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบแตกต่างกันไปในการให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นว่า  
เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชากรในชุมชน ย่อมควรได้รับการพัฒนาด้านความพึงพอใจในงานให้แก่
พนักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางาน รวมถึงมีความสุขในการทํางานในองค์กร 
ส่งผลให้พนักงานมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในองค์กรต่อไป 

จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความต้องการที่จะศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อความพึง
พอใจในการทํางานของพนักงานที่ทํางานในเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา  เพ่ือช่วย
ยกระดับการทํางานให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากเห็นโอกาสในการปรับปรุงการทํางานของหน่วยงาน
ราชการ โดยนําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจากการรวบรวมแบบสอบถามมาใช้ในสถิติการวิเคราะห์ 
เพ่ือนําเสนอแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริหาร ในการนําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความ
พึงพอใจในงานที่ทํา 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงาน จําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา 
 
ประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับ 
 1. ทราบความแตกต่างของความพึงพอใจในงาน เมื่อจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา 

2. ผู้บริหารของเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา สามารถนําผลการวิจัยไปใช้
เป็นแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจในงานของพนักงาน เพ่ือทํา ให้การทํางานของพนักงานมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจในงาน 
 ทฤษฎีสองตัวประกอบของ Herzberg (1959) ทฤษฎีนี้เสนอว่า สิ่งที่บุคคลต้องการจากการ
ทํางานนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม  

1. ปัจจัยจูงใจ เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้
บ ุคคลใช้ความพยายามและความทุ ่มเทในการทํางานให ้ประสบความสําเร ็จ ประกอบด้วย  
ความสําเร็จในการทํางาน, การได้รับการยอมรับนับถือ, ลักษณะงานที่ปฏิบัติ, ความรับผิดชอบ และ
ความก้าวหน้า  

2. ปัจจัยค้ําจุน เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมและสิ่งอํานวยความสะดวก
ซึ่งช่วยไม่ให้ขวางการทํางาน หรือลดประสิทธิภาพของการทํางานลง กล่าวอีกนัยหนึ่ง ปัจจัยค้ําจุน
เป็นปัจจัยคือสิ่งที่จะป้องกันและลดความไม่พึงพอใจที่จะเกิดขึ้นในการทํางานนั้นๆ ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้
เกิดความพึงพอใจโดยตรง ประกอบด้วย นโยบายและการบริหาร , การปกครองบังคับบัญชา , 
ความสัมพันธ์กับเพื ่อนร่วมงาน , ความสัมพันธ์กับผู ้บ ังคับบัญชา , สภาพ/เงื ่อนไขการทํางาน , 
เงินเดือน, ชีวิตส่วนตัว, ความสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชา, ฐานะ และความมั่นคง 
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องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานนั้น ได้มีนักวิชาการ และนักการศึกษา กล่าวถึงไว้ดังนี้ 
จันทร์แรม พุทธนุกูล (2554) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานไว้ 3 ประการ ดังนี้ 

1. ปัจจัยด้านบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัวของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับงาน ได้แก่
ประสบการณ์ เพศ จํานวนสมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทํางาน เชาว์ปัญญา การศึกษา 
บุคลิกภาพ ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทํางาน และความสนใจในงาน 

2. ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน ทักษะในการทํางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของ
หน่วยงาน ความห่างไกลของบ้านและท่ีทํางาน สภาพภูมิศาสตร์ และโครงสร้างของงาน 

3. ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ ความมั่นคงในงาน รายรับ ผลประโยชน์ โอกาส ก้าวหน้า 
อํานาจตามตําแหน่งหน้าที่ สภาพการทํางาน เพ่ือนร่วมงาน ความรับผิดชอบงาน การนิเทศ งาน การ
สื่อสารกับผู้บังคับบัญชา ความศรัทธาในตัวผู้บริหาร และความเข้าใจกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน 

Spector (2003) ได้เสนอแนวทางและองค์ประกอบในการศึกษาความพึงพอใจในงานโดย แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจในงานโดยรวมและความพึงพอใจในงานรายด้าน 

ประเภทที่ 1 ความพึงพอใจในงานโดยรวม (Global approach) เป็นการศึกษาความรู้สึกของ
บุคคลที่มีต่องานโดยไม่มีการแยกมิติของความพึงพอใจในงานออกเป็นด้านต่าง ๆ เหมาะสําหรับนักวิจัย 
ที่ต้องการวัดภาพรวมของความพึงพอใจในงาน (Spector, 2003) 

ประเภทที่ 2 ความพึงพอใจในงานรายด้าน (Facet approach) เป็นการศึกษาความพึงพอใจ    
ในงานของบุคคลในมิติด้านต่าง ๆ ของงาน ซึ่งการศึกษาความพึงพอใจในงานรายด้านจะช่วยทําให้ผู้วิจัย
มีความเข้าใจปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากโดยปกติบุคคลจะมีความพึง
พอใจในงานในแต่ละด้านในระดับที่แตกต่างกัน ดังเช่น มีความพึงพอใจในงาน ในด้านเงินเดือนและ
ผลประโยชน์ แต่ไม่พึงพอใจการทํางานที่เก่ียวข้องกับหัวหน้างาน เป็นต้น (Spector, 2003)  

จากประเภทความพึงพอใจในงานทั้ง 2 ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะใช้
ประเภทความพึงพอใจในงานโดยรวม โดยใช้การวัดความพึงพอใจในงานตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
มิ ชิ แ ก น  (The Michigan Organization Assessment Questionnaire) Cammann, Fichman, 
Jenkins, และ Klash (อ้างถึงใน Bowling and Hammond, 2008) ซึ่งประกอบด้วยข้อคําถาม ได้แก่ 
ในภาพรวมท่านพอใจในงานของท่านมากน้อยเพียงใด  โดยทั่วไปท่านไม่ชอบงานที่ท่านได้ทํา และ
โดยทั่วไปท่านชอบทํางานท่ีองค์การนี้ 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

1. เพศ 
2. ระดับการศึกษา 
3. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
4. หน่วยงานที่สังกัด 

ความพึงพอใจในงาน 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในจังหวัด
สงขลาจํานวน 13 แห่ง ประกอบด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้าง 
ซึ่งเป็นพนักงานในสํานักต่างๆ ของเทศบาล โดยศึกษาเฉพาะส่วนงานให้บริการประชาชนโดยตรง
ทั้งหมด 5 ส่วนงาน ได้แก่ สํานักปลัด สํานักการช่าง กองสวัสดิการสังคม สํานักการสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม และสํานักการคลัง ในการดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปตามภารกิจ และหน้าที่ใน
การปฏิบัติงานที่ต่างกัน ทําให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานมีความหลากหลายตามประเภทวิชาชีพ และมีความ
รับผิดชอบแตกต่างกันไปในการให้บริการประชาชน แสดงให้เห็นว่าเกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดประชากรใน
ชุมชน รวมทั้งหมด 1,884 คน (ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, 2560)  

1.2 กลุ่มตัวอย่างจากการใช้สูตรยามาเน่ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ  95  ทั้งนี้ยอมให้ 
เกิดความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 5 ต้องใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อยจํานวน 330 คน 

1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่างจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 5 ส่วนงาน ได้แก่ สํานักปลัด สํานัก 
การช่าง กองสวัสดิการสังคม สํานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสํานักการคลังของเทศบาลนคร
และเทศบาลเมืองในจังหวัดสงขลา ใช้วิธีหาจํานวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละส่วนงานของแต่ละฝ่าย โดยใช้
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  

2. เครื่องมือในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม จําแนกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย 

2.1 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถาม 
ปลายปิด เลือกเพียงคําตอบเดียว มีข้อคําถาม ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
หน่วยงานที่สังกัด  

2.2 ตอนที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน จากการสังเคราะห์งานของ 
Cammann, Fichman, Jenkins, และ Klash (อ้างถึงใน Bowling and Hammond, 

2008) เป็นแบบสอบถามที่ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ช่วง ตั้งแต่ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) กําหนดให้เลือกตอบได้
คําตอบเดียว มีระดับคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 5 หมายถึง     เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 4 หมายถึง     เห็นด้วย 
 3 หมายถึง     เฉยๆ 
 2 หมายถึง     ไม่เห็นด้วย 
 1 หมายถึง     ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
 3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

3.1 นําแบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไข และปรับปรุงแล้วเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 คน 
เป็นการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) หลังจากนั้นนํามาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) แบบสอบถามทุกข้อคําถามมีค่า IOC = 1 
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3.2 นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ลักษณะ 
คล้ายกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาข้อบกพร่องทั้งในเรื่องเนื้อหาและภาษา นําผลการทดลองมา
ปรับปรุงแก้ไขอีกครั้งและหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 204 อ้างถึงใน ณรงค์ บัวบาน, 2556) โดยหากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
ของแบบสอบถามนี้มีค่ามากกว่า 0.7 ถือได้ว่าแบบสอบถามฉบับนี้มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจากเครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาคมีค่าความเชื่อมั่นอยู่ที่ระดับ .788 ซึ่งเป็นค่าที่
สามารถยอมรับได้ผู้วิจัยจึงนําแบบสอบถามดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิจัยต่อไป 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยจะดําเนินการเก็บข้อมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
4.1 ติดต่อเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา ที่มีพนักงานเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ

ขอความร่วมมือในการแจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามในระยะเวลา        1 เดือน 
โดยนําหนังสือจากทางบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ถึงผู้อํานวยการหรือหัวหน้า
หน่วยงานเพื่อขออนุญาตเก็บข้อมูล 

4.2 แจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง พร้อมชี้แจงรายละเอียดของการเก็บข้อมูล 
ให้ทราบ พร้อมนัดหมายระยะเวลารับแบบสอบถามกลับคืน 

4.3 ผู้วิจัยเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตัวเองในวันและเวลาที่นัดหมายไว้ ตรวจสอบ 
ความถูกต้องสมบูรณ์ของจํานวนของแบบสอบถามที่รับกลับคืนอีกครั้ง 
 
ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 330 คน ค่าเฉลี่ย ( X )  ร้อยละ (%) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบที (T-Test) การทดสอบเอฟ (F-Test) ของการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน แสดงดังตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่
สังกัด กับความพึงพอใจในงาน 

ตัวแปร (n)  ( X ) %  (S.D.) สถิติทดสอบ p-value 
เพศ       

 ชาย 111 3.59 33.6 .416 
-.186 .852 

 หญิง 219 3.60 66.4 .456 
ระดับการศึกษา       
 ต่ํากว่าอุดมศึกษา 15 3.49 4.5 .486 

2.059 .129  ปริญญาตรี 225 3.63 68.2 .419 
 ปริญญาโท  90 3.53 27.3 .487 
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ตารางที่ 1 
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และหน่วยงานที่
สังกัด กับความพึงพอใจในงาน (ต่อ) 

ตัวแปร (n)  ( X ) %  (S.D.) สถิติทดสอบ p-value 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
     ระยะเวลาต่ํากว่า 11 ปี 
     ระยะเวลา 11-20 ปี 
     ระยะเวลา 21-30 ปี 
     ระยะเวลา 31 ปี ขึ้นไป 

 
159 
123 
44 
4 

 
3.65 
3.51 
3.64 
3.58 

 
48.2 
37.3 
13.3 
1.2 

 
.433 
.408 
.547 
.319 

 
 

2.375 

 
 

.700 

หน่วยงานที่สังกัด 
     สํานักงานปลัด 
     สํานักงานช่าง 
     กองสวัสดิการสังคม 
     สํานักคลัง 
     สํานักสาธารณสุขและ    
     สิ่งแวดล้อม 

 
98 
80 
23 
77 
52 

 
3.57 
3.64 
3.46 
3.72 
3.47 

 
29.7 
24.2 

7 
23.3 
15.8 

 
.395 
.475 
.447 
.423 
.463 

 
 
 

3.427 
 

 
 
 

.009* 
 
 

หมายเหตุ: n = 330 * p  .05 
   
  จากตาราง 1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.4 และเพศชาย ร้อยละ 33.6 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 68.2 รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท ร้อย
ละ 27.3 และระดับการศึกษาต่ํากว่าอุดมศึกษาร้อยละ 4.5 เมื่อจัดกกลุ่มตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
พบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต่ําว่า 11 ปี ร้อยละ 48.2 รองลงมาปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 
11-20 ปี ร้อยละ 37.3 ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 21-30 ปี ร้อยละ 13.3 และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา 
31 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 1.2 ในส่วนของหน่วยงานที่สังกัด เป็นพนักงานในส่วนงานต่าง ๆ ของเทศบาล โดย
ศึกษาเฉพาะฝ่ายให้บริการประชาชนโดยตรงทั้งหมด 5 ส่วนงาน ส่วนใหญ่สังกัดสํานักปลัด ร้อยละ 29.7 
รองลงมาสังกัดสํานักงานช่าง ร้อยละ 24.2 สังกัดสํานักคลัง ร้อยละ 23.3 สังกัดสํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 15.8 และสังกัดกองสวัสดิการสังคม ร้อยละ 7 

ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัด
สงขลา จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่สังกัด พบว่า ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในงาน อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ได้แก่ หน่วยงานที่สังกัด โดยปัจจัยเพศ 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
เทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา สําหรับปัจจัยหน่วยงานที่สังกัด ซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
มากกว่า 2 ระดับ และมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครใน
จังหวัดสงขลานั้น ผู้วิจัยได้ทําการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยวิธีการทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณ
โดยวิธีของเชฟเฟ่ เนื่องจากสามารถใช้กับข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีจํานวนเท่ากันหรือไม่เท่ากัน  และ
การทดสอบร่วมกันที่ไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่เพ่ิมขึ้นตามจํานวนครั้งของการทดสอบ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  
การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครใน
จังหวัดสงขลา จ าแนกตามหน่วยงานที่สังกัด 

(I) หน่วยงานที่สังกัด (J) หน่วยงานที่สังกัด 
Std. 
Error Sig. 

95% 
Confidence 

Interval 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

สํานักงานปลัด สํานักงานช่าง .06572 .908 -.2697 .1375 
กองสวัสดิการสังคม .10106 .888 -.2054 .4208 
สํานักคลัง .06643 .299 -.3530 .0586 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .07484 .752 -.1284 .3353 

สํานักงานช่าง สํานักงานปลัด .06572 .908 -.1375 .2697 
กองสวัสดิการสังคม .10320 .587 -.1460 .4935 
สํานักคลัง .06964 .851 -.2968 .1346 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .07770 .315 -.0712 .4103 

กองสวัสดิการสังคม 
 
 

สํานักงานปลัด .10106 .888 -.4208 .2054 
สํานักงานช่าง .10320 .587 -.4935 .1460 
สํานักคลัง .10365 .199 -.5760 .0663 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .10923 1.000 -.3426 .3342 

 
สํานักคลัง 

สํานักงานปลัด .06643 .299 -.0586 .3530 
สํานักงานช่าง .06964 .851 -.1346 .2968 
กองสวัสดิการสังคม .10365 .199 -.0663 .5760 
สํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม .07829 .038* .0081 .4932 

สํานักสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

สํานักงานปลัด .07484 .752 -.3353 .1284 
สํานักงานช่าง .07770 .315 -.4103 .0712 
กองสวัสดิการสังคม .10923 1.000 -.3342 .3426 
สํานักคลัง .07829 .038* -.4932 -.0081 

หมายเหตุ: * p  .05 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครใน
จังหวัดสงขลา ที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณด้วยวิธี Scheffe พบว่ามีคู่ที่แตกต่างกัน 1 คู่ คือ 
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครที่สังกัดสํานักคลังกับสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
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สรุปและอภิปรายผล  
  1 . การ เป รี ยบ เที ยบความแตกต่ างระหว่ างค วาม พึ งพอใจ ใน งานกั บ เพศ  พบ ว่ า  
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในงานที่
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด วรลักษณ์ วงกรด (2559) ได้กล่าวว่า 
ในหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ จะประกอบไปด้วยบุคลากรในระดับต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก บุคคลแต่ละคน
จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป จากการศึกษาพบว่า ระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่มีความ
แตกต่างกันในด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
  2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงานกับระดับการศึกษา พบว่า 
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึง
พอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับแนวคิด อัจจิมา หอมระรื่น 
(2552) ได้สรุปความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน พบว่า ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกต่างกัน เนื่องจากระดับการศึกษาของพนักงานส่วนใหญ่ศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ซึ่งระดับการศึกษาในระดับต่ํากว่าอุดมศึกษา และการศึกษาในระดับปริญญาโท มีเป็น
จํานวนน้อย ตัวชี้วัดความรู้และความสามารถที่จะนํามาประยุกต์ในการทํางานมีความใกล้เคียงกัน 
แสดงให้เห็นว่าระดับการศึกษาไม่มีความแตกต่างกันในด้านความพึงพอใจในงาน 
  3. ก าร เป รี ย บ เที ยบ ความแตกต่ า งระห ว่ า งค วาม พึ งพ อใจ ใน งาน กั บ ระยะ เวล า 
การปฏิบัติงาน พบว่า พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานแตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มณีเนตร ทองสิมา (2552) ที่ศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท บี
บอยด์ซีจี จํากัด เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่า พนักงาน บริษัท บีบอยด์ซีจี จํากัด เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวม
และในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน 
  4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงานกับหน่วยงานที่สังกัดพบว่า 
พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีหน่วยงานที่สังกัดแตกต่างกันมีความพึง
พอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อทดสอบเปรียบเทียบพหุคูณด้วย
วิธี Scheffe พบว่า มีคู่ที่แตกต่างกัน 1 คู่ คือ พนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครที่สังกัดสํานักคลัง
กับสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาจเนื่องด้วยสํานักคลังมีหน้าที่ในการให้บริการประชาชนใน
รูปแบบทํางานในสํานักงาน มีสมาธิจดจ่อในในการทํางาน ส่วนสํานักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่
ในการให้บริการประชาชนในรูปแบบทํางานที่ครอบคลุมทั้งสํานักงานและออกนอกพ้ืนที่ โดยการพบเจอ
ประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชนในด้านสาธารณะสุข ส่งผลให้พนักงานมีความพึงพอใจ
ในงานที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เกษศิรินทร์ ภูพานเพชร (2556) ที่พบว่าตําแหน่งงาน
แตกต่างกันส่งผลให้มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกต่างกัน และสอดคล้องกับ สุธานิธ์ นุกูลอ้ึงอารี (2555) 
ที่พบว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานที่มีระดับตําแหน่งแตกต่างกันมีความพึงพอใจใน
การทํางานแตกต่างกัน  
  สรุปได้ว่า การศึกษาผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจในงาน เมื่อจําแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา พบว่า ความพึงพอใจ
ในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีเพศ ระดับการศึกษา ระยะเวลา
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การปฏิบัติงานต่างกันมีความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ  ในขณะที่ 
พบว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงานเทศบาลเมือง และเทศบาลนครในจังหวัดสงขลาที่มีหน่วยงานที่
สังกัดที่แตกต่างกันมีความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการศึกษาปัจจัยอื่นที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจในงานของพนักงานที่ทํางานในเทศบาล 
เมืองและเทศบาลนครในจังหวัดสงขลา เช่น ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ สภาพการทํางาน โอกาส
ก้าวหน้าในการทํางาน ความรับผิดชอบในงาน การสื่อสารกับหัวหน้างาน และการนิเทศพนักงานใหม่ , 
ปัจจัยด้านงาน ได้แก่ ลักษณะงาน โครงสร้างของงาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดหน่วยงาน และทักษะ
ความหลากหลายในงาน, ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ได้แก่ การจัดสถานที่ บรรยากาศที่ช่วยส่งเสริมการ
สื่อสาร อุณหภูมิ, แสง, เสียง และการประสานงานภายในองค์การ เพราะปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาข้างต้น 
ย่อมส่งผลกับความพึงพอใจในงานของพนักงาน ควรมีการเพ่ิมเติมในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เพ่ือเป็นการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการเพ่ิมความพึงพอใจในงานของพนักงาน เพ่ือเพ่ิมทัศนคติที่ดี 
ในการทํางานให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของพนักงาน 
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อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพัน 
ต่อองค์กรของบุคลากร: กรณีศึกษา ธนาคารออมสิน ในจังหวัดสงขลา 
The Influences of Transformational Leadership on Job Satisfaction and 
Organizational Commitment: A Case Study of Government Savings Bank 
in Songkhla Province 
 
พลอยไพลิน สามวัง     Ploypirin Samwang1 
จุฑามณี ตระกูลมุทุตา   Jutamanee Trakulmututa2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึง
พอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารออมสิน ในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างที่
ศึกษาคือบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา จ านวน 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบวัด
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง แบบวัดความพึงพอใจในงานของบุคลากร และแบบวัดความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจของบุคลากร ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นที่ .96 .90 และ .87 ตามล าดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์สมการถดถอย ด้วย Process ของ Hayes  โดยใช้โมเดล 4 ในการ
ประมาณค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพลทางอ้อม ผลการวิจัย พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจผ่านตัวแปรความพึงพอใจในงาน  

 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร 
 
Abstract 

The purposes of this research aimed to examine the Influences of 
transformational leadership on job satisfaction and organizational commitment of 
employees in the Government Savings Bank. In Songkhla province. The samples were 
185 employees in the Government Savings Bank Songkhla. The questionnaires on 
transformational leadership, job satisfaction, affective commitment had the reliability 
coefficients of .96 .90 and .87, respectively. The statistics used for data analysis were 
regression analysis with Hayes’s Process, using model 4 to estimate the direct effect 
and indirect effect. The results reveal that leadership has indirect effect on affective 
commitment via job satisfaction. 

Keywords: Transformational Leadership, Satisfaction, Organization Commitment 
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บทน า 
ความรู้สึกพึงพอใจในการท างานจะส่งผลให้งานประสบความส าเร็จ เนื่องจากความพึงพอใจใน

งานเป็นความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมีต่องานที่ท า เป็นแรงผลักดันให้ท างานด้วยความเต็มใจท าให้ผลการ
ปฏิบัติงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ (Locke, 1976; Feldman & Arnold, 1983; ณัทฐา กรีหิรัญ, 2550)
ทุกองค์กรจึงจ าเป็นจะต้องค้นหาความต้องการของบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการนั้น ซึ่งบุคคลที่
มีบทบาทส าคัญในการสร้างความพึงพอใจแก่บุคลากรนั่นคือ ผู้น าในระดับต่าง ๆ  ในองค์กร 
เช่นเดียวกันกับธนาคารออมสิน ที่เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความส าคัญกับการสร้างความประทับใจให้แก่
ลูกค้าและตระหนักถึงผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากร โดยมุ่งด าเนินงานเพ่ือตอบสนองความต้องการ 
ของ ลูกค้า รัฐบาล และบุคลากร และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาธนาคารออมสินก็ได้มีการ พัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ เพ่ือปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน (ธนาคารออมสิน, 2562) ส าหรับลักษณะของผู้น า ที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบันและเป็นที่ยอมรับที่สุดคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาก ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตาม โดยเปลี่ยนความคาดหวังของผู้ตามที่มี
อยู่เดิมให้สูงขึ้น พยายามพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น ท าให้เกิดการตระหนักในวิสัยทัศน์เพ่ือ
ประโยชน์ของกลุ่มหรือสังคม นอกจากนี้อีกปัจจัยที่ส าคัญในการสร้างผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
นอกจาก ความพึงพอใจในงาน คือความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร เนื่องจากเป็นการแสดงความรู้สึกและ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อองค์กรมากกว่าปกติ ดังนั้นหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจ 
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกยึดมั่นผูกพันกับองค์กร จึงเป็นหน้าที่ ส าคัญอีกหน้าที่หนึ่งของผู้น า 
จากการทบทวนวรรณกรรมผู้วิจัยพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กัน โดยงานวิจัยหลายๆชิ้นพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในงาน (Morrison et al., 1997; Chaoping et al., 2006; รัตนาวรรณ เวศ
นานนท์, 2552; ภคพร ภู่ไพบูลย์, 2554; สุกฤษฎ์ ขวัญเมือง, 2559) หรือภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลทางบวกต่อการสร้างความผูกพันของบุคลากร (Walumbwa et al., 2004; Bono & Judge, 
2003; Dumdum et al., 2002; วราภรณ์ โปทากา, 2556; บุญชนะ เมฆโต, 2560) และความพึงพอใจ
ในงานมีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร (ศรัณย์ พิมพ์ทอง, 2556; ลลิต ถนอมสิงห์, 2557; 
ธีระยุทธ เมฆประสาท, 2559)   

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่ารูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เป็นรูปแบบที่น่าสนใจเพราะเป็นปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งหากบุคลากรในองค์กรเกิดความ
พึงพอใจและรู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ก็จะส่งผลให้บุคลากร ท างานอย่างเต็มความสามารถ อันจะ
ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น ส าหรับการวิจัยครั้งนี้จะเป็น การศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ธนาคารออมสินในจังหวัด
สงขลาเพ่ือ ใช้เป็นข้อมูลประกอบแนวทางส าหรับผู้ที่สนใจและ ผู้บริหารในระดับต่างๆในการพัฒนา
องค์กรและเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กรในการสร้างความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรอันจะน ามา
ซึ่งผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร โดยมีความพึง
พอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ท าให้ทราบถึงอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในงานของบุคลากร  

เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างภาวะผู้น าให้เกิดขึ้นในตัวผู้บริหารทุกระดับ เพ่ือสร้าง
ความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลาให้สูงขึ้น 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของแบสส์และอโวลิโอ 
Bass และ Avolio (1993) เสนอว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สามารถจ าแนกได้เป็น 4 

องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized influence) หมายถึง การที่ผู้น าประพฤติตัวเป็น 

แบบอย่างที่ดี น่าเคารพนับถือ ศรัทธา ท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจในตัวผู้น าเมื่อได้ร่วมงาน 
2. การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration motivation) หมายถึงการที่ผู้น าจะพยายามจูงใจ 

ผู้ตาม ผู้น าจะกระตุ้นให้ทีมงานมีความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดีและแสดงให้เห็นความตั้งใจ
อย่างแน่วแน่ว่าจะสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมายได้ 

3. การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual stimulation) หมายถึง การที่ผู้น ามีการกระตุ้นผู้ตาม
ให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มา
แก้ปัญหาในหน่วยงานของตน เพ่ือท าให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 

4. การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  (Individualized consideration) คือ ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าให้การดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล ผู้น าจะเป็น
โค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) ของผู้ตามแต่ละคน เพ่ือการพัฒนาผู้ตามผู้น าจะเอาใจใส่เป็น
พิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน   
 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในงานของบุคลากร 

ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จ
โดยเฉพาะผู้น าที่มีภาวะผู้น าแบบผู้น าการเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถท าให้ประสิทธิผลของงานและ
องค์การสูงขึ้น (กัลยาณี พรมทอง, 2546) แต่การที่จะสร้างความส าเร็จให้แก่องค์กรได้นั้นตัวแปรที่
ส าคัญอีกปัจจัยหนึ่งนอกจากตัวของผู้น าแล้วก็คือบุคลากรในองค์กร โดยผู้น านั้นมีหน้าที่ในจะสร้างความ
พึงพอใจในงานให้เกิดขึ้นในตัวของบุคลากรทุกๆ คน เนื่องจากความพึงพอใจในงานเป็นปัจจัยที่ท าให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกที่ดีและแสดงพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรได้เพราะเมื่อความต้องการ
ต่าง ๆ ของบุคลากรได้รับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจบุคลากรเหล่านั้นจะปฏิบัติงานด้วยความ
เต็มใจซึ่งจะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีตามขึ้นไปด้วย (เกริกเกียรติ ต่อกิจไพบูลย์, 2559; ธงชัย สันติวงษ์, 
2529) ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากร ส่วนใหญ่พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงส่งผลทางบวกกับความพึงพอใจในงาน และยัง
พบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีส่วนช่วยให้ผู้ตาม มีความมุ่งมั่น ทุ่มเทในการท างานและพัฒนา
ศักยภาพในการท างานของตนเองให้เพ่ิมมากขึ้น (Morrison et al., 1997; Chaoping et al., 2006; 
รัตนาวรรณ เวศนานนท์, 2552; ภคพร ภู่ไพบูลย์, 2554; สุกฤษฎ์ ขวัญเมือง, 2559) 
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ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
ภาวะผู้น าถือเป็นปัจจัยที่จะเสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความรู้สึกยึดมั่นผูกพันกับองค์กร (Allen 

& Mayer, 1990; Mowday, 1982; Mancini, 2008) โดยเฉพาะรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจาก เป็นกระบวนการที่ผู้น าท าการกระตุ้นให้ผู้ตามได้สร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ ในการแก้ไขปัญหา 
ให้ความส าคัญต่อตัวผู้ตาม ท าให้ผู้ตามเกิดความไว้วางใจ มีความเชื่อถือในตัวผู้น า นอกจากนี้ผู้น าจะมุ่ง
พัฒนาศักยภาพของตัวผู้ตามให้มีขีดความสามารถท่ีสูงขึ้นและยอมอุทิศตนเพ่ือองค์กร (Bass & Avolio, 
1994; Avolio et al., 1999) การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาความผูกพันต่อองค์กรโดยเลือกพิจารณาจาก  
ความผูกพันด้านจิตใจ เนื่องจากความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจนั้น มีความสัมพันธ์กับตัวแปรต่าง ๆ ใน
ระดับสูง เช่นในงานวิจัยของ (Meyer et al., 2002) ที่ได้ท าการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
องค์ประกอบของลักษณะความผูกพันต่อองค์กรทั้ ง 3 ด้าน และพบว่า ความพึงพอใจในงาน 
ความเกี่ยวข้องในงาน และความผูกพันในงานนั้น มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจใน
ระดับสูงที่สุด มีนักวิชาการหลายท่านที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรโดยส่วนใหญ่ พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรในมิติด้านความผูกพันด้านจิตใจ (Joo et al., 2012; 
Kim & Kim, 2013; Aydin et al., 2013) ดังนั้นผู้น าจะต้องมีความสามารถ ในการจูงใจให้ผู้ตาม
ปฏิบัติ งานด้วยความเต็มใจ ต้องคอยสนับสนุนให้พวกเขาได้ พัฒนาศักยภาพในด้าน ต่าง ๆ 
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ผู้น ายังต้องสร้างบรรยากาศในการท างานที่อบอุ่น ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ตามเกิด
ความพึงพอใจและรู้สึกผูกพันกับองค์กร  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ  
บุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลาทั้งหมด 316 คน เนื่องจากทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน  
ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณจากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro yamane) ท าให้ได้กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 185 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามแบบมาตรวัด 5 ระดับ 

ตัวแปรส่งผ่าน 
ความพึงพอใจในงาน 

ตัวแปรตาม 

ความผูกพัน 

ต่อองค์กร 

ด้านจิตใจ 

ตัวแปรอสิระ 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
1.การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 
2.การสร้างแรงบันดาลใจ 
3.การกระตุ้นทางปัญญา 
4.การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
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(Likert Scale) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่1ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ แบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน และรายได้  ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้างาน ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาตาม แนวคิดของ (Bass & Avolio, 1993) ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในงานบุคลากร ซึ่งผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิดของ (Smith, 1985) ส่วนที่ 4 
ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของบุคลากร ผู้วิจัยได้พัฒนาตามแนวคิดของ (Allen & 
Mayer, 1990) ก่อนน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหา (Content validity) โดยเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา แล้วน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาค่าความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Item objective congruence index: IOC)  และน า
แบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 33 คน พบว่าค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามวัดโดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค มีค่าเท่ากับ .97 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ที่สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ โดยมีแบบสอบถามที่สมบูรณ์ใช้ได้จริง 185 ชุด วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของตัวแปรเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ด้วยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Pearson’s correlation coefficient) และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอย 
ด้วย Process ของ (Hayes, 2013) โดยใช้โมเดล 4 ในการประมาณค่าอิทธิพลทางตรง และอิทธิพล
ทางอ้อม 
 
ผลการวิจัย 

งานวิจัยนี้ขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง

185 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง124 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีอายุอยู่ในช่วง 26 ปี ถึง 30 ปี 
ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ในระดับปริญญาตรีจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.1 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุงานน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 ปีจ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.7 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้น าในระดับต่างๆของธนาคารออมสิน
ในจังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา ประเมินภาวะผู้น า
แบบสร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้น าโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก คือมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60เมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบย่อยของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ทั้ง 4 องค์ประกอบ จะพบว่าองค์ประกอบ การกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.23 รองลงมา
คือองค์ประกอบ การสร้างแรงบันดาลใจ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 องค์ประกอบการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.20 และองค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.20 ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ระดับของความพึงพอใจในงานของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัด
สงขลา พบว่า ระดับความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง คือมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.05 ส่วนผลการ
วิเคราะห์ระดับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของบุคลากรธนาคารออมสิน อยู่ ในระดับสูง  
คือมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  4.05 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 
correlation coefficient) พบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจ
ในงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.714) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r =.547) และ
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นอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานยังมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r =.683) 
 
ตารางที่ 1 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึงพอใจในงาน และความผูกพัน ต่อองค์กร
ด้านจิตใจ 
 ตัวแปร 1 2 3 

 1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง -   

 2. ความพึงพอใจในงาน .714** -  

 3. ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ .547** .683** - 

หมายเหตุ: ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

4. การวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจในงานและความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ด้วยโปรแกรมเสริม Process ตามแนวคิด
ของ (Hayes, 2013) ผลการวิเคราะห์แสดงดังภาพที่ 2 
 

 
a = 0.63*** b =0.70*** 

 
 

c = 0.57***   c’ = 0.12 
 
 
ภาพที่ 2 อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากร 
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณในตารางที่ 2 พบว่าอิทธิพลรวม (Total effect) ระหว่าง  
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจโดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปร
ส่งผ่าน มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (c = 0.57, p<.001) อิทธิพลทางตรง 
(Direct effect) ของค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อ
องค์กรด้านจิตใจ โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน มีค่าเท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณา    
อิทธิพลส่งผ่านของความพึงพอใจในงาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ
จะไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติ (c’ = .11,ns) และมีช่วงความเชื่อมั่นอยู่ในช่วงระหว่าง -0.03 กับ 0.28 
ส าหรับการวิเคราะห์อิทธิพลทางอ้อม ( Indirect effect) จะมีค่าเท่ากับ ab = 0.63(0.70) = 0.44 

ความพึงพอใจในงาน 

ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

ความผูกพันต่อองค์กร
ด้านจิตใจ 
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หมายความว่าหากระดับภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานอยู่ในระดับสูง บุคลากรก็จะมีความ
พึงพอใจในงานสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 (a = 0.63, p<.001) และบุคลากรที่มีระดับ
ความพึงพอใจในงานสูงก็จะมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรในด้านจิตใจสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.001 (b = 0.70, p<.001) ซึ่งผลของอิทธิพลทางอ้อมนี้มีความสัมพันธ์ทางสถิติและมีช่วงความเชื่อมั่น
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.44 กับ 0.70 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ความพึงพอใจในงานมี
บทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับ
ความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
 
ตารางที่ 2  
การวิเคราะห์ถดถอยโดยมีความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจเป็นตัวแปรตาม 
  ตัวแปร 
 ตัวแปร  M (JS)  Y (ACM) 
   Coeff. SE p  Coeff. SE p 
 X (TF) a .63*** .04 <.001 c’ .12 .08 .11 

 M (JS)  - - - B .70*** .09 <.001 

 Constant i1 1.39*** .19 <.001 i2 .63 .27 .02 

   R2  = .51  R2 = .47 

หมายเหตุ: *** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ระดับของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้างานในระดับต่างๆของบุคลากรธนาคารออม
สินในจังหวัดสงขลาโดยรวมอยู่ในระดับสูงมาก ซึ่งองค์ประกอบการกระตุ้นทางปัญญา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
รองลงมาคือองค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ รองลงมาเป็นองค์ประกอบการค านึงถึงความเป็น
ปัจเจกบุคคล และองค์ประกอบการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ 

ระดับของความพึงพอใจในงานของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลาอยู่ในระดับสูง 
ส่วนระดับของความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลาอยู่ใน
ระดับสูงเช่นกัน ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ความพึง 
พอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของบุคลากรธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลา พบว่า 
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในงาน ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ และนอกจากนี้ ความพึงพอใจในงานยังมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ 
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ผลการวิเคราะห์อิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อความพึงพอใจในงานและความ 
ผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจของบุคลากรพบว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงไม่มีผลโดยตรงต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากร แต่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรผ่านตัว
แปรความพึงพอใจในงานของบุคลากร มีความสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีต เช่น Walumbwa et al.  
(2005) ที่ได้ท าการศึกษาพนักงานบริษัทกลุ่มการเงินและธนาคารในประเทศเคนยาและประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน  
และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และงานวิจัยของ Nguni (2006) พบว่า ภาวะผู้น าการ 
เปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูระดับประถมศึกษาในประเทศแทนซาเนีย 
โดยมีความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส่งผ่าน และนอกจากนี้ยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในประเทศ 
ซึ่งได้แก่งานวิจัยของ ลลิต ถนอมสิงห์ (2557) ที่ท าการศึกษาอิทธิพลของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงต่อ  
ความพึงพอใจในการท างานและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในมูลนิธิชัยพัฒนา พบว่า ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงไม่มีผลโดยตรงต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร แต่ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรผ่านตัวแปรความพึงพอใจในงานของบุคลากร  ซึ่งสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจในงานมีบทบาทเป็นตัวแปรส่งผ่านสมบูรณ์ของความสัมพันธ์ระหว่าง อิทธิพลของภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับความผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจ ดังนั้นหากองค์กรต้องการให้บุคลากรในองค์กร
เกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร ผู้น าในทุกระดับจะต้องให้ความส าคัญกับความต้องการของบุคคลากร 
และจูงใจให้บุคลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานที่พวกเขาท าอยู่ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศในการท างาน
ที่ดี บุคลากรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการท างานและน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดีข้ึน 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ธนาคารออมสินในจังหวัดสงขลาสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมและพัฒนาภาวะผู้น าของหัวหน้างาน เพ่ือให้ผู้น าทราบถึงลักษณะและพฤติกรรมต่างๆของ
รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง มาใช้ให้เกิดขึ้นในตัวผู้น าซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรธนาคารออมสินใน
จังหวัดสงขลา เกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานมากยิ่งขึ้นและเมื่อบุคลากรเกิดความรู้สึกพึงพอใจในงานแล้ว
ก็จะน าไปสู่การเกิดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรด้านจิตใจอันจะส่งผลให้บรรยากาศในการท างานและ   
ผลการปฏิบัติงานดียิ่งขึ้น 

2. ควรท าการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงกับภาวะผู้น าแบบ
แลกเปลี่ยน เพ่ือน าผลการวิจัยนั้นมาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อ
องค์กรด้านจิตใจให้มากขึ้น 
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ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน 
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา 
Expectations and Satisfaction of Elders Towards Social Welfare in 
Accordance with the Standards of Elders’ Assistance: A Case Study of 
Songkhla Municipality 
 
ฉัตรวารี  แท่นสุวรรณ  Chatwaree  Tansuwan1 
วิษณุพงษ ์ โพธิพิรุฬห์  Wisanupong Potipiroon2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 5 ด้าน และประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุตามมาตรฐาน
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน กลุ่มตวัอย่างในการวิจัย คือ ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาล
นครสงขลา จ านวน 180 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบความแตกต่างของค่ากลาง และการ
ประเมินความต้องการจ าเป็น ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก แต่ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคม
ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคาดหวังกับความพึง
พอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคม มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน 
ด้านที่มีความแตกต่างมากที่สุด คือด้านรายได้ และ ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของผู้สูงอายุที่มี
ต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุสูงสุดเป็นล าดับแรก คือ  ด้านสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล มีความต้องการให้มีการจัดให้บริการตรวจสุขภาพท่ีบ้านเป็นความต้องการจ าเป็นเร่งด่วน 
 
ค าส าคัญ: ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ผู้สูงอายุ สวัสดิการสังคม  
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Abstract 
Elders are considered by society as a vulnerable group. The purposes of this 

research are 1) to examine the level of expectation and satisfaction of elders towards 
social welfare in accordance with the standards of elders’ assistance in 5  different 
aspects 2) to examine the differences in the levels of such expectation and satisfaction 
and 3) to assess which aspects of the social welfare is most urgent. The sample for this 
study was collected from 1 8 0  elders who are members of the Elders’ Society in 
Songkhla Municipality. The data were analyzed using frequency, percentage, means, 
standard deviation, paired t-tests and modified Priority Needs Index: (PNImodified) . The 
results showed that the expectations of the elders towards social welfare were at a 
high level in all five aspects but the satisfaction of the elders towards social welfare 
was at a moderate level. When comparing the levels of expectations and satisfaction, 
the results showed statistically significant differences at the level of 0.05 in all five 
aspects. The largest difference lies in the income issue. Prioritization analysis showed 
that health and medical needs (i.e., the needs to have physical check-up service at 
home) were viewed as most urgent.  

 
Keywords: Expectations, Satisfaction, Elders, Social Welfare 

 
บทน า 

จากนโยบายด้านประชากรและการวางแผนครอบครัวที่ประสบผลส าเร็ จ ตลอดจน
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางด้านการศึกษา ทาง
การแพทย์ สาธารณสุข และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ส่งผลท าให้ภาวะเจริญพันธุ์และอัตราการเกิดของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง (ปราโมทย์ ประสาทกุล และ ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ , 2555) ขณะเดียวกันมี
การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างประชากรในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น จากข้อมูลสถิติผู้สูงอายุปี 
2560 มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงขึ้นถึงร้อยละ 15.45 และคาดการณ์ว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้า สู่ 
“สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete aged society) และจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” 
(Super aged society) เมื่อมีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 
ประมาณปี 2574 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2556)  

ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่สังคมจัดให้อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบาง (Vulnerable Group) ที่รัฐ
จะต้องจัดสวัสดิการสังคมให้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในปัจจุบันพบว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า 2019 หรือโควิด-19 ส่งผลโดยตรงต่อผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้สูงวัยที่มีอายุมากกว่า 80 ปี 
เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มเสี่ยงอ่ืน โดยอาจมาจากระบบภูมิคุ้มกันโรคที่
ต่ าลงตามวัย ผู้สูงอายุจึงเป็นประชากรกลุ่มเสี่ยงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว การเตรียมความพร้อม
จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและมีการเตรียมการด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งระดมทรัพยากรและ  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 629 -



สหวิทยากรต่าง ๆ เพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสุขภาพ ด้านสังคม  

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี การคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ การจัดสวัสดิการให้สามารถเข้าถึงบริการที่จ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อสร้างความม่ันคงให้กับผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง (ส านักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2563)  

นับตั้งแต่มีการตราพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ท้องถิ่นในการจัดสวัสดิการสังคม และ
มาตรการในการรองรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตอบสนองความต้องการตามนโยบายแห่งรัฐหรือสิทธิ
อันพึงได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม เป็นธรรม อีกทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ใน
ฐานะหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
ได้แบ่งประเภทมาตรฐานด้านต่างๆ รวม 6 ด้าน คือ มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 
มาตรฐานด้านรายได้ มาตรฐานด้านที่พักอาศัย มาตรฐานด้านนันทนาการ มาตรฐานด้านความมั่นคง
ทางสังคมครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และมาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน 
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นกรอบแนวทางในการท างานด้านการจัดสวัสดิการสังคมเก่ียวกับ
ผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐาน และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์
และความพึงพอใจแก่ประชาชน ในมาตรฐานขั้นต่ าที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548)  

จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา
กลุ่มผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสงขลา เนื่องจากเทศบาลนครสงขลามีจ านวนประชากรผู้สูงอายุคิดเป็น
ร้อยละ 18.07 ของจ านวนประชากรทั้งหมด (งานทะเบียนราษฎร์ เทศบาลนครสงขลา, 2563) ซึ่งถือได้
ว่าเทศบาลนครสงขลาก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและ
เตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้านเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบในการจัดบริการขั้นพ้ืนฐานของสังคม อันจะ
น าไปสู่สภาวการณ์พ่ึงพิงและมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ในอนาคต อีกทั้งจากการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่โดยตรงของผู้วิจัย พบว่า ยังไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวังและ
ความต้องการในการบริการสวัสดิการสังคมเพียงใด รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้าน
สวัสดิการสังคมมากน้อยเพียงใด ท าให้ขาดข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ อีกทั้งปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคม ทั้งนี้ข้อมูล
และข้อเท็จจริงที่ได้จากการศึกษาจะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมให้
เทศบาลนครสงขลาสามารถด าเนินงานด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น รวมทั้งน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้สอดคล้องและตอบสนองกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุ ตลอดจนเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนางานด้านสวัสดิการ
สังคมให้บรรลุเป้าหมายในอนาคตต่อไป 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตาม

มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจ

ของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
3. เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุตามมาตรฐาน

การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นภารกิจหน้าที่หนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ

สาธารณะเพ่ือประชาชน ซึ่งได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงาน
ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประมวลและสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการจัดสวัสดิการ
สังคมและการบริการสาธารณะแก่ผู้สูงอายุ และข้อก าหนด ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสรุปเป็นพ้ืนฐานแนวทางการจัดท ามาตรฐานการจัดบริการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้มาตรฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารและ
ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือเป็น
หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะในมาตรฐานขั้นต่ าที่เท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้แบ่งเป็นประเภทมาตรฐานด้านต่าง ๆ รวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้าน
สุขภาพและการรักษาพยาบาล (2) มาตรฐานด้านรายได้ (3) มาตรฐานด้านที่พักอาศัย (4) มาตรฐานด้าน
นันทนาการ (5) มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และ (6) มาตรฐาน
ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย , 
2548) แต่ส าหรับงานวิจัยนี้จะให้ความส าคัญกับสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 
ด้าน คือ (1) มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (2) มาตรฐานด้านรายได้ (3) มาตรฐานด้าน
นันทนาการ (4) มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และ (5) มาตรฐาน
ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 

แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง (Expectancy) ของบุคคล  
 โดยปกติ บุคคลมีความต้องการและความคาดหวัง (Expectations) เกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ในการ
ด ารงชีวิต ไมว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค เมื่อปัจจัยเหล่านั้นได้รับการตอบสนอง
แล้ว บุคคลจะมีความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จากความต้องการเหล่านี้เองท าให้บุคคลมีความ
พยายามที่จะด าเนินการใดๆ เพ่ือบรรลุความต้องการดังกล่าว ดังนั้น ความคาดหวังจึงเป็นการตั้งความ
ปรารถนาที่จะเกิดขึ้นของบุคคลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต Alderfer (1972, อ้างถึงในชุติภาศ แก้ว
เพชร และ สิญาธร นาคพิน, 2562) (Alderfer’s Existence-Relatedness-Growth Theory) สรุปว่า 
มนุษย์มีความต้องการการอยู่รอดเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานทางกายภาพของมนุษย์ ในประเด็นนี้ 
พงษ์ศิริ ปรารถนาดี (2551, อ้างถึงในบุณฑริกา ลอยมา, 2557) ระบุว่า ความคาดหวังของผู้สูงอายุ
ประกอบด้วย (1) ความเป็นอยู่ที่ดีในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (2) การด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อสุขภาพ  
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(3) ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและสังคม 4) ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และ 5) ความพึงพอใจในชีวิต
 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ (Satisfaction) ของบุคคล  

บุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก็ตอนเมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายาม
สร้างความพึงพอใจให้กับความต้องการที่ส าคัญที่สุดล าดับต่อไป (Maslow, 1968) ตัวอย่างเช่น คนที่อด
อยาก (ความต้องการทางกาย) จะไม่สนใจต่องานศิลปะชิ้นล่าสุด (ความต้องการสูงสุด) หรือไม่ต้องการ
ยกย่องจากผู้อ่ืนหรือไม่ต้องการแม้แต่อากาศที่บริสุทธิ์ (ความปลอดภัย) แต่เมื่อความต้องการแต่ละขั้น
ได้รับความพึงพอใจแล้วก็จะมีความต้องการในขั้นล าดับต่อไป ความพึงพอใจเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการ
พ้ืนฐานในการด ารงชีวิตเป็นอยู่ภายในสังคม ทั้งด้านกายภาพ ความปลอดภัย ความรัก ความยกย่อง 
รวมถึงการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการประสบความส าเร็จในชีวิต 
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีความสุข ความสบายใจ เมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ แต่
ตรงกันข้ามถ้าหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความพึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้นแต่จะเกิดทัศนคติ
ทางลบ ซึ่งความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อบริการของรัฐขึ้นอยู่กับลักษณะของบริการซึ่งพิจารณาได้จาก 
5 เกณฑ์ ได้แก่ (1) การให้บริการอย่างเสมอภาค (2) การให้บริการอย่างทันเวลา (3) การให้บริการอย่าง
เพียงพอ (4) การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และ (5) การให้บริการอย่างก้าวหน้า Millett (1954, อ้างถึงใน  
จิรันดร วิกสูงเนิน, 2553) 

 
การเปรียบเทียบความคาดหวังและสิ่งที่บุคคลได้รับ 
ผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อการบริการสวัสดิการสังคม ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ดังนั้น 
บริการทางด้านสวัสดิการสังคมจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เป็นที่พ่ึงอีกทางหนึ่งของผู้สูงอายุที่จะตอบสนองความ
ต้องการแก่ผู้สูงอายุ ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุจะมากน้อย ถูกก าหนดโดยความสามารถวิถี
ชีวิตของผู้ที่ต้องการเป็นหลัก ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองแล้วก็จะได้รับความพึงพอใจ และใน
ขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็จะมีความคาดหวังที่จะสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ความคาดหวังสูงกว่า
ความพึงพอใจเสมอ จุรีวัญญ์ เพชรศรี (2556) 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 

2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
5 ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

3. ความคาดหวังต่างกับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดัดแปลงมาจากเครื่องมือวิจัยของรัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์ (2554) 
ประกอบกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ ซึ่งผู้วิจัย
ได้น าแนวทางมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะผู้สูงอายุ โดยได้แบ่งเป็นประเภทมาตรฐานด้านต่างๆ 
รวม 6 ด้าน ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล (2) มาตรฐานด้านรายได้  
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(3) มาตรฐานด้านที่พักอาศัย (4) มาตรฐานด้านนันทนาการ (5) มาตรฐานด้านความมั่นคงทางสังคม 
ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และ (6) มาตรฐานด้านการสร้างบริการและเครือข่ายการเกื้อหนุน 
มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระดับความคาดหวังและระดับ
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน  น ามาซึ่ง
กรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้เกณฑ์การประมาณจากจ านวน
ประชากร (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา 
จ านวน 1,800 คน ได้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้  จ านวน 180 คน (ร้อยละ 10 ของจ านวน
ประชากร)   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งในการท างานด้าน
การจัดสวัสดิการสังคมเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้ได้มาตรฐานขั้นต่ าที่เท่าเทียมกัน ดังนั้นการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงได้
น ากรอบมาตรฐานตัวชี้วัดขั้นพ้ืนฐาน และตัวชี้วัดขั้นพัฒนาในการจัดบริการด้านการสงเคราะห์ผู้สู งอายุ 
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2548) มาดัดแปลงเพ่ือให้เหมาะสมกับพื้นที่และ
ประชากร  
 การแปลความหมายของระดับความคาดหวังและความพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคม
ในครั้งนี้ จะแปรผลจากคะแนนเฉลี่ยที่วัดได้จากการรวมคะแนนของมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 
ด้าน และน ามาหาค่าเฉลี่ย ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมาย (จุรีวัญญ์ เพชรศรี, 2556) คือ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 2.33   หมายความว่า ระดับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับน้อย 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34 – 3.66   หมายความว่า ระดับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
อยู่ในระดับปานกลาง 

การทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง (Paired t-test) 
ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคม 

ตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 
 ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 

 ด้านรายได้ 
 ด้านนันทนาการ 

 ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง 

 ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเก้ือหนุน 
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คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 3.67 – 5.00   หมายความว่า ระดับสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุ 
       อยู่ในระดับมาก  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) จากผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
สงขลา โดยแจ้งประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครสงขลา เพ่ือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก
ชมรมผู้สูงอายุในการประชุมประจ าเดือน และในวันที่มีการจัดกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนคร
สงขลา ทั้งนี้ ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย อธิบายและอ่านข้อค าถามและค าตอบในแบบประเมิน
ให้ฟังทีละข้อ จนครบจ านวน 180 ฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังและความพึงพอใจของ
ผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมโดยใช้สถิติ (Paired t-test) 

3. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็น ในการจัดล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความ
ต้องการจ าเป็น หรือ Modified Priority Needs Index :  PNImodified (สุวิมล ว่องวาณิช, 2550) 

 
ผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้  

1. องค์ประกอบด้านประชากรของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครสงขลา 
 จากการศึกษาองค์ประกอบด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลนครสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 89.40 มีช่วงอายุ 66 – 
70 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.90 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 96.10 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
55.00 การศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50.60 ไม่ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 28.90 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1,001 – 3,000 บาท มีบุคคลที่ดูแลเป็นประจ าคือบุตร/หลาน คิดเป็นร้อยละ 
57.20 มีสุขภาพแข็งแรงดี คิดเป็นร้อยละ 54.60 ส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิต คิดเป็นร้อยละ 41.10 
และได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.60 ได้รับสวัสดิการสังคมด้าน
เบี้ยยังชีพ คิดเป็นร้อยละ 65.60  

2. ผลการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
 จากการศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตาม
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ ด้านนันทนาการ ด้านความม่ันคง
ทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.33 ,S.D. = 0.54;  = 4.31 ,S.D. = 0.68;  = 4.30 ,S.D. = 0.62;  = 4.28, 
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S.D. = 0.59;  = 4.24 ,S.D. = 0.70) โดยในภาพรวม พบว่า ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อ
สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในระดับมาก (  = 4.29 ,S.D. = 0.63) ขณะที่
ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับปานกลาง (  = 3.39 ,S.D. = 0.88;  = 3.36 ,S.D. = 0.92;  = 3.53 ,S.D. = 0.95;  = 3.43 
,S.D. = 0.95;  = 3.43 ,S.D. = 1.04) โดยในภาพรวม พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.34 ,S.D. = 0.95) 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1  
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการ
สังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน (n=180) 

สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  S.D. ระดับความ
คาดหวัง 

 S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.33 0.54 มาก 3.39 0.88 ปานกลาง 

ด้านรายได้ 4.31 0.68 มาก 3.36 0.92 ปานกลาง 

ด้านนันทนาการ 4.30 0.62 มาก 3.53 0.95 ปานกลาง 

ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง 4.28 0.59 มาก 3.43 0.95 ปานกลาง 

ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกื้อหนุน 4.24 0.70 มาก 3.43 1.04 ปานกลาง 

รวม 4.29 0.63 มาก 3.43 0.95 ปานกลาง 

 
3. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของ

ผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี

ต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ด้วยค่าสถิติที (Paired Sample t-test) 
พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยเฉพาะด้านรายได้ ด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล และด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง ที่มีความ
แตกต่างกันมากระหว่างความคาดหวังกับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐาน
การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2  
การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อ
สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 

สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 

ระดับความ
คาดหวัง 

ระดับความพึง
พอใจ 

t-test Sig. 

  S.D.  S.D.   

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.33 0.54 3.39 0.88 13.499 .000 

ด้านรายได้ 4.31 0.68 3.36 0.92 13.700 .000 

ด้านนันทนาการ 4.30 0.62 3.53 0.95 12.542 .000 

ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง 4.28 0.59 3.43 0.95 13.010 .000 

ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกือ้หนุน 4.24 0.70 3.43 1.04 11.999 .000 

รวม 4.29 0.63 3.43 0.95 12.95 .000 

 
4. ผลการวิเคราะห์ล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่

ผู้สูงอาย ุ
 การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความต้องการจ าเป็น ในการจัดล าดับความส าคัญของความ
ต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ โดยใช้ดัชนีความส าคัญของล าดับความต้องการ
จ าเป็น หรือ Modified Priority Needs Index :  PNI modified พบว่า โดยภาพรวมของความต้องการ
จ าเป็นของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน มีค่าเท่ากับ 0.25 
โดยผู้สูงอายุมีความต้องการจ าเป็นต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านสุขภาพ
และการรักษาพยาบาล และด้านรายได้เป็นอันดับแรก (PNI modified = 0.28) โดยเฉพาะด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องการจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพที่บ้านมากที่สุด  
(PNI modified) เท่ากับ 0.33 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  
สรุปผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 

สวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ 5 ด้าน 

ระดับความ
คาดหวัง 

แปร
ผล 

ระดับความพึง
พอใจ 

แปรผล PNI ล าดับ 

  S.D.   S.D.    

ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล 4.33 0.54 มาก 3.39 0.88 ปานกลาง 0.28 1 

ด้านรายได้ 4.31 0.68 มาก 3.36 0.92 ปานกลาง 0.28 1 

ด้านนันทนาการ 4.30 0.62 มาก 3.53 0.95 ปานกลาง 0.22 5 

ด้านความมั่นคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและ
การคุ้มครอง 

4.28 0.59 มาก 3.43 0.95 ปานกลาง 0.25 3 

ด้านการสร้างบริการและเครือข่ายเกือ้หนุน 4.24 0.70 มาก 3.43 1.04 ปานกลาง 0.24 4 

รวม 4.29 0.63 มาก 3.43 0.95 ปานกลาง 0.25  

 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 636 -



อภิปรายผล 
1. ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  

5 ด้าน อยู่ในระดับมาก 
 จากการวิจัยพบว่า ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความคาดหวังของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด สามารถอธิบายได้ว่า ความคาดหวังในตัวบุคคลนั้น บุคคลมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่าง ทุก
ชีวิตพยายามดิ้นรนแสวงหาอย่างน้อยที่สุดก็คือ ความต้องการอาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค 
เมื่อปัจจัยเหล่านั้นได้รับการตอบสนองแล้วก็มีความต้องการระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ จากความต้องการ
หลายสิ่งหลายอย่างนี้ เองท าให้เกิดความพยายามกระท าด าเนินการด้วยวิธีหนึ่งวิธีใดด้วยสื่อหรือ
เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้บรรลุความพอใจหรือเพ่ือให้ได้รับผลของการด าเนินการนั้นตามที่ได้
แสดงความพยายามนั่นเอง เรียกว่า ความคาดหวัง ซึ่งความคาดหวังของผู้สูงอายุ พงษ์ศิริ ปรารถนาดี 
(2551 อ้างถึงในบุณฑริกา ลอยมา , 2557) ประกอบด้วย (1) ความเป็นอยู่ที่ดี ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน (2) การด าเนินชีวิตที่เอ้ือต่อสุขภาพ (3) ความเป็นอยู่ที่ดีทางจิตใจและสังคม (4) ความ
เป็นอยู่ทางเศรษฐกิจ และ (5) ความพึงพอใจในชีวิต นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(นันทนา อยู่สบาย, 2557) ได้ศึกษาเรื่อง ความต้องการสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลศีรษะจรเข้น้อย ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ รัชนีกรณ์ สุธาธรรมรัตน์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ความ
ต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมในเขตพ้ืนที่เทศบาลเมืองสะเดา อ าเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา ผลของการวิจัยโดยภาพรวมของความต้องการของผู้สูงอายุต่อการจัดสวัสดิการสังคมอยู่ในระดับ
มาก ผลของการวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุมีความต้องการขั้นพ้ืนฐานเหมือนกับบุคคลช่วงวัย
อ่ืน ๆ มีสิทธิที่จะได้รับการตอบสนองจากสังคมที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ โดยไม่แบ่งแยกสถานะทางสังคม 
ความต้องการของผู้สูงอายุ ไม่ได้แตกต่างจากความต้องการขั้นพ้ืนฐานของคนทั่วไป เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ที่ประชาชนควรได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ  

2. ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 
ด้าน อยู่ในระดับปานกลาง 

จากการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการ
สงเคราะห์ผู้สูงอายุ 5 ด้าน กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมด้านนันทนาการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัย (พระมหาเกรียงไกร กิตฺติปุญฺโณ , 2561)ได้ศึกษาเรื่อง ความพึง
พอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัด
กระบี่ ผลของการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลปกาสัย อ าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่โดยภาพรวมและรายด้านพบว่ า อยู่ในระดับปานกลาง
ทั้งหมด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (จิรันดร วิกสูงเนิน, 2552) ได้ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่รับสวัสดิการสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายด้าน ก็พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน ยกเว้น ด้านที่พักและ
ศูนย์บริการเท่านั้น  

การที่ผลวิจัยเป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่มีความสุข ความสบายใจ 
เมื่อได้รับการตอบสนองตามที่ต้องการ แต่ตรงกันข้ามถ้าหากความต้องการไม่ได้รับการตอบสนอง ความ
พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึ้น แต่จะเกิดทัศนคติทางลบ ซึ่งความพึงพอใจของบุคคลที่มีต่อบริการของรัฐขึ้นอยู่
กับลักษณะของบริการ  

3. ความคาดหวังต่างกับความพึงพอใจ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 จากการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ
ที่มีต่อสวัสดิการสังคม กรณีศึกษาพ้ืนที่เทศบาลนครสงขลา พบว่า โดยภาพรวมมีความแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล ด้านรายได้ 
ด้านนันทนาการ ด้านความม่ันคงทางสังคม ครอบครัว ผู้ดูแลและการคุ้มครอง และด้านการสร้างบริการ
และเครือข่ายเกื้อหนุน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 และค่าเฉลี่ยของความคาดหวัง
และความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมมีความแตกต่างกันพอสมควร โดยด้านที่มี ความ
แตกต่างมากที่สุดคือ ด้านรายได้ แสดงว่าความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่มีต่อความคาดหวังกับความพึง
พอใจในสวัสดิการสังคมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ จุรีวัญญ์ เพชรศรี (2556) ได้ศึกษาเรื่อง 
ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อสวัสดิการสังคมในเทศบาลเมืองเขารูปช้าง อ าเภอเมือง 
จังหวัดสงขลา ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อบริการสวัสดิการสังคมในเทศบาลเมืองเขา
รูปช้างสูงกว่าความพึงพอใจ แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความแตกต่างจากวัยอ่ืน ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ เป็นวัยบั้นปลายชีวิต ดังนั้นปัญหาของผู้สูงอายุในทุกด้าน จึงแตกต่างจากคนในวัยอ่ืน 
ประกอบกับมนุษย์มีความต้องการและมีความคาดหวังในหลายสิ่งหลายอย่าง ซึ่งเมื่อบุคคลได้รับการ
ตอบสนองแล้วก็จะได้รับความพึงพอใจ และในขณะเดียวกันก็จะมีความคาดหวังที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้วยเหตุ
นี้จึงท าให้ความคาดหวังสูงกว่าความพึงพอใจเสมอ แต่ในฐานะผู้ให้บริการจะต้องมีการพัฒนาการบริการ
ให้ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม โดยระบบการจัดบริการสังคมต้องค านึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์และสิทธิที่ประชาชนต้องได้รับ 
และผลการวิจัยท าให้ทราบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้ความความคาดหวังและความพึงพอใจแตกต่างกัน ยัง
ขึ้นอยู่กับปัจจัยส่วนบุคคล ประสบการณ์ การเรียนรู้ พ้ืนฐานของการด ารงชีวิตที่แตกต่างกัน ดังนั้นความ
คาดหวังต่อสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุจะส่งผลต่อการให้ความส าคัญต่อความต้องการของผู้สูงอายุ เพ่ือ
น ามาสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดสวัสดิการสังคมที่ตรงต่อความต้องการของผู้สูงอายุ และความพึง
พอใจต่อสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุจะส่งผลให้สามารถมีการพัฒนาการให้บริการให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นผลดีกับองค์กรและเจ้าหน้าที่ 

4. การจัดล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นในการจัดสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุ 
จากการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุมีความต้องการจ าเป็นต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการ

สงเคราะห์ผู้สูงอายุด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล และด้านรายได้เป็นอันดับแรก และเมื่อจัดล าดับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องการจัดให้มีบริการตรวจ
สุขภาพที่บ้านมากท่ีสุด แสดงให้เห็นว่า ผู้สูงอายุต้องการให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเข้าไปดูแลให้ทั่วถึง แต่ที่
ผ่านมายังไม่สามารถดูแลให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ท าให้งานมี
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มากกว่าคน แต่หากมองอีกมุมหนึ่ง อาจเกิดการจัดสวัสดิการสังคมของภาครัฐไม่ทั่วถึง ขาดความ
ต่อเนื่อง และความเท่าเทียมกัน รวมถึงจ ากัดเฉพาะกลุ่มที่สามารถรู้ถึงแหล่งข้อมูล ท าให้ผู้สูงอายุส่วน
ใหญ่มีความต้องการสวัสดิการสังคมและด้านต่าง ๆ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาที่ตนประสบอยู่ โดยเฉพาะ
ความต้องการในด้านสุขภาพอนามัย เมื่อบุคคลก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้ว ความแข็งแรงของร่างกายและ
การปรับความสมดุลทางกายจะลดลง ท าให้เกิดภาวะไม่สุขสบายทางกายเกิดขึ้น หากในช่วงวัยกลางคน
หรือช่วงวัยที่ยังท างาน ไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีแล้ว ย่อมจะเกิดปัญหาสุขภาพในวัยสูงอายุมากขึ้น  
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ผู้สูงอายุมีความคาดหวังต่อสวัสดิการสังคมด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลอยู่
ในระดับมากนั้น ซึ่งผู้สูงอายุมีความคาดหวังความต้องการมากกว่าด้านอ่ืน ๆ อีกทั้งจากผลการจัดล าดับ
ความต้องการจ าเป็นของผู้สูงอายุที่มีต่อสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุเป็นราย
ด้าน พบว่า ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล มีความต้องการจ าเป็นในเรื่องการจัดให้มีบริการตรวจ
สุขภาพที่บ้านมากที่สุด  ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะต้องน าผลการวิจัยที่ได้น าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไขในด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นกว่าเดิม และควรเร่งด าเนินการให้เป็น
รูปธรรมมากที่สุด รวมทั้งควรมีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่ไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือให้การ
ตอบสนองต่อสวัสดิการสังคมตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุมากที่สุด และต้องมีการปรับเปลี่ยน
แนวความคิดในการให้บริการสวัสดิการสังคมแก่ผู้สูงอายุจากเชิงรับมาเป็นเชิงรุกมากขึ้น เช่น การ
ให้บริการตรวจสุขภาพที่บ้าน เป็นต้น และเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุมาเป็นการแก้ปัญหาที่
ต้นเหตุบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างแท้จริง  
  1.2 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุและการให้บริการสวัสดิการสังคมต่างมีความส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการด าเนินงานขององค์กร ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการจ าเป็นที่จะต้อง
ด าเนินการควบคู่กันไปทั้งต่อผู้สูงอายุและองค์กร ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า องค์กรควรปรับปรุงพัฒนา
ด้านรายได้ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความพึงพอใจน้อยที่สุดและอยู่ในระดับปานกลาง โดยการส่งเสริม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเรื่องฝึกอบรม พัฒนาทักษะ หรือการต่อยอดอาชีพที่เหมาะสมให้กั บ
ผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบตั้งแต่กระบวนการผลิต การขาย การตลาด วิธีการเก็บออม เพ่ือสร้างคุณค่า 
และคลายความวิตกกังวลในเรื่องรายได้และภาระหนี้สินแก่ผู้สูงอายุ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมี
ศักดิ์ศรี อีกทั้งจะต้องด าเนินการในการสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้เพ่ือการยังชีพด้วยตนเอง โดยทุก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านศักยภาพของผู้สูงอายุ ทุกชุมชน และใช้
เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 
มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพให้สามารถท างานเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเอง นอกจากนั้นยังต้องมีการ
กระตุ้นส่งเสริมการออม ก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือให้ได้ข้อมูลรายละเอียดเพ่ิมเติมถึงสภาพ
ปัญหาและความต้องการอันแท้จริงของผู้สูงอายุที่มีต่อการจัดสวัสดิการสังคม เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้สูงอายุอย่างท่ัวถึง  
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  2.2 ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น คณะผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนด
นโยบาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ให้บริการแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากรที่ศึกษาใน
งานวิจัยนี้เป็นผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้รับบริการเท่านั้น ถ้าเพ่ิมเติมกลุ่มประชาการที่ท าการศึกษา ซึ่งอาจจะ
ได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติดูแลผู้สูงอายุในพ้ืนที่ น าไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา
คุณภาพของการให้บริการ การจัดสวัสดิการสังคมให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้สูงอายุ อันจะ
น ามาซึ่งความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  2.3 ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการ
การท างานร่วมกันทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ กล่าวคือ การวิเคราะห์สภาพปัญหาและความ
ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การก าหนดทิศทางการพัฒนา และการก าหนดเจ้าภาพในการท างาน
โดยยึดหลักการส่งเสริมและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
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การจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบง : การวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหา
อุปสรรคในการด าเนินงาน 
Flood Risk Management of Libong Island: The Analysis of Supporting 
Factors and Obstacles 

 
ศิวะ ยงประเดิม     Siwa Youngpraderm1 

สมพร คุณวิชิต       Somporn Khunwishit2  

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ
จัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบง จังหวัดตรัง พ้ืนที่ศึกษาเป็น 2 หมู่บ้านที่ประสบปัญหาอุทกภัย
บ่อยครั้ง ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับผู้ให้ข้อมูล
หลัก จ านวน 34 คน ซึ่งถูกคัดเลือกด้วยวิธีเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ จากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ 
เชิงอุปนัย  
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยเกื้อหนุนมาจาก (1) คุณลักษณะของผู้น าชุมชนและผู้น าศาสนาที่ท าให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของชุมชน (2) รูปแบบการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน ซึ่งเกิดจากการที่คนในชุมชนมองปัญหาภัยพิบัติว่าเป็นปัญหาสาธารณะ ที่ต้องร่วมกัน
แก้ไขจึงเต็มใจที่จะเข้ามามีส่วนร่วมอย่างสมัครสมานสามัคคี  และ (3) ความสามัคคีของคนในชุมชน 
ซึ่งมาจากความเป็นเครือญาติ ส าหรับปัจจัยที่เป็นปัญหา/อุปสรรคสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มปัญหาในเชิงกายภาพ/โครงสร้าง และกลุ่มปัญหาที่ไม่ใช่โครงสร้าง จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้
จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่ เหมาะสมกับบริบทในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกาะลิบงมีแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติท่ีดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
ค าส าคัญ: ความเสี่ยงอุทกภัย  การจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติ  เกาะลิบง 
 
Abstract  
 The main purpose of this research was to identify supporting factors and 
obstacles in managing flood risk of Libong Island, Trang Province. The study areas of 
this study were two villages which were prone to flood disaster and often hit by 
flooding since 2010. Snowball sampling was employed to select 34 key informants. 
Data were collected using in-depth and focused-group interviews, and then, analyzed 
using induction analysis to identify conceptual themes. Findings are as follows: 

1 นักศึกษาระดับปริญญาโท หลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
E-mail: siwa.y@psu.ac.th  
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 Three main themes were identified as supporting factors for flood risk 
management in Libong Island. These included: (1) Village and religious leaders who 
were able to gain active participation and commitment from village members; (2) 
Public problem-based participation; and (3) Social cohesion of village members as 
most of them were relatives. In terms of obstacles, there were two major groups of 
problems that hindered the implementation of flood risk management measures in this 
island. These groups of problems were categorized into physical/structural and non-
structural. Details were also discussed in the paper. Based on all these findings, 
recommendations based on community-based disaster risk management (CBDRM) 
approached were made for Libong Island to better manage flood risk in the future.  
 
Keywords: Flood Risk, Disaster Risk Management, Libong Island 
  
บทน า 
 เกาะลิบง มีลักษณะคล้ายรูปสามเหลี่ยมฐานภูเขา แผ่เป็นรูปแนวยาวไปทิศเหนือและทิศใต้
จากนั้นค่อยลาดเอียงลงมาทางทิศตะวันออก  จนกระทั่งเป็นที่ราบก่อนถึงชายทะเล โดยอยู่ภายใต้ 
ลมมรสุม 2 ลักษณะ คือ (1) ลมพรัด3 เป็นลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดจากมหาสมุทรเข้าหาฝั่งเกาะ 
ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เกิดช่วงพฤษภาคมถึงปลายพฤศจิกายน (2) ลมออก4 เป็นลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากทะเลจีนใต้ฝั่งภาคใต้ตะวันออก เข้าสู่เกาะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
เกิดในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงเมษายน (นิสิต ชัยฤทธิ์, 2562) แม้ว่าสภาพภูมิศาสตร์ของเกาะลิบง 
หากมองโดยทั่วไปโอกาสการเกิดอุทกภัยมีความเป็นไปได้น้อย แต่ในทางตรงกันข้ามพบว่า ใน 10 ปี 
ที่ผ่านมา (2553-2563) เกิดเหตุการณ์อุทกภัยสูงถึง 7 ครั้ง ดังตัวอย่างเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายรุนแรงครั้งหนึ่ง คือ อุทกภัยในปี 2559 ที่ได้เกิดน้ าท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในเกาะลิบง 
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่หมู่ที่  1 บ้านโคกสะท้อน หมู่ที่  7 บ้านทรายแก้ว และพ้ืนที่ได้รับ
ผลกระทบมากที่สุดคือ หมู่ที่  4 บ้านบาตูปูเต๊ะและหมู่ที่  5 บ้านหลังเขา โดยน้ าป่าไหลหลากเข้า 
สู่บ้านเรือนพังเสียหาย 3 หลัง ท าให้ชาวบ้านต้องอพยพทรัพย์สินกว่า 40 ครัวเรือน เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
เส้นทางน้ าไหลลงสู่ทะเลและเป็นพ้ืนที่เสี่ยงดินโคลนถล่ม ส าหรับการฟ้ืนฟูและเยียวยาที่ผ่านมานั้น 
เป็นเพียงการจ่ายเงินค่าชดเชยความเสียหายจากหน่วยงานภาครัฐให้กับชาวบ้านและการเฝ้าระวัง 
ในชุมชนไม่ได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ5 (อับดลรอหีม ขุนรักษา, 2562) และที่ส าคัญไม่มีการ
ด าเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังในระดับอ าเภอและจังหวัด เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบง จึงประสบปัญหาอุทกภัยเป็นบ่อยครั้ง 
 จากปรากฎการณ์ดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยโดยเลือก
พ้ืนที่ศึกษา คือ เกาะลิบง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่มีความล่อแหลมหรือเปิดรับต่อ
อุทกภัยภายในเกาะค่อนข้างบ่อย ทั้งยังเป็นพ้ืนที่เกาะห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่เสี่ยงต่อการถูกตัดขาด 

3 เป็นภาษาถิ่นชาวใต้ ในภาษากลางหมายถึง ลมมรสุม จากการอธิบายของนิสิต ชัยฤทธิ์. อ้างแล้ว 
4 เป็นภาษาถิ่นชาวใต้ ในภาษากลางหมายถึง ลมสงบ จากการอธิบายของนิสิต ชยัฤทธิ์. อ้างแล้ว 
5 สัมภาษณ์ นายอับดลรอหีม ขุนรักษา, 25 พฤษภาคม 2562. 
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จากโลกภายนอก การช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยามเกิดภัยพิบัติเป็นไปอย่างยากล าบากดังนั้น 
ควรที่จะมีการศึกษาว่า ที่ผ่านมามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยอย่างไร และการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านในการรับมืออุทกภัยภายในเกาะลิบงมีรูปแบบอย่างไร เพ่ือที่ผู้วิจัยจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์
ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรค รวมทั้งจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย 
ที่เหมาะสมส าหรับชุมชนเกาะลิบงในอนาคตต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย
ของเกาะลิบง 
 2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางในการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยที่เหมาะสมกับบริบทของเกาะลิบง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ด้านวิชาการ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนและอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะที่ใช้แนวคิด
การจัดการภัยพิบัติโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน ส าหรับการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบงนั้น 
ที่เป็นพ้ืนที่กรณีศึกษาใหม่ที่จะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ในศาสตร์การจัดการภัยพิบัติได้  
 2. ด้านชุมชนและสังคม องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหมู่เกาะอ่ืน ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กันในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย สามารถน าผลการศึกษาและแนวทางข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน ทิศทางการพัฒนาชุมชนในการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในอนาคตได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติเป็นการด าเนินการเพ่ือลดความเสียหายต่อชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการลดปัจจัยที่อาจเป็น ความเสี่ยง
ล่วงหน้าก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น ซึ่งแตกต่างจากแนวคิดภัยพิบัติในอดีตที่เน้นด าเนินการ ในรูปแบบ
การรับมือ โดย Philips, Neal and Webb (2012)  ได้อธิบายกิจกรรมการจัดการภัยพิบัติประกอบด้วย 
4 กลุ่มกิจกรรมที่สัมพันธ์กันใน 3 ช่วงเวลา ได้แก่ ก่อนเกิดภัยพิบัติเป็นช่วงที่จะต้องหาโอกาสหรือ
แนวทางเพ่ือลดผลกระทบภัยพิบัติผ่านกิจกรรม 2 กิจกรรมที่เกิดขึ้น กล่าวคือ การป้องกัน/การลด
ผลกระทบ กับการเตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือ โดยหากด าเนินการในกิจกรรมดังกล่าวได้ดีจะท าให้การ
รับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพ และช่วยให้สามารถฟ้ืนฟไูด้รวดเร็วขึ้น 
 ความเสี่ยงภัยพิบัติที่ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) ภัย เป็นเหตุการณ์ที่อาจสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน (2) ความเปราะบาง คือ ลักษณะของคน ชุมชนและสิ่งก่อสร้างที่
อ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบจากภัย (3) การเปิดรับ/ความล่อแหลม หมายถึง ลักษณะพ้ืนที่หรือสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยที่อยู่บนพ้ืนที่เสี่ยงที่จะเกิดภัยขึ้นได้ (4) ความสามารถในการรับมือของบุคคลหรือ
ชุมชนในการรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้น (สมพร คุณวิชิต, 2561) โดยสามารถอธิบายเป็นสมการได้ ดังนี้ 
 

ความเสี่ยงเกิดภัยพิบัติ (Disaster)  =     ภัย X ความเปราะบาง X ความล่อแหลม 
     ความสามารถในการรับมือ  
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 ส าหรับความหมายของการจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น มีตัวอย่างนักวิชาการ
หลายท่านที่ได้น าเสนอแนวคิด เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2550), รณณภัทร พันโกฐิ (2560), 
Salajegheh, & Pirmoradi (2013), Zwi et al. (2013), Sjostedt, & Sturegard (2015), Umma et al. 
(2013), Shaw (2016) และ Department of Disaster Management (DDM) (2010) ของประเทศภูฎาน 
โดยมีความเห็นความสอดคล้องกันในลักษณะที่ว่า จัดการความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เป็นการ
ด าเนินงานจัดการภัยพิบัติที่ให้ชุมชนเป็นหัวใจหลัก ในการขับเคลื่อนการจัดการภัยพิบัติในชุมชนเพ่ือ
ด าเนินการป้องกัน บรรเทา และฟ้ืนฟูอย่าง มีส่วนร่วมของประชาชนในการวางแผนตัดสินใจและก าหนด
แนวทางในการบริหารจัดการภัยพิบัติเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด โดยมี
หลักการด าเนินการ ได้แก่ การก าหนดข้อมูลพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจสภาพของชุมชน การประเมินความเสี่ยง
ภัยพิบัติของชุมชนทั้ง 4 องค์ประกอบการจัดท าแผนจัดการความเสี่ยงภัยพิบัติในชุมชนเพ่ือน าไปปฏิบัติ  
การประเมินผลการด าเนินงานและปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้เหมาะสมกับพ้ืนที ่ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัย
เชิงประจักษ์ที่เกี่ยวข้องทั้ง ไททัศน์  มาลาและคณะ (2556), วิทยา อาภรณ์ กิตติศักดิ์ จันทร์ใหม่และคณะ 
(2559) และเพ็ญประภา ภัทรานุกรมและคณะ (2558) งานวิจัยเหล่านี้น ามาสู่ข้อค้นพบท่ีสอดคล้องกันว่า 
ในช่วงก่อนเกิดอุทกภัย ชุมชนมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การประชุมแผนรับมือภัย
พิบัติการเขียนแผนที่ภัยพิบัติ ต่อมาขณะเกิดอุทกภัย ชุมชนมีมาตรการด าเนินการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน 
เช่น ใช้หอกระจายข่าวประกาศ เสียงตามสาย การประสานงานกับศูนย์จัดการภัยพิบัติในพ้ืนที่ การจัดเตรียม
อาสาสมัคร และการระดมทรัพยากรในพ้ืนที่ รวมทั้งหลังเกิดอุทกภัย ด้านการฟ้ืนฟูและเยียวยาของเครือข่าย
มี ก ารส า ร วจข้ อ มู ล ค ว าม เสี ย ห าย ใน ชุ ม ช น  เช่ น  ค รั ว เรื อ น ที่ ป ร ะส บ ภั ย  ที่ อ ยู่ อ าศั ย 
จ านวนผู้ เสียชีวิต จัดท าแผนสร้างที่อยู่อาศัยและซ่อมแซมระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การประสานงาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรับการสนับสนุนเยียวยาทั้งในด้านร่างกายและจิตใจผู้ประสบอุทกภัย  ขณะที่
งานวิจัยของ Habiba et al. (2013) งานของ Salajegheh and Pirmordi (2013) และงานของ Sjostedt 
and Stureqard (2015) ก็มีผลการศึกษาที่คล้ายคลึงกันนั่นคือ การจัดความเสี่ยงโดยใช้ชุมชนเป็นฐานนั้น 
เป็นการด าเนินการจากระดับล่างคือ ชาวบ้านในชุมชนสู่ระดับบน (หน่วยงานภาครัฐ) โดยวิธีการเพ่ิมขีด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ชุ ม ช น ให้ ชุ ม ช น เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร ทั้ ง ห ม ด 
ในการจัดการภัยพิบัติ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังจากเกิดภัยพิบัติ สิ่งส าคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนแนวคิดนี้คือ การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนและความเป็นเจ้าของพ้ืนที่ส่งผลให้ชุมชนเตรียม
ความพร้อมก่อนเกิดภัยพิบัติ 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากแนวคิด/ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น ามาพัฒนาเป็นกรอบ
แนวคิดส าหรับการวิจัย ดังแผนภาพด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

ปัจจัยเกือ้หนุน 
ด้านผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

แนวทางการจัดการความเส่ียงอุทกภัย
ส าหรับเกาะลิบง ปัญหาและอุปสรรค 

เชิงโครงสร้าง / ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) พ้ืนที่วิจัย คือ หมู่บ้านใน
เกาะลิบง ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะและหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา โดยผู้วิจัยได้คัดเลือกและก าหนด
คุณสมบัติผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ต้องเป็นผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้ที่มีความรู้ด้าน 
การจัดการภัยพิบัติชุมชนในเบื้องต้นหรือเป็นผู้เผชิญอุทกภัยที่ผ่านมา โดยท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าศาสนา หัวหน้า
ครัวเรือน สตรี คนชราและผู้มีประสบการณ์ในการเผชิญอุทกภัยที่ผ่านมาจ านวน 34 คน ซึ่งใช้วิธีเลือก
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling)  โดยอาศัยการแนะน าของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่ได้เก็บข้อมูลหรือ
มีคุณลักษณะตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยศึกษาในขั้นต้นที่สามารถให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ได้และแนะน ารายชื่อที่
จะมาให้สัมภาษณ์เป็นรายต่อไปโดยผู้วิจัยเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ไปจนกว่าจะได้กลุ่มตัวอย่างครบตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัยประกอบด้วย 
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary  Data) การสัมภาษณ์ เชิ งลึก  (In-depth 
Interview) โดยมีการตั้งค าถามปลายเปิดที่พัฒนามาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัย การสนทนากลุ่ม 
(Focus-group Interview) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) และการ
จัดท าแผนที่ (Mapping) ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย 
(Analytic Induction) เป็นการตีความและสร้างข้อสรุปจากปรากฎการณ์ที่มองเห็น เช่น การท ามาหา
กิน การประชุม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมโดยตั้งสมมติฐานชั่วคราว Working Hypothesis) ในสนาม
วิจัย (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) รวมทั้งสรุปที่ความหมายว่า เป็นอย่างไรและจัดท าตารางหา
ความสัมพันธ์เพ่ือวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์นั้น มีอะไรที่สัมพันธ์และซ้ ากันหรือเกี่ยวข้องกันด้านใดบ้างใน
พ้ืนที่วิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าศาสนา 
หัวหน้าครัวเรือน สตรี วัยรุ่น คนชราและประชาชนหรือผู้มีประสบการณ์ในการเผชิญอุทกภัยที่ผ่านมา 
สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบค าถามตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได ้ดังนี้ 
 

1. สภาพความเสี่ยงภัยพิบัติของพื้นที่ เกาะลิบง พบว่าการเกิดอุทกภัยในปี 2559-2563 
มีลักษณะการเกิดน้ าท่วมแบบฉับพลัน ซึ่งส่วนหนึ่งนอกจากจะเป็นเพราะลมมรสุมแล้ว ยังเกิดจาก  
สภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่ คือ มีสายคลองบนภูเขาซ่ึงเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า 2 สาย ได้แก่ สายคลองหมู่ที่ 5
บ้านหลังเขาและหมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะ ไหลเข้าสู่บ้านบาตูปูเต๊ะในพ้ืนที่ของชาวบ้านซึ่งเป็นพ้ืนที่รับน้ า
และเข้าท่วมหมู่ที่  7 บ้านทรายแก้วซึ่งเป็นพ้ืนที่ปลายน้ าไหลลงสู่ทะเล โดยสอดคล้องกับข้อมูล 
ค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
 “น้ าที่ ได้ท่วมทั้ง 2 หมู่บ้านมาจากสายคลองที่อยู่บนภูเขาหมู่ที่  4 มันแยกเป็น 2 สาย 
และชาวบ้านตั้งบ้านใกล้เนินเขาและพ้ืนที่ทางผ่านของน้ า เลยแก้ปัญหาไม่จบเสียที”(เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล
คนที่ 1, 25 กุมภาพันธ์ 2563: สัมภาษณ์) 
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2. ปัจจัยเกื้อหนุน 
     2.1 ปัจจัยเกื้อหนุนด้านผู้น า จากการลงพ้ืนที่โดยวิเคราะห์จากปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึนพบว่า 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและผู้น าศาสนา เป็นผู้ที่มีความสามารถในการจูงใจ และโน้มน้าวใจชาวบ้าน
ต่อการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในเกาะลิบง โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.1.1. ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้น าที่ใจถึง พ่ึงได้ ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของผู้ใหญ่บ้านประชุม 
เจริญฤทธิ์ ที่มีความใจกล้าในการตัดสินใจ อย่างเช่นในกรณีหลังเกิดอุทกภัย การซ่อมแซมบ้านเรือนหาก
ชาวบ้านคนไหนเดือดร้อน เรื่องเงินซ่อมแซมบ้าน ผู้ใหญ่บ้านจะส ารองเงินจ่ายให้ก่อน หรือแม้กระทั่ง
การระดมชาวบ้านในพ้ืนที่ใกล้เคียงเข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัย ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้
ริเริ่มสัมพันธ์กับค าสัมภาษณ์ของตัวแทนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดังต่อไปนี้   
  “เวลาลูกบ้านคนไหนมีปัญหาเช่น การทะเลาะกันหรือปัญหาเรื่องที่ดิน ผู้ใหญ่จะให้
ค าปรึกษาเพ่ือหาทางออกให้ หรือแม้กระทั่งบางบ้านไม่มีเงินซื้อหลังคามาซ่อมบ้าน แกจะออกให้ก่อน 
ถ้าราคาของไม่เกินหลักพันแกก็จะไม่ขอคืน” (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 25 มกราคม 2563: 
สัมภาษณ์) 
  2.1.2. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเข้าถึงประชาชนได้เป็นอย่างดี  ตัวอย่างผู้น าชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างชาวบ้านเป็นประจักษ์ในหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา คือ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สุชาติ เจะเหลา 
ลักษณะอุปนิสัยเป็นกันเอง ชาวบ้านพูดคุยได้ทุกเรื่อง ท าให้ประชาชนเต็มใจที่จะเข้ามาร่วมแก้ปัญหา
อุทกภัย ดังทีต่ัวแทนชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา ได้ให้รายละเอียดไว้ว่า  
  “ผู้ช่วยชาติ จะคอยเข้ามาถามความเป็นอยู่ว่าเป็นไงบ้าง คอยบอกข่าวเวลามีประชุม
หมู่บ้านให้เข้าไปประชุมด้วย” (หัวหน้าครัวเรือนประสบอุทกภัยคนที่ 2, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  2.1.3. โต๊ะอิหม่ามกับศรัทธาของชาวบ้าน จากการเก็บข้อมูลพบว่า โต๊ะอิหม่าม
เปรียบเสมือนเป็นผู้ชี้น าหรือครูในการน าไปสู่หนทางที่ถูกต้องจนกลายเป็นความศรัทธาในตัวโต๊ะอิหม่าม
ท าให้การประสานงานหรือการแจ้งเตือนข่าวสารจากโต๊ะอิหม่าม ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชาวบ้านเป็น
อย่างดี เพราะโต๊ะอิหม่ามจะเข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านโดยตรงดังค าสัมภาษณ์ต่อไปนี้ 
  “เรามีการละหมาดใหญ่ในวันศุกร์ของสัปดาห์ ชาวบ้านจะมาละหมาดกันหมด เราจะ
ใช้พ้ืนที่ตรงนั้น เป็นพ้ืนที่พูดคุยปัญหาต่าง ๆ ของชาวบ้าน หากเข้าช่วงน้ าหลากผู้ใหญ่บ้านก็จะมาบอก
ข่าวและให้เราแจ้งผ่านทางเสียงตามสายที่มัสยิด” (ผู้น าศาสนาคนที่ 1, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “อิหม่ามนิสิต เป็นคนประกาศในหมู่บ้านทุกครั้ง ชาวบ้านไปเข้าร่วมกิจกรรมตามที่แก
บอกบางคนส่งน้ ายางเสร็จในช่วงก่อนเที่ยงก็จะรีบเข้าร่วมกิจกรรมที่มัสยิด” (หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบ
อุทกภัยคนที่ 1, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
    2.2 ปัจจัยเกื้อหนุนด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    การมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ขับเคลื่อนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในเกาะลิบงให้ประสบความส าเร็จ โดยมี 3 ลักษณะดังต่อไปนี้ 
  2.2.1. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากปัญหาสาธารณะในชุมชน จากการที่พ้ืนที่ดังกล่าวนี้
ได้รับผลกระทบน้ าท่วมอยู่บ่อยครั้ง จึงท าให้ผู้น าชุมชนและชาวบ้านสนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน มองว่าเป็นปัญหาสาธารณะ ดังค าสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 
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  “ทุกคนมองเห็นปัญหาน้ าท่วมว่าเกิดจากอะไร บ้านผมอยู่ในพ้ืนที่เสี่ยงใกล้เนินเขาสูง 
และรับน้ าก่อนเพ่ือนแต่เราร่วมด้วยช่วยกัน บ้านใครที่ถูกน้ าป่าพัดเข้าหนัก เราก็จะไปช่วยผลักไม้
ออกไป” (หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 3, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “น้ าท่วมทุกครั้ง ทุกคนต่างเตรียมขนของไว้ที่สูงทุกครั้ง จ้ะ6คิดว่าการแก้ปัญหาเราทุก
คนที่อยู่ในพ้ืนที่ต้องช่วยกันแก้ปัญหาน้ าท่วม มีบางพ้ืนที่ใกล้ริมทะเลที่ชาวบ้านไม่ยอมให้ทางอบต.ขุดท่อ
ผ่ากลางระบายน้ า” (สตรีผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 1, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  2.2.2. การมีส่วนร่วมที่เกิดจากความสามัคคีในชุมชน 
  จากข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า ในช่วงขณะเกิดอุทกภัยหรือการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน
ของชาวบ้านเกาะลิบง การเข้าช่วยเหลือของหน่วยงานภาครัฐจากแผ่นดินใหญ่ไม่สามารถโดยเข้า
ช่วยเหลือได้โดยทันที ท าให้ชาวบ้านต้องช่วยเหลือกันเอง ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือทั้งในเรื่อง
การประกอบอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัย ใครมีวัตถุดิบที่น ามาประกอบอาหารได้ก็จะมาบริจาคช่วยเหลือ ซึ่ง
กันและกันในสถานที่พักพิงชั่วคราว สัมพันธ์กับค าสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยให้สัมภาษณ์ไว้ดังนี้ 
 “จ้ะท าอาหาร หุงข้าวกับข้าวยังชีพ มีกลุ่มแม่บ้านมาช่วยกันท ากับข้าวที่โรงครัวมัสยิด เรา
ช่วยกันอยู่เสมอ ในยามปกติเราก็จะช่วยท าอาหารในงานเลี้ยงส าคัญทางศาสนา ไม่คิดค่าแรง ท าด้วยใจ” 
(สตรีประสบอุทกภัยผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์)  
  2.2.3. การมีส่วนร่วมที่มีพื้นฐานจากการเป็นเครือญาติ 
  หลังจากอุทกภัยสิ้นสุดลง ผู้น าชุมชนและชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันฟ้ืนฟูและพัฒนา
ชุมชนเพ่ือให้ชุมชนกลับสู่สภาวะปกติ โดยทุกคนได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ซึ่งความสามัคคีในชุมชนนั้น 
ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่มีความสัมพันธ์แบบเครือญาตินั่นเอง ซึ่งถือเป็นทรัพยากรหรือเป็นจุดแข็งส าคัญ
ของชาวบ้านในเกาะแห่งนี้ ในการร่วมกันท ากิจกรรมหรือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับ 
ค าสัมภาษณข์องผู้ประสบภัยดังนี้ 
  “พอน้ าหลากไปแล้ว ผมกับเพ่ือนบ้านก็ช่วยกันขนของเข้าบ้าน ถ้าบ้านของผมเสร็จ
แล้ว ผมก็จะไปช่วยขนของที่บ้านญาติและเพ่ือนบ้านเราอยู่กันแบบพ่ึงพากัน” (หัวหน้าครัวเรือนผู้
ประสบอุทกภัยคนที่ 5, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
 

3. ปั จจั ยที่ เป็ น ปัญ หา อุปสรรค ใน การจั ด การความ เสี่ ย ง อุท กภั ย ใน เกาะลิ บ ง 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะส าคัญ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 ปัญหาและอุปสรรคในเชิงกายภาพและโครงสร้าง  
เป็นปัญหาเกิดจากกายภาพหรือสิ่งปลูกสร้างของชุมชนเกาะลิบง ได้แก่ 
  3.1.1. ลักษณะภูมิศาสตร์มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย พบว่า หมู่ที่ 4 บ้านบาตูปู
เต๊ะเป็นพื้นที่รับน้ ามาจากสายคลองที่อยู่บนภูเขา เพราะเป็นพ้ืนที่เนินเขาสูงลงสู่พ้ืนที่ราบต่ าจนถึงชุมชน
ชาวประมงใกล้ริมทะเลหมู่ที่ 7 บ้านทรายแก้ว ซึ่งเป็นพ้ืนที่น้ าป่าไหลผ่านลงสู่ทะเลประกอบกับในช่วง
เหตุการณ์แต่ละปีจะมีการเกิดน้ าทะเลหนุนสูง ท าให้บ้านเรือนของชาวบ้านที่ใกล้ริมทะเลได้รับ
ผลกระทบรวมทั้งพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขาเป็นแอ่งกระทะอยู่ระหว่างกลางเนินเขา เมื่อเกิดน้ าป่าไหล

6 จ้ะหรือจะ เป็นภาษาอิสลามทีแ่ทนการเรียกตนเองว่า พี่สาว จากการอธิบายของนิสิต ชัยฤทธิ์. อ้างแล้ว 
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หลากจากภูเขาสูงจะพัดพาเศษท่อนไม้ลงสู่พ้ืนที่สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพ้ืนที่ต้นน้ าเป็น
อย่างมากสัมพันธ์กับค าให้สัมภาษณ์ของตัวแทนผู้ประสบภัย ดังนี้ 
  “น้ าไหลมาจากสายคลองบนภูเขา เป็นคลอง 2 สายไหลไปหมู่ 4 และ หมู่ 5 ก่อนบ้าน
ผมจะสร้างแบบใต้ถุนสูงเมื่อก่อนเป็นแบบบ้านติดพ้ืนดินน้ าป่าไหลหลาก ไม่เคยขนของทันเลย” 
(หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 2, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  3.1.2. การสร้างถนนกีดขวางเส้นทางน้ าไหลธรรมชาติ พบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลิบง มีการก่อสร้างถนนสัญจรในหมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะและหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขาความสูงของ
ถนนเหนือดินปกติสูง 15 เซนติเมตร หากเข้าช่วงมรสุมพายุฝนตกหนักติดต่อกัน 1-3 วัน จะเกิดน้ าท่วม
ฉับพลัน รถมอเตอร์ไซด์และรถกระบะไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สัมพันธ์กับค าสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยดังนี้ 
  “ถนนข้างเข้าหมู่บ้านไม่ได้เป็นถนนลาดยางหรือคอนกรีต แต่เป็นถนนที่ปูด้วยอิฐตัว
หนอนจะสูงกว่าถนนธรรมดา ซึ่งทนกว่าถนนทั่วไปแต่ข้อเสียคือ น้ าไม่สามารถไหลไปอีกฝั่งหนึ่งได้ เมื่อ
ฝนตกปกติน้ าจะท่วมขังแต่ใช้เวลาในการระบายประมาณ 1-2 ชั่วโมง” (หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบ
อุทกภัยคนที่ 6,  18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  3.1.3. การขุดลอกคูระบายน้ าไม่ได้ก่อสร้างแบบคอนกรีต พบว่า การขุดคลองเพ่ือ
ป้องกันน้ าท่วมในช่วงเกิดฝนตกหนักและฤดูน้ าหลากในพ้ืนที่หมู่ที่ 5 บ้านหลังเขานั้น เป็นการขุดแบบ
ร่องน้ าโดยใช้ดินเป็นผนังกันน้ า ไม่มีการก่อสร้างเทคอนกรีต เมื่อฝนตกหนักและน้ าป่าไหลหลากเกิดการ
สะสมของตะกอนดินและพัดพาเศษไม้อุดคูระบายน้ าท าให้เกิดน้ าท่วม ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ประสบภัย
ดังนี้ 
  “ใครไม่รู้ออกแบบท่อ น้ ามันไหลช้า ขยะก็ไปอุดและขนาดของท่อความกว้างของท่อ
ประมาณ60 เซนติเมตรเองแล้วจะไปไหลทันได้อย่างไร ก็ท่วมหลังบ้านชาวบ้านสิ” (หัวหน้าครัวเรือนผู้
ประสบอุทกภัยคนที่ 4, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “อบต.เกาะลิบงขุดท่อหลังบ้านฉัน แต่เวลาฝนตกหนักน้ าก็ไหลไม่ทันเอ่อท่วมหลังบ้าน
ฉันอีก ท่อนั้นไม่ได้ช่วยอะไรเลย” (สตรีผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 1, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์)  
     3.2 ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้าง นอกจากปัญหาทางภูมิศาสตร์ที่ เป็น 
ความล่อแหลมและสิ่งก่อสร้างเป็นความเปราะบางของชุมชนเกาะลิบงแล้วนั้น ผู้วิจัยยังพบอีกว่ามีปัญหา
ที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ด้านที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างที่คอยเพ่ิมความเสี่ยงอุทกภัยในชุมชนเกาะลิบง
เช่นเดียวกัน ดังนี้ 
  3.2.1. การรับรู้ความเสี่ยงและการเตรียมความพร้อมของประชาชน พบว่า เกิดจาก
ความประมาทและไม่มีการเตรียมตัวป้องกัน ชาวบ้านส่วนใหญ่เชื่อว่าไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นเพราะเป็น
พ้ืนที่เกาะน้ าป่าน่าจะไหลลงสู่ทะเลได้รวดเร็ว ดังค าสัมภาษณ์ของผู้ประสบภัยต่อไปนี้ 
  “น้ าท่วมครั้งแรกในปี 54 ตอนนั้นครอบครัวผมไม่ได้เฝ้าระวัง กว่าจะรู้ตัวอีกทีตื่นมา
ตอนเช้าแล้วเพ่ือนบ้านตะโกนว่าน้ าท่วมๆ ตอนนั้นโชคดีที่มีอาหารพอยังชีพได้ประมาณ 2-3 วัน ผู้น า
ชุมชนตอนนั้นก็ไม่ได้วางแผนจัดการน้ าท่วมเพราะเป็นน้ าท่วมฉับพลัน” (หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบ
อุทกภัยคนที่ 5, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะน้ าท่วมหนัก ตอนแรกเข้าใจว่าเป็นน้ าที่ไหลธรรมดา แต่จริง
แล้วเป็นน้ าป่าไหลหลากที่มาจากบนเนินเขา” (หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 6, 18 มกราคม 
2563: สัมภาษณ์) 
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  3.2.2. ปัญหาชาวบ้านไม่สละพื้นที่เพื่อขุดคูระบายน้ า ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะลิบงพยายามแก้ปัญหาน้ าท่วมอย่างถาวร โดยการขุดคูคลองไม่ผ่านคูระบายน้ าหมู่ที่ 7 
บ้านทรายแก้ว เพ่ือเบี่ยงเบนทางน้ าเป็น 2 เส้นทางลงสู่ทะเล แต่พบว่า ชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าว
ไม่ยิมยอมสละพ้ืนที่ในการขุดคูระบายน้ า ท าให้โครงการขุดคูระบายน้ าได้เพียง 500 เมตร สัมพันธ์กับค า
สัมภาษณ์ ของผู้ประสบภัยดังนี้ 
  “จ้ะไม่กล้าให้ดิน อบต.เข้าขุดคลองหรอก จ้ะกลัวเขาจะยึดเอาไปท าอย่างอ่ืนขนาดคน
อ่ืนให้แล้วน้ ายังไม่หายท่วมเลย” (สตรีผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 3, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “ผมก็ไม่กล้าให้หรอก ญาติที่อยู่บนฝั่งเคยให้ที่ดินกับทหารเพื่อขุดคลองไปกลายเป็นว่า 
ขุดไม่ตามที่ตกลงไว้ขุดครึ่งไร่แต่เอาเข้าจริง ๆ กลายเป็น 1 ไร่ เรียกร้องอะไรก็ไม่ได้”   
(หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 9, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  3.2.3. การจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร พบว่า การ
ประสานงานของผู้น าชุมชนกับคณะท างานด้วยกันเองยังไม่เป็นระบบเท่าที่ควร ยังสับสนกันอยู่ ไม่มีการ
จัดท าแผนการบริหารสถานการณ์ ในขณะเกิดอุทกภัยหรือสถานการณ์เร่งด่วน ซึ่งเป็นช่วงที่ชาวบ้าน ตื่น
ตระหนกกับเหตุการณ์น้ าท่วมในพื้นที่บ้านเรือนของตนเอง บางครั้งมีอาสาสมัครชาวบ้านร่วมช่วยงานแต่
เข้ามาไม่รู้หน้าที่ ไม่รู้ว่าต้องประสานงานกับผู้น าชุมชนคนไหนอย่างไร ท าให้การประสานงานล่าช้า 
สัมพันธ์กับค าสัมภาษณข์องเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตัวแทนผู้ประสบภัยดังนี้ 
  “แผนงานที่เป็นรูปธรรมไม่มีครับ ผมใช้ความคุ้นเคยในการจัดการมาทุกปี มีม่ัวๆสับสน
กันบ้างแต่ก็จัดการกับน้ าท่วมได้ทัน จะแบ่งเป็นทีมท างานมากกว่า เช่น ทีมกู้ภัย ทีมรักษาความ
ปลอดภัย” (เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3, 25 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “ไม่มีแผนงาน แต่จะมีการประชุมกันแบ่งงานกัน สับสนกันในช่วงเกิดน้ าท่วมในวันแรก 
เพราะสับสนท าอะไรไม่ถูก อยากให้มีแผนงานของหมู่บ้านเหมือนกันเวลาเกิดท าอย่างไร แจ้งใคร” 
(ตัวแทนคนชราผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 2, 18 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  3.2.4. ปัญหาการจ่ายเงินชดเชยชาวบ้านประสบอุทกภัย การส ารวจสภาพความ
เสียหายอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 2 พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่ประสบ
ปัญหาเรื่องการได้รับเงินชดเชยซึ่งชาวบ้านบางรายได้รับเงินชดเชยจ านวน 2,000 บาท บางราย 3,000 
บาท เนื่องจากชาวบ้านคาดหวังจากหน่วยงานภาครัฐจะได้รับเงินชดเชย 33,000 บาท ที่มาจากการ
ประเมินและคาดการณ์ความเสียหายตามความรู้สึกของเจ้าหน้าที่ ท าให้ชาวบ้านไม่พอใจและมีความรู้สึก
ว่าตนไม่ได้รับเงินตามความเสียหายดังกล่าว สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ผู้ประสบภัยดังนี้ 
  “ตอนน้ าท่วมเข้าในบ้านผม ผมได้รับเงินชดเชย 1,000 บาท ซื้อของทดแทนไม่ได้เลย 
ตู้วางทีวีต้องทิ้งเพราะเป็นไม้อัดบวมน้ า เบาะก็ต้องทิ้ง อยากให้ทาง  อบต.ช่วยชดเชยให้เหมาะสม” 
(หัวหน้าครัวเรือนผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 4, 19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
  “ได้ชดเชยเป็นหลังคา อบต. เขาซื้อมาให้แทนอันเก่าที่แตก เขาไม่ได้ให้เป็นเงิน เข้ามา
เก็บข้อมูลถ่ายภาพแล้วก็พูดคุยกับจ้ะเรื่องค่าใช้จ่ายและเขาก็ไป” (สตรีผู้ประสบอุทกภัยคนที่ 2, 
19 มกราคม 2563: สัมภาษณ์) 
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สรุปและอภิปรายผล  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นพบว่า ในชุมชนเกาะลิบงมีความเสี่ยงภัยพิบัติในพ้ืนที่ คือ 

อุทกภัย เป็นความเป็นไปได้หรือปรากฎการณ์อย่างหนึ่งของอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นและสร้างผลกระทบต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในชุมชน ซึ่งความเสี่ยงของอุทกภัยนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากตัวของภัยเพียง
อย่างเดียว หากแต่เป็นผลพวงมาจากพ้ืนที่ในชุมชนที่มีความล่อแหลมและท าให้ชุมชนมีโอกาสที่ได้รับ
ผลกระทบมากขึ้น นั้นคือ การที่ชาวบ้านตั้งถิ่นฐานอาคารบ้านเรือน การเกษตรอยู่ในสภาพแวดล้อม
พ้ืนที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย เช่น การตั้งบ้านเรือนชาวบ้านหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขาใกล้เนินเขาหรือพ้ืนที่ลาดชัน ก็
สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและน้ าป่าไหลหลาก และชาวบ้านหมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะที่มีการตั้งบ้านเรือน
ใกล้ริมทะเลและพ้ืนที่ลาดชันเสี่ยงต่อการเกิดน้ าป่าไหลหลากและน้ าทะเลหนุนสูง ประกอบกับด้านความ
เปราะบางทางกายภาพ จากความอ่อนแอของสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนการขุดคูระบายน้ าผิดประเภท 
การสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ าไหล และความเปราะบางทางสังคมในลักษณะของการไม่มีความรู้
เบื้องต้นในการลดผลกระทบ หรือรับมือกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ชุมชนของตนเอง ชาวบ้านขาด
ความรู้ความเข้าใจในโครงการขุดคูระบายน้ าของหน่วยงานท้องถิ่น รวมไปถึงการรับรู้ความเสี่ยงภัยพิบัติ
และการเตรียมความพร้อมค่อนข้างต่ า เหล่านี้ถือเป็นปัญหาอุปสรรคในการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย
ของเกาะลิบง ส าหรับปัจจัยที่คอยเกื้อหนุนให้ชุมชนในเกาะลิบงยังคงบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัย
ในช่วงที่ผ่านมาได้ ซึ่งนั้นก็เป็นเพราะว่ามีผู้น าที่ดีและการร่วมมือ  ที่ดีของคนในชุมชนเองจึงถือเป็น
ศักยภาพของชุมชนนั่นเอง  
 
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยส าหรับเกาะลิบง    
 จากการวิเคราะห์สภาพความเสี่ยงพ้ืนที่ ทั้งปัจจัยเกื้อหนุนและปัญหาอุปสรรค ผู้วิจัยมองว่าการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยของเกาะลิบงในปัจจุบัน ค่อนข้างไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เห็นได้จากการ
จัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน ชาวบ้านตื่นตระหนก สับสนวุ่นวาย
กับสถานการณ์อุทกภัย แต่มีความโดดเด่นด้านผู้น าและการมีส่วนร่วมของประชาชน ความสัมพันธ์
ใกล้ชิด เกื้อกูลกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะเด่นของชุมชน จากข้อมูลผลการวิจัยข้างต้นจึงน ามาสู่
ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการความเสี่ยงอุทกภัยที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ โดยชุมชนจะต้องด าเนินการ
ในช่วงปกติเพ่ือลดผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งในด้านมาตรการเชิงโครงสร้าง เช่น การขุดคูระบายน้ าแบบ
คอนกรีตในพ้ืนที่ต้นน้ าหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา เพ่ือลดความล่อแหลมของพ้ืนที่ (Exposure) การปรับ
โครงสร้างบ้านเรือนแบบใต้ถุนสูงให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ริมชายทะเล ในหมู่ที่ 4 บ้านบาตูปูเต๊ะและพ้ืนที่
กลางน้ ากับปลายน้ าในหมู่ที่ 5 บ้านหลังเขา เพ่ือลดความเปราะบาง (Vulnerability) ของ ที่อยู่อาศัย ใน
ขณะเดียวกันก็ต้องด าเนินมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างควบคู่กันไป เช่น การจัดท าแผนที่ ความเสี่ยง 
การจัดท าแผนบริหารจัดการภัย และการติดตั้งระบบเตือนภัย เป็นต้น เพ่ือเป็นการ  เพ่ิมศักยภาพ 
(Capacity) ชุมชนเกาะลิบงควบคู่ไปด้วยกันนั่นเอง เมื่อก าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงอุทกภัย
ข้างต้นได้แล้ว ให้น าหลักการจัดการภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานซึ่งผู้วิจัยจึงเลือกใช้แนวทางของ 
Department of Management ประเทศภูฏาน (DDM, 2010) มาเป็นแนวทางในการน ามาตรการ
เหล่านั้นไปด าเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 651 -



 1. ศึกษาก าหนดข้อมูลพื้นที่ ชาวบ้านในชุมชนควรร่วมกันศึกษาท าความเข้าใจพ้ืนที่ภายใน
เกาะของตน ว่าหมู่บ้านใดมีความล่อแหลมและความเปราะบางต่อภัยประเภทใด เป็นต้น จากนั้นเลือก
พ้ืนที่ว่า จะด าเนินโครงการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดยใช้ชุมชนเป็นฐานในหมู่บ้านใดบ้าง  
 2. ประเมินความเสี่ยงในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนควรร่วมมือกันในการวิเคราะห์ว่า 
ชุมชนมีความเสี่ยงภัยพิบัติในระดับใด ชุมชนจะมีมาตรการหรือวิธีการในการลดความเสี่ยงได้อย่างไรบ้าง 
ชุมชนควรจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านที่มาจากตัวแทนชาวบ้านในชุมชนมาประชุมเพ่ือท าการวางแผน
ในช่วงก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดอุทกภัยจะต้องมอบหมายบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน  
 3. จัดท าแผนจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในชุมชน หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการในชุมชนและ
ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามฝ่ายงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดท าแผนจัดการความเสี่ยง
อุทกภัยในชุมชนและด าเนินการตามแผนงานที่วางไว้ มีการซักซ้อมการรับมือกับอุทกภัย ผ่านการจ าลอง
สถานการณ์จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีต ซึ่งจะช่วยสร้างความช านาญและความเป็นมืออาชีพ
ในการบริหารจัดการแผนในสถานการณ์ฉุกเฉินให้กับผู้น าชุมชนและชาวบ้านได้ 
 4. การประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขแผนงาน หลังจากการด าเนินแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอุทกภัยโดยชุมชนในช่วงเหตุการณ์แล้ว ชุมชนต้องร่วมกันประเมินผลเพ่ือพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้นในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบในพ้ืนที่อ่ืนเพ่ือทราบถึงศักยภาพของชุมชนในการจัดการความเสี่ยง
อุทกภัยของเกาะลิบง และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับข้อมูลเชิง
บรรยาย เพ่ือจะได้เข้าใจสภาพความเสี่ยงภัยทุกองค์ประกอบได้ดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการวิเคราะห์ใช้เทคนิคเชิงปริมาณโดยการเก็บแบบสอบถาม เช่น ด้านความเปราะบาง
ของชุมชน ความต้องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประชาชนเพ่ือให้เห็นข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ศึกษามากยิ่งขึ้น 
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ความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคาร
แห่งหนึ่งในประเทศไทย 
The Relationship of Competencies Affecting the High Performer 
Attributes of a Thai Bank 
 
ปาริฉัตร อยู่พิทักษ์   Parichat Upitak1  

จุฑามณี ตระกูลมุทุตา   Jutamanee Trakulmututa2  
ฤๅชุตา เทพยากุล   Ruechuta Tepayakul3 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ระดับสมรรถนะ และเพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานธนาคารแห่งหนึ่ง จาก 56 สาขา จ านวน 
280 คน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการ
เลือกแบบเจาะจง เครื่องมือวิจัยที่ถูกพัฒนาขึ้น คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และสมรรถนะ สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และทดสอบสมมติฐานการวิจัย ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

ผลการวิจัยพบว่า ระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และระดับสมรรถนะที่ส่งผล
ต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะมีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะ
ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง โดยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง
เท่ากับ .528 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังนั้น ธนาคารต้องให้ความส าคัญกับสมรรถนะของ
บุคลากร เพราะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุส าคัญต่อการที่บุคลากรจะมีคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน
สูงในอนาคต 
 
ค าส าคัญ: คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง สมรรถนะ ธนาคาร 
 
Abstract   

This research aimed to investigate the attributes of high performer, levels of 
competencies, and the relationship of competencies affecting the high performer 
attributes of a Thai bank. This research is quantitative. The samples included 2 8 0 
persons from 56 branches of a Thai bank. The samples were selected using stratified 
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and nonprobability sampling methods by purposive sampling. The research instrument 
used was a questionnaire about the attributes of high performer and their competency. 
The statistic for testing hypotheses were mean, standard deviation and confirmatory 
factor analysis. 

The findings revealed that the attributes of high performer and competency 
levels affected the attributes of high performer at a very good level. The relationship 
of competency and the attributes of high performer has a positive direct influence on 
the attributes of high performer at .528 with statistical significance at the level of .01. 
Therefore, the bank has to give precedence to the competency of the personnel 
because it is an important cause for people to have attributes of high performer in the 
future. 
 
Keywords: High Performer Attributes, Competency, Bank  
 
บทน า 

ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง เป็นบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างจากคนทั่วไปในองค์กร ด้วยมีทักษะ
ความรู้ ความสามารถที่พิเศษและโดดเด่นจากผู้ อ่ืนอย่างเห็นได้ชัดเจน น ามาซึ่งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรเกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน (Crainer, 1997) ปัจจุบันหลายองค์กรให้
ความส าคัญกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงที่เป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรไปให้ถึงเป้าหมายที่ท้าทายอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด องค์กรที่ต้องการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันจึงต้องมีการเพ่ิมสมรรถนะใน
กลุ่มผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรสมัยใหม่ให้ความส าคัญและเห็นคุณค่าจนถือเป็น
กุญแจหลักที่ท าให้องค์กรอยู่รอดอย่างยั่งยืนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ก าลังเกิดขึ้น (สุพจน์ บุญวิเศษ, 
2554; พรรัตน์ แสดงหาญ, 2556) 
 สมรรถนะ เป็นความสามารถที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลในการกระท าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ สมรรถนะเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ถ้าหากบุคลากรมีสมรรถนะสูงก็จะท า ให้ผลการ
ปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วย (เชียง เภาชิต, 2554; มณฑิรา ยืนนาน, 
2554) สมรรถนะได้มาจากการมีประสบการณ์ในการท างาน การหาความรู้ การได้รับการฝึกอบรมหรือ
พัฒนา ซึ่งจะท าให้สามารถกลายเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงขององค์กร จนท าให้องค์กรนั้นสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547; เอนกลาภ สุทธินันท์, 2548) ทั้งนี้ 
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงนั้นต้องมีปัจจัยที่ส าคัญ คือการเป็นบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงนั่นเอง 
เช่นเดียวกับองค์กรที่เป็นธนาคารจะต้องมีบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงไว้ เพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรได้ตั้งไว้ แต่ปัญหาในปัจจุบันคือ  ไม่มี
การระบุคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในองค์กรที่เป็นธนาคารอย่างชัดเจน ท าให้ยากต่อการ
จ าแนกระหว่างบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และบุคคลากรทั่วไป (Kwon & Rupp, 2013; 
ธัชวิชญ์ ชัยทวีศักดิ์ และ วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์, 2558) 
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จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น น าไปสู่ค าถามวิจัยที่ว่า สมรรถนะส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงของธนาคารหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากการค้นหาความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อ
คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารในบริบทในประเทศไทยยังมีผู้ศึกษาเรื่องนี้น้อย 
(ขวัญสิรี เพ่ิมกว่าเก่า, 2559) การระบุคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจึงมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง 
ท าให้องค์กรสามารถบริหารทุนมนุษย์ได้เป็นระบบและชัดเจนมากขึ้น และองค์กรนั้นสามารถบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้ดกีว่าเดิม 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และเพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของ
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของ
ธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
 
สมมติฐาน 
 1. คุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารอยู่ในระดับมากที่สุด และสมรรถนะ
ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่ในระดับมากที่สุด 

2. สมรรถนะมอิีทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และระดับสมรรถนะ 
2. ทราบถึงความสัมพันธ์ของสมรรถนะต่าง ๆ ที่ส่งผลให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
3. ทราบถึงปัจจัยสมรรถนะที่ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงได้  เพ่ือให้

ธนาคารสามารถน าข้อมูลไปพัฒนาการบริหารทุนมนุษย์ขององค์การอย่างเป็นระบบได้ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

1. คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 
Schultz (1961) ได้ น า เสน อท ฤษ ฎี ทุ น ม นุ ษ ย์  (Human Capital Theory) ไว้ ว่ า  เป็ น

ความสามารถหลาย ๆ อย่างที่อยู่ภายในตัวบุคคลตั้งแต่ก าเนิด เกิดจากการสะสมเรียนรู้ โดยแต่ละบุคคล
จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป สามารถบ่งชี้ถึงความสามารถของแต่ละบุคคลได้ มุ่งเน้นการลงทุนไปที่
ขีดความสามารถและทักษะในการท างานของบุคลากรในองค์กร จะเห็นได้ว่า ทุนมนุษย์ให้ความส าคัญ
กับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้เกิดผลการด าเนินการที่เพ่ิมขึ้น  (Rastogi, 2002) เช่นเดียวกับ
การที่มีผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในองค์กร ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีลักษณะที่พิเศษจากบุคคลทั่วไป ทั้งด้าน
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ หากองค์กรหันมาลงทุนกับบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง จะเป็น
การลงทุนที่คุ้มค่า เพราะบุคลากรเหล่านั้นจะสามารถสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างมหาศาล สามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรได้ อีกทั้งยังมีความได้เปรียบในการแข่งขันระหว่างองค์กรอีกด้วย (สุพจน์ บุญวิเศษ, 
2554) 
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ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง (High Performer) หมายถึง บุคคลที่มีความสามารถพิเศษมีผลการ
ท างานที่โดดเด่น มีสมรรถนะในการท างานมากกว่าผู้อ่ืน มีจริยธรรมในการท างานสูง สามารถริเริ่ม
แนวทางใหม่ ๆ ท าสามารถสร้างผลงานได้แตกต่างจากผู้อ่ืน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นบุคคลส าคัญ
ในการขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้และมีส่วนท าให้ผลประกอบการขององค์กรเป็นไป
ตามเป้าหมาย (Merton, 1977; Roberson & Abby, 2003; สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ, 2549) 

การน าแนวคิดเกี่ยวกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงมาใช้กับในองค์กรภาครัฐเกิดขึ้นมาจากการที่มี
การเกษียณข้ึนในสหรัฐอเมริกาแต่บุคลากรที่จะเข้ามาท างานใหม่นั้นมีไม่เพียงพอต่อจ านวนงาน ที่จะเข้า
มาท างานแทนที่บุคลากรที่เกษียณไป จึงท าให้เกิดช่องว่างในการท างานเกิดขึ้น องค์กรที่เป็นธนาคารก็
เช่นกันจะต้องมีการปรับตัวหันมาให้ความส าคัญกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง เป็นผู้มีความสามารถใน
การคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ มีผลการปฏิบัติงานสูง บุคคลเหล่านี้จะเป็นก าลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้สามารถด าเนินต่อไปได้ดีมากยิ่งข้ึน (พรรณวดี สถิตถาวร, 2553; ธนาคารโลก, 2561) 

คุณลักษณะที่มีความส าคัญอีกอย่างหนึ่งของการเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงคือ การมี
สมรรถนะ สามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานสูง เช่น การ
มีผลการประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี องค์กรมีการระบุคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของ
องค์กรจะท าให้องค์กรสามารถพัฒนาอีกทั้งมีการจัดการเป็นระบบมากขึ้นด้วย (ภัคชุดา พันอินทร์, 
2555; วิชัย วงษ์ใหญ่, 2556) 
 ธนาคารที่ผู้วิจัยศึกษาก็ต้องการบุคลากรที่เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง เพ่ือพัฒนาสายสัมพันธ์
กับลูกค้า ธนาคารจึงต้องให้ความส าคัญในด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร อีกทั้งยังให้ความส าคัญกับ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในงานธนาคาร และบุคลากรที่มีสมรรถนะที่มีความโดดเด่นใน
การท างานครอบคลุมหลายด้าน เพ่ือรองรับการเติบโตของธนาคาร ดังนั้น องค์ประกอบคุณลักษณะของ
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคาร ประกอบด้วย (1) การมีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน
และมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ท่ีองค์กรก าหนดอยู่ในระดับสูง (2) การมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อ่ืนที่
ส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี (3) ความสามารถในการคิด วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นและหาทางออกได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์  (4) ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ (5) ความพร้อมต่อการท างานที่ยากและท้าทายขึ้นในอนาคต และ 
(6) ความกล้าที่จะเผชิญความท้าทายใหม่ ๆ และกระตือรือร้นที่จะหาทางพัฒนางานด้วยวิธีการที่
หลากหลาย (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2561; ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2561; ธนาคารโลก, 2561)  

2. สมรรถนะ 
สมรรถนะ (Competency) หมายถึง ความรู้ ทักษะ ความสามารถหรือพฤติกรรมของบุคลากร

ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้บุคคลสามารถปฏิบัติกิจกรรม ความสามารถความช านาญ
ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถกระท าการหรืองดเว้นการกระท าในกิจการ
ใดให้ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว ความสามารถเหล่านี้ได้มาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ การฝึกฝน 
และการปฏิบัติจนเป็นนิสัย เป็นการผสมผสานความรู้ ความเข้าใจและทักษะของบุคคลไปใช้กับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม (McClelland, 1973; วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, 
2541; อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ, 2543; ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548)  
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 สมรรถนะได้เริ่มขึ้นจากการเสนอบทความทางวิชาการของ McClelland (1973) กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคลในองค์กรกับระดับทักษะ ความรู้ความสามารถ ส าหรับ
ประเทศไทยได้มีการน าแนวความคิดสมรรถนะมาใช้ในองค์กร เช่น ไทยธนาคาร เครือปูนซีเมนต์ไทย 
เนื่องจากภาคเอกชนที่ได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้ ท าให้เกิดผลส าเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจน มีผลให้เกิด
การตื่นตัวในวงราชการ โดยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยยึดหลักสมรรถนะในระบบ
การสรรหาผู้บริหารระดับสูงใช้ในการปรับปรุงระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนในภาครัฐโดยยึด
หลักสมรรถนะ และก าหนดสมรรถนะต้นแบบของข้าราชการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและ
ประสิทธิผลของหน่วยงานภาครัฐ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2548)  

สมรรถนะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่หนึ่ง สมรรถนะขององค์การ 
ซึ่งจ าแนกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ สมรรถนะองค์การ ซึ่งเป็นสมรรถนะโดยรวมขององค์การที่บุคคล
ทุกระดับขององค์การจะต้องมีเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายขององค์การ และสมรรถนะที่
เกี่ยวกับงานซึ่งหมายถึงสิ่งที่บุคคลต้องปฏิบัติในงานที่เขามีหน้าที่รับผิดชอบตามภารกิจ หรือพันธกิจของ
องค์กร และประเภทที่สอง สมรรถนะของบุคคล หมายถึง คุณลักษณะที่ท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ได้ดี เป็นผลรวมของสมรรถนะขององค์การและสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน (Virtanen, 1996; Kierstead, 
1998) สมรรถนะทั่วไปหรือสมรรถนะหลัก เป็นบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ทักษะ
ทัศนคติ ความเชื่อและอุปนิสัยของคนในองค์กรโดยรวมที่จะช่วยสนับสนุนให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตาม
วิสัยทัศน์ได้ คุณลักษณะพ้ืนฐานที่เป็นหลักนี้ถือเป็นคุณสมบัติร่วมของทุกคนในองค์กรที่จะต้องมี 
ซึ่งคุณลักษณะพ้ืนฐานที่เป็นหลักขององค์กรหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับอีกองค์กรหนึ่งก็ได้ (ณรงค์วิทย์ 
แสนทอง, 2547; เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ , 2547) ส่วนสมรรถนะเฉพาะต าแหน่งหรือ
สมรรถนะในงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ 
แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมส าหรับการท างานใน แต่ละหน้าที่ บุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัยที่จะช่วยส่งเสริมให้คน ๆ นั้นสามารถสร้างผลงานในการ
ปฏิบัติงานต าแหน่งนั้น ๆ ได้สูงกว่ามาตรฐาน (ณรงค์วิทย์ แสนทอง, 2547; เพ็ญจันทร์ แสนประสาน 
และคณะ, 2547) ดังนั้น องค์ประกอบสมรรถนะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคาร ประกอบด้วย 
(1) ความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (2) ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานธนาคาร (3) สามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนจากบุคคล
อ่ืนมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้ (4) ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ส่งผลให้ไม่
เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน (5) ความคล่องแคล่วในการให้บริการลูกค้าที่สามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าได้  (6) ความมุ่ งมั่นตั้ งใจในการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเต็มความสามารถ และ  
(7) การใฝ่หาความรู้ เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ (McClelland, 1973; เพ็ญจันทร์ 
แสนประสาน และคณะ, 2548; อาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์, 2548) 

3. ความสัมพันธ์ของสมรรถนะท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในธนาคาร 
สมรรถนะ  มีความส าคัญต่อการบริหารทุนมนุษย์ขององค์กร ด้วยเป็นเครื่องมือช่วยในการ

แปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรมองค์กรและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มาสู่กระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบต่อเนื่อง
และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ สามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2547) 
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เมื่อบุคลากรมีสมรรถนะ มีความสามารถในการท างานที่สูงกว่าผู้อ่ืนก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีสมรรถนะ
สูงกว่าบุคลากรทั่วไป ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของบุคลากรและผลการปฏิบัติงานจะเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันได้นั้น องค์กรต้องให้การสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงอัน
เป็นการช่วยเพ่ิมความสามารถในการบรรลุผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคลที่สูงขึ้นอีก ทุกองค์การจึงควรให้
ความส าคัญกับการลงทุน ให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นมีความรู้สึกยินดี ภาคภูมิใจ มีความส าคัญ และมี
ความสุขกับงานที่ได้ปฏิบัติให้กับองค์การซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมสูงขึ้น องค์การสามารถ
แข่งขันและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Armstrong, 1998; Upatana, Nami & Shoosanuk, 2016) 

จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและองค์ประกอบของสมรรถนะของ
McClelland (1973), เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และคณะ (2548) และอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2548)  
มาใช้ประกอบการก าหนดตัวแปรเชิงสาเหตุ  ส่วนการก าหนดตัวแปรตามได้ท าการสังเคราะห์
องค์ประกอบของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในบริบทของธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(2561), ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) และธนาคารโลก (2561) โดยน ามาพิจารณาร่วมกัน สามารถ
น ามาสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ มีประชากรทั้งหมด 3,577 คน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน
ของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย จาก 56 สาขา จ านวน 280 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เทียบบัญญัติไตรยางศอั์ตราส่วน ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นเป็น 7 ภูมิภาคและวิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งสาเหตุที่เลือกธนาคารนี้แห่ง
เดียว เพราะเป็นธนาคารที่ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง มีโครงการต่าง ๆ เกิดขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง แต่เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการส าหรับ
กลุม่ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูง ยังไม่มีโครงการส าหรับบุคลากรทั่วไป  

เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม โดยข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า พัฒนามาจากเครื่องมือของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
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(2561), ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) และ ธนาคารโลก (2561) จ านวน 6 ข้อ และข้อค าถาม
เกี่ยวกับสมรรถนะ พัฒนามาจากเครื่องมือของ McClelland (1973), เพ็ญจันทร์ แสนประสาน และ
คณะ (2548) และอาภรณ์ ภู่วิทยาพันธ์ (2548) จ านวน 7 ข้อ 

ผู้วิจัยค านวณค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้วยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถาม และ
วัตถุประสงค์ ซึ่งมาจากการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ และค านวณค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่า ข้อค าถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงมีค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .884 ส่วนข้อค าถามเก่ียวกับสมรรถนะมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า เท่ากับ .912 
ถือว่า ทั้งสองตัวแปรตัวแปรมีค่าสัมประสิทธิแอลฟ่าเหล่านี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี คือมีค่ามากกว่า .80 ขึ้นไป 
(ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงต่อไป สถิติที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและทดสอบสมมติฐานการวิจัย  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ระดับสมรรถนะ และศึกษา
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่งหนึ่งใน
ประเทศไทย มีผลการวิจัยดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในธนาคาร 

ตัวแปรคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบตัิงานสูงในธนาคาร X S.D. ความหมาย 
1. มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการท างานและมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่องค์กร
ก าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด 

4.31 .56 มากที่สุด 

2. มีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นที่ส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี 4.42 .56 มากที่สุด 
3. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห ์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทางออกได้อยา่ง
ถูกต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

4.35 .58 มากที่สุด 

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ 4.74 .50 มากที่สุด 
5. มีความพร้อมต่อการท างานทีย่ากและท้าทายขึ้นในอนาคต 4.55 .57 มากที่สุด 
6. มีความกล้าทีจ่ะเผชิญความทา้ทายใหม่ ๆ และกระตือรือร้นทีจ่ะหาทางพัฒนางานด้วยวิธกีาร
ที่หลากหลาย 

4.58 .55 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.31 ถึง 4.74  

เกณฑ์การแปลความหมายผลคะแนนจากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ที่สุดคือ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .502 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน คือ มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการท างานและมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่องค์กรก าหนดอยู่ในระดับมากที่สุด แต่ยังมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .56 ทั้งนี้ เกณฑ์การ
แปลความหมายผลคะแนนจากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุดทุกองค์ประกอบ 
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ตารางที่ 2 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสมรรถนะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในธนาคาร 

ตัวแปรสมรรถนะ X S.D. ความหมาย 
1. มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.30 .53 มากที่สุด 
2. มีความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบและแนวทางปฏิบัติที่ถูกตอ้งเกี่ยวกับงานธนาคาร 4.40 .62 มากที่สุด 
3. สามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนจากบุคคลอื่นมาพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 4.37 .61 มากที่สุด 
4. มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ส่งผลให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการท างาน 4.37 .61 มากที่สุด 
5. มีความคล่องแคล่วในการให้บริการลูกค้าที่สามารถตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้า 4.37 .55 มากที่สุด 
6. มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 4.50 .57 มากที่สุด 
7. มีการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 4.43 .67 มากที่สุด 

 
จากตารางที่  2 ตัวแปรสมรรถนะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.30 ถึง 4.50  เกณฑ์การแปล

ความหมาย ผลคะแนนจากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด โดยตัวแปรสมรรถนะ ที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด
คือ มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .57 และตัวแปรสมรรถนะท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน คือ มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคาร
ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 มีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .53 ทัง้นี้ เกณฑ์การแปลความหมาย ผลคะแนนจากแบบสอบถามอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกองค์ประกอบ 
 
ตารางที่ 3 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงสอดคล้อง โดยการวิเคราะห์ค่าน ้าหนักองค์ประกอบการตรวจสอบ              
ค่าความเชื่อมั่นขององค์ประกอบ และค่าความแปรปรวนที่สกัดได้ของตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานสูง และตัวแปรสมรรถนะ 

ตัวแปร ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 
คุณลักษณะ
ผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงาน
สูง 

1. ความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารในหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย .75 .56 
2. ทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นที่ส่งผลให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี .83 .69 
3. ความสามารถในการคิด วิเคราะห ์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น และ
หาทางออกได้อย่างถกูต้องเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

.69 .47 

4. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ .41 .17 
5. ความพร้อมต่อการท างานทีย่ากและท้าทายขึ้นในอนาคต .46 .21 
6. ความกล้าทีจ่ะเผชิญความทา้ทายใหม่ ๆ และกระตือรือร้นที่จะหาทาง
พัฒนางานด้วยวิธกีารที่หลากหลาย 

.57 .32 

สมรรถนะ 1. สมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการท างานและมีผลการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ที่องค์กรก าหนดอยู่ในระดับสูง 

.64 .41 

 2. ความเข้าใจเกีย่วกบักฎหมาย ระเบยีบและแนวทางปฏิบัติที่ถกูต้อง
เกี่ยวกบังานธนาคาร 

.60 .36 

 3. สามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนจากบุคคลอื่นมาพัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานได ้

.69 .48 

 4. ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ส่งผลให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดในการท างาน 

.68 .46 

 5. ความคล่องแคล่วในการให้บริการลูกค้า ที่สามารถตอบสนองต่อความ
พึงพอใจของลูกค้าได ้

.76 .57 

 6. มุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ .61 .38 
 7. การใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ .71 .50 
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จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงซึ่งเป็นตัวแปร
ตามนั้น มีตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสามารถในการใช้วัดตัวแปรแฝง เพราะค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าตั้งแต่ .41 ถึง .83 โดยเกณฑ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐาน
ควรมีค่ามากกว่า .50 (Hair et al., 2010) 

ตัวแปรสมรรถนะซึ่งเป็นตัวแปรเชิงสาเหตุ มีตัวแปรสังเกตได้ที่มีความสามารถในการใช้วัดตัว
แปรแฝง เพราะค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าตั้งแต่ .60 ถึง .76 โดย
เกณฑ์น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานควรมีค่ามากกว่า .50 (Hair et al., 2010) 

การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบ (CR) ของตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มี 
ผลการปฏิบัติงานสูง มีค่าเท่ากับ .85 และตัวแปรสมรรถนะ มีค่าเท่ากับ .87 ถือว่า เป็นค่าความเชื่อมั่น
ที่ดี ควรมีค่ามากกว่า .60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าเป็นค่าความเชื่อมั่นที่ดี (Fornell & Larcker, 1981) 

การตรวจสอบความแปรปรวนที่ สกัด ได้ เฉลี่ ย  (AVE) ของตั วแปรคุณ ลักษณ ะผู้ ที่ มี 
ผลการปฏิบัติงานสูง มีค่าเท่ากับ .40 และตัวแปรสมรรถนะ มีค่าเท่ากับ .47 ถือว่า ยังเป็นค่าที่สามารถ
รับได้ (Fornell & Larcker, 1981) 
ตารางที่ 4 
การตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปรคุณลักษณะของผู้ที่มีผล 
การปฏิบัติงานสูง 

ตัวแปร ขนาดอิทธพิลทางตรง 
คุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง - 
สมรรถนะ .528 
R2 ของตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกับตัวแปรสมรรถนะ เท่ากับ .660 

หมายเหตุ: **p<.01 

  
จากตารางที่ 4 การตรวจสอบขนาดอิทธิพลทางตรงของตัวแปรสมรรถนะที่มีผลต่อตัวแปร

คุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง พบว่า มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก ขนาดอิทธิพลเท่ากับ .528 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การท านายของตัวแปรสมรรถนะที่ส่งผลต่อตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง มีค่าเท่ากับ .660 หมายความว่า ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงได้ร้อยละ 66 หรือ ตัวแปรแฝงสามารถวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ร้อย
ละ 66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
สรุป 

จากผลการวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณลักษณะของ
ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงและเพ่ือศึกษาระดับสมรรถนะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่ง
หนึ่งในประเทศไทย สรุปได้ว่า ระดับคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง และระดับสมรรถนะที่
ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของ
สมรรถนะท่ีส่งผลต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทย สรุปได้ว่า 
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะที่ ส่ งผลต่อคุณ ลักษณ ะผู้ที่ มี ผลการปฏิบัติ งานสู งของธนาคาร 
แห่งหนึ่งในประเทศไทยเมื่อพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องและเกณฑ์วัดระดับความสอดคล้องของ
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โมเดลวัดถือได้ว่า ค่าสถิติทุกตัวผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องของตัวแปรสมรรถนะกับ
คุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง โดยมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานสูงขนาดอิทธิพลทางตรงเท่ากับ .528 และมีอิทธิพลรวมเท่ากับ .273 อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 

ส าหรับค่าสัมประสิทธิ์การท านายของตัวแปรสมรรถนะที่ส่งผลต่อตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผล
การปฏิบัติงานสูง มีค่าเท่ากับ .660 หมายความว่า ตัวแปรสามารถอธิบายความแปรปรวนของ
คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงได้ร้อยละ 66 หรือ ตัวแปรแฝงสามารถวัดด้วยตัวแปรสังเกตได้ร้อย
ละ 66 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จะเห็นได้ว่าสมรรถนะของพนักงานนั้นส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง จึง
ยอมรับว่าคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่ในระดับมากที่สุด สมรรถนะของบุคลากรส่งผลต่อ
คุณลักษณะผู้มีผลการปฏิบัติงานสูงในธนาคารอยู่ในระดับมากที่สุด และสมรรถนะมีอิทธิพลทางตรงต่อ
คุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ และเป็นไปตาม
วรรณกรรมที่ได้ทบทวนไว้ 

 
การอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ว่า  
1. คุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงของธนาคารอยู่ในระดับมากที่สุด และสมรรถนะ

ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ ทุกองค์การควรให้ความส าคัญกับการลงทุน
ในบุคลากรที่เป็นผู้มีผลการปฏิบัติงานสูง เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นมีความรู้สึกยินดีภาคภูมิใจมี
ความส าคัญ และมีความสุขกับงานที่ได้ปฏิบัติให้กับองค์การซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานที่เพ่ิมสูงขึ้น 
องค์การสามารถแข่งขันและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน (Upatana, Nami & Shoosanuk, 2016)  และ
ตัวแปรสมรรถนะส่งผลต่อตัวแปรคุณลักษณะอยู่ในระดับมากที่สุด กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีสมรรถนะใน
การท างานมากขึ้น จะสามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนจากบุคคลในสายงานอาชีพเดียวกันมา
พัฒนางานของตนเองได้ เป็นไปตามผลงานวิจัยของ Kennedy and Dresser (2005) ที่ว่า สมรรถนะ
ของมนุษย์นั้นจะท าให้องค์การก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยความสามารถต่าง ๆ ที่ลูกจ้างน ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานท าให้งานนั้นเกิดความรวดเร็ว ท าให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง ดังนั้น 
สมรรถนะของบุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนา
องค์กรซึ่งองค์กรต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาบุคลากรด้วยโดยเฉพาะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง 

2. สมรรถนะมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง พบว่า ตัวแปร
สมรรถนะมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลทางบวกเท่ากับ .52 กล่าวคือ เมื่อพนักงานมีสมรรถนะในการ
ท างานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารในหน้าที่ที่ตนได้รับผิดชอบ และแนวทาง
ปฏิบัติที่ถูกต้องของธนาคาร ก็จะสามารถน าความรู้จากการแลกเปลี่ยนจากบุคคลในสายงานอาชีพ
เดียวกันมาพัฒนางานของตนเองได้สอดคล้องกับศศิธร จิมากรณ์ (2555) ที่พบว่า สมรรถนะของ
เลขานุการ ส านักงานศาลยุติธรรม มีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงานของเลขานุการ ร้อยละ 67.9 ซึ่งมี
อิทธิพลในทิศทางเชิงบวก ทั้งนี้ เมื่อบุคลากรของธนาคารมีสมรรถนะที่เพ่ิมมากขึ้นมีความสามารถที่โดด
เด่นและมากกว่าผู้อ่ืนก็จะเป็นผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นมากกว่าพนักงานธรรมดาทั่วไป 
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จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณลักษณะ และระดับสมรรถนะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอยู่
ในระดับมากที่สุด สมรรถนะมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อคุณลักษณะผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูง  ดังนั้น 
ธนาคารต้องให้ความส าคัญกับสมรรถนะของบุคลากร เพราะเป็นปัจจัยเชิงสาเหตุ ส าคัญต่อการที่
บุคลากรจะมีคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงในอนาคต 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอข้อเสนอแนะแบ่งเป็น ข้อเสนอแนะเพ่ือการน าไปปฏิบัติ และการวิจัยครั้ง
ต่อไป ดังนี้ 

1.ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติ 
1.1. องค์กรควรให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลระบุคุณลักษณะของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงอย่าง

ชัดเจน เพื่อความเป็นระบบในการบริหารจัดการบุคลากร ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจะต้องมีคุณลักษณะ
ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงด้วย ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ คือ มีสมรรถนะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การท างานและมีผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่องค์กรก าหนดอยู่ในระดับสูง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน 

1.2 บุคลากรในธนาคารที่เป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจะต้องมีสมรรถนะในตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นด้านความรู้เกี่ยวกับงานธนาคาร ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ เชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
หน้าที่ องค์กรสามารถระบุสมรรถนะที่ต้องการได้อย่างชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาเป็นพิเศษ คือ 
มีความรู้เกี่ยวกับงานธนาคารในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าข้ออ่ืน 

2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
2.1. การวิจัยในองค์กรที่เป็นธนาคาร หรือองค์กรที่ผู้วิจัยต้องเก็บตัวอย่างจากสาขาย่อย ผู้วิจัย

ควรท าหนังสือขออนุญาตไปยังส านักงานใหญ่ก่อน และน าหนังสืออนุญาตที่ได้รับกลับมาแนบไปพร้อม
แบบสอบถามที่ส่งไปยังสาขาย่อย ให้ถูกต้องตามล าดับขั้นอนุมัติ รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ผู้ตอบแบบสอบถามของสาขาย่อยว่า ส านักงานใหญ่ได้รับทราบการท าวิจัยดังกล่าว อนุญาตให้ผู้วิจัยเก็บ
แบบสอบถาม และอนุมัติให้พนักงานตอบแบบสอบถามได้ 

2.2 ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณด้วยแบบสอบถามเพียงอย่าง
เดียว จึงควรเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพในลักษณะการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างควบคู่ไปกับแบบสอบถาม
ด้วยจะท าให้ได้ค าตอบของการวิจัยที่ชัดเจน ครอบคลุมและลุ่มลึกยิ่งข้ึน 
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การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากร 
ที่มีช่วงอายุต่างกันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส 
The Organizational Climate Building Affecting Age Diversity Management: 
A Case Study of Schools under the Local Administrative Organization, 
Narathiwat Province 
 
พรปวีณ์ เพ็ชรคง  Pornpawee Phetkhong1 
จุฑามณี ตระกูลมุทุตา  Jutamanee Trakulmututa2 
ฤๅชุตา เทพยากุล  Ruecchuta Tepayakul3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา องค์ประกอบการบริหารความหลากหลายของช่วงอายุ 
องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในการท างาน และความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่มีผลต่อการบริหารความหลากหลายของช่วงอายุ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส จ านวน 223 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน ผลการศึกษา พบว่า 
 1. องค์ประกอบการบริหารความหลากหลายของช่วงอายุ ได้แก่ การเคารพความแตกต่าง 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การอบรมและการพัฒนา และการได้รับค่าตอบแทน มีความสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 2. องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในการท างาน ได้แก่ สัมพันธภาพ ภาวะผู้น าเหนือผู้น า 
และวัฒนธรรมองค์การ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. การสร้างบรรยากาศในการท างานส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของช่วงอายุ 
 
ค าส าคัญ: การสร้างบรรยากาศในการท างาน การบริหารความหลากหลายช่วงอายุ 
 
Abstract 
 The objectives of this research were to study the components of diversity 
management in age ranges, the components of organizational Climate Building, and the 
relationship between organizational climate buildings affecting diversity management in 
age ranges.  The samples used in this study were 223 personnel of schools under the 
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Local Administrative Organization in Narathiwat Province. The research instrument was a 
questionnaire. The statistics used in the study was correlation analysis and confirmatory 
factory analysis (CFA). The results showed that 
 1.  The components of diversity management in age ranges, such as respect of 
difference, operational evaluation, training and development, and receiving wage, are 
consistent with all components of empirical data. 
 2.  The components of organizational climate building, such as relationship, 
leadership, and organizational culture, are consistent with the empirical data.  
 3.  The organizational climate building affects the diversity management in age 
ranges. 
 
Keywords: Organizational Climate Building, Diversity Management in Age Ranges 
 
บทน า 

การบริหารความหลากหลายของบุคลากร เป็นสิ่งจ าเป็นในองค์การที่มีบุคลากรมีช่วงอายุ
ต่างกันและมักจะมีความขัดแย้งเนื่องจากประสบการณ์ท างาน ความช านาญ ความคดิและการแสดงออก
แตกต่างกันตามไปด้วย ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจความแตกต่างของช่วงวัยและมีแนวทางในการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรทุกช่วงวัยได้แสดงสมรรถนะ
และศักยภาพในการท างานได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้การพัฒนาองค์การมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (สุบัทมา 
ตันตยาภินันท์, 2554) ปัจจุบัน องค์การภาครัฐของไทยจะมีบุคคลที่มีความแตกต่างอย่างเด่นชัดในมิติ
ของช่วงอายุ (Generation) แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ Baby Boomers (คนที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2487-
2505) เป็นกลุ่มที่ทุ่มเทให้กับงาน ขยัน กระตือรือร้นและให้ความส าคัญกับครอบครัวมากกว่ารายได้ 
แต่กลัวการเปลี่ยนแปลง ส่วน Generation X (คนที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2506-2520) เป็นกลุ่มที่เมื่อ
ท างานประสบความส าเร็จจะต้องการค าชมเชยหรือเมื่อเกิดปัญหาจะชอบเข้าไปเจรจากับหัวหน้า
โดยตรงเพ่ือให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เป็นพวกไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเพราะถือเป็นการ
พัฒนาองค์การและตัวเอง และยังต้องการเวลาท างานที่ยืดหยุ่นได้และได้รับการสนับสนุนหรือเลื่อน
ต าแหน่ง ทว่า Generation Y (คนที่เกิดระหว่างพ.ศ. 2521-2538) เป็นรุ่นที่เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีที่
ทันสมัยหลายอย่าง ท าให้เป็นคนใจร้อนเพราะข้อมูลที่ต้องการสามารถหาได้อย่างรวดเร็ว ไม่ยอมรับนับ
ถือคนที่มีความอาวุโสกว่าแต่จะยอมรับคนที่มีความสามารถและแสดงผลงานออกมาเป็นที่ประจักษ์ 
(รศรินทร์ เกรย์ และคณะ, 2016) จะเห็นได้ว่าองค์การในปัจจุบันนั้นมีบุคลากรที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน 
โดยแต่ละช่วงอายุนั้นก็มีลักษณะ เป้าหมาย และแรงจูงใจในการท างานที่แตกต่างกันออกไป องค์การจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการบริหารความหลากหลายอันเนื่องจากการที่บุคลากรมีความแตกต่างของช่วง
อายุโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยไม่อคติ การอบรมและการ
พัฒนาบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน และการได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้หากมีการ
บริหารที่ไม่เหมาะสมก็อาจน าไปสู่ปัญหาในการท างานร่วมกันของบุคลากรได้  

เมื่อผู้บริหารองค์การมองเห็นความส าคัญของการที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกันแล้วนั้น การสร้าง
บรรยากาศในการท างานขององค์การให้เป็นสถานที่ท างานที่บุคลากรทุกคนรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมี
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ความพร้อมในการแสดงความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่ตนเองมีตามความเหมาะสมของช่วง
อายุจึงเป็นเรื่องส าคัญ (พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2554) การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีจะท าให้
การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมไปถึงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรในที่ท างานเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สภาพจิตใจของบุคลากรดีขึ้น ทั้งยังสามารถ
ธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถหรือคนเก่ง (Talent) ให้อยู่กับองค์การต่อไปได้อีกด้วย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การที่องค์การ
ภาครัฐมีบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพการท างานขององค์การ โดยเฉพาะ
เมื่อมีคน 3 ช่วงวัย เข้ามาท างานในองค์การภาครัฐมากขึ้น การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มี
ช่วงอายุต่างกันจะช่วยลดปัญหาและความไม่ลงรอยระหว่างบุคลากรที่มี ประสบการณ์ ทัศนคติและ
พฤติกรรมในการท างานที่แตกต่างกันได้ นอกจากนี ้โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นราธิวาสมีบุคลากรที่มีความแตกต่างของช่วงอายุจ านวนมาก ทั้งนี้ การศึกษาการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นราธิวาสแทบจะไม่ปรากฏให้เห็นมาก่อนหน้านี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันและ

องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในการท างาน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความ

หลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 
 

สมมติฐานการวิจัย   
 การสร้างบรรยากาศในการท างานส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่ช่วงอายุ
ต่างกัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ทราบองคป์ระกอบการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันองค์ประกอบ
การสร้างบรรยากาศในการท างาน และความสัมพันธ์ของการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อ
การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน  
 2. ผู้บริหารในโรงเรียนสังกัดองค์การองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงแนวทางการสร้าง
บรรยากาศในการท างานที่ท าให้การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอ ายุต่างกันมี
ประสิทธิภาพ 
 3. ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาต่อสามารถน าความผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 
  

ทบทวนวรรณกรรม 
 1. แนวคิดการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน   
 การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันเป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามากขึ้น
เนื่องจากความแตกต่างของกลุ่มคนในที่ท างานเริ่มแพร่หลาย ความหลากหลายในที่ท างานเพ่ือเปลี่ยน
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วัฒนธรรมภายในการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมนี้จะเป็นไปตามกระบวนทัศน์ ได้แก่  (1) กระบวนทัศน์
ความยุติธรรมเป็นวิธีที่เข้าใจความหลากหลายได้ องค์การต้องการกระบวนการบริหารจัดการที่รับรองว่า
บุคลากรทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน (2) กระบวนทัศน์การมีส่วนร่วม เป็นการยอมรับความ
แตกต่าง องค์การต้องการผู้ที่มีความหลากหลายทางประชากรศาสตร์มากขึ้น เพ่ือท าความเข้าใจและ
ให้บริการขององค์การดีขึ้น (3) กระบวนทัศน์ใหม่ หมายถึง การเชื่อมต่อมุมมองที่หลากหลายในการ
ท างานเป็นแนวทางในการให้บุคลากรสามารถแสดงศักยภาพของตนเอง และเป็นสิ่งที่พวกเขาตระหนักดี
ว่าความสามารถเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์การ (Wah, 2016) ซึ่งสอดคล้องกับการบริหาร
ความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันในองค์การภาครัฐ เนื่องจากการสรรหาบุคลากรนั้น
มักจะมีบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันเข้ามาเพ่ิมในที่ท างานจึงท าให้องค์การต้องสร้างความยุติธรรม 
การเคารพและเกียรติ การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกช่วงอายุให้สามารถท างานได้อย่างเต็มที่  

จากการศึกษางานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ท าให้สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบที่จะท า
ให้การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันมีประสิทธิภาพได้สี่องค์ประกอบดังนี้ 
(1) การเคารพความแตกต่างเป็นค่านิยมหลักในการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุ
ต่างกันโดยการให้เคารพและให้เกียรติในความเป็นตัวตนของบุคคลนั้นพร้อมทั้งชื่นชมในความแตกต่าง
ในศักยภาพและร่วมกันพัฒนาองค์การให้ไปสู่ความส าเร็จตามที่องค์การต้องการได้อย่างสามัคคีและรวม
เป็นหนึ่งเดียว (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นการวัดศักยภาพการท างานของบุคลากรที่มีช่วง
อายุต่างกันโดยองค์การในปัจจุบันจะมีการประเมินแบบ 360 องศาให้ความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุกช่วง
อายุและการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นไปตาม เกณฑ์อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ได้ค านึงถึงความ
แตกต่างของอายุ (3) การอบรมและการพัฒนาเป็นกระบวนการที่องค์การมีการส ารวจปัญหาของ
บุคลากรแต่ละช่วงอายุเพ่ือเข้ารับการอบรมและท าให้เกิดการจัดอบรมให้แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสมกับประสบการณ์ท างานจนท าให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรตามประสบการณ์ท างานให้มี
ความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ และ (4) การได้รับค่าตอบแทน อย่างเหมาะสมทั้งในรูปแบบ
ของสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล โดยบุคลากรแต่ละช่วงอายุจะมุ่งมั่นการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้
ค่าตอบแทนที่เพ่ิมข้ึนช่วยให้มีความมั่นคงในการด าเนินชีวิตสูงขึ้น (Woolliam & Trompenaars, 2001; 
Angeline 2011; วิเชศ ค าบุญรัตน์, 2558) 
 สรุปได้ว่า การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน คือ การน าความ
แตกต่างของบุคลากรในเรื่องช่วงวัยมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์การ หากองค์การต้องการประสบความส าเร็จและต้องการให้บุคลากรมีความสามัคคีและท างานเป็น
ทีมนั้น บุคลากรทุกคนจะต้องเรียนรู้ เข้าใจ และยอมรับในเรื่องความแตกต่างของช่วงอายุ เพ่ือให้มีการ
บริหารความหลากหลายที่เหมาะสม เพ่ือผลักดันให้มีการสร้างสรรค์ผลงานและคุณค่าต่อองค์การยิ่งขึ้น 
(สุบัทมา ตันตยาภินันท์, 2554; พิมลพรรณ เชื้อบางแก้ว, 2544)  

2. แนวคิดการสร้างบรรยากาศในการท างาน 
การสร้างบรรยากาศในการท างาน หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานให้บุคลากร

ทุกคนมีแรงและก าลังใจในการท างาน การสร้างบรรยากาศนี้ไม่เพียงแต่ผู้บริหารเท่านั้นที่จะก าหนด
นโยบาย แต่จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรทุกคนเพ่ือให้องค์การมีแนวทางในการปฏิบัติ
ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อบรรยากาศในที่ท างานดีแล้วพวกเขาก็สามารถท างานได้อย่างเต็มที่ส่งผลให้
องค์การด าเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทาง
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กลับกันหากบรรยากาศในองค์การไม่ดีบุคลากรก็ไม่มีก าลังใจและพลังในการท างานส่งผลให้การบริหาร
องค์การมีความล้มเหลว นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้น า มีบทบาทส าคัญในองค์การเพราะผู้น าจะก าหนด
ทิศทางและกระบวนการที่จะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ผู้น าไม่เพียงแต่มี
อิทธิพลโดยตรงต่อพฤติกรรมของบุคลากร แต่ยังมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของบุคลากรซึ่งน าไปสู่บรรทัดฐาน
และความคาดหวังที่เหมาะสม ความประพฤติที่ฝังแน่นในองค์การ และสภาพแวดล้อมที่ถาวรท าให้ 
บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์การในการเป็นส่วนหนึ่งที่ยินดีจะปฏิบัติหน้าที่เ พ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การที่ได้ตั้งไว้ องค์การจ าเป็นต้องตอบสนองสิ่งต่าง ๆ ที่บุคลากรต้องการโดย 
ตระหนักว่าความต้องการนั้นแตกต่างกัน ถือเป็นการสร้างบรรยากาศในการท างานให้บุคลากรมีแรงและ
ก าลังใจ นอกจากองค์การจ าเป็นต้องเรียนรู้ลักษณะการท างานของบุคลากรเพ่ือให้จัดบรรยากาศในการ 
ท างานให้เหมาะสมโดยแนวคิดที่สามารถอธิบายลักษณะการท างานของบุคลากรได้นั้นจะสอดคล้องกับ
ทฤษฎี X และ ทฤษฎี Y โดยกล่าวว่า บุคลากรนั้นมี 2 ประเภท คือ ทฤษฎี X และทฤษฎี Y โดย ทฤษฎี  
X มองว่าบุคลากรขี้เกียจท างานมักจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ บุคลากรจึงจะต้องถูกควบคุมและ 
ลงโทษ ข่มขู่ ในทางตรงกันข้ามว่าทฤษฎี Y เป็นบุคลากรที่ดูแลองค์การเป็นอย่างดีจะแสวงหาความรู้ มี
ความกระตือรือร้นในการท างาน มีความรับผิดชอบ มีความสามารถในการสร้างสรรค์ สมมติฐานของ 
ทฤษฎี Y มีส่วนช่วยในการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเป็นประโยชน์ต่อองค์การ ดังนั้น การสร้างความ 
ผูกพันในองค์การอาจจะใช้การบังคับขู่เข็ญไม่ได้แต่ก็ต้องมีแนวทางในการสร้างความประทับใจและ
ชักชวนให้บุคลากรมีความรู้สึกอยากท างานเพ่ือองค์การ (Arslan, 2013; Grojean et al., 2004)   

จากการศึกษางานวิจัยของไทยและต่างประเทศ ท าให้สามารถสังเคราะห์องค์ประกอบการสร้าง 
บรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีอายุต่างกัน ได้สาม 
องค์ประกอบดังนี้ (1) สัมพันธภาพของบุคลากรในการปฏิบัติงาน เป็นการปฏิบัติตนของบุคลากรโดยมี
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันแก่บุคลากรแต่ละช่วงอายุ การใช้ถ้อยวาจาที่สุภาพและ
อ่อนโยน พร้อมทั้งอธิบายการท างานให้แก่บุคลากรช่วงอายุอ่ืน ๆ ได้ และการให้ก าลังใจบุคลากรโดย
การให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่บุคลากรคนอ่ืน (2) ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของ ผู้บริหารเป็น
ความสามารถของผู้บริหารที่สนับสนุนให้บุคลากรสามารถเป็นผู้น าตนเองได้ และสนับสนุนให้เป็น
บุคลากรที่ดีในการปฏิบัติงานเพ่ือโรงเรียนและมีการวางตัวที่ดีและสามารถเข้าใจบุคลากรที่มีอายุ
แตกต่างกัน (3) วัฒนธรรมองค์การ คือ ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในองค์การและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ซึ่งองค์การได้น าความ แตกต่างและความหลากหลายของช่วงอายุมาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการก าหนดเป้าหมายองค์การ และความหลากหลายของช่วงอายุนั้นจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงาน 
การพัฒนางาน และประยุกต์ใช้การ แก้ปัญหาที่แตกต่างกันอย่างสร้างสรรค์ (Moslehpour et al., 
2019; Holloway, 2012; สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม และ ศริยา สุขพานิช, 2553) 

สรุปได้ว่า บุคลากรที่มีความแตกต่างกันในช่วงอายุจ านวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาในการท างาน 
องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดีเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีและมี
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลให้การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วง
อายุต่างกันดีข้ึนตามไปด้วย    
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3. ความสัมพันธ์ของการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความ
หลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 

การสร้างบรรยากาศในการท างานของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันจะเกี่ยวข้องกับความเชื่อ ใน
องค์การด้วย เช่น กลุ่ม Baby Boomer มักจะถูกยกย่องว่าเป็นคนที่มีอ านาจสูงสุดในองค์การ เมื่อต้อง
คุยงานกับคนวัยนี้ ต้องคุยงานแบบเห็นหน้ากันมากกว่าการคุยทางออนไลน์ คนกลุ่มนี้จะชอบสั่งการ จึง
มักจะมีความขัดแย้งกับคนช่วงวัยอ่ืน การท างานร่วมกันคนท างานกลุ่มนี้ จึงต้องสร้างบรรยากาศใช้
เหตุผลมาสนับสนุน ส าหรับกลุ่ม Generation X  คือ ผู้สืบอ านาจรุ่นต่อไปซึ่งเป็นกลุ่มที่ชอบความ
ชัดเจน กระชับไม่อ้อมค้อม คนในกลุ่มนี้มีความเข้าใจในเทคโนโลยีพอประมาณ ฉะนั้นจึงยอมรับการ
สื่อสารงานผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นอีเมล์หรือไลน์ แต่ในกรณีที่เป็นทางการ คนช่วงวัยนี้จะเห็น
ว่า ควรที่จะต้องพูดคุยกันต่อหน้า ลักษณะการท างานที่คนกลุ่มนี้ชอบคือการสั่งงานโดยให้โจทย์
ปลายเปิด เพ่ือให้บุคลากรได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และได้ลองแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง โดยให้ความส าคัญ
กับแนวการท างานที่เน้นความสมดุลของชีวิต ส่วนกลุ่ม Generation Y จะชื่นชอบความท้าทายใหม่ 
 การได้ลองบทบาทใหม่หรือการสลับท างานบางอย่างในเวลาเดียวกันจะรู้สึกกระตือรือร้น แต่จะปฏิเสธ 
กฎระเบียบที่เข้มงวดจนเกินไป หากต้องท างานกับคนกลุ่มนี้ควรสร้างบรรยากาศการท างานให้มีความ
ผ่อนคลายเป็นกันเอง เอ้ือต่อการให้อิสระในการท างานและการตอบสนองอย่างรวดเร็ว เพราะคนกลุ่มนี้ 
มักจะใจร้อนและไม่ชอบความคลุมเครือไม่ชัดเจน (สุดปฐพี เวียงสี, 2560; Grojean et al., 2004)  

บรรยากาศในการท างานสะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคลากรและ
ช่วยผลักดันให้บุคลากรมีความสามารถในการท างานได้อย่างเต็มที่และลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างปฏิบัติงาน หากบรรยากาศในองค์การเป็นไปตามความคาดหวังและความพึงพอใจของ
บุคลากรแต่ละคนแล้ว จะท าให้การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้นน าไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัยดังปรากฏ
ในภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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วิธีด าเนินการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
จังหวัดนราธิวาส จ านวน 223 คน จากการสุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรค านวณของ Yamane (1973) ใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามครอบคลุม
ตัว แปรการสร้างบรรยากาศในการท างานและการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุ
ต่างกัน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 
เป็นแบบสอบถามลักษณะปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า  จ านวน 13 ข้อ พัฒนามาจาก
องค์ประกอบของ Woolliam & Trompenaars (200) Angeline (2011) และวิเชศ ค าบุญรัตน์ (2558)  
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสร้างบรรยากาศในการท างานเป็นแบบสอบถามลักษณะ
ปลายปิดแบบมาตราส่วนประมาณค่า จ านวน 9 ข้อ พัฒนามาจากองค์ประกอบของ Moslehpour et 
al., (2019) Holloway (2012) สัมฤทธิ์ ผิวนิ่ม และ ศริยา สุขพานิช (2553)  
 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยให้
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาหาค่าความสอดคล้องกับจุดประสงค์หรือเนื้อหา ปรากฏว่า ข้อค าถามมีค่า (Index 
of Item-Objective Congruence หรือ IOC) เท่ากับ 1.00 ทุกข้อสามารถน าไปใช้ได้  และการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและทดสอบค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ปรากฏว่า ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามีค่า .95 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่ดี เพราะมากกว่า .80 
(Tavakol & Dennick, 2011) ส่วนสถิติวิ เคราะห์ข้อมูลครั้ งนี้  ได้แก่  การวิ เคราะห์สหสัมพันธ์   
(Correlation) และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factory Analysis: CFA) เพ่ือ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล การปรับโมเดล และการตีความผล
การวิเคราะห ์
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการสร้างบรรยากาศในการ
ท างานและการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน เป็นไปตามวัตถุประสงค์การ
วิจัยดังนี้ 

1. การวิเคราะห์องค์ประกอบการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน   
การบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันซึ่งมีองค์ประกอบที่เป็นใช้วัดตัว

แปรแฝง ได้แก่ (1) การเคารพความแตกต่างแต่ละช่วงอายุ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การให้
ความส าคัญกับความหลากหลายของช่วงอายุ การให้ความเคารพและให้เกียรติ การเชื่อว่าความแตกต่าง
มีความสามัคคี (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การประเมิน
อย่างเท่าเทียมกันการชื่นชมศักยภาพ การประเมินมีความเหมาะสมกับช่วงอายุ การได้รับการประเมิน
แบบ 360 องศา (3) การอบรมและการพัฒนา ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การได้รับการพัฒนา
ให้สอดคล้องกับองค์การ การได้รับการอบรมตามความเหมาะสม การได้รับการส ารวจเกี่ยวกับปัญหา 
และ (4) การได้รับค่าตอบแทน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การได้รับสวัสดิการและ
ผลประโยชน์เกื้อกูลที่เหมาะสม การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับอายุ ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
เพ่ือค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น เพราะค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัว มีค่าตั้งแต่ 
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.63 ถึง .91 โดยเกณฑ์น้ าหนักองค์ประกอบมีค่า มากกว่า .50 จึงถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในระดับสูง (Hair et 
al., 2010)    

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันทุก  
ตัวมีค่าเป็นบวก คือ มีค่าตั้งแต่ .16 ถึง .71 แสดงว่า องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการวัดตัวแปรการบริหารความหลากหลายของบุคลากร  
ที่มีช่วงอายุต่างกัน พบว่า ทุกข้อค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่าไค-แสควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 2.11 ซึ่ง 
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า 3 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความ
คลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .07 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า .08 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .92 ค่าดัชนีด้วยระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .95 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ .93 และค่าดัชนีบ่งบอกความ 
กลมกลืนของข้อมูล (IFI) เท่ากับ .95 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ .90 (Hooper 
et al., 2008) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยว่าองค์ประกอบการบริหารความหลากหลายของบุคลากร
ที่มีช่วงอายุต่างกันมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบ (Composite Reliability หรือ CR) ของ
ตัวแปรการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน มีค่าเท่ากับ .97 ซึ่งการวิเคราะห์ค่า 
CR ควรมี ค่ ามากกว่ า  . 70  ขึ้ น ไป  ส าหรั บการตรวจ สอบค่ าความแปรปรวนที่ สกั ด เฉลี่ ย 
(Average Variance Extracte หรือ AVE) ของตัวแปรการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วง
อายุต่างกัน มีค่าเท่ากับ .41 ซึ่งค่า AVE ควรมีค่าตั้งแต่ .40 ขึ้นไป (Zulkurnain et al., 2016; Fornell 
& Larcker, 1981) 

2. การวิเคราะห์องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในการท างาน 
ตัวแปรสังเกตได้ของการสร้างบรรยากาศในการท างานมีความสามารถในการใช้วัดตัวแปรแฝง

ได้แก่ (1) สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การ
ใช้ถ้อยค าวาจาที่สุภาพอ่อนโยน การได้รับก าลังจากผู้บังคับบัญชา (2) ภาวะผู้น าเหนือผู้น าของผู้บริหาร 
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่ การวางตัวที่ดี การได้รับการสนับสนุนให้เป็นแบบอย่างที่ดี การ
ได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้น า และ (3) วัฒนธรรมองค์การ ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ ได้แก่
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การทัศนคติที่มีต่อการท างานร่วมกัน การร่วมเสนอแนวทางการท างาน
เพราะค่า น้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีค่าตั้งแต่ .56 ถึง .87 โดยเกณฑ์
น้ าหนักมีค่ามากกว่า .50 จึงถือว่าเป็นค่าที่อยู่ในระดับสูง (Hair et al., 2010) ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของการสร้างบรรยากาศในการท างาน 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรการสร้างบรรยากาศในการท างานทุกตัวมีค่าเป็นบวก คือ
มีค่าตั้งแต่ .32 ถึง .69 แสดงว่า องค์ประกอบมีความสัมพันธ์กันในทิศทางบวก 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสร้างบรรยากาศในการท างานพบว่าทุกข้อ
ค าถามมีความเที่ยงตรง เนื่องจากโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความ
กลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่าไค-แสควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 2.23 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ น้อย
กว่า 3 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความคลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .07 
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ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า .08 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ .96 ค่าดัชนี
ด้วยระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีความสอดคล้องเปรียบเทียบของ 
Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ .95 และค่าดัชนีบ่งบอกความกลมกลืนของข้อมูล (IFI) เท่ากับ .97 ซ่ึง
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ที่ระดับมากกว่าหรือเท่ากับ .90  (Hooper et al., 2008)  

การตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นของแต่ละองค์ประกอบ (Composite Reliability หรือ CR) ของ
การสร้างบรรยากาศในการท างานมีค่าเท่ากับ .97 ซึ่งการวิเคราะห์ค่า CR ควรมีค่ามากกว่า .70 ขึ้นไป 
ส าหรับการตรวจสอบค่าความแปรปรวนที่สกัดเฉลี่ย (Average Variance Extracte หรือ AVE) ของ 
การสร้างบรรยากาศในการท างาน มีค่าเท่ากับ .70 ซึ่งค่า AVE ควรมีค่าตั้งแต่ .40 ขึ้นไป (Zulkurnain 
et al., 2016; Fornell & Larcker, 1981) เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัยว่าองค์ประกอบการสร้าง
บรรยากาศในการท างานมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3. ความสัมพันธ์การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลาย
ของช่วงอาย ุ

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์การสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความ
หลากหลายของช่วงอายุ พบว่า ความสัมพันธ์และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์การสร้างบรรยากาศในการ
ท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของช่วงอายุทุกตัว มีค่าเป็นบวก คือ มีค่าตั้งแต่ .19 ถึง 
.58 แสดงว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวก 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการ
บริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน ทุกตัวแปรผ่านเกณฑ์แสดงว่าโมเดล
องค์ประกอบเชิงยืนมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์และเป็นไปตามสมมติฐานที่ ตั้งไว้ เมื่อ
พิจารณารวมทั้งสองตัวแปร พบว่า ค่าน้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานของตัวแปรมีค่าตั้งแต่ .53 – .86 
โดยเกณฑ์น้ าหนักควรมีค่ามากกว่า .50 (Hair et al., 2010) และโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนผ่านเกณฑ์ดีทุกตัว ได้แก่ ค่าไค-แสควร์สัมพัทธ์ เท่ากับ 1.42 ซึ่ง
ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า 3 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของการประมาณค่าความ 
คลาดเคลื่อน (RMSEA) เท่ากับ .04 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ น้อยกว่า .08 ค่าดัชนีวัดระดับความ 
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ .97 ค่าดัชนีด้วยระดับความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ .99 ค่าดัชนี
ความสอดคล้องเปรียบเทียบของ Tucker และ Lewis (TLI) เท่ากับ .98 (Hooper et al., 2008) แสดง
ให้เห็นว่า องค์ประกอบการสร้างบรรยากาศในการท างานได้แก่ (1) สัมพันธภาพ ประกอบไปด้วย ความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ การใช้ถ้อยค าที่สุภาพ การได้รับก าลังใจจากผู้บังคับบัญชา (2) ภาวะผู้น าเหนือผู้น า 
ประกอบไปด้วย การได้รับการสนับสนุนให้เป็นผู้น าตนเอง การเป็นแบบอย่างที่ดี การวางตัวที่ดี 
(3) วัฒนธรรมองค์การ ประกอบไปด้วย ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ การร่วมเสนอแนวทางการ
ท างาน การมีทัศนคติที่ดีต่อการท างานร่วมกัน หากองค์ประกอบที่ได้กล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับการสร้าง
บรรยากาศในการท างานมีการปฏิบัติภายในองค์การเป็นอย่างดีจะท าให้กระบวนการการบริหารความ 
หลากหลายของช่วงอายุได้แก่ (1) การเคารพความแตกต่าง ประกอบไปด้วย การชื่นชมศักยภาพ การให้
ความส าคัญกับความหลากหลาย การให้ความเคารพและให้เกียรติ (2) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบไปด้วย การประเมินมีความเหมาะสมกับช่วงอายุ การได้รับการประเมินแบบ 360 องศา  
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การประเมินอย่างเท่าเทียมกัน (3) การอบรมและการพัฒนา ประกอบไปด้วย การได้รับการส ารวจ
ปัญหาการท างาน การได้รับการอบรมตามความเหมาะสม การได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับองค์การ 
(4) การได้รับค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ การได้รับ
สวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูล และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้นดีขึ้นตาม
ไปด้วยดังปรากฏในภาพที่ 2  

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 
 
การอภิปรายผล 

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการสร้างบรรยากาศในการท างานที่ส่งผลต่อการ
บริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกัน 

การสร้างบรรยากาศในการท างานส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่ช่วงอายุ
ต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ เพราะว่า บุคลากรในโรงเรียนสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนราธิวาส มีการปฏิบัติงานด้วยความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การใช้
ถ้อยค าวาจาที่สุภาพอ่อนโยน และการได้รับก าลังใจจากผู้บังคับบัญชาจึงส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างาน 
ซ่ึงกลุ่ม Generation Y จะมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานมากที่สุด อาจเป็นเพราะมีลักษณะนิสัยชอบรับ
ฟังความแนะน า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีลักษณะการใช้ชีวิตโดยใช้เงินเพ่ือสนองความสุขของตนเอง
ท าให้เกิดประเด็นหรือเรื่องราวที่คนกลุ่มนี้สามารถไปพูดคุยกับกลุ่มอ่ืน ๆ ที่มีความชอบแบบเดียวกัน
นอกจากเรื่องการท างานจนกลายเป็นสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคลากรด้วยกันเอง กลุ่ม Generation X 
 มีปฏิสัมพันธ์ที่ต่อบุคลากรคนอ่ืน ๆ ค่อนข้างดี มีน้ าใจและเคารพผู้อาวุโส และยังมีความพยายามพัฒนา
ตนเองเพ่ือไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ส่วนกลุ่ม Baby Boomers จะไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน ๆ เพราะ
เป็นกลุ่มที่มีอายุมากในองค์กร มีการวางตัวที่ดี และส่วนใหญ่จะผู้บริหารขององค์กร ฉะนั้น รูปแบบ
ความเป็นผู้น าคือการเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในองค์กร ผู้น าต้องมีความสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของตนเองให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเพ่ือผลประโยชน์ขององค์กรต่อบุคลากรในการสร้างความส าเร็จ ผู้น า
กลุ่ม Generation Y มีความภาวะผู้น าเหนือผู้น ามากท่ีสุด อาจเป็นเพราะผู้น ากลุ่มนี้มีความคิดเป็นสากล 
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กระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ลูกน้องเพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและใส่ใจการประพฤติ
ตนของลูกน้องค่อนข้างน้อย ผู้น ากลุ่ม Generation X จะมีความเป็นภาวะผู้น าเหนือผู้น าค่อนข้าง
น้อยลง เพราะยังคงยึดติดกับความคิดเก่า ๆ และกลัวความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของลูกน้อง 
แต่ยังคงใส่ใจการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง ส่วนผู้น ากลุ่ม Baby Boomers ไม่มีค่อยมี
การกระจายอ านาจการตัดสินใจให้แก่ลูกน้อง อาจเป็นเพราะประสบการณ์ท างานและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านท าให้มั่นใจว่าการท างานของตนเองดีกว่าและลูกน้องจะต้องปฏิบัติตามค าสั่งเท่านั้น และผู้น า
กลุ่มนี้จะใส่ใจลูกน้องให้มีการปฏิบัติตนเรียบร้อยเพ่ือเป็นหน้าตาขององค์กร ดังนั้ นบรรยากาศภายใน
องค์กรและรูปแบบความเป็นผู้น า คือ ความสัมพันธ์ที่พ่ึงพาซึ่งกันและกัน ท าให้บุคลากรในโรงเรียนมี
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรร่วมเสนอแนวทางการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Moslehpour และคณะ (2019)   ทีพ่บว่า การสร้างบรรยากาศในการท างาน เป็นสิ่งส าคัญโดยองค์การ
ต้องมีรูปแบบการบริหารของผู้น าที่สร้างสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรรับรู้ถึงบรรยากาศการท างานใน
องค์การ ซึ่งผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากรให้เหมาะสมกับความต้องการของงาน นอกจากนี้บุคลากรยังมี
ความรับผิดชอบที่หลากหลาย โครงสร้างการท างานจะเป็นตัวก าหนดการท างานให้สะดวกมากขึ้น โดย
แบ่งล าดับชั้นอาวุโสเพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
อีกท้ังยังรวมถึงการให้ความเคารพในความแตกต่างระหว่างช่วงอายุ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เมื่อบุคคลใด
มีความรู้ที่ดีแล้วอาจแบ่งปันความรู้กันในองค์การก่อให้เกิดสัมพันธภาพในหน่วยงาน ทว่าหากเกิดความ
ผิดพลาดนั้นบุคลากรจะไม่รู้สึกผิดหวังเพราะทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีจึงมองว่าไม่ได้เป็นปัญหาและพร้อม
ที่จะร่วมมือกันแก้ไข สิ่งที่จะวัดความเหมาะสมของความหลากหลายของบุคลากรได้เป็นอย่างดี คือ การ
ได้รับค่าตอบแทน การได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับช่วงอายุ การได้รับสวัสดิการและผลประโยชน์
เกื้อกูลที่เหมาะสมกับช่วงอายุ และความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้ได้ค่าตอบแทนที่เพ่ิมขึ้น ซึ่งการ
ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นตัววัดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของงานที่เกิดจากความหลากหลาย
ของบุคลากรและสอดคล้องกับงานวิจัยของ D’Netto และคณะ (2008) ที่พบว่า ทุกองค์การมีความ
หลากหลายของบุคลากรซึ่งแต่ละแห่งมีวิธีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยไม่ล าเอียงหรือ
อคติตามความหลากหลายของบุคลากร เช่น เพศ ศาสนา อายุ การศึกษา วัฒนธรรม ประสบการณ์
ท างาน เป็นต้น ทั้งนี้การประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการจัดการความหลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบให้แก่องค์การได้ ดังนั้น เมื่อการสร้างบรรยากาศในการท างานดีแล้วย่อม
ส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันดีขึ้นด้วยเช่นกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปปฏิบัติในหน่วยงาน 

โรงเรียนควรส ารวจปัญหาของบุคลากรแต่ละช่วงอายุว่าพวกเขามีปัญหาในการท างานเรื่องใด
เพ่ือสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พวกเขาได้เข้ารับการอบรมเรื่องนั้น ๆ เช่น บุคลากรที่มีอายุน้อยที่สุด
หรือ กลุ่ม Generation Y ที่ยังไม่มีความรู้ในเรื่องของระเบียบการปฏิบัติงานต่าง ๆ จึงจ าเป็นต้องอบรม
เรื่องดังกล่าวให้มีความรู้เพ่ือมาประกอบการท างานได้อย่างต่อเนื่อง หากเรียนรู้หรือรับฟังจากผู้ที่มี
ประสบการณ์มากกว่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่  เพียงพอหรือมี ความล้าสมัย เพราะระเบียบในการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส าหรับบรรยากาศในการท างานนั้น หากบุคลากรใน
โรงเรียนมีการสร้างบรรยากาศการท างาน ให้น่าท างานในระดับมากย่อมส่งผลให้บุคลากรมีก าลังใจใน
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การท างาน ดังนั้นจึงควรน าผลการศึกษาไปปรับปรุงการสร้างบรรยากาศท างานให้ดีขึ้นในการสร้างการ
รับรู้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีสัมพันธภาพทีด่ี การมีความภาวะผู้น าเหนือผู้น า และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
ผู้สนใจควรศึกษาโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method Approach) ซึ่งเป็น 

ผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณ ควรศึกษาตัว
แปรในมิติ อ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ประสบการณ์ในการท างาน เพราะเป็นตัวแปรที่สามารถส่งผลต่อการ 
บริหารความหลากหลายของบุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันจากงานวิจัยของ Parry & Urwin (2011) และ
หาความสัมพันธ์อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของตัวแปรอ่ืน ๆ ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ควรมี
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์บุคลากรในโรงเรียนทุกต าแหน่งเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่กว้าง
ขึ้นในมิติที่หลากหลายจากการทบทวนวรรณกรรม และสามารถน าผลการวิจัยนั้นไปวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับข้อมูลเชิงปริมาณ อาจท าให้ผลการวิจัยมีประสิทธิภาพมากยิ่ง  
 การด าเนินการตามข้อเสนอที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะท าให้เกิดประโยชน์ในการวิจัยครั้ง ต่อไป 
โดยทราบถึงองค์ประกอบหรือปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ที่สามารถส่งผลต่อการบริหารความหลากหลายของ
บุคลากรที่มีช่วงอายุต่างกันให้ดียิ่งขึ้น จึงอาจท าให้องค์การต่าง ๆ ที่ก าลังประสบปัญหาบุคลากรที่มีช่วง 
อายุต่างกันเกิดความขัดแย้งกันในขณะปฏิบัติงานมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาและสามารถส่งเสริมหรือ
สนับสนุนองค์การให้ใส่ใจ ดูแล และเห็นความส าคัญบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน  
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อิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความผูกพันใน
งานและบทบาทของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง: 
กรณีศึกษาข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา 
The Influence of Red Tape on Work Engagement and the Mediating Role 
of Person-Organization Fit: A Case Study of Public Servants in Local 
Government Organizations in Songkhla Province 
 
ศุภชัย  รอดรักษา   Supachai Rodraksa1 

วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์   Wisanupong Potipiroon2 

บทคัดย่อ 
ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานนับเป็นปัญหาส าคัญของระบบราชการไทย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความล่าจากระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพัน
ในงาน และเพ่ือศึกษาบทบาทของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสงขลา 
จ านวน 260 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางตรงเชิงลบต่อความ
ผูกพันในงานของพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ส่งอิทธิพลทางอ้อมต่อความผูกพันในงานผ่านความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ   

ค าส าคัญ: ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงาน ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ 

Abstract 
Red tape is an important problem in the Thai bureaucracy. The purpose of the 

research was to examine the degree of red tape on employees’ work engagement and the 
mediating role of person-organization fit. A Quota sample of 260 public servants was drawn 
from local government organizations in Songkhla Province comprising both city municipalities 
and subdistrict organizations (SAOs). The data were analyzed using percentage, mean and 
standard deviation and multiple regression analysis. The results showed that red tape had a 
negative direct effect on work engagement and also negative indirect effect on work 
engagement via the mediating role of person-organization fit. 

Keywords: Red Tape, Work Engagement, Person-Organization Fit 
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บทน า 
ในอดีตมีความเชื่อว่าการบริหารองค์การแบบราชการ (Bureaucracy) เป็นวิธีการบริหารจัดการ

ที่มีประสิทธิภาพที่สุดส าหรับหน่วยงานภาครัฐ (Weber, 2013) แต่ในปัจจุบันท่ามกระแสแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้องค์การที่ยังคงยึดถือรูปแบบการบริหารแบบ
ราชการที่มีความเชื่องช้าล้าสมัยเน้นกฎเกณฑ์ตกอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบันได้ (Gouldner, 1952 อ้างถึงใน balla และคณะ , 2015) 
ตัวอย่างที่ชัดเจนในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ ความสามารถของหน่วยงานภาครัฐในการตอบสนองต่อการ
แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศทั่วโลก บางประเทศ เช่น สาธารณรัฐ
เกาหลีใต้สามารถตอบสนองกับสถานการณ์นี้ได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา 
สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ รวมถึงหลายประเทศในทวีปยุโรป และประเทศไทย ยังประสบปัญหาใน
การประสานงานและการระดมทรัพยากรต่าง ๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา (Anderson และคณะ, 2020) 

ปัญหาโครงสร้างของระบบราชการและปัญหาความล่าช้าจากกฎอันเกิดจากระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติงาน (Red Tape) นับเป็นปัญหาส าคัญของระบบราชการไทยมาช้านาน ทั้งนี้ ระบบราชการ
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานโครงสร้างอ านาจและการด าเนินงานภายใต้กฎระเบียบกฎหมายรองรับที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน แม้ว่ากฎระเบียบต่าง ๆ จะมีความส าคัญในการควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม
ให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่าสงบสุข แต่กฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไป (Overregulation) 
ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าจากการด าเนินการตามระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (จุมพล หนิมพานิช , 
2548; จุมพล หนิมพานิช, 2562; วรเดช จันทรศร, 2543) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพในการให้บริการ
สาธารณะ (Public Services) และการตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นอกจากนั้น งานวิจัยที่
ผ่านมาระบุว่า กฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มากเกินไปเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือ
โอกาสในการขูดรีดประชาชน (Extortion) (Guriev, 1999, 2004) 

การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาให้ความส าคัญกับผลกระทบเชิงลบของความล่าช้าจากระเบียบขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่มีต่อทัศนคติประชาชนหรือผู้รับบริการ เช่น ความพึงพอใจ (Gore, 1993) ความสับสน 
ความขุ่นข้องใจ และความโกรธ (Hattke และคณะ, 2020) และสิทธิเสรีภาพ (Moynihan และ Herd, 
2010) นอกจากนั้นยังมีงานวิจัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อต่อทัศนคติและความรู้สึกของข้าราชการด้วย เช่น ความตั้งใจที่ จะลาออกจากงาน 
(Pandey and Scott, 2002) ความพึงพอใจในงาน (Kaufmann and Tummers, 2017) และความ
ผูกพันต่อองค์กร (DeHart-Davis and Pandey, 2005; Stazyk Pandey and Wright, 2011)   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในงาน (Work Engagement) โดยความผูกพันในงานเป็นการประเมิน
คุณลักษณะของบุคคลว่ามีสภาวะกายและจิตใจที่ เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงาน  ประกอบไปด้วย 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความรู้สึกมีพลังในการท างาน (Vigor) การอุทิศตนในงาน (Dedication) และความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน (Absorption) (Schaufeli และคณะ, 2002) ซึ่งหากพนักงานต้อง
ปฏิบัติงานในองค์กรที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็น อาจจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีความผูกพันในงาน
ลดลงเนื่องจากแนวปฏิบัติขององค์การมีความขัดแย้งกับค่านิยม (Values) ของพนักงาน เช่น ความ
ต้องการในการให้บริการประชาชน (Potipiroon and Ford, 2017) ทั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
บทบาทตัวแปรคั่นกลางความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์การ (Person-Organization Fit) 
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(Tummers และคณะ, 2016) แม้งานวิจัยที่ผ่านมาจะได้ศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในงาน (Borst, 2018) แต่ยังไม่เคยมีการศึกษากระบวนการทาง
จิตวิทยา (Psychological Mechanisms) ที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความล่าช้าจากระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในงาน    

เพ่ือเป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา จ านวน 10 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลนครและเทศบาล
เมืองจ านวน 5 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน 5 แห่ง ประกอบด้วยผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 260 คน ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลุ่มตัวอย่างที่น่าสนใจในการศึกษาอิทธิพลของ
ความล่าช้าจากระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานเนื่องจากเป็นหน่วยให้บริการสาธารณะที่อยู่ใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุดซึ่งแน่นอนว่า กฎระเบียบต่างๆ ย่อมมีผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิภาพ
การให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือศึกษาระดับความล่าช้าจากระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ความผูกพันในงาน และความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ 

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันในงาน 
3. เพ่ือศึกษาบทบาทของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การในฐานะตัวแปรคั่นกลาง 
 

การทบทวนวรรณกรรม  
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าจากระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Red Tape) และความผูกพัน
ในงาน (Work Engagement) 

ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง กฎระเบียบและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่มีผลบังคับใช้แล้วน ามาซึ่งความล่าช้าและสร้างภาระจากการปฏิบัติตาม โดยที่ไม่ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ และไม่สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดยความล่าช้าจากกฎระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานน าไปสู่ความขุ่นเคืองและความไม่พอใจของทุกภาคส่วนขององค์กร ทั้งตัวของ
พนักงานและหัวหน้างาน (Pandey, 1995; Rainey และคณะ 1995) แนวคิดเรื่องความล่าช้าจาก
กฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน แบ่งออกเป็น 2 แนวคิดหลักดังนี้  

1. ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเงื่อนไข หรือปัจจัยแวดล้อมทั้งภายนอก และภายในขององค์การ ที่ก่อให้เกิด
คุณลักษณะของความล่าช้าและด้อยประสิทธิภาพ นักวิชาการที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ (Merton, 
2004 อ้างถึงใน Shafritz and Hyde, 2016); Buchanan and Tullock, 1962; Baldwin, 1990) 
 2. ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน หมายถึง กฎ ระเบียบ กระบวนการ หรือ
วิธีในการปฏิบัติงาน รวมถึงโครงสร้างการจัดองค์การ ที่มีผลกระทบในเชิงลบต่อประสิทธิภาพของ
องค์การโดยแนวคิดนี้มองว่า ถึงแม้ไม่มีการปฏิบัติงาน หรือการด าเนินการใด ๆ องค์การก็มีความล่าช้า
จากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานแล้ว ผู้ที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ได้แก่ (Kaufman, 1977; Bozeman, 
1993; Rainey et al., 1995) 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 682 -



จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลต่อหลายปัจจัยที่ 
เป็นความคิดและระดับทัศนคติที่มีต่องานและองค์กร เช่น ความพึงพอใจในงาน (Kuafmann และ 
Tummers, 2017) ความผูกพันต่อองค์กร (Stazyk Pandey และ Wight 2011) 

ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงาน (Work Engagement) จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับความผูกพันในงานผู้วิจัยเลือกใช้นิยามของความผูกพันในงานของ (Schaufeli และคณะ, 2002) ที่ได้
นิยามความผูกพันในงาน (Work Engagement) หมายถึง สภาวะกายและจิตใจที่บุคคลมีต่องาน ผู้วิจัย
เห็นว่ามีองค์ประกอบของความผูกพันในงานครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน รวมถึงนิยามของความผูกพันในงานมี
ความสอดคล้องกับแบบวัด Utrecht Work Engagement Scale (UWES) ที่ใช้วัดความผูกพันในงานมี
การน ามาใช้แพร่หลายและมีความเหมาะสมกับบริบทของการศึกษากลุ่มตัวอย่างในกลุ่มข้าราชการ และ
ได้มีการตรวจสอบความตรงในหลายประเทศ ซึ่งมีองค์ประกอบ 3 ด้าน (Schaufeli และคณะ, 2002) 
ได้แก่ 
 1. ความรู้สึกมีพลังในการท างาน (Vigor) หมายถึง การที่บุคคลมีการทุ่มท้ังแรงกายแรงใจในการ
ท างานอย่างที่ เต็มใจที่จะใช้ความพยายามในการท างาน แม้จะต้องเผชิญอุปสรรคที่มีความยากล าบาก 
 2. การอุทิศตนในงาน (Dedication) หมายถึง ความรู้สึกมุ่งมั่นที่มีบุคคลมีต่องาน รู้สึกถึง
ความส าคัญของงาน (Significant) มีความเอาใจใส่ในการท างาน (Enthusiasm) มีความภูมิใจในงาน 
(Pride) มีแรงบันดาลใจในการท างาน (Inspiration) และรู้สึกท้าทายในการท างาน (Challenge) 
  3. ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับงาน (Absorption) หมายถึง การที่บุคคลจดจ่อมีสมาธิอยู่
กับงานท าให้เหมือนเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว โดยบุคคลเชื่อว่าสามารถท างานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  

2. แนวคิดเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit)
 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ หมายถึง ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ 
ทั้งในด้านบุคลิกลักษณะ ค่านิยม วัฒนธรรม และเป้าหมายขององค์การ  (Kristof‐Brown และคณะ,  
2005) จากการศึกษา Meta-analysis ของ Verquer และคณะ (2003) พบว่า ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทัศนคติกับงาน (Work Attitude) ซึ่งท าการศึกษา
จากงานวิจัยจ านวน 21 งานวิจัย โดยศึกษาความสัมพันธ์ของสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การกับ
ความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์การ และความตั้งใจในการลาออก ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีอิทธิพลทางบวกความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์การ และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การมีอิทธิพลทางลบกับความตั้งใจในการลาออก 
สอดคล้องกับงานวิจัยอ่ืนที่พบว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization fit 
หรือ P-O Fit) มีอ านาจในการท านายทัศนคติของพนักงาน เช่น ความผูกพันต่อองค์การ (Kristof-
Brown et al., 2005) ความพึงพอใจในงาน (Tepeci, 2001)  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยมองว่า หากพนักงานต้องท างานในองค์กรที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบที่ไม่จ าเป็นและมี
การรับรู้ถึงระดับความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สูงอาจจะส่งผลให้ข้าราชการ
ผู้ปฏิบัติงานลดความผูกพันในงาน เนื่องจากค่านิยมส่วนตัวมีความขัดแย้งกับแนวทางปฏิบัติขององค์การ
รวมไปถึงค่านิยมต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งสะท้อนในการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ 
(Person-Organization Fit) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
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สมมติฐานที่ 1: ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลทางลบต่อความความ
ผูกพันในงาน 

สมมติฐานที่ 2: ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางลบต่อความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ 

สมมติฐานที่ 3: ความสอดคล้องระหว่างคนกับองค์การมีอิทธิพลทางบวกต่อความความผูกพัน
ในงาน 

สมมติฐานที่ 4: ความสอดคล้องระหว่างคนกับองค์การเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างความล่าช้า
จากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานและความความผูกพันในงาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
คือ ข้าราชการข้าราชการสังกัดองค์กรบริหารส่วนในจังหวัดสงขลา เลือกโดยวิธีการสุ่มแบบโควต้า 
(Quota Sampling) ขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ใช้เกณฑ์ของ Taro Yamane (1973) ก าหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ เท่ากับ 0.05 ได้เท่ากับจ านวน 266 คน ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามกลับ 280 คน หลังจากท าความสะอาดชุดข้อมูลแล้วเหลือกลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 คน  

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย โดยมีข้อค าถามในการวัดองค์ประกอบ ดังนี้  
1) ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อค าถาม 6 ข้อ มาตรวัดแบบ Likert 
Scale 7 ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) (Borst และคณะ, 2017) 2) ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ข้อ มาตรวัด Likert Scale 7 ระดับ (1 
= ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) (Cable and DeRue, 2002) และ 3) ความผูกพันในงาน 
โดยใช้มาตรวัด Likert Scale 7 ระดับ (1 = ไม่เคยเลย 7 = ตลอดเวลา) (Schaufeli and Bakker, 
2003) จากการตรวจสอบความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency) เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ด้วยวิธี Cronbach’s alpha พบว่า ค่าของแต่ละตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.85-0.93 จากนั้น 
ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยัน (Confirmation Factor Analysis) พบว่า ค่าไค-สแควร์สหสัมพันธ์ (Relative chi-square) 
เท่ากับ 2.33 น้อยกว่า 3 ถือว่าโมเดลสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Mueller, 1996) ส่วนค่ารากของ
ค่ า เฉ ลี่ ย ก า ลั งส อ งข อ งค ว าม ค ล าด เค ลื่ อ น โด ย ป ระม าณ  (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) เท่ า กั บ  .0068 ค่ าดั ช นี วั ด ร ะดั บ ค ว าม ส อ ด ค ล้ อ ง เป รี ย บ เที ย บ 
(Comparative Fit Index: CFI) เท่ากับ .98  ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of Fit 
Index: GFI) เท่ากับ .93 ซึ่งแสดงว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ รวมทั้งตัวแปรที่ใช้ใน
การศึกษามคีวามเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง  

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) 
ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation) 
การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) และการวิเคราะห์ตัวแปรคั่นกลาง (Mediation 
Analysis) โดยผู้วิจัยใช้ และใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ AMOS ในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ของตัวแปรหลักทั้ ง 4 ตัว และใช้โปรแกรมสถิติ  SPSS 
Process Version 2.15 ของ Hayes (2013) ในการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรคั่นกลาง 
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ผลการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 260 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในสายงาน

ระดับปฏิบัติงาน ร้อยละ 45.4 มีระยะเวลารับราชการ 1-9 ปี ร้อยละ 41.2 อายุ 40-48 ปีร้อยละ 43.8 
เพศหญิงร้อยละ 72.3 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.4 สถานภาพสมรส ร้อยละ 61.6 
อัตราเงินเดือน 15,001 – 25,000 บาท ร้อยละ 38.1  
 
ตารางที่ 1  
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าสัมประสิทธิ์ 
อัลฟาของครอนบัค (Cronbach Alpha) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  (Pearson Correlation 
Coefficient) ระหว่างตัวแปรทีละคู่   

หมายเหตุ: n = 260; **p  .01 , ในวงเล็บคือค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
 
การวิเคราะห์ระดับของตัวแปรผู้วิจัยแปลผลระดับของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และความผูกพันในงานโดยก าหนดการแปลความหมาย
โดยใช้อัตรภาค (Interval) แบ่งเป็น 5 ระดับ ประกอบด้วย ระดับต่ ามาก ระดับต่ า ระดับปานกลาง ระดับสูง 
และระดับสูงมาก พบว่า ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 อยู่ใน
ระดับปานกลาง ความผูกพันในงานมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับสูง   และความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับองค์การมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 อยู่ในระดับสูง ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่
ละคู่ (Bivariate Correlations) พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรความล่าช้าจากกฎระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลและองค์การ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ -.31 และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันในงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ -.26 ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมีขนาดความสัมพันธ์เท่ากับ .45 ทั้งนี้ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรมีค่าอยู่ระหว่าง -0.31 ถึง 0.45 จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
(Multicolinearity) เนื่องจากไม่มีค่าใดมีความสัมพันธ์กันเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.9 นอกจากนี้เมื่อพิจารณาผล
การวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่น พบว่าค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค  (Cronbach Alpha) ในทุกตัวแปรมี
ค่ามากกว่า 0.70 แสดงว่าเครื่องมือที่ใช้มีความเชื่อมั่นเพียงพอ 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 
1. Red Tape 2.93 .72 (.91)   
2. Person-Organization Fit 4.57 1.10 -.31** (.93)  
3. Work Engagement 4.88 .94 -.26** .45** ( .85) 
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ตารางที่ 2  
ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

หมายเหตุ: เพศ (0=ชาย , 1=หญิง), อายุ (ปี), การศึกษา (1=ต่ ากว่าปริญญาตรี , 2=ปริญญาตรี , 3=สูงกว่า) ,อัตราเงินเดือน 
(บาท) สายงาน (1=ปฏิบัติงาน, 3=อ านวยการ, เปรียบเทียบระดับปฏิบัติงาน) ค่าอิทธิพลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เปรียบเทียบกับเทศบายนครหาดใหญ่ *** p < 0.001, ** p < 0.01, *p < 0.05, t p < .10 

 
จากการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณตามตารางที่ 2 เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้า

จากระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และความผูกพันในงาน ผ่านตัวแปรคั่นกลาง คือ ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ พบผลที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 1. ในโมเดลที่ 1 ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ (Person-Organization Fit) พบว่า 
เพศมีความความสัมพันธ์ทางบวกกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ เท่ากับ (B = .02; p <.1) 
อายุมีความความสัมพันธ์ทางบวกกับความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ เท่ากับ (B = .19; p <.01) 
ส่วนความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสอดคล้องระหว่าง

 
Model 1 

(Person-Organization Fit) 
Model 2 

(Work Engagement) 
 b   SE beta b   SE beta 

ตัวแปรคุม       
เพศ .06t .15 .02 t .00 .12 .00 
อาย ุ .02* .01 .19* .02 t .01 .15 t 
การศึกษา -.01 .14 .00 .01 .11 .01 
อัตราเงินเดือน .00 .00 -.16 .00* .00 .23* 
ระยะเวลาท างานในองค์กร .00 .02 -.01 -.02 t .01 -.14 t 
ระดับปฏิบัติงาน .05 .18 .02 .12 .14 .06 
ระดับอ านวยการ .20 .25 .06 .04 .19 .02 
เทศบาลเมืองคอหงส ์  -.21 .26 -.06 -.06 .20 .02 
เทศบาลเมืองบ้านพร ุ .14 .27 -.04 .09 20 -.02 
เทศบาลต าบลคเูต่า -.47 .31 -.11 -.45 t .24 -.12 t 
เทศบาลเมืองควนลัง -.31 .27 -.09 .11 .20 .03 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม .07 .27 .02 .19 .20 .06 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองอู่ตะเภา -.55 t .31 -.12 t -.06 .24 -.02 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแห -.07 .25 -.02 -.30 .19 -.11 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่ .05 .29 .01 .26 .22 .08 
องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง -.28 .31 -.06 .11 .24 .03 
ตัวแปรหลัก       
ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน -.43*** .10 -.28*** -.17* .08 -.13* 
ตัวแปรคั่นกลาง       
ความสอดคล้องระหวา่งบุคคลกับองค์การ - - - .33*** .05 .39*** 
F Test 2.49** 6.60***     
R2 .15 .33     
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บุคคลกับองค์การ (B = -.43; p <.001) ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ ได้เท่ากับ R2 = 0.15 คิดเป็นร้อยละ 15  
 2. โมเดลที่ 2 ความผูกพันในงาน (Work Engagement) พบว่า อายุมีความความสัมพันธ์ทางบวก
กับความผูกพันในงาน (B = .15; p <.1) อัตราเงินเดือนมีความความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน 
(B = .23; p <.01) ระยะเวลาท างานในองค์กรมีความความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันในงาน (B = -.14; 
p <.1) ข้าราชการสังกัดเทศบาลต าบลคูเต่ามีความผูกพันในงานต่ ากว่าข้าราชการสังกัดเทศบาลนคร
หาดใหญ่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (B = -.12; p <.1) ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความผูกพันในงาน (B = -.13; p <.05)  และความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผูกพันในงาน (B = .39: p > .001) ตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนในความผูกพันในงาน ได้เท่ากับ R2 = 0.33 คิดเป็นร้อยละ 33 ส าหรับการวิเคราะห์อิทธิผล
ทางอ้อม (Indirect Effect) พบว่า ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานมีอิทธิพลต่อความ
ผูกพันในงานผ่านตัวแปรคั่นกลางความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดย
มีค่าอิทธิพลทางอ้อม เท่ากับ -.14 (Confidence Interval: -.22 และ -.07)  
  
สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาอิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึง
พอใจในงานของข้าราชการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านตัวแปรคั่นกลาง ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับองค์การ พบอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
องค์การ และมีอิทธิพลทางตรงต่อเชิงลบต่อความความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ดังนั้น จาก
สมมติฐานในการศึกษายอมรับสมมติฐานที่ 1 คือ ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ส่งผลทางลบต่อความความผูกพันในงาน สมมติฐานที่ 2 ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทางลบต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ สมมติฐานที่ 3 ความสอดคล้อง
ระหว่างคนกับองค์การมีอิทธิพลต่อความความผูกพันในงาน และสมมติฐานที่ 4 : ความสอดคล้อง
ระหว่างคนกับองค์การเป็นตัวแปรคั่นกลางระหว่างความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และความความผูกพันในงาน 

 
ภาพที่ 1 อิทธิพลของความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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ระดับของการรับรู้ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานของข้าราชการสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ในระดับงานปานกลาง โดยความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่ง
อิทธิพลเชิงลบทางตรงต่อความผูกพันในงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dehart-Devies และ Pandey 
(2005) พบว่า ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลเชิงลบต่อความพึงพอใจในงาน และ
ความผูกพันต่อองค์การ และความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งผลเชิงลบต่อความ
สอดคล้องระหว่างคนกับองค์การ ท าให้ข้าราชการมีความรู้สึกไม่สอดคล้องระหว่างตนกับองค์การ เนื่องด้วย
ด้วยลักษณะงานมีความเป็นทางการสูงโดยโครงสร้างของการบริการและปฏิบัติงานระบบราชการตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของอ านาจและการด าเนินงานที่ต้องท าภายใต้ขอบเขตของอ านาจหน้าที่และต้องมีตัวบทกฎหมาย
รองรับ ซึ่งกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านี้สร้างการควบคุมที่มากเกินไป (Overregulation) ยับยั้ง
การแสดงความคิดเห็นท าให้ข้าราชการรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในงาน (Baldwin, 1990) ซึ่งระดับของความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การนั้นมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความผูกพันในงาน กล่าวคือเมื่อข้าราชการมี
ความสอดคล้องระหว่างความต้องการ ความเชื่อ ค่านิยมส่วนตัว (Personal Values) กับแนวทางปฏิบัติของ
องค์การท าให้ความพึงพอใจในงานสูงตามไปด้วย  
 
ข้อเสนอแนะ  
 ความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อผู้ปฏิบัติงานในหลายด้านทั้งความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (Pandey and Scott, 2002) ความไม่พึงพอใจต่อการท างาน   ความพึงพอใจใน
งาน (Kaufmann and Tummers, 2017) ความผูกพันต่อองค์กร (DeHart-Davis and Pandey, 2005; 
Stazyk Pandey and Wright, 2011) ดังนั้นความล่าช้าจากกฎระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงเป็นปัญหา
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทั้งตัวบุคคลและองค์กร และเป็นความท้าทายต่อองค์กรหรือผู้น าองค์กรว่าจะมี
แนวทางจัดการอย่างไร ผลจากการศึกษาองค์กรควรสนับสนุนให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในแสดงความคิดเห็น 
และตัดสินใจในเรื่องในเรื่องที่สามารถจะท าได้ภายใต้กรอบของอ านาจหน้าที่  ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพ่ิมความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ ที่ส่งผลต่อความผูกพันในงานซึ่งจะผลดีต่อทั้งองค์กรและตัวบุคคล 
ส าหรับข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในอนาคต ควรมีการศึกษาว่าความล่าช้าจกกฎระเบียบขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ว่านอกจากจะส่งผลต่อความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การ และทัศนคติต่องาน (Verquer 
และคณะ,2003) แล้วนั้นจะส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเช่น พฤติกรรมการต่อต้านการปฏิบัติงาน(CWB) 
หรือพฤติกรรมอ่ืนได้อย่างไรบ้าง 
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลา- 
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บทคัดย่อ     

งานสายวิชาการถือว่าเป็นงานที่มีความกดดันสูง งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของความบ้างาน ความต้องการของงาน ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการรับรู้  
การสนับหนุนจากผู้บั งคับบัญชาที่ส่ งผลต่อความเหนื่อยหน่ายใน การปฏิบัติงานของอาจารย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ านวน 184 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified 
Sampling) ผลการวิจัยพบว่า โดยเฉลี่ยอาจารย์มีความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานในระดับต่ า 
นอกจากนั้นผลจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า อายุของอาจารย์ จ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ และการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาสามารถช่วยลดความเหนื่อยหน่ายใน  
การปฏิบัติงาน ส่วนความต้องการของงานและความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานส่งผลให้เกิด  
ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น  

 
ค าส าคัญ: ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ความบ้างาน ความต้องการของงาน ความขัดแย้ง
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน การรับรู้การสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา    
 
Abstract   
 Academia is generally considered to be a high-pressure job. The main purpose 
of this research is to examine the influence of workaholism, job demands, 
interpersonal conflict, perceived supervisor support on burnout among faculty 
members at Prince of Songkla University, Hatyai Campus. The sample consists of 184 
faculty members from various departments. The results showed that faculty members 
have low levels of burnout. The results also showed that age, the amount of 
published research and perceived supervisor support helped to reduce burnout 
whereas job demands and Interpersonal conflict increased burnout.    
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Keywords: Job Burnout, Workaholism, Job Demands, Interpersonal Conflict, Perceived 
Supervisor Support  
 
บทน า 
 อาจารย์หรือบุคลากรสายวิชาการถือเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญ 
จากการเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคตให้แก่บัณฑิต เป็นนักวิจัยที่มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่การประยุกต์ในด้าน
ต่างๆ และน าองค์ความรู้ที่มีไปใช้ในการท าความเข้าใจ แก้ไขปัญหา และพัฒนาสังคม ในขณะเดียวกันก็
จ าต้องพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้และทักษะด้านต่างๆ อยู่เสมอเพ่ือให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว และตอบสนองต่อทั้งตนเอง ผู้เรียน และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงกล่าวได้ว่าอาจารย์
เป็นอาชีพหนึ่งที่ต้องท างานอย่างหนักจากภาระงานที่หลากหลายทั้งภาระงานสอน งานวิจัยและงาน
วิชาการ งานบริการวิชาการและงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พบเจอกับความกดดันและความคาดหวัง
จากทั้งตนเอง ผู้เรียน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัย 
 งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการเผชิญกับความกดดัน ความคาดหวัง และความเครียดจากปริมาณ
ภาระงาน ภาวะการแข่งขัน ความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ความต้องการของงาน ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล การสนับสนุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และสาเหตุอ่ืนๆ ส่งผลให้บุคคลมีโอกาส
เกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน (Schaufeli, Leiter และ Maslach, 2009) ซึ่งภาวะดังกล่าวมี
ผลในทางลบต่อบุคคลทั้งต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และส่งผลให้บุคคลเกิดความเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมการแสดงออกบางอย่าง เช่น ความรู้สึกทางลบต่อผู้รับบริการหรือเพ่ือนร่วมงาน การขาด
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ความรู้สึกว่าตนเองด้อยคุณค่า ความรู้สึกไม่พึงพอใจในงาน 
ผลกระทบเหล่านี้จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานของบุคคลลดลง (Maslach, Schaufeli และ 
Leiter, 2001; Schaufeli และคณะ, 2009; สงวน ลือเกียรติบัณฑิต, 2542) ประกอบกับลักษณะ
โดยทั่วไปของอาจารย์มักมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานสูง ทุ่มเทให้กับงานอย่างสุดความสามารถ
โดยใช้เวลาส่วนใหญ่กับการท างาน ชื่นชอบความสมบูรณ์แบบ หรือมีพฤติกรรมบ้างาน พฤติกรรม 
การท างานเช่นนี้มักส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวหากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน 
และท าให้มีโอกาสเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานสูง (Bodovski, 2018; Mckenna, 2018)  
 ปัจจุบันมีการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก 
แตส่่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างสายอาชีพทางด้านสุขภาพ พบการศึกษาความเหนื่อยหน่ายใน
การปฏิบัติงานที่ เกี่ยวข้องกับอาจารย์มหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย  อีกทั้ งในปี  2562 ที่ผ่านมา        
World Health Organization: WHO (2019) ได้จัด “ความเหนื่อยหน่าย (Burnout)” เป็นกลุ่มอาการ
ที่เป็นผลมาจากความเครียดเรื้อรังในที่ท างานที่ไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และควรได้รับ
การดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนอาการจะมีความรุนแรงและกระทบต่อการใช้ชีวิต  งานวิจัยฉบับนี้จึง
มุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยตามแนวคิดของ 
Maslach, Jackson และ Schwah (1996 อ้างถึงใน  Croom, 2003) ประกอบด้วยสามมิติ  คือ  
มิติความอ่อนล้าทางอารมณ์  (Emotional Exhaustion) มิติการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้ อ่ืน 
(Depersonalization) และมิติความส าเร็จส่วนบุคคล (Personal Accomplishment) และเลือก 
ศึกษาจากอาจารย์ ในสั งกัดมหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  เนื่ อ งจาก
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มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ส าคัญของภาคใต้ รวบรวมบุคลากรทรงคุณวุฒิด้าน
ต่างๆ ไว้มากมาย และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องกว่า 53 ปี รวมถึงการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ซึ่งมีผลให้มหาวิทยาลัยต้องยกระดับศักยภาพเพ่ือผลิตงานวิจัยและ
ก าลังคน โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากร โครงสร้างพ้ืนฐาน ทุนการวิจัย ผลงานวิจัย 
เพ่ือมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยและพัฒนา และฝึกอบรมนานาชาติในภูมิภาคและยกระดับ
ความสามารถไปสู่ระดับโลก (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552) ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาระดับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความบ้างาน (Workaholism) ความต้องการของงาน (Job Demands) ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน (Interpersonal Conflict) และการรับรู้การสนับหนุนจากผู้บั งคับบัญชา (Perceived 
Supervisor Support) และความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน (Job Burnout) และอิทธิพลต่อความ
เหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบว่ามีปัจจัยใดที่ส่งผลให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้เกิด 
การพัฒนาโครงการหรือกิจกรรมที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดต่อไป และสามารถน าข้อมูล
ที่ได้ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือช่วยลดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน (Job Burnout) 
 ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน เป็นผลที่เกิดจากความเครียดหรือความกดดันทางอารมณ์
จากการท างานที่สะสมเป็นระยะเวลานานจนเรื้อรัง โดยบุคคลไม่สามารถขจัดหรือลดความเครียดลงได้ 
รวมถึงไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลกระทบในทางลบต่อบุคคลทั้งทางด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และพฤติกรรม รวมทั้งมีผลในทางลบต่อประสิทธิภาพการท างานของบุคคล (Maslach 
และคณะ , 2001; World Health Organization, 2019) จากการทบทวนวรรณกรรมพบแนวคิด
มากมายเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ผู้วิจัยน าแนวคิดของ Maslach และคณะ 
(1996 อ้างถึงใน Croom, 2003) มาใช้ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีความแพร่หลายในการน ามาใช้ศึกษาและสอดคล้องกับค านิยาม ซึ่งตามแนวคิดประกอบด้วย 
(1) มิติด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์ (Emotional Exhaustion) เป็น ความรู้สึกทางอารมณ์ความรู้สึกที่
แสดงออกมาในลักษณะต่างๆ เช่น หมดพลัง อ่อนล้า ท้อแท้ สิ้นหวัง รวมถึงอาการที่แสดงออกทาง
ร่างกาย เช่น อาการปวดหั ว อ่อนเพลีย  เป็นต้น  (2) มิติการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้ อ่ืน 
(Depersonalization) คือ พฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปจากปกติ มีทัศนคติในแง่ลบและ
เพิกเฉยต่อบุคคลรอบข้างมากขึ้น (3) มิติความส าเร็จส่วนบุคคล (Personal Accomplishment) คือ
ความรู้สึกถึงความสามารถ ศักยภาพของตนเอง และการประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าสาเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน
มีหลากหลาย และมักเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุและปัจจัยประกอบกัน โดย Maslach (1986 อ้างถึงใน 
สิระยา สัมมาวาจ, 2534; จิตกาญจนา ชาญศิลป์, 2558) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคล คือ บุคลิกภาพ อายุ 
สถานภาพสมรส ระยะเวลาในการปฏิบัติ งาน ระดับการศึกษา และปัจจัยสภาพแวดล้อมใน 
การปฏิบัติงาน ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ลักษณะงาน สัมพันธภาพระหว่างบุคคล และระบบ
การบริหาร เป็นเหตุปัจจัยที่มีผลให้ความเหนื่อยหน่ายเกิดขึ้น ในขณะที่ วรภรณ์ จรูญประสิทธิ์พร 
(2547) พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคม ความผูกพันต่อองค์กร และสัมพันธภาพระหว่างนักสังคม
สงเคราะห์กับผู้รับบริการสามารถท านายความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ความบ้างาน
มีอิทธิพลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน (เจณิกา วังสถาพร, 2555) และภาระงานมี
อิทธิพลทางตรงทิศทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน (ชัยยุทธ กลีบบัว, 2552)   
 ดังนั้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัย
พบว่าปัจจัยความบ้างาน (Workaholism) ความต้องการของงาน (Job demands) ความขัดแย้ง
ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (Interpersonal Conflict) และการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
(Perceived Supervisor Support) เป็นปัจจัยที่พบว่าเป็นสาเหตุที่ท าให้บุคคลเกิดความเหนื่อยหน่าย
ในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยจึงน ามาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยเพ่ือศึกษาว่าปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อ
ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องเผชิญกับความเครียด ความกดดัน 
และความคาดหวังตลอดเวลาหรือไม ่ 
 
 ความบ้างาน (Workaholism) 
 ความบ้างาน เป็นพฤติกรรมของบุคคลที่หมกมุ่นกับงานจนเกินพอดี มุ่งท างานโดยไม่สนใจ
ระยะเวลาที่ใช้ คิดถึงเรื่องงานตลอดแม้อยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนหรืออยู่ในช่วงที่ไม่มีงาน ท างานอย่าง
ต่อเนื่องและไม่สามารถควบคุมตนเองได้จนเข้าสู่ภาวะเสพติดงาน บุคคลบ้างานจึงเป็นบุคคลที่ 
ไม่สามารถแยกงานออกจากชีวิตส่วนตัวได้ (Schaufeli และคณะ, 2009; Giannini และ Scabia, 2014) 
โดยสามารถแบ่งได้ 2 ด้าน คือ ด้านการท างานที่มากเกินไป (Work Excessively) เป็นลักษณะ
พฤติกรรมที่บุคคลท างานจนละเลยชีวิตด้านอ่ืนๆ มักมีชั่วโมงการท างานยาวนานกว่าปกติ และด้าน 
ความหมกมุ่น ในการท างาน (Work Compulsively) คือบุ คคลที่ มีพฤติกรรมท างานมากเกิน 
ความต้องการของงาน มักมีความคิดและความรู้สึกต้องการท างานตลอดเวลาแม้ไม่ได้อยู่ในเวลางาน ซึ่ง
เกิดจากแรงขับภายในที่ท าให้บุคคลทุ่มเทกับการท างานอย่างหนักตลอดเวลา (Schaufeli และคณะ, 
2009) ทั้งนี้ Sussman (2012) อธิบายว่า ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานถือเป็นผลด้านสุขภาพใน
แง่ลบที่เกิดจากความบ้างาน เนื่องจากคนบ้างานมักถูกผลักดันให้ท างานแบบหลังชนฝา เช่น การท างาน
จนรู้สึกอ่อนล้า โดยเฉพาะในการท างานที่มีความต้องการของงานมากเป็นพิเศษแต่มีทรัพยากรสนับสนุน
น้อย โดย เจณิกา วังสถาพร (2555) พบว่าความบ้างานมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อความเหนื่อย
หน่ายในการปฏิบัติงาน ท าให้บุคคลบ้างานมีแนวโน้มที่จะเกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานได้สูง 
 

ความต้องการของงาน (Job Demands)  
 ความต้องการของงาน คือระดับข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่บุคคลได้รับมอบหมาย
และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งภาระงานมักมาพร้อมกับแรงกดดันและความคาดหวัง บุคคลจึงต้องใช้
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ความพยายาม ความอดทน และความทุ่มเทเพ่ือดึงศักยภาพทั้งหมดออกมาใช้ในการปฏิบัติงาน และเมื่อ
ความต้องการของงานมีมากเกินไปจนบุคคลไม่สามารถรับมือได้จะส่งผลในทางลบกับบุคคล แต่หาก
สามารถรับมือกับความต้องการของงานได้บุคคลจะสามารถพัฒนาความสามารถและศักยภาพของ
ตนเองไปได้อีกขั้น (Cavanaugh, Boswell, Roehling and Boudreau, 2000; Schaufeli และ Taris, 
2014; ผดารัช สีดา, 2555) สามารถแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบ คือ (1) ความต้องการของงานที่ท้าทาย 
(Challenge Job Demands) คือ ความต้องการของงานที่ท าให้เกิดความท้าทายและเป็นประสบการณ์
ที่ท าให้บุคคลสามารถพัฒนาศักยภาพของตนหากสามารถท างานได้ส าเร็จ เช่น ความกดดันด้านเวลา 
ปริมาณงานที่มากเกินไป หรือความรับผิดชอบในระดับที่สูงขึ้น (2) ความต้องการของงานที่เป็นอุปสรรค 
(Hindrance Job Demands) คือ ความต้องการของงานที่มีลักษณะที่ท าให้เกิดข้อจ ากัดหรือขัดขวาง
ความสามารถของบุคคลในการบรรลุเป้าหมาย เช่น การเมืองในที่ท างาน ความคลุมเครือในบทบาท
หน้าที่ความรับผิดชอบ และความล่าช้าจากกระบวนการหรือกฎระเบียบ เป็นต้น  (Cavanaugh, 
Boswell, Roehling and Boudreau, 2000) ทั้ งนี้  เจนจิรา เกียรติธนะบ ารุง (2560) อธิบายว่า 
ความต้องการของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  และสามารถ
พยากรณ์ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานได้  
  
 ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Conflict)  
 ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน คือความขัดแย้งระหว่างบุคคลสองฝ่ายในที่ท างาน เกิดจาก
แต่ละฝ่ายมีความคิดเห็น จุดประสงค์ การรับรู้ ค่านิยม และทัศนคติที่ต่างกัน และมองว่าอีกฝ่ายเป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายของตน จึงมีการแสดงพฤติกรรมเพ่ือให้อีกฝ่ายรับรู้ว่าเกิดความขัดแย้งขึ้น 
หากความขัดแย้งไม่ได้รับการแก้ไขที่ถูกวิธี จะส่งผลให้ความขัดแย้งไม่หมดไปและอาจก่อตัวเพ่ิมระดับ
ความรุนแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ Maslach (1986 อ้างถึงใน เสาวรส อรุณคง, 2550) อธิบายว่าความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลมักเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้เกิดความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  หากบุคคลมี
สัมพันธภาพที่ไม่ดีต่อกันทั้งความขัดแย้งระหว่างครอบครัว เพ่ือนร่วมงาน ผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้รับบริการ ซึ่งจากการศึกษา Fujiwara และคณะ (2003) พบว่าความขัดแย้งกับผู้รับบริการ และความ
ขัดแย้งกับครอบครัวมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์
และด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อ่ืน ขณะที่ความขัดแย้งกับหัวหน้างานมีความสัมพันธ์กับความ
เหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์เพียงด้านเดียว ส่วนความขัดแย้งกับเพ่ือน
ร่วมงานมีความสัมพันธ์กับการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อ่ืน เช่นเดียวกับ วาริชาฏ ศิวกาญจน์ (2553) 
ซึ่งพบว่าการขาดปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์กับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  
  

การรับรู้การสนับหนุนจากผู้บังคับบัญชา (Perceived Supervisor Support) 
 ส าหรับงานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาคือ ผู้บริหารระดับคณบดี และการรับรู้
การสนับหนุนจากผู้บังคับบัญชา คือการรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับความใส่ใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งการให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ การให้ข้อมูลย้อนกลับในการปฏิบัติงาน หรือ 
ความใส่ใจเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการสนับสนุนดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดทิศทางที่
ต่างกัน หากผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนบุคคลในระดับที่เกิดเป็นการเสริมแรง จะท าให้บุคคลเกิด
ความเต็มใจที่จะท างานหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานในทิศทางบวก เช่นเดียวกัน หาก
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ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ได้รับการสนับสนุนจะท าให้เกิดผลในทิศทางตรงข้ามได้ โดย Hämmig (2017) 
อธิบายว่า หากผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถพึงพาการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาได้โดยตรงในกรณีที่เกิด
ปัญหาในการปฏิบัติงานขึ้นจะท าให้ความเสี่ยงด้านสุขภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ิมขึ้น รวมถึงกระทบต่อ 
การปฏิบัติงานของบุคคลด้วย การได้รับการสนับสนุนจึงมีผลมาจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของ
ผู้บังคับบัญชากับผู้ ใต้บังคับบัญชาร่วมด้วย จากการศึกษา Li, Ruan และ Yuan (2015) พบว่า 
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานทั้งด้านความอ่อนล้า 
ทางอารมณ ์ด้านการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้อื่น และด้านความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จ 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ผู้วิจัยจึงของก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 
 สมมติฐานที่ 1 ความบ้างานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 2 ความต้องการของงานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 3 ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการ
ปฏิบัติงาน 
 สมมติฐานที่ 4 การรับรู้การสนับหนุนจากผู้บังคับบัญชาส่งผลทางลบต่อความเหนื่อยหน่ายใน
การปฏิบัติงาน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่   
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการเทียบจ านวนประชากรตามตารางส าเร็จรูปของ      
Krejcie และ Morgan และก าหนดระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 ได้กลุ่มตัวอย่าง 274 คน และใช้
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เมื่อเก็บข้อมูลได้รับการตอบรับ 184 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.15 เนื่องจากอาจารย์เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เข้าเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างยากและใช้ระยะเวลานานใน 
การเก็บข้อมูล ในการศึกษาใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ด้วยการวัดดัชนีความสอดคล้อง  
(Item Objective Congruence: IOC) และวิ เคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability)  
ซึ่งได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha) ทั้งฉบับเท่ากับ .855 (N = 30) และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธีการทางสถิติ  ได้แก่  ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  (Mean) ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน 

ความบ้างาน (Workaholism)  
ความต้องการของงาน (Job demands)  
ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Conflict)  
การรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา  
(Perceived Supervisor Support) 

ความเหนื่อยหน่ายใน 
การปฏิบัติงาน (Burnout) 
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(Standard Deviation) ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ส ห สั ม พั น ธ์ เ พี ย ร์ สั น  (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างตามตารางที่ 1 คือ กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุต่ ากว่า 40 ปี มีสถานภาพโสด อายุงานต่ ากว่า 10 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาเอก ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร ในด้านภาระงานพบว่าส่วน
ใหญ่มีภาระงานสอน 5-9 วิชา มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 1-2 ชิ้น และอาจารย์ส่วนใหญ่
ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
ตารางที่ 1    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ  7. ต าแหน่งบริหาร 
 ชาย 72 39.3   ด ารงต าแหน่งบริหาร 56 30.4 
 หญิง 111 60.7   ไม่ด ารงต าแหน่งบรหิาร 125 67.9 
2. อาย ุ     ไม่ระบ ุ 3 1.6 
 อายตุ่ ากว่า 40 ป ี 96 52.2  8. สังกัดคณะ 
 อายุ 41-50 ปี 47 25.5   คณะวิทยาศาสตร ์ 31 16.8 
 อายุมากกว่า 51 ป ี 36 19.6   คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 28 15.2 
 ไม่ระบ ุ 5 2.7   คณะอสุาหกรรมเกษตร 12 6.5 
3. ระดับการศึกษา     คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ 14 7.6 
 ปริญญาตร ี 6 3.3   คณะทันตแพทยศาสตร ์ 8 4.3 
 ปริญญาโท 36 19.6   คณะเภสัชศาสตร ์ 20 10.9 
 ปริญญาเอก 141 76.6   คณะการแพทย์แผนไทย 10 5.4 
 ไม่ระบ ุ 1 .5   คณะสัตวแพทย ์ 14 7.6 
4. สถานภาพสมรส   คณะเทคนิคการแพทย ์ 5 2.7 
 โสด 99 53.8   คณะวิทยาการจัดการ 12 6.5 
 แต่งงาน 81 44   คณะนติิศาสตร ์ 8 4.3 
 หม้าย 1 .5   คณะเศรษฐศาสตร ์ 7 3.8 
 ไม่ระบ ุ 3 1.6   คณะศลิปศาสตร ์ 15 8.2 
5. อายุการท างาน  9. ภาระงานสอน   
 ต่ ากว่า 10 ป ี 101 54.9   ต่ ากว่า 4 วิชา 67 36.4 
 11-20 ปี 34 18.5   5-9 วิชา 91 49.5 
 21-30 ปี 32 17.4   มากกว่า 10 วิชา 26 14.1 
 มากกว่า 31 ปี 13 7.1  10. ผลงานวิจัยท่ีไดร้ับการตีพิมพ ์
 ไม่ระบ ุ 4 2.2   ไม่มผีลงานวิจัย 52 28.3 
6. ต าแหน่งทางวิชาการ   มีผลงาน 1-2 ช้ิน 93 50.5 
 ไม่มตี าแหน่งทางวิชาการ 102 55.4   มีผลงานมากกว่า 3 ช้ิน 39 21.2 
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ตารางที่ 1    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ)   

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ร้อยละ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 46 25  11. ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย ์ 27 14.7   ไม่ได้เป็นท่ีปรึกษา 91 49.5 
 ศาสตราจารย ์ 3 1.6   เป็นทีป่รึกษา 1-2 ราย 47 25.5 
 ไม่ระบ ุ 6 3.3   เป็นที่ปรึกษามากกว่า 3 ราย 46 25 
 รวม 184 100   รวม 184 100 

 
เมื่อวิเคราะห์ถึงระดับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานและค่าเฉลี่ยแต่ละปัจจัยพบว่าระดับ

ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานโดยรวมของอาจารย์อยู่ในระดับต่ ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5097  
ในรายด้านพบว่ามิติด้านความอ่อนล้าทางอารมณ์  มิติการลดค่าความเป็นบุคคลในผู้ อ่ืน และมิติ
ความรู้สึกไม่ประสบความส าเร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ า โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.8448 , 1.8011 และ 
2.8832 ตามล าดับ ในขณะที่ความบ้างาน ความต้องการของงาน และการรับรู้การสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาพบว่าอยู่ ในระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.4978 , 3.0802 และ 4.3233 
ตามล าดับ ส่วนความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงานพบว่าอยู่ในระดับต่ าโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.6848 

 
2. ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) 
ส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละคู่ตามตารางที่ 2 พบว่า ความเหนื่อยหน่าย

ในการปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความบ้างาน  
(.241) ความต้องการของงาน (.529) และความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (.465) แต่มีความสัมพันธ์
ในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ( -.405) 
ทั้งนี้ความบ้างานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความต้องการ
ของงาน (.491) และความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (.258) และไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ 
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (-.079) ความต้องการของงานมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 กับความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (.395) และมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (-.312) ความขัดแย้ง
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับการรับรู้ 
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา (-.415)  

 

ตารางที่ 2 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) 

ตัวแปร Mean S.D. 1 2 3 4 5 
1. ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  2.509 0.927 (.934)     
2. ความบ้างาน 2.498 0.564 .241** (.737)    
3. ความต้องการของงาน 3.080 0.660 .529** .491** (.870)   
4. ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน 1.684 0.746 .465** .258** .395** (.897)  
5. การรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 4.323 1.200 -.405** -.079 -.312** -.415** (.951) 
หมายเหตุ: n = 184, **p<.01 (2-tailed), ในวงเล็บคือค่าสมัประสทิธ์ิรอนบาคแอลฟา 
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 3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณเพ่ือทดสอบอิทธิพลต่อตัวแปรตามพบว่าจากตารางที่ 3  
ตัวแปรที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติคือ  อายุ (b=-.029,  
p<.10)  ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ (b=-.052, p<.10) ความต้องการของงาน (b=.618, p<.001) 
ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (b=.300, p<.001) และการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
(b=-.208, p<.01) โดยความบ้างานส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญ 
ทางสถิติ เมื่อพิจารณาพบว่าความต้องการของงานส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
(B=.428) ซึ่งตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายหรือท านายความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานได้  
ร้อยละ 46.1  

ตารางที่ 3 
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

หมายเหตุ: tp<.10, *p<.05, **p<.01, ***p<.001      
 
 
 
 

 ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบตัิงาน 
 b S.E. B 

ตัวแปรคุม    
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี .161 .167 .085 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ -.114 .171 -.056 
เพศ .048 .126 .025 
อาย ุ -.029 .017 -.017t 
แต่งงาน .122 .127 .064 
หม้าย .242 .758 .020 
อายุงาน .019 .014 .214 
ระดับการศึกษา -.213 .135 -.117 
ต าแหน่งทางวิชาการ -.102 .169 -.053 
ต าแหน่งการบรหิาร -.050 .137 -.137 
ภาระงานสอน -.004 .014 -.019 
ผลงานวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ -.052 .030 -.126t 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา .034 .039 .070 

ตัวแปรอิสระ    
ความบ้างาน -.131 .127 -.077 
ความต้องการของงาน .618 .119 .428*** 
ความขัดแย้งระหว่างเพื่อนร่วมงาน .372 .093 .300*** 
การรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา -.163 .060 -.208** 
F Test 7.407*** 
R2 .461 
Adjusted R2 .399 
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สรุปและอภิปรายผล  
 การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ของอาจารย์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สรุปได้ว่าอาจารย์มีความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานอยู่ใน 
ระดับต่ าทั้งความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานโดยรวมและรายด้าน และพบว่าอายุ ผลงานวิจัยที่ได้รับ 
การตีพิมพ์ และการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลในทิศทางลบต่อความเหนื่อยหน่ายใน
การปฏิบัติงาน ในขณะที่ความต้องการของงาน และความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานพบว่ามีอิทธิพล
ในทิศทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  ส่วนความบ้างานไม่พบว่ามีอิทธิพลต่อ 
ความเหนื่ อยหน่ายในการปฏิบัติงาน  ดังนั้นจากสมมติฐานการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่  2  
ความต้องการของงานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน สมมติฐานที่ 3 ความขัดแย้ง
ระหว่างเพ่ือนร่วมงานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน และสมมติฐานที่ 4  
การรับรู้การสนับหนุนจากผู้บังคับบัญชาส่งผลทางลบต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน และ
ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 ความบ้างานส่งผลทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน 

จากการศึกษาที่ผ่านมาภายในประเทศไทยพบการศึกษาถึงความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน
ของอาจารย์มหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในกลุ่มสายอาชีพด้านสุขภาพและ
พนักงานบริษัท และในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาบุคลากรสายสนับสนุน โดยครั้งนี้มีการ
เพ่ิมเติมตัวแปรคุมกลุ่มคณะ ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งการบริหาร ภาระงานสอน ผลงานวิจัยที่
ได้รับการตีพิมพ์ และที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา และตัวแปรอิสระคือความบ้างานเพ่ือ
ศึกษาเพ่ิมเติมจากงานอ่ืนๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทย ทั้งนี้จากการศึกษา
พบว่าความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์อยู่ในระดับต่ าเช่นเดียวกับการศึกษาของ  
เบญจมา ณ มหาชัย (2551) ที่พบว่าสายงานอาจารย์มีความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานต่ า แตกต่าง
จาก ณัฐธิดา สุพรรณภพ (2559) ที่พบว่าอาจารย์มีความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานระดับปานกลาง 
โดยปัจจัยที่ส่งต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานพบว่า อายุส่งผลในทิศทางลบต่อความเหนื่อย
หน่ายในการปฏิบัติงานโดยรวมของอาจารย์กล่าวคือ กล่าวคือเมื่ออายุมากขึ้นความเหนื่อยหน่ายใน 
การปฏิบัติงานจะลดต่ าลง เนื่องด้วยเมื่อบุคคลมีอายุมากขึ้นได้รับการสั่งสมประสบการณ์มากมายท าให้
สามารถจัดการกับความรู้สึกเหนื่อยหน่ายจากการปฏิบัติงานได้มากกว่าบุคคลที่มีอายุน้อยกว่ า ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Maslach และคณะ (2001) ที่อธิบายไว้ว่าอายุมีความสัมพันธ์กับความ
เหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน ในการศึกษาที่ผ่านมามักพบว่าบุคคลที่มีอายุน้อยมักมีระดับความเหนื่อย
หน่ายในการปฏิบัติงานสูงกว่าบุคคลที่มีอายุมากกว่า ส าหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ส่งผลใน
ทิศทางลบต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานโดยรวมของอาจารย์  ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่าเมื่อได้รับ
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้นอาจารย์จะมีความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานลดลง เนื่องจากการตีพิมพ์
งานวิจัยเป็นภาระงานอย่างหนึ่งของอาจารย์ เมื่ออาจารย์สามารถตีพิมพ์งานวิจัยได้มากขึ้นความเหนื่อย
หน่ายจากการปฏิบัติงานจึงลดลง การรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาส่งผลในทิศทางลบต่อความ
เหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานโดยรวมของอาจารย์ เมื่อบุคคลสามารถรับรู้ถึงการสนับสนุนจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือคณบดีในคณะที่ตนสังกัดได้มากขึ้นส่งผลให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานลดลง
เนื่องจากการได้รับความเอาใจใส่ของผู้บังคับบัญชาจะท าให้ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของ
บุคคลลดลง เช่นเดียวกับการศึกษาของ Li และคณะ (2015) และ Weigl, Stab, Herms, Angerer, 
Hacker และ Glaser (2016) ที่พบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชามีอิทธิพลต่อความเหนื่อย
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หน่ายในการปฏิบัติงาน เมื่อบุคคลได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชาต่ าจะส่งผลให้ความเหนื่อยหน่าย
ในการปฏิบัติงานเพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่ความต้องการของงาน ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานพบว่า
ส่งผลในทิศทางบวกต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน กล่าวคือเมื่ออาจารย์มีระดับความต้องการ
ของงานหรือข้อเรียกร้องของภาระงานที่เพ่ิมขึ้น ท าให้เกิดแรงกดดันและความคาดหวังต่องาน อาจารย์
จึงพยายามทุ่มเทให้กับการท างานเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของงานที่เพ่ิมขึ้นนั้น แต่หากมีความ
ต้องการของงานมากเกินความสามารถในการรับมือจะส่งผลให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของ
อาจารย์เพ่ิมข้ึน เช่นเดียวกับการศึกษาโดย เจนจิรา เกียรติธนะบ ารุง (2560) ที่พบว่าความต้องการของ
งานมีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกกับความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน และสามารถท านาย 
ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานได้ ส าหรับความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงานเมื่อความขัดแย้ง
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งจะส่งผลให้บุคคล
เกิดความรู้สึกอึดอัดใจ คับข้องใจเมื่อต้องท างานร่วมกันในขณะที่ความขัดแย้งยังมีอยู่ซึ่งจะท าให้
ความรู้สึกเหนื่อยหน่ายของบุคคลเพ่ิมมากข้ึนได้ และยังเป็นที่น่าสนใจว่าความบ้างานส่งผลในทิศทางลบ
ต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาของ  
เจณิกา วังสถาพร (2555) ที่พบว่าความบ้างานมีอิทธิพลทางตรงต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงาน
ในทิศทางบวก เป็นไปได้ว่าความบ้างานไม่มีผลให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์เพ่ิม
มากขึ้น และหากความบ้างานของอาจารย์เพ่ิมขึ้นอาจท าให้ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานลดลง 
และพบว่ากลุ่มคณะ ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งการบริหาร ภาระงานสอน ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษาพบว่าไม่ส่งผลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ 
 
ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากผู้วิจัยมองว่าความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานถือเป็นสภาวะหนึ่งที่มีโอกาส เกิด 
และส่งผลกระทบต่ออาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ งในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต  
ผลการปฏิบัติงาน และจากผลการวิจัยชี้ให้ เห็นว่าปัจจัยด้านอายุ ผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์  
ความต้องการของงาน ความขัดแย้งระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา
มีอิทธิพลต่อความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานของอาจารย์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความใส่ใจกับ
ปัจจัยต่างๆข้างต้นของอาจารย์ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรที่ส าคัญในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย โดยอาจมี 
การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ช่วยให้เกิดความผ่อนคลายจากการท างาน เพ่ือไม่ให้อาจารย์เกิด  
ความเหนื่อยหน่ายในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงขึ้น 
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การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
Community Enterprise Management of Goat Husbandry Groups in 
Phatthalung 
 
วัตรพล ยอดราช   Vattrapol Yodrad 1 

วิวัฒน์ ฤทธิมา    Vivit Rittima2  
 
บทคัดย่อ     

บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษาปัญหา วิเคราะห์แนวทางและเสนอรูปแบบในการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ผู้วิจัยใช้การศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์และ
จัดสนทนากลุ่ม พบว่า แนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  ด้าน
การตลาด ต้องน าแนวทางความต้องการของตลาด มาเป็นตัวก าหนดการผลิต ด้านระบบบัญชีและ
การเงิน ภาครัฐผู้รับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ควรออกระเบียบเรื่องการท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
และมีการตรวจบัญชีอยู่เสมอ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ขอสนับสนุนสถาบันการศึกษามาเป็นผู้ช่วย
ออกแบบผลิตภัณฑ์แพะ การขนส่งหรือออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อพ้ืนที่ ด้านพัฒนาการผลิต ควร
สนับสนุนให้น าวัตถุดิบในท้องถิ่นน ามาผลิตเป็นอาหาร โรงเรือนและยารักษาโรค ด้านภาษาต่างชาติ 
ภาครัฐต้องเป็นหน่วยงานหลักในการกระตุ้นการจัดอบรมด้านภาษา  เพ่ือรองรับการส่งออกในอนาคต 
ด้านการลดต้นทุนการผลิต ภาครัฐต้องเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ควรจัดท าตลาดออนไลน์เพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า และรูปแบบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่เหมาะสมกับพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง คือ รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทั้งการจัดการ
ภายในกลุ่ม ตั้งแต่ รูปแบบการผลิต ต้นทุนการผลิต การจัดการด้านบัญชีและการเงิน การเพ่ิมมูลค่าของ
เงินทุน ตลอดจนรูปแบบด้านการตลาดที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มลูกค้าท่ีแท้จริง  

 
ค าส าคัญ: การจัดการวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงแพะ เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ จังหวัด
พัทลุง 
 
Abstract 
 This article aims to study the problems, to analyze guidelines and to propose a 
model for community enterprise management of goat raising groups in Phatthalung 
province. The researcher used a qualitative study through interviews and focus group 
discussions. The following guidelines for managing community enterprises, goat raising 
groups in Phatthalung province were found. Marketing aspect must adopt the market 
demand to determine a production schedule. In terms of accounting and financial 
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systems, registrar of community enterprise should issue regulations regarding 
bookkeeping of community enterprises and regularly check accounts. Product design 
aspects should support the educational institution to help design goat products, 
transportation or goat houses and designs that are appropriate to the area. Production 
development aspect should support the use of local ingredients to produce food, goat 
houses, and medicines. Regarding foreign language aspect, the government must be 
the main agency to stimulate language training to support exports in the future. In 
terms of reducing production costs, the government must emphasize the use of local 
raw materials. Information technology aspect should create online marketing for 
advertising and publicizing products. Moreover, the suitable type of community 
enterprise management for goat raising groups in Phatthalung province is changing 
internal management from the production model, production cost, accounting and 
financial management, capital value increase as well as the marketing model that the 
community enterprise of the goat raising group not yet reaching actual customer 
groups. 
 
Keywords:  Community Enterprise Management, Community Enterprise, Goat Raising 
Group, Goat Farmers, Phatthalung 
 
บทน า 

ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 
2564) (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ตามยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  และความต้องการเพ่ิม
รายได้ให้กับชุมชน รัฐบาลจึงมีแนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหา
ความยากจนของประชาชนและเป็นแนวทางที่สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน สามารถ
ขจัดปัญหาความยากจนโดยลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ สร้างโอกาสให้ประชาชนมีอาชีพที่ยั่งยืนและพวกเขา
สามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง จากแนวคิดและนโยบายการแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชน ด้วยกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน รัฐบาลจึงได้เสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
เข้าสู่รัฐสภา โดยมีเจตนารมณ์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างพอเพียง กรมส่งเสริมการเกษตร (2550) ได้อธิบายความหมายของวิสาหกิจชุมชนไว้ว่า 
วิสาหกิจชุมชน (SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชน
ที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรืออ่ืนๆ ที่ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิต
ร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว โดยเป็นการประกอบการเพ่ือการจัดการทุนของชุมชน
อย่างสร้างสรรค์เพ่ือการพ่ึงตนเอง ซึ่งทุนของชุมชนนั้น ก็จะหมายรวมถึงทรัพยากร ผลผลิตทาง
การเกษตร ความรู้ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

จังหวัดพัทลุงนั้นเป็นจังหวัดที่มีโครงสร้างเศรษฐกิจและรายได้หลักของประชากรมาจากอาชีพ
เกษตรกรรม ด้วยสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศที่เหมาะสม จังหวัดพัทลุงจึงเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่
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ส าคัญของภาคใต้ เป็นแหล่งผลิตข้าว ยางพารา ผลิตโคนม ปศุสัตว์และการประมง แต่สภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน ส่งผลให้รายได้หลักของประชากรจากการท าเกษตรกรรมลดลง เนื่องจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้นอย่างมากมาย ส่งผลให้ปัญหาราคายางพาราตกต่ า ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญและมีผลกระทบต่อปาก
ท้องของเกษตรกรผู้ปลูกยางเป็นอย่างมาก และรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขอะไรได้มากนัก ถึงแม้ว่า
รัฐบาลจะพยายามเข้ามาพยุงราคา หรือแม้แต่หลายปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณหลายหมื่น
ล้านบาท เพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายางพารามาแล้วก็ตาม แต่ราคายางในพ้ืนที่ยังไม่กระเตื้องขึ้น 
เกษตรกรจึงจ าเป็นต้องหาอาชีพเสริม เพ่ือทดแทนรายได้ที่หายไป  โดยเกษตรกรมีแนวคิดสนใจเลี้ยง
แพะเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเอง อาชีพการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา จึง
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรชาวพัทลุง เพราะนอกจากไม่ส่งผลเสียหายต่อต้นยางพาราแล้ว  แพะ
ยังช่วยในการก าจัดวัชพืชในสวนยางพารา และมูลของแพะก็ยังเป็นปุ๋ยให้กับยางพาราได้เป็นอย่างดี รวม
ไปถึงในปัจจุบันนั้น แพะยังเป็นปศุสัตว์ที่มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนจีน คนไทยและ
ชาวมุสลิมมากยิ่งขึ้น โดยมีความเชื่อว่าการรับประทานเนื้อแพะ โดยเฉพาะแพะสีด าจะท าให้ร่างกาย
แข็งแรงและคนไทยมุสลิม น าเนื้อแพะไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือการเข้าพิธีสุหนัดของ
เด็กผู้ชาย มีการท าอาหารประเภทแกงแพะ แพะจึงมีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม นอกจากนั้น
ในกลุ่มผู้ชายไทย มักมีความเชื่อว่าแพะเป็นสัตว์ที่มีพลังทางเพศสูงมาก คนจึงนิยมน าอวัยวะของแพะมา
ท ายาดองเพ่ือรับประทาน โดยแพะที่มีขนาดตัวไม่ใหญ่มากนัก เหมาะส าหรับการน ามาประกอบอาหาร
ในงานเลี้ยงได้เกือบทุกอย่าง สามารถมีลูกแฝด ได้ครั้งละ 2 ตัว นมแพะยังมีคุณค่าทางโปรตีนสูง และ
เนื้อแพะเป็นวัตถุดิบส าคัญส าหรับท าอาหารฮาลาล 

ด้วยสภาพของเศรษฐกิจที่ย่ าแย่มาตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2540 ประกอบกับบริบทของชุมชนที่
กล่าวมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ที่ประกอบไป
ด้วยทรัพยากรต่างๆมากมาย จนน าไปสู่การก่อเกิดแนวคิดการเลี้ยงแพะเกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถพิจารณา
ได้จากวิธีดั้งเดิมของชาวมุสลิมในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง อันประกอบไปด้วย อ าเภอตะโหมด อ าเภอกงหรา 
ที่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งเดิมชาวมุสลิมเหล่านี้ เลี้ยงแพะเพ่ือการบริโภคตั้งแต่อดีต ไม่มี
การจัดกลุ่มชุมชนผู้เลี้ยงแพะดังเช่นปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปและด้วยสภาวะเศรษฐกิจ ท าให้
เกษตรกรหรือชาวสวนยาง หันมาให้ความสนใจในการเลี้ยงแพะเป็นรายได้เสริมจ านวนมาก จากเดิมที่
เลี้ยงเพ่ือบริโภค 1 – 2 ครัวเรือน กลับมีปริมาณเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆเป็นเท่าตัว จนก่อให้เกิดการจัดกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในพ้ืนที่ขึ้น โดยในปัจจุบัน พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมตัวขึ้นโดยมีจุด
มุง่หวังในด้านของการเลี้ยงแพะเพ่ือเสริมรายได้ทั้งหมด 4 กลุ่ม ผู้วิจัยซึ่งมีภูมิล าเนาอยู่ในต าบลเกาะเต่า 
อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง เป็นต าบลที่มีการก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุนชมกลุ่มผู้เลี้ยงแพะเช่นเดียวกัน
นั้น ผู้วิจัยมีความสนใจ ใส่ใจ และเล็งเห็นถึงปัญหาระบบการจัดการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่
ไม่มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จึงมีความสนใจศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่
จังหวัดพัทลุง โดยเป็นงานวิจัยที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการจัดการของวิสาหกิจชุมชน 
ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการตลาด ด้านการเงิน บัญชี ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ ด้านการ
พัฒนาองค์ความรู้ และอ่ืนๆอีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องส าคัญและจ าเป็นต้องมีการศึกษาในวิจัย เพ่ือ
หาแนวทางการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้มีความชัดเจนและสามารถน าไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในชุมชนต่อไป 
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พัทลุง 
4. จากการศึกษารูปแบบของการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ เลี้ยงแพะ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้และเป็นองค์ความรู้ให้กับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่อ่ืนได้ 
5. รูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จั งหวัดพัทลุง สามารถเป็นรูปแบบ

ต้นแบบที่ให้พ้ืนที่อ่ืนๆสามารถน าไปภายใต้ขอบเขตที่มีบริบทใกล้เคียงกัน 
 
การทบทวนวรรณกรรม  

ความหมายของวิสาหกิจชุมชน  
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ให้ความหมายของค าว่า

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการ หรือการอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่า
จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพ่ือสร้างรายได้และเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของ
ครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน, 2562)  

โดยหลักการของวิสาหกิจชุมชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็น
พ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง และผู้ที่ไม่พร้อมจะเข้ามาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการ
ส่งเสริมด้านความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนา
ความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชนให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนที่มี
ความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้นต่อไป  เสรี พงศ์พิศ 
(2552) ได้อธิบายว่า วิสาหกิจชุมชนจะต้องมีลักษณะส าคัญ 7 ประการคือ 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ด าเนินการ 
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน 
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน 
4. มีฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5. ด าเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นระบบ 
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ 
7. มีการพึ่งตนเองของครอบครัวและชุมชนเป้าหมาย 
และท้ังนี้ กฎหมายได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอย่างครบวงจรไว้ 3 ระดับ ได้แก่  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 707 -



1. ระดับปฐมภูมิ ส่งเสริมการจัดตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจัยในการนาทุนชุมชนมาใช้
เหมาะสม การร่วมมือกันในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้  

2. ระดับสูงขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีและ
การตลาด การสร้างความเชื่อถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค การประสานงานแหล่งเงินทุน 
เพ่ือให้สามารถเป็นผู้ประกอบการหรือพัฒนาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อไปใน
อนาคต  

3. การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน  รัฐจะให้การสนับสนุนการจัดตั้งการประกอบการ 
การตลาด ความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมอ่ืน เพ่ือ
ขยายและสร้างความมั่นคงให้แก่กิจการวิสาหกิจชุมชน 

 
แนวคิดเกี่ยวกับกิจการวิสาหกิจชุมชน 
หลักการของวิสาหกิจชุมชน เน้นในด้านของการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจ  

ชุมชนซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซึ่งจ านวนหนึ่งอยู่ในระดับที่ไม่พร้อมจะเข้า
มาแข่งขันทางการค้าให้ได้รับการส่งเสริม พร้อมน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างรายได้ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการและพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น ซึ่ งสุมิตรา 
อภิชัย (2550) ได้กล่าวว่า วิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นเมื่อองค์กรชุมชน หรือเครือข่ายองค์กรชุมชนพัฒนา
กิจกรรม และมีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนโดยชุมชนเพ่ือชุมชน แก้จุดอ่อนเสริมจุดแข็งให้ชุมชน ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและทุน
ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน สร้างกระบวนการเรียนรู้ และระบบการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงพา
ตนเองของ ชุมชนให้ครอบคลุมการจัดการทุกด้านให้มีระบบการจัดการ ทั้งในด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ซึ่งด าเนินการโดยองค์กรชุมชนหรือเครือข่ายองค์กร
ชุมชนในการ วางแผนด าเนินการและประสานความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้มีการพัฒนา
ระบบ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนที่มีอิสระ พ่ึงตนเองได้ มีระบบการจัดการที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
วิถี ชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน มีต้นทุนการจัดการต่ าและเป็นสถาบันทางสังคมที่ชาวบ้านพ่ึงพาอาศัยได้ 
ซึ่งไม่ใช่ระบบที่ให้โอกาสกับผู้ที่เหนือกว่าทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมือง  

แนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย เป็นการประกอบ  
กิจการของชุมชนโดยชุมชนเอง เพ่ีอสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชน ด้วยวิธีการสร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ มี
การค้นคิดโดยเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน เอาทรัพยากรอันหลากหลายมาท าให้เกิดประโยชน์ เพ่ือ
การพ่ึงตนเอง อันได้แก่ การท าให้พอกินพอใช้ในครอบครัว ชุมชนและเครือข่าย มีที่ร่วมกันเรียนรู้  
ร่วมกัน จัดการร่วมกัน และบริโภคร่วมกัน ไม่มุ่งเน้นการเข้าสู่ตลาด ไม่เอาตลาดเป็นเป้าหมาย ไม่ขึ้นกับ
ตลาด แต่เอาการพ่ึงตนเองเป็นเป้าหมาย หากมีเหลือหรือเกินความต้องการ จึงจะจ าหน่ายออก  นอก
ชุมชนหรือเครือข่าย เป็นกิจการของชุมชนที่เกิดขึ้นด้วยความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา ท้องถิ่นดั้งเดิม 
และสามารถพัฒนาก้าวไปสู่การเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้ในอนาคต เป็นแนวทางในการ
ด าเนินกิจการที่มีความสอดคล้องกับลักษณะของชุมชน มีความต้องการในการ ด าเนินกิจการที่เรียบง่าย 
โดยใช้ผลผลิตที่ได้จากการผลิต การใช้วัตถุดิบ และทรัพยากรภายในชุมชน  เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และการพึงพาตนเอง โดยการใช้ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่นมาปรับใช้กับกิจการของวิสาหกิจ สร้าง
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มูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ พบว่าการบริหารจัดการเป็นสิ่งส าคัญ การด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยอยู่หลายประการ อาทิ การสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนจากภาครั ฐ 
ภาวะผู้น า การมีส่วนร่วมของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเป็นผู้ประกอบการ ซึ่งจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการจัดการของวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

 
แนวทางการสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจชุมชนจากหน่วยงานภาครัฐ 
การประกอบการของวิสาหกิจชุมชน ถือได้ว่าเป็นการประกอบการที่เป็นแนวทางใหม่ในการ

พัฒนาประเทศ และมุ่งพัฒนาปัจจัยภายในด้วยการสร้างสรรค์สังคม ให้สอดคล้องกับ สภาพท้องถิ่นของ
ตนเองโดยอาศัยภูมิปัญญาและทรัพยากรของชุมชนเป็นส าคัญ ซึ่งมีกฎหมายและระเบียบที่หน่วยงาน
ภาครัฐน ามาใช้ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการและการด าเนินงาน เพ่ือให้การประกอบกิจการ
วิสาหกิจชุมชนเป็นไปอย่างเป็นระบบและเหมาะสม แต่วิสาหกิจชุมชนหลายแห่งยังคงมีปัญหาและ
ข้อจ ากัดในการบริหารกิจการตามพระราชบัญญัติ  (พรบ.)ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ดังนั้น 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางสนับสนุนการประกอบวิสาหกิจ
ชุมชน โดยได้ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ. และประกาศใช้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2562 โดยสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลเพ่ือความเข้มแข็งยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึง
บริการต่างๆ ของรัฐได้สะดวกมากขึ้น 

พรบ. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 มีสาระส าคัญเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ.
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยก าหนดบทบัญญัติเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกใน
การจดทะเบียนนิติบุคคล บทบาทหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร การปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด การยกเลิก
คณะกรรมการประสานนโยบายกองทุนเพ่ือพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน การเพ่ิมบทบาทหน่วยงานที่ให้
การสนับสนุน เพ่ือให้การพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชนเกิดความเข้มแข็งและส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศในระยะยาวต่อไป โดย พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชนที่แก้ไขเพ่ิมเติม จะช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สามารถขึ้นทะเบียนและประกอบกิจการในฐานะนิติบุคคลได้สะดวกขึ้น สามารถท านิติกรรม ธุรกรรม
หรือถือครองทรัพย์สินได้ภายใต้ชื่อของวิสาหกิจชุมชน และเปลี่ยนรูปแบบการเสียภาษีจากบุคคล
ธรรมดาเป็นการเสียภาษีในรูปแบบนิติบุคคลที่ได้รับการลดหย่อนภาษีมากกว่า รวมทั้ง แก้ไขเพ่ิมเติม
เรื่องการจัดท าประกาศเรื่องการโอนอสังหาริมทรัพย์จากสมาชิกให้แก่วิสาหกิจชุมชน  และ พ.ร.บ.
วิสาหกิจชุมชนที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้กรมส่งเสริมการเกษตรอ านวยความสะดวกและลดขั้นตอนของ
วิสาหกิจชุมชนในการติดต่อกับส่วนราชการ โดยท าหน้าที่รับเรื่อง ประสานงาน และติดตามผลในการขอ
จัดตั้งเป็นนิติบุคคลของวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการ เพ่ือขยายโครงสร้างการด าเนินการให้
ครอบคลุมการพัฒนาและส่งเสริมกิจการวิสาหกิจชุมชนมากยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายสนับสนุนการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
ระยะต่อไป 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

ส าหรับการก าหนดวิธีการวิจัยนั้น ผู้ วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือมุ่ ง เน้นอธิบาย
กระบวนการล าดับความส าคัญและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง อันประกอบไปด้วย
กระบวนการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  การสัมภาษณ์ และการ
ร่วมสนทนากลุ่ม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ส าหรับการสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตลอดจน
เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ได้แก่ ตัวแทนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยง
แพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง จ านวน 4 กลุ่ม คือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะต าบลเกาะเต่า กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะศรีบรรพต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ตะโหมดและกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ าเภอควนขนุน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก และ 
ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย นักวิชาการกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (ด้านปศุสัตว์) และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง จ านวน
ทัง้หมด 17 คน ส าหรับการร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยได้จัดการเข้าร่วมสนทนากลุ่มออกเป็น 2 ครั้ง ครั้งละ 
2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือที่สมาชิกภายในกลุ่มจะสามารถเดินทางมาร่วมสนทนา
กลุ่มได้สะดวก โดยผู้มาร่วมสนทนากลุ่มในแต่ละครั้งนั้นมีจ านวนครั้งละ 20 คน ประกอบด้วย  ตัวแทน
สมาชิกในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ได้แก่ ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม เหรัญญิก สมาชิกกลุ่ม
ทั้ง 2 กลุ่มของการจัดการร่วมสนทนากลุ่มครั้งนั้น จ านวน 16 คน หรือหากสมาชิกนอกเหนือจาก 2 
กลุ่มนี้ ก็สามารถมาเข้าร่วมสนทนากลุ่มได้ และผู้เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน 
ได้แก่ นักวิชาการกรมปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง (ด้านปศุสัตว์) ปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพัทลุงและปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลในพ้ืนที่กลุ่มนั้นๆ จ านวน 4 คน และในการ
วิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการประมวลข้อมูลจากผู้ถูกสัมภาษณ์ การเข้าร่วมสนทนากลุ่มและข้อมูลเอกสาร 
ซึ่งเป็นข้อมูลหลักในการศึกษา โดยใช้วิธีการพรรณนาเชิงเนื้อหาเพ่ือสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงให้
เห็นถึงรูปแบบการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะที่สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง  
 
ผลการวิจัย 
 ในการน าเสนอผลการวิจัย มีการน าเสนอใน 4 หัวข้อคือ (1) พัฒนาการการจัดการวิสากิจชุมชน
กลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง (2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ
พ้ืนที่จังหวัดพัทลุง (3) แนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง และ     
(4) รูปแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ดังต่อไปนี้ 

พัฒนาการการจัดการวิสากิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
ผลจากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และการร่วม

สนทนากลุ่ม ท าให้ทราบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมีทั้งหมด 4 กลุ่ม
ด้วยกัน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะต าบลเกาะเต่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะแกะศรีบรรพต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ตะโหมดและกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ าเภอ
ควนขนุน จากการศึกษา พบว่า พัฒนาการการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง
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นั้น พบว่า มีพัฒนาการจากเดิม คือ ผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักเป็นชาว
เกษตรกรกรีดยางพาราหรือชาวสวนยางเป็นรายได้หลักภายในครอบครัว แต่ด้วยผลกระทบจาก
เศรษฐกิจในช่วงอดีต ท าให้ราคาน้ ายางพาราตกต่ าลง ส่งผลให้รายได้หลักของผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ลดลง
ไปด้วย ผู้เลี้ยงแพะเดิมที่มีการเลี้ยงแพะเพ่ือประกอบพิธีหรือไว้ใช้บริโภคภายในครัวเรือน จึงสนใจมาท า
การเลี้ยงแพะเพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา ไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อต้น
ยางพารา เพราะแพะยังช่วยในการก าจัดวัชพืชในสวนยางพารา และมูลของแพะก็ยังเป็นปุ๋ยให้กับ
ยางพาราได้เป็นอย่างดี จึงท าให้ผู้เลี้ยงแพะเริ่มหันมาสนใจหารายได้เพ่ิมจากการเลี้ยงแพะ จนส่งผล
ก่อให้เกิดแนวคิดการร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดพัทลุงมี
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะทั้งหมด 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะต าบลเกาะเต่า 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะศรีบรรพต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ – แกะ ตะโหมดและ
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอ าเภอควนขนุน เหตุของการร่วมกลุ่มนั้น ส่งผลดีต่อผู้เลี้ยงแพะเอง ไม่ว่าจะ
เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อดี ข้อเสียและวิธีการในการเลี้ยงแพะ การซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์
แม่พันธ์กันภายในกลุ่ม การต่อรองราคาจากพ่อค้าคนกลางเพื่อให้ได้ราคาที่เป็นธรรม ร่วมไปถึงการก่อตั้ง
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพ่ือการได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ปัจจุบันแต่ละกลุ่มฯมีการจัดการ
ภายในกลุ่มที่ใกล้เคียงกัน มีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะแก่ผู้เลี้ยงแพะรายใหม่อยู่สม่ าเสมอ 
พัฒนาองค์ความรู้ในการเลี้ยงแพะไม่ว่าจะเป็นด้านการเพ่ิมผลผลิต การแลกเปลี่ยนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ การ
ผลิตอาหารให้แพะ และมีการจัดท าบัญชีเงินเข้าออกของกลุ่ม ที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ หรือเงิน
ที่ได้รับมาจากการสนับสนุนของรัฐหรือแม้กระทั่งการน าแพะไปแข่งขัน ซึ่งใน 4 กลุ่มฯ มีเพียงแค่กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ ศรีบรรพต ที่มีการเพ่ิมทรัพย์สินหรือเงินของกลุ่มที่มาจากการ
ขายผลิตภัณฑ์ภายในกลุ่มและยังมีเงินจากค่าตอบแทนวิทยากรทางกลุ่มจะน าเข้าเป็นเงินทุนสะสมของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ ศรีบรรพต ด้วย 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการวิสากิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
จากการส ารวจและสัมภาษณ์ ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ปัญหาในการการจัดการวิสาหกิจชุมชนได้ 

ดังต่อไปนี้  
1. ปัญหาด้านการตลาด ผู้เลี้ยงแพะส่วนมากไม่มีความรู้ขั้นสูงในด้านการจัดการทางการตลาด 

เช่น ไม่มีช่องทางการจัดจ าหน่าย การโฆษณา ประชาสัมพันธ์เพ่ือเข้าถึงตลาดหรือตัวผู้บริโภคเอง เป็น
ต้น 

2. ปัญหาด้านบัญชีและการเงิน ผู้เลี้ยงแพะไม่มีระบบบัญชีที่ดี ท าให้ไม่สามารถค านวณต้นทุน
การผลิตที่แท้จริงได้ การตั้งราคาขายจึงเกิดจากการประมาณการณ์ให้พอสามารถจ าหน่ายแล้วได้ก าไร 
โดยอิงราคาจากพ่อค้าคนกลางเท่านั้น   

3. ปัญหาด้านการผลิต ผู้เลี้ยงแพะจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความช านาญในการเลี้ยง 
เนื่องจาก แพะ เป็นสัตว์ที่ค่อยข้างติดโรคได้ง่ายหากไม่มีการรักษาความสะอาดทั้งด้านอาหาร ที่พักอาศัย 
จะท าให้แพะที่เลี้ยงไว้ในโรงเรื้อนหรือเลี้ยงแบบปล่อยพ้ืนติดโรคด้วยกันทั้งสิ้น  

4. ปัญหาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้ เลี้ยงแพะจ านวนมาก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดการ เช่น การสร้างเว็บไซต์หรือโฮมเพจเพื่อการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หรือไม่มี
การใช้ระบบโปรแกรมทางด้านบัญชีที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยท างาน  
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5. ปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่มีการออกแบบผลิตภัณฑ์ เนื่องจากผู้เลี้ยงแพะเพ่ือ
จ าหน่ายเป็นตัวเท่านั้น เพราะผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่เลี้ยงแพะเป็นอาชีพรอง การเลี้ยงและจ าหน่ายแพะ
เป็นตัวนั้น จึงเป็นเรื่องง่ายต่อการจ าหน่าย  

6. ปัญหาต้นทุนการผลิต จากการศึกษาพบว่าต้นทุนในการเลี้ยงแพะนั้น มีด้วยกันหลายอย่าง 
เช่น การจัดท าโรงเรื้อนที่ได้มาตรฐานและฉีดน้ ายาฆ่าเชื้อให้แพะทุกๆ 1 ชั่วโมง ราคาพ่อแม่พันธุ์ อาหาร
ส าเร็จรูปและยาปฏิชีวนะที่มีราคาค่อนข้างสูง เกษตรกรต้องท าการลงทุนเงินเป็นจ านวนมาก เพ่ือจะท า
การเลี้ยงแพะ 

 
 แนวทางในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพื้นที่จังหวัดพัทลุง 

ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวทาง และข้อมูลที่ได้รับจากการ
สัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่ม ที่ประกอบด้วย กลุ่มตัวแทนสมาชิกในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับวิสาหกิจชุมชน จ านวน 20 คน โดยสรุปแนวทางในการจัดการวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

1. แนวทางการพัฒนาด้านการตลาด ผู้เลี้ยงแพะจะต้องเปลี่ยนแนวคิดจากการผลิตแบบเดิม มา
เป็นการผลิตตามความต้องการของตลาด หน่วยงานภาครัฐจะต้องจัดหาสถานที่แสดงสินค้าอย่างถาวร
ส าหรับวิสาหกิจชุมชนประจ าจังหวัด โดยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสามารถน าสินค้าของตนมา
แสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. แนวทางการพัฒนาด้านระบบบัญชีและการเงิน หน่วยงานภาครัฐผู้รับจดทะเบียนวิสาหกิจ
ชุมชน ควรจะต้องออกระเบียบเรื่องการท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน และมีการตรวจบัญชีจากภาครัฐอยู่
เสมอ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะได้จัดท าบัญชีรายรับ -รายจ่าย และสามารถบริหารงาน
การเงินได้ตามความเป็นจริง และกลุ่มฯควรจะเพ่ิมสินทรัพย์หรือเงินทุนที่มีอยู่ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์
หรือน าเข้าผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงแพะ เพ่ือสร้างผลก าไรให้แก่กลุ่มฯ 

3. แนวทางการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาด้านนี้ต้องอาศัยความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงานเกษตรจังหวัดจะต้องเป็นผู้ประสานงานกับสถาบันการศึกษา 
เพ่ือให้สถาบันการศึกษามาเป็นผู้ช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์แพะรูปแบบอ่ืน ออกแบบการขนส่งแพะหรือ
ออกแบบโรงเรือนที่เหมาะสมต่อการเลี้ยงแพะให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯ  และให้ค าปรึกษาโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่าย ซึ่งจะท าให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนาตนเองในด้านนี้ได้ต่อไป  

4. แนวทางการพัฒนาการผลิต รัฐจะต้องสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ให้น าวัตถุดิบ
ที่เกษตรกรมีในท้องถิ่นเพ่ือน ามาใช้ในการผลิตเป็นอาหาร โรงเรือน หรือแม้กระทั่งยารักษาโรค เพ่ือช่วย
ในการจัดการด้านสุขภาพ มีการเสริมสร้างประสบการณ์ องค์ความรู้ ให้แก่เกษตรผู้ที่สนใจในการเลี้ยง
แพ ะ  สนั บ สนุ น วิ ส าห กิ จ ชุ ม ชน กลุ่ ม ผู้ เลี้ ย งแพ ะ ให้ พั ฒ น าต น เอ งไป สู่ ก าร ได้ ม าต รฐ าน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการให้ความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาด้านต่างๆ  

5. แนวทางการพัฒนาด้านภาษาต่างชาติ ภาครัฐจะต้องเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการใน
ด้านต่างๆ เช่น การกระตุ้น การสร้างแรงจูงใจ การจัดอบรมด้านภาษา และการประสานงานกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น เพ่ือเป็นการรองรับในอนาคต หากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จะมี
เปลี่ยนแปลงการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์และมีการส่งออกไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น ประเทศมาเลเซีย ที่
นิยมบริโภคเนื้อแพะ 
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6. แนวทางการลดต้นทุนการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะจะต้องเน้นการใช้วัตถุดิบที่มี
ในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือจะได้ไม่ต้องมีต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิต  และรัฐควรจะเข้ามาดูแล
และส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถลงทุนและสร้างผลผลิตได้  

7. แนวทางการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า โดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน
ราชการ หรือการสร้างเว็บไซต์เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าและเพ่ือการจ าหน่ายสินค้าด้วยตนเอง เป็นต้น  

 
รูปแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพื้นที่จังหวัดพัทลุง 
ผู้วิจัยเห็นว่า กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มตลาดที่นิยมบริโภคแพะมีจ านวนน้อย และวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มฯ ไม่ได้มีช่องทางที่จะเข้าถึงตลาดเป้าหมาย ผู้วิจัยจึงเสนอรูปแบบการส่งเสริมการตลาดของแพะใน
การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ดังนี้ 

 

ภาพที่ 1 รูปแบบในการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง 
 

สรุปและอภิปรายผล  
การจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ การที่วิสาหกิจชุมชนจะพัฒนาได้ ปัจจัยส าคัญในการ

พัฒนาคือ ผู้เลี้ยงแพะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มฯ ประกอบกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ คือผู้ให้การสนับสนุน
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะให้มีระบบการจัดการที่เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยการเข้ามาอบรมให้
ความรู้และหมั่นตรวจสอบผลการปฏิบัติหลังจากการได้รับการอบรมอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ มีการ
ท างานร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ไม่ใช่ต่างหน่วยงานก็ต่างท างานเพ่ือพัฒนากันไป โดยขาดการ
ประสานงานกัน นอกจากนั้นวิสาหกิจชุมชนจะต้องมีการพัฒนาตนเองในด้านการเรียนรู้  การจัดการ
ความรู้ในองค์กรของตน ให้มากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับกัญญามน อินหว่าง (2554)  ได้อธิบายว่า การ
จัดการความรู้เป็นส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาองค์กร ซึ่งการจัดการความรู้ คือ การค้นพบ การ
แลกเปลี่ยน การถ่ายทอดองค์ความรู้และการได้มาซึ่งองค์ความรู้ ในความรู้ที่กระจ่างชัดโดยผู้เชี่ยวชาญ
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หรือการน าความรู้ที่อยู่ในคน อาทิ ประสบการณ์ที่ได้รับมา น ามาแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก็คือวิถีทางที่จะช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน และ
การพัฒนาจะเป็นไปอย่างมีระบบได้นั้น ปัจจัยแห่งความส าเร็จของกลุ่ม ย่อมเกิดมาจากการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกภายในกลุ่ม การสนับสนุนจากบุคคลภายนอก การท างานร่วมกัน คณะกรรมการมีความ
เสียสละแรงกายแรงใจ ในการที่จะร่วมกันพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม เดินหน้าต่อไปอย่างเป็น
ระบบมากขึ้น 

ด้านต้นทุนการผลิต ส าหรับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบ  เป็น
ประเด็นส าคัญ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะจะต้องเน้นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตนเองเพ่ือจะ
ได้ไม่ต้องมีต้นทุนการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิต และภาครัฐควรจะเข้ามาดูแลและส่งเสริมให้ผู้เลี้ยงแพะ
สามารถลงทุนและสร้างผลผลิตและการส่งเสริมจัดการอบรม ให้ความรู้ในทุกด้านแก่ผู้เลี้ยงแพะ ร่วมไป
ถึงการสอนให้สมาชิกของกลุ่มฯ รู้จักการค านวณต้นทุนที่แท้จริง เพ่ือให้สมาชิกในกกลุ่มฯ มองเห็นถึง
ประโยชน์ของการท าบัญชี จากก าไรที่บ่งบอกเป็นตัวเลขได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของนงนุช อ่ิมเรือง
และสถาพร มงคลศรีสวัสดิ์  (2554) ได้อธิบายว่า การที่จะพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น การ
ลดต้นทุนการผลิตเป็นสิ่งที่ส าคัญส่วนหนึ่งที่จะท าให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการและ
คุณภาพของสินค้าที่ดีขึ้น เพราะเมื่อใดที่ผู้ผลิตได้รับผลประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้ผลิต
มีแรงผลักดันในการที่จะพัฒนาต่อไป 

ในด้านการแก้ไขปัญหาการท าการตลาด สิ่งส าคัญมากกว่าการด าเนินการของกลุ่มฯคือ การเข้า
มามีส่วนร่วมของภาครัฐ โดยเฉพาะส านักงานเกษตรจังหวัด ควรเข้ามามีบทบาทเพ่ิมมากขึ้น  โดยอาศัย
ความร่วมมือเชิงบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาสถานที่แสดงสินค้า ส าหรับ
วิสาหกิจชุมชนประจ าจังหวัด  หรือจัดประกวดแพะซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มฯได้โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย ร่วมถึงจัดสร้างตลาดกลางในการขายแพะ เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผู้ผลิตได้อย่างตรงตัว 
ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง และการสร้างเว็บไซต์หรือเว็บเพจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯเป็นอีกช่องทาง
หนึ่งที่สร้างชื่อให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯ เป็นที่รู้จักของลูกค้าที่มีความต้องการได้โดยตรง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของวิทยา จันทะวงศ์ศรี (2557) ได้อธิบายไว้ว่าวิสาหกิจชุมชนควรมีการจัดการด้านตลาดที่ดี 
โดยเริ่มจากการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีออกสู่ตลาด เพ่ือเป็นการสร้างแบรนด์ให้แก่สินค้าของตนเองเป็นที่รู้จัก
ของลูกค้า ร่วมไปถึงการเปิดตลาดใหม่ๆให้ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ผลิตได้ง่ายและซื้อขายผ่านผู้ผลิตได้
โดยตรง   

ในด้านการบริหารการเงินและบัญชี เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่ มีการ
จัดท าบัญชีแค่ในส่วนของเงินออมทรัพย์รายบุคคล ไม่มีการจัดท าระบบบัญชี รายรับ – รายจ่าย ร่วมไป
ถึง ไม่มีการน าเงินดังกล่าวไปต่อยอดเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถน าไปขายและเพ่ิมผลก าไรให้แก่กลุ่มฯ
ได้ ภาครัฐจึงควรเข้ามาช่วยเหลือ จัดอบรมในเรื่องนี้และจะต้องออกระเบียบเรื่องการจัดท าบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ และมีการตรวจบัญชีจากภาครัฐอยู่เสมอ เพ่ือให้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงแพะทุกแห่งได้จัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย และสามารถบริหารงานการเงินได้ตามความเป็นจริง 
และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ควรน าเงินทุนที่ได้จากการสมัครของสมาชิกหรือการเก็บเงินรายได้
จากสมาชิกมาต่อยอดเพ่ือเพ่ิมเงินปันผลให้กับสมาชิกในกลุ่มฯ ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์หรือน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการเลี้ยงแพะ เข้ามาจ าหน่ายภายในกลุ่มให้แก่สมาชิกในกลุ่มได้ในราคาที่ต่ ากว่า
ท้องตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของทิวา แก้วเสริม (2551) ได้กล่าวว่า ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตที่มี
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วิสัยทัศน์ที่ดี จะต้องก าหนดนโยบายการจัดการทางด้านการเงินลงในแผนธุรกิจขององค์กรอย่างเข้มงวด 
และต้องมีการใช้ทรัพยากรทางการเงินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้น ผู้ประกอบการหรือผู้ผลิต
จะต้องรู้หลักของการบริหารทางการเงินและการจัดการด้านการบัญชีที่ ถูกต้อง โดยผู้ประกอบการหรือ
ผู้ผลิตที่ขาดความรู้ด้านการบริหารการเงินและบัญชี ควรจะไปขอรับค าปรึกษาจากการให้บริการของ
หน่วยงานภาครัฐต่างๆ เพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของตนเองต่อไป 

กล่าวโดยสรุป หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ส าคัญของการพัฒนาการจัดการวิสาหกิจชุมชน 
เพราะวิสาหกิจชุมชนเกิดจากประชาชนผู้เป็นฐานรากทางสังคม อยู่ในสังคมชนบท ห่างไกลความเจริญ 
การด าเนินงานของรัฐเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  รัฐได้พัฒนานโยบายเพ่ือการ
สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังคงเป็นอุปสรรคที่แท้จริงของการจัดการ
ภาครัฐคือ การบริหารงานด้วยการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ภายในภาครัฐเอง 
นอกจากนั้นรัฐควรจะต้องสนับสนุนการฝึกอบรมให้วิสาหกิจชุมชนและตามผลการอบรมอย่างต่อเนื่อง  
และจะต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่เหมาะสมในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ในวิสาหกิจชุมชนนั้ นๆ ดัง
งานวิจัยของ สมแก้ว รุ่งเลิศเกรียงไกร และคณะ (2552) ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่า วิสาหกิจชุมชนใน
ภาคใต้ มีความต้องการได้รับความรู้และการฝึกอบรมในด้านต่างๆ ตั้งแต่ ด้านการตลาด การจัดการ การ
ผลิต การบัญชี การเงิน เพ่ิมมากขึ้นอยู่ตลอดเวลา และมีความต้องการในการจะพัฒนาด้านการจัดการ
วิสาหกิจชุมชนในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกันไป โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริบทของคนในชุมชนนั้นที่จะเปิดใจรับฟัง
การเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาจากภาครัฐหรือไม่ แต่สิ่งส าคัญที่ภาครัฐควรให้ความสนใจ คือ 
การติดตามผลการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะได้เห็นถึงพัฒนาการการท างานของภาครัฐเองด้วย 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาการจัดการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จึงน าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายและเชิงปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ควรศึกษาแบบมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เลี้ยงแพะ เพ่ือ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค อีกท้ังหาแนวทางพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน 

2. ควรหาเวทีแก่ผู้เลี้ยงแพะในการจัดพบปะระหว่างผู้เลี้ยงรายเก่าที่มีประสบการณ์เลี้ยงแพะมา
ก่อน และผู้เลี้ยงรายใหม่ หรือผู้สนใจทั่วไป มาร่วมหารือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดี  ทั้งด้านการ
คัดเลือกพันธุ์แพะ การเลี้ยง การจัดการ และการตลาด เพ่ือเพ่ิมความม่ันใจ และเป็นก าลังใจให้แก่ผู้เลี้ยง
แพะ อีกท้ังการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ภูมิปัญญาที่สะสมมาจากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่จะยังคงอยู่ ท าให้
การเลี้ยงแพะเป็นอาชีพท่ีท ารายได้แก่ทุกคนที่สนใจและน าไปสู่ความยั่งยืน 

3. ภาครัฐควรมีการลดขั้นตอนต่างๆ ที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ
ลง เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ รวมไปถึงลด
ขั้นตอนแต่เพ่ิมช่องทางในการติดต่อขอความช่วยเหลือต่างๆ ที่วิสาหกิจชุมชนต้องการการสนับสนุนจาก
หน่วยงานภาครัฐ  

4. ภาครัฐควรมีการประเมินสถานะของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯในทุกปี  เพ่ือส่งเสริมให้วิสาหกิจ
กลุ่มฯที่มีการจัดการธุรกิจได้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯที่ประสบปัญหา 
ทั้งด้านงบประมาณ ความรู้ในการจัดการ รวมไปถึงเงินทุน โดยให้การสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า ใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มฯนั้นๆ  
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5. ภาครัฐควรจะจัดให้มีหน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวเป็นผู้สนับสนุนดูแลวิสาหกิจชุมชน 
โครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพผลอย่างแท้จริง และเป็นการ
ลดการซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานด้วย 
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กำรจัดกำรทั่วไป 
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บทคัดย่อ 

ความต้องการความยืดหยุ่นในการท างานของผู้ปฏิบัติงานและความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศในปัจจุบัน ท าให้เกิดรูปแบบการท างานใหม่ ๆ เช่น การท างานจากที่บ้านหรือการท างาน
ทางไกล แต่ยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกลที่มีต่อทัศนคติและการรับรู้
ของผู้ปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกลที่ส่งผลต่อ   
ความพึงพอใจในอาชีพของผู้ปฏิบัติงาน ผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางความเป็นอิสระในการท างาน    
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน
ธนาคารภาครัฐและเอกชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ ภูเก็ต กระบี ่
นครศรีธรรมราช สตูล ปัตตานี และยะลา ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มตามความ
สะดวก จ านวน 219 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) ผลการวิจัยพบว่า การท างานทางไกลมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในอาชีพ    
รวมทั้งส่งผลทางอ้อมผ่านความเป็นอิสระในการท างาน แต่ในขณะเดียวกันส่งผลต่อความรู้สึกโดดเดี่ยว
ในการท างาน 

 
ค าส าคัญ: การท างานทางไกล ความพึงพอใจในอาชีพ ความเป็นอิสระในการท างาน ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและครอบครัว ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน 

1 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
E-mail: Kulthira@hu.ac.th 
2 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail: Caravan007_2@windowslive.com 
3 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
E-mail: noppadon.c@rmutsv.ac.th 
4 นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
E-mail: 6210530007@email.psu.ac.th 
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
E-mail: wisanupong.p@psu.ac.th 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 718 -



Abstract 
Nowadays, employees’ demands for work flexibility as well as the advancement 

of information technology have led to several new forms of flexible work arrangements 
including teleworking. However, there is scant research that seeks to examine the 
influence of teleworking on employees’ attitudes and perceptions. The purpose of this 
research is to examine the influence of teleworking on employees’ career satisfaction 
and the mediating roles of job autonomy, work-family conflict, and isolation.               
A convenient sample of 219 bank employees was drawn from several government and 
private banks in the southern provinces of Thailand, including Songkhla, Trang, 
Phatthalung, Surat Thani, Phuket, Krabi, Nakhon sri Thammarat, Satun, Pattani, and 
Yala. The results showed that teleworking had a positive direct effect on employees’ 
career satisfaction and also an indirect effect on career satisfaction via job autonomy. 
The results further indicated that teleworking had a positive effect on employees’ 
perceived isolation.   
 
Keywords: Teleworking, Career Satisfaction, Job Autonomy, Work-Family Conflict, Work 
Isolation 
 
บทน า  

การท างานทางไกล (Teleworking) เป็นรูปแบบการท างานที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19 ท าให้หน่วยงานต่างๆ           
ต้องปรับตัวเพ่ือลดการปฏิสัมพันธ์ของพนักงานและลดการแพร่เชื้อ อันที่จริงการท างานทางไกลได้รับ
ความนิยมมาแล้วสักพักหนึ่งสอดคล้องผลส ารวจของ International Workplace Group (IWG) ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ให้บริการพ้ืนที่ส านักงาน (Co-working Space) พบว่าคนท างานทั่วโลก 2 ใน 3 คน มีการ
ท างานนอกสถานที่ทุกสัปดาห์ และในแต่ละสัปดาห์จะมีพนักงานกว่าร้อยละ 70 ที่ท างานนอกสถานที่
สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ในขณะที่ร้อยละ 53 มีการท างานนอกสถานที่อย่างน้อยหนึ่งครั้งในสัปดาห์ และมี
ร้อยละ 11 ที่ท างานนอกสถานที่มากถึง 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (Marketingoop, 2018) ทั้งนี้ ปัจจัยส าคัญที่
เอ้ือให้การท างานนอกสถานที่เป็นไปได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  คือ ความสามารถในการติดต่อสื่อสารผ่าน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ผ่านโปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่น เช่น โปรแกรม Zoom,  Microsoft Teamwork, Google Hangout เป็นต้น เฉพาะ
ในช่ ว งเดื อนมี น าคม 2563 เพี ย งเดื อน เดี ยว  มี อัตราการเพ่ิ มของการเข้ า ไป ใช้ เว็ป  Zoom                 
กว่า 535 เปอร์เซ็นต์ (The Guardian, 2020)  

 การศึกษาในอดีตพบว่าการท างานทางไกลส่งผลทั้ งเชิงบวกและเชิงลบต่อพนักงาน            
จากการศึกษา Meta-Analysis ของ Gajendran และ Harrison (2007) พบว่า การท างานทางไกล
ส่งผลโดยตรงต่อการรับรู้อิสระในการท างาน (Job Autonomy) และส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจใน
การท างาน และประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน แต่ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้เกิดความ
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ขัดแย้งระหว่างการท างานและครอบครัว (Work-Family Conflict) ความรู้สึกโดดเดี่ยว (Isolation) 
และอาจส่งผลทางอ้อมต่อความตั้งใจลาออกจากงาน และความเครียดที่มีในงาน   

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกลที่มีต่อความพึงพอใจในอาชีพ 
(Career Satisfaction) ของพนักงานในองค์กร ซ่ึงเป็นที่น่าสนใจว่าการท างานทางไกลจะส่งผลทางบวก
หรือทางลบต่อความส าเร็จในอาชีพของพนักงาน เพราะในมุมหนึ่งการท างานทางไกลอาจจะท าให้
พนักงานเกิดความรู้สึกห่างเหินจากเพ่ือนร่วมงานและเป็นการลดความโดดเด่นของพนักงานในสายตา
ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจในการประเมินพนักงานโดยตรง แต่ในอีกมุมหนึ่ง การท างานทางไกล
อาจจะส่งผลให้พนักงานสามารถจัดการกับเวลางานและภาระงานครอบครัวได้ดีขึ้นซึ่งอาจส่งผลทางอ้อม
ต่อการรับรู้ความส าเร็จใจอาชีพของพนักงาน  ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีความสนใจศึกษาอิทธิพลของการ
ท างานทางไกลมีต่อความพึงพอใจในอาชีพผ่านบทบาทตัวแปรคั่นกลางทางจิตวิทยา (Psychological 
Mediators)  ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม เป็ น อิ ส ร ะ ใน ก า ร ท า ง า น  ( Job Autonomy)  (VandenBroeck, 
Vansteenkiste, DeWitte, Soenens, & Lens, 2010) ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว 
(Work-Family Conflict) (Netemeyer & Boles, 1996) และความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน 
(Isolation) (Golden, Veiga, & Dino, 2008) โดยอาศัยแนวคิดจากโมเดลความต้องการที่มาจากงาน
และทรัพยากรในงาน  (Job Demands – Resources Model หรือ  JD-R model) (Demerouti, 
Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001) และทฤษฎี การก าหนดตนเอง  (Self Determination 
Theory: SDT) (Ryan & Deci 2000) ในการก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ทั้งนี้  จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่า ยังไมเ่คยมีการศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกล ในประเทศไทยมาก่อน 

ในปัจจุบัน การท างานทางไกล สามารถตอบโจทย์ความต้องการในหลายอาชีพไม่ว่าจะเป็น
พนักงานบริษัท ตัวแทนประกันภัย รวมไปถึงพนักงานธนาคาร งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของการท างานทางไกล ในกลุ่มพนักงานธนาคารที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจ า ทั้งนี้ ธนาคาร
ต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาประยุกต์ใช้กับการท าธุรกรรมทางการเงิน เพ่ือตอบสนองต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ มีการท าธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบดิจิทัล   
ไม่ว่าจะเป็น Mobile Banking หรือ Internet Banking ซึ่งเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้ามาแทนที่การท า
ธุรกรรมผ่านสาขาของธนาคาร (หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ธนาคารออมสิน, 2560) ดังนั้น 
ธนาคารจึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินการลงทุน การหาลูกค้า
ส าหรับการท าประกันชีวิต ประกันภัย และการลงทุน การควบคุมและติดตามงานบัญชีลูกค้า การติดต่อ
ประสานงานและให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลรายรับรายจ่ายของคู่ค้า รวมไปถึงวางแผนและวิเคราะห์ด้าน
การเงินและบริหารจัดการ และบริการอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถท าผ่าน Digital Banking ได้ ด้วยภาระงานที่
เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว ส่งผลต่อบริบทในการท างานของพนักงานที่ต้องมีการออกไปให้บริการกับลูกค้า
นอกส านักงานเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อธุรกรรมที่ท าภายนอกสาขา ซึ่งภาระงานเหล่านี้ส่งผลต่อ
การด าเนินชิวิตของพนักงานธนาคารโดยตรง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย    

เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการท างานทางไกล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของพนักงาน
ธนาคาร ผ่านตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว ได้แก่ ความเป็นอิสระในการท างาน ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว และความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน 
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การทบทวนวรรณกรรม  
การท างานทางไกล (Teleworking) และความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) 
การท างานทางไกลเป็นรูปแบบการท างานที่หลายองค์กรน ามาประยุกต์ใช้ตามทฤษฎีการ

จัดรูปแบบการท างานแบบยืดหยุ่น (Flexible Work Arrangements: FWAs) ซึ่งประกอบไปด้วย 
Flextime และ Flexplace โดย Flextime หมายถึง ความยืดหยุ่นในช่วงเวลาของการท างาน ในขณะที่ 
Flexplace คือ ความยืดหยุ่นในสถานที่ท างาน (Shockley & Allen, 2007) ทั้งนี้ การท างานทางไกล 
ประกอบด้วย การท างาน 3 รูปแบบ คือ การท างานจากที่บ้าน การท างานในส านักงานของลูกค้า และ
การท างานในศูนย์ธุรกิจ (Tremblay, Paquet & Najem, 2006) โดยมีการติดต่อสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
โดยเครื่องมือต่างๆ ได้แก่  Remote Working, Internet, Intranet, Email, VOIP, VC, RSS, FTP, 
Social Networking, Blos เป็นต้น (Elshaiekh, Hassan & Abdallah, 2018) งานวิจัยที่ผ่านมาระบุ
ว่า การท างานทางไกล สามารถช่วยลดปัญหาสภาพแวดล้อมเนื่องจากการเดินทางไปท างานด้วยการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากพาหนะในการเดินทาง รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่ายส าหรับพนักงานและ
องค์กร (Tremblay & Genin, 2007)  

ในงานวิจัยนี้  ผู้ วิจัยได้ เลือกใช้ โมเดลความต้องการที่มาจากงานและทรัพยากรในงาน           
(Job Demands – Resources Model หรือ JD-R model) (Demerouti et al., 2001) เพ่ื อเสนอ
กรอบแนวคิดการวิจัย โดย JD-R model ได้จ าแนกประสบการณ์ท างานออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
ความต้องการที่มาจากงาน (Job Demands) หมายถึง ปัจจัยในงานที่ส่งผลให้บุคคลต้องใช้พลังทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจในการจัดการกับงาน เช่น ความเร่งด่วนหรือความกดดันของงาน (Work Pressure) 
ชั่วโมงการท างาน (Work Hours) และความไม่ชัดเจนของบทบาท (Role Ambiguity) ส่วนปัจจัย
ทรัพยากรในงาน หมายถึง ปัจจัยที่เอ้ือให้บุคคลปฏิบัติงานส าเร็จ ตัวอย่างเช่น ความเห็นป้อนกลับจาก
หัวหน้างาน (Feedback) การสนับสนุนจากหัวหน้างาน  (Supervisory) และอิสระในการท างาน        
(Job Autonomy) (Demerouti et al., 2001) ซึ่งปัจจัยทั้ง 2 ด้านนี้ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคคลทั้ง
ทางด้านสุขภาพทางร่างกายและจิตใจ (Schaufeli, 2017)  

ทั้งนี้ การท างานทางไกล อาจถูกมองได้ว่าเป็นทั้งความต้องการที่มาจากงาน (Job Demands) 
และปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างาน (Job Resources) (Sardeshmukh, Sharma & Golden, 2012) ในมุม
หนึ่ง การท างานทางไกล เป็นความต้องการจากงานที่ส่งผลทางลบต่อพนักงานเพราะพนักงานอาจจะ
เกิดการห่างเหินจากเพ่ือนร่วมงาน  และเป็นการลดความโดดเด่นของพนักงานในสายตาของ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจโดยตรงในการประเมินพนักงาน ในขณะเดียวกัน พนักงานอาจจะประเมินว่า 
การท างานทางไกล เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการท างานเพราะพนักงานสามารถควบคุมและก าหนดสถานที่
ท างานและเวลาในการท างานได้เอง (Tavares, 2017) นอกจากนี้ การท างานทางไกล ยังช่วยในการจัด
สมดุลชีวิตระหว่างการท างานและครอบครัว (Tremblay & Genin, 2007) 

งานวิจัยนี้ให้ความส าคัญกับอิทธิพลของการท างานทางไกลที่มีต่อความพึงพอใจในอาชีพของ
บุคคล (Career Satisfaction) ซึ่งหมายถึง การประเมินผลความก้าวหน้าในอาชีพของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
เป้าหมายในงานที่แตกต่างกันซึ่งเป็นความรู้สึกพึงพอใจส่วนบุคคลต่ออาชีพโดยภาพรวม (Lounsbury 
et al., 2009; NG et al, 2005) จากการศึกษาที่ผ่านมาระบุว่า มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในอาชีพ ได้แก่ ปัจจัยเอ้ือหนุนพนักงานต่างๆ เช่น ระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้นสร้างเสริม
ทักษะและความรู้ให้กับพนักงาน (Osibanjo, Kehinde, & Abiodun, 2012) และบุคลิกลักษณะของ
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บุคคล (Personality) (Judge, Heller, & Mount, 2002) แต่ยังมีงานวิจัยจ านวนน้อยที่ศึกษาว่า        
การจัดการท างานแบบ teleworking จะส่งผลต่อพนักงานมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ แม้ว่าการศึกษา 
Meta-Analysis ของ Gajendran และ Harrison (2007) ระบุว่า การท างานทางไกล ส่งผลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) แต่กลับไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับความพึงพอใจในอาชีพ 
(Career Satisfaction) เหตุผลประการหนึ่ง คือ การท างานทางไกล อาจจะส่งผลทางอ้อม (Indirect) 
ผ่านกลไกทางจิตวิทยาต่างๆ  

ในประเด็นนี้ ทฤษฎีการก าหนดตนเอง (Self Determination Theory: SDT) (Ryan & Deci 
2000) ระบุว่า การจะกระตุ้นให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานจากภายใน (Intrinsic Motivation) 
จนเกิดความส าเร็จในอาชีพได้นั้น จะต้องตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Needs) 3 ประการ 
ได้แก่ ความต้องการอิสระในการตัดสินใจด้วยตนเอง (Need for Autonomy) ความต้องการมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน (Need for Relatedness) และความต้องการเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 
(Need for Competence) ซึ่งในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยเลือกศึกษาตัวแปรคั่นกลางของความเป็นอิสระในการ
ท างาน (Job Autonomy) (VandenBroeck, Vansteenkiste, DeWitte, Soenens, & Lens, 2010) 
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว (Work-Family Conflict) (Netemeyer & Boles, 1996) และ
ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน (Isolation) (Golden, Veiga, & Dino, 2008) สอดคล้องกับแนวคิด
ความต้องการอิสระในการท างานและความต้องการมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน   

ความเป็นอิสระในการท างาน (Job Autonomy) 
ความเป็นอิสระในการท างาน หมายถึง การท างานซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการ

ท างานได้เอง เช่น ก าหนดแนวทางของตนเองได้ รวมถึงสามารถตัดสินใจ เรื่องเวลาในการท างาน 
(Breaugh, 1999) การศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ความมีอิสระในการท างานสามารถช่วยเพ่ิมผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้ (Task Performance) เนื่องจากพนักงานมีโอกาสในการก าหนดแนวทางการ
ท างานของตนเอง มีการก าหนดห้วงเวลาที่เหมาะสมในการท างานโดยไม่รู้สึกถูกกดดันและไม่เสียสมาธิ
จากปัจจัยต่างๆ ในสถานที่ท างานปกติ เช่น การประชุม นอกจากนั้น พนักงานยังสามารถเลือกสถานที่
ท างานที่เอ้ือต่อการท างานได้ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลต่อแรงจูงใจของพนักงาน (Narayanan, Menon, 
Plaisent, & Benard, 2017) ดังนั้น การท างานทางไกล เป็นประจ าและการมีอิสระในการตัดสินใจใน
การท างานน่าจะส่งผลต่อความรู้สึกพึงพอในอาชีพของพนักงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐาน 
ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 การท างานทางไกล (Teleworking) จะท าให้เกิดความเป็นอิสระในการท างาน 
(Job Autonomy) ซึ่งจะส่งผลไปยังความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) 

ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว (Work-Family Conflict) 
ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว เป็นรูปแบบของความขัดแย้งระหว่างแรงกดดันจาก

การเป็นสมาชิกในองค์กรกับแรงกดดันที่เกิดจากการเป็นสมาชิกในครอบครัว (Netemeyer & Boles, 
1996) โดยความไม่พึงพอใจหรือความขัดแย้งในความรู้สึกจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถสร้างสมดุล
ระหว่างชีวิตการท างานและชีวิตครอบครัวได้ โดยเฉพาะความสามารถในการจัดสรรเวลาซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่ มี อยู่ อย่ างจ ากัด  (Edwards & Rothbard, 2000; Gözükara & Çolakoğlu, 2016 ; 
Greenhaus & Beutell, 1985) ทั้งนี้ การท างานทางไกลน่าจะส่งผลทางลบต่อความขัดแย้งระหว่างงาน
และครอบครัว เพราะบุคคลสามารถจัดสมดุลระหว่างการท างานและครอบครัวได้ดีมากยิ่งขึ้นโดย
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สามารถด าเนินกิจกรรมหลายๆ อย่างที่บ้านได้ในเวลาเดียวกัน (Sardeshmukh, Sharma & Golden, 
2012) และอาจส่งผลดีต่อเนื่องไปยังความพึงพอใจในอาชีพ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 2 การท างานทางไกล (Teleworking) จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว (Work-Family Conflict) ซึ่งจะส่งผลไปยังความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) 

 
ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน (Isolation) 

 ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน หมายถึง การขาดการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและอารมณ์กับ
สมาชิกในทีมท าให้เกิดการรับรู้ถึงความโดดเดี่ยว ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานเพ่ือนร่วมงาน 
และหัวหน้างาน (Marshall, Michaels & Mulki, 2007) ในบริบทการท างานทางไกล อาจท าให้
พนักงานขาดปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวกับผู้อ่ืน (Gallatin, 2018) รวทั้งอาจส่งผลให้พนักงานขาดข้อมูล
ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบในงาน ซึ่งการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ท างานทางไกลและเพ่ือน
ร่วมงาน ในสถานที่ ท างานร่วมกัน ถือว่ า เป็ นสิ่ งส าคัญ ต่ อความส าเร็จ ในอาชีพของบุ คคล             
(Weinert, Maier & Laumer, 2015) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 3 การท างานทางไกล (Teleworking) จะท าให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวในการ
ท างาน (Isolation) ซึ่งจะส่งผลไปยังความพึงพอใจในอาชีพ (Career Satisfaction) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานธนาคารที่มีลักษณะการท างานทางไกลที่ใช้การติดต่อสื่อสารเป็นประจ า 
(Teleworking) ขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์ใช้เกณฑ์อัตราส่วนพารามิเตอร์ที่ต้องการประมาณต่อ
ตัวอย่าง ของ Hair, Anderson, Tatham และ Black (1998) ค านวณอัตราส่วน 1 พารามิเตอร์ ต่อ 10 
ตัวอย่าง ดังนั้นขนาดตัวอย่างเท่ากับ 240 คน (24x10) โดยมีผู้ตอบกลับเป็นพนักงานธนาคารภาครัฐ
และเอกชนในเขตพ้ืนที่ภาคใต้ ใน 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ตรัง พัทลุง สุราษฎร์ ภูเก็ต กระบี่ 
นครศรีธรรมราช สตูล ปัตตานี และยะลา จ านวน 245 คน หลังจากท าความสะอาดชุดข้อมูลแล้วเหลือ
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 219 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีข้อค าถามในการวัด
องค์ประกอบ ดังนี้ (1) การท างานทางไกล ประกอบด้วยข้อค าถาม 4 ข้อ มาตรวัด 7 ระดับ (1 = ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง; 7 =เห็นด้วยมากที่สุด) โดยข้อค าถามได้มาจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ
การท างานทางไกล (2) ความเป็นอิสระในการท างาน จ านวน 5 ข้อ มาตรวัด 5 ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่ง; 5 =เห็นด้วยมากที่สุด) (VandenBroeck, Vansteenkiste, DeWitte, Soenens, & Lens, 
2010) (3) ความขัดแย้งระหว่างการท างานและครอบครัว จ านวน 5 ข้อ มาตรวัด  7 ระดับ (1 = ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง; 7 =เห็นด้วยมากที่สุด)  (Netemeyer & Boles, 1996) (4) ความรู้สึกโดดเดี่ยวในการ
ท างาน จ านวน 5 ข้อ มาตรวัด 5 ระดับ  (1 = ไม่ค่อย; 5 =บ่อยที่สุด)  (Golden, Veiga, & Dino, 
2008) และ (5) ความพึงพอใจในอาชีพ จ านวน 5 ข้อ มาตรวัด 7 ระดับ  (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง;          
7 =เห็นด้วยมากที่สุด) (Greenhaus, Parasuraman, & Wormley,  1990) ผู้วิจัยตรวจสอบความ
สอดคล้องภายใน ( Internal Consistency) ด้ วยวิธี  Cronbach’s alpha พบว่าค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) ของแต่ละตัวแปรอยู่ระหว่าง 0.89-0.97 จากนั้นตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง 
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(Construct Validity) ด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor analysis : 
CFA) พบว่ามีความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้าง โดยพิจารณาโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่ง
ค่าดัชนี เป็นไปตามเกณฑ์ของ Hair, Black, Babin, และ Anderson, (2010) เมื่อพิจารณาขนาด
ตัวอย่างน้อยกว่า 250 ขนาดของโมเดลที่มีตัวแปรสังเกตได้น้อยกว่า 30 ค่า p มีนัยส าคัญทางสถิติ      
CFI หรอื TLI มากกว่า 0.92 และ SRMR รวมถึง RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.08  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ สถิติเบื้องต้นที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation 
Modeling: SEM) ด้วยเทคนิคการใช้หลักการของค่าประมาณความควรจะเป็นสูงสุด (Maximum 
Likelihood: ML) ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป M-plus รวมทั้งตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
โมเดลตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติทดสอบไคสแควร์ ค่าไคแสควร์
สัมพัทธ์ ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืน (CFI และ TLI) และค่าความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่า 
(RMSEA และ SRMR)  

 
ผลการศึกษา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 219 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ  
71.70 มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 68.90  สถานภาพโสดร้อยละ 58.90 ท างานใน
ต าแหน่งระดับปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่) ร้อยละ 81.70 ภาระงานด้านสินเชื่อร้อยละ 71.20 โดยมีหัวหน้า
เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.30 ดังข้อมูลในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n=219) ร้อยละ 
1. เพศ 
 ชาย 62 28.30 
 หญิง 157 71.70 
2. ระดับการศึกษา   
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 10 4.60 
 ปริญญาตรี 151 68.90 
 ปริญญาโท 

 
 
 

58 
 

26.50 
 
 
 
 
 
 

3. สถาณภาพ   
 โสด 129 58.90 
 สมรส (อยู่ด้วยกัน) 82 37.40 
 หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 

 
8 3.70 
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ตารางที่ 1    
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (n=219) ร้อยละ 
4. ต าแหน่ง   
 ปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่) 179 81.70 
 หัวหน้างาน 40 18.30 
5. ภาระงานที่รับผิดชอบ 
 งานการตลาด 59 26.90 
 งานสินเชื่อ 156 71.20 
 ไม่ตอบ 4 1.80 
6. เพศของหัวหน้างาน 
 ชาย 97 44.30 
 หญิง 121 55.30 
 ไม่ตอบ 1 .50 
 รวม 219 100 

 
ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตามตารางที่ 2 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้มีค่าอยู่ระหว่าง -0.057  ถึง 0.514 ณ ระดับนัยส าคัญ .01           
จึงสามารถสรุปได้ว่าตัวแปรสังเกตได้ไม่มปีัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ (Multicollinearity) เนื่องจากไม่มี
ค่าใดมีความสัมพันธ์กันเกินเกณฑ์มาตรฐาน 0.9  

 
ตารางที่ 2  
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) 

หมายเหตุ: n = 219 , ** p<.01, วงเล็บ คือ ค่าสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบัค 
 
ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของโมเดลสมการโครงสร้างของการท างานทางไกล ที่ส่งผลต่อ

ความพึงพอใจในอาชีพของพนักงานธนาคาร ผ่านตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว ได้แก่ ความเป็นอิสระในการ
ท างาน ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว และความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน พบว่าโมเดลมี
ความกลมกลืนกับข้อมูล เชิ งประจักษ์  โดยมีค่ าสถิติ ความกลมกลืน  ได้ แก่  /df =  2 .40 ,  
P-value = 0.00, RMSEA = 0.08 CFI = 0.93 TLI = 0.93 และ SRMR = 0.05 ดังนั้ น โมเดล
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของ Hair, Black, 

ตัวแปร Mean SD 1 2 3 4 5 
1. การท างานทางไกล (TE) 4.60 1.78 (.898)     
2. ความเป็นอิสระในการท างาน (JA) 3.65 0.86 .514** (.914)    
3. ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว (WC) 4.41 1.55 .116 -.057 (.959)   
4. ความโดดเดี่ยวในการท างาน (IS) 2.26 1.10 .222** .226** .461** (.909)  
5. ความพึงพอใจในอาชีพ (CS) 5.34 1.25 .358** .431** -.067 .075 (.971) 
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Babin, และ Anderson, (2010) ส าหรับค่าอิทธิผลของการท างานทางไกล ปรากฏตามภาพที่ 1 และ
ตารางที่ 3 ดังนี้  

1. การท างานทางไกล ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(b = 0.188, p < 0.05) 

2. การท างานทางไกล ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความมีอิสระในการท างานอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (b = 0.552, p < 0.05) และส่งผลทางอ้อมเชิงบวกต่อความพึงพอใจในอาชีพอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ (b = 0.195, p < 0.05)   

3. การท างานทางไกล ไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวทั้ งทางตรง           
(b = 0.117, p > 0.05)  และทางอ้อมไปยังความพึงพอใจในอาชีพ (b = -0.009, p > 0.05)   

4. การท างานทางไกล ส่งผลทางตรงเชิงบวกต่อความโดดเดี่ยวในการท างาน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ (b = 0.249, p < 0.05) แต่ไม่ได้ส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจในอาชีพ (b = 0.000, p > 
0.05)   

 
ภาพที ่1 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) 
หมายเหตุ: เส้นทึบแสดงอิทธิผลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ และเส้นประแสดงอิทธิผลทีไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p<.05) 

 
สรุปและอภิปรายผล  

การศึกษาอิทธิผลของการท างานทางไกล ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพของพนักงาน
ธนาคาร ผ่านตัวแปรคั่นกลาง 3 ตัว ได้แก่ ความเป็นอิสระในการท างาน ความขัดแย้งระหว่างงานและ
ครอบครัว และความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน พบอิทธิพลที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ การท างาน
ทางไกลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในอาชีพทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านความเป็นอิสระในการ
ท างาน และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน แต่ไม่ได้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
ความพึงพอใจในอาชีพ ดังนั้นจากสมมติฐานในการศึกษายอมรับสมติฐานที่ 1 คือ การท างานทางไกลจะ
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ท าให้เกิดความเป็นอิสระในการท างาน ซ่ึงจะส่งผลไปยังความพึงพอใจในอาชีพ และปฏิเสธสมมติฐานที่ 
2 และ 3  

การท างานทางไกลของพนักงานธนาคารแผนกสินเชื่อและแผนกการตลาด ด้วยลักษณะงานแล้ว
มีความเป็นอิสระในการท างานอยู่ในระดับมาก สามารถวางแผนการท างานในการออกพบลูกค้า ควบคุม
การท างานได้ด้วยตนเอง และมีอ านาจการตัดสินใจ ซึ่งการมีความอิสระในการท างานสูง พนักงาน
สามารถจัดการภาระงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย ท าให้ความพึงพอใจในงานสูงตามไปด้วย         
(Belias, Koustelios, Sdrolias, & Aspridis, 2015) อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปพนักงานธนาคารมีหน้าที่
เฉพาะและลักษณะการท างานที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างการด าเนินงานของธนาคาร ถึงแม้ว่าจะ
ให้อิสระในการท างานหรือในการตัดสินใจแต่ก็อยู่บนพ้ืนฐานของค าสั่งหรือกรอบการท างาน ซึ่งขึ้นอยู่กับ
แผนการด าเนินงานขององค์กร และลักษณะงาน 

 
ตารางที่ 3 
ผลการวิเคราะหค์่าอิทธิพลเชิงสาเหตุ 

 
ตัวแปรภายใน 

 
R2 

 
Effect 

ตัวแปรภายนอกเชิงสาเหตุ 
TE JA WC IS 

ความพึงพอใจ 
ในอาชีพ  
(CS) 

0.233 DE 0.188* 0.354* -0.080 -0.001 
 IE - - - - 
 TE 0.188 0.354 -0.080 -0.001 

ความเป็นอิสระ 
ในการท างาน  
(JA) 

0.305 DE 0.552* - - - 
 IE 0.195* - - - 
 TE 0.747 - - - 

ความขัดแย้ง
ระหว่างงานและ
ครอบครัว (WC) 

0.014 DE 0.117 - - - 
 IE -0.009 - - - 
 TE 0.108 - - - 

ความโดดเดี่ยว 
ในการท างาน  
(IS) 

0.062 DE 0.249* - - - 
 IE 0.000 - - - 
 TE 0.249 - - - 

หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE=Indirect Effect, TE=Total Effect , *p-value < .05 
 
การท างานทางไกลไม่ส่งผลต่อความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ไปยังความพึงพอใจในอาชีพ ความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัว คือ ความไม่สอดคล้องของความ
ต้องการที่เกิดจากบทบาทของในการท างานซึ่งส่งผลกระทบต่อบทบาทภายในครอบครัว จากข้อมูล
ทั่วไปของประชากร พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและมีสถานภาพโสดร้อยละ 60 ประกอบ
อาชีพพนักงานธนาคารฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายการตลาด โดยบริบทงาน คือ การออกพบลูกค้าซึ่งเป็น
ภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในช่วงเวลาการท างาน ซึ่งลักษณะงานไม่ได้มีผลกระทบต่อการให้เวลาของ
ครอบครัว หลังเลิกงานพนักงานมีเวลาให้กับครอบครัว เนื่องจากงานในลักษณะนี้ไม่สามารถน ากลับไป
ท าท่ีบ้านเป็นหลักได้ ซึ่งไม่ได้มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในอาชีพอีกด้วย 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 727 -



ท้ายที่สุด การท างานทางไกลส่งผลทางบวกต่อความรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างาน โดยลักษณะ
การท างานส่งผลให้การท างานร่วมกับเพ่ือนร่วมงานหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นในที่ท างานน้อยลง ท าให้ความ
ความสัมพันธ์ภายในแผนกไม่ว่าจะเป็นต่อหัวหน้างานหรือต่อเพ่ือนรวมงานลดลง ถึงแม้ว่าการจะมีการ
ติดต่อสื่อสารกันก็ตาม แต่หากไม่ได้เผชิญหน้ากันหรือสร้างความสัมพันธ์กันโดยตรงส่งก็ส่งผลให้
ความรู้สึกโดดเดี่ยวเพ่ิมมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้ส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า องค์กร
ธนาคารมีระบบการประเมินการท างานที่ชัดเจนและไม่ส่งผลต่อผู้ที่ท างานนอกส านักงานเป็นประจ า 

 
ข้อเสนอแนะ  

รูปแบบในการท างานทางไกลได้เปลี่ยนจากงานเสริมหลังเวลาท างานปกติไปเป็นงานประจ าที่
เป็นงานหลัก คนทุกช่วงวัยเริ่มให้ความส าคัญกับความยืดหยุ่นในการท างานมากกว่าค่าจ้างและการเลื่อน
ต าแหน่ง (Brumm, 2016) ดังนั้นรูปแบบการท างานทางไกลจึงได้รับความสนใจ อย่างไรก็ตามการจัด
ภาระงานที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความต้องการในงานและทรัพยากรในการท างาน (Job Demand-
Resources: JD-R) และการจัดการงานที่ยืดหยุ่น Flexible Work Arrangements (FWAs) จึงจ าเป็น
และส าคัญขององค์กรในการออกแบบงานลักษณะดังกล่าว จากผลการศึกษาองค์กรควรสนับสนุนให้
พนักงานท างานนอกสถานที่ หรือสามารถท าจากที่บ้าน (Work From Home) ได้ เนื่องจากการให้อิสระ
ในการท างานส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพ แต่ก็ไม่ควรจะให้อิสระมากเกินไปเพราะอาจท าให้
พนักงานรู้สึกโดดเดี่ยวในการท างานเพิ่มมากข้ึน และอาจจะส่งผลต่อความพึงพอใจในอาชีพได้ในอนาคต  
รวมถึงการหากลไกในการลดความโดดเดี่ยวของคนท างานทางไกล โดยการเพ่ิมการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างผู้ท างานทางไกล และเพ่ือนร่วมงานในสถานที่ท างานร่วมกัน เพ่ือลดความเครียดต่องาน
ที่ต้องรับผิดชอบ (Weinert, Maier, & Laumer, 2015) การสื่อสารผ่านทาง Social Media ที่ช่วยเพ่ิม
ความสัมพันธ์ในกลุ่มคนท างานอาจท าให้ช่วยลดความโดดเดี่ยวของคนท างานทางไกล นอกจากนี้องค์กร
ควรอธิบายลักษณะงาน โครงสร้างการด าเนินงาน รูปแบบการสื่อสารให้ชัดเจน รวมถึงมีระบบบริหาร
จัดการเพ่ือรองรับรูปแบบการท างานทางไกล (Sardeshmukh, Sharma, & Golden, 2012) เพ่ือให้
เกิดความพึงพอใจในอาชีพ ซึ่งส่งผลดีต่อองค์กรในอนาคตได้ อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งต่อไปอาจมี
การเพ่ิมตัวแปรส่งผ่าน (Mediator) เพ่ือหาปัจจัยอ่ืนๆที่สามารถอธิบายความพึงพอในในอาชีพของ
คนท างานทางไกลได้ เช่น ความเหนื่อยหน่ายในการท างาน (Job burnout) ความเครียดในการท างาน 
(Job stress) เป็นต้น 

 
เอกสารอ้างอิง 
หน่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจภาคการผลิต ธนาคารออมสิน, (2560). ธนาคารในยุค Digital มิถุนายน 2560. 

สืบค้นจาก https://www.gsb.or.th 
Belias, D., Koustelios, A., Sdrolias, L., & Aspridis, G. (2015). Job satisfaction, role conflict 

and autonomy of employees in the Greek banking organization. Procedia-Social 
and Behavioral Sciences, 175 (12), 324-333. 

Breaugh, J. A. (1999). Further investigation of the work autonomy scales: Two 
studies. Journal of Business and Psychology, 13 (3), 357-373. 

Brumm, F. (2016). Telework is work: Navigating the new normal. Cornell HR Review, 1-7.  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 728 -



Demerouti, E., Bakker, A. B., Nachreiner, F., & Schaufeli, W. B. (2001). The job demands-
resources model of burnout. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 499-512. 

Edwards, J. R., & Rothbard, N. P. (2000). Mechanisms linking work and family: Clarifying 
the relationship between work and family constructs. Academy of Management 
Review, 25 (1), 178-199. 

Elshaiekh, N. E. M., Hassan, Y. A. A., & Abdallah, A. A. A. (2018). The impacts of remote 
working on workers performance. In 2018 International Arab Conference on 
Information Technology (ACIT) (pp. 1-5). IEEE. 

Gajendran, R. S., & Harrison, D. A. (2007). The good, the bad, and the unknown about  
Telecommuting: Meta-analysis of psychological mediators and individual 
consequences. Journal of Applied Psychology, 92 (6), 1,524-1,541.  

Gallatin, K. A. (2018). Teleworker Isolation: Possible effects of workplace relationships 
and support (Doctoral dissertation). Baker College Flint, Michigan. 

Golden, T. D., Veiga, J. F., & Dino, R. N. (2008). The impact of professional isolation on 
teleworker job performance and turnover intentions: Does time spent 
teleworking, interacting face-to-face,or having access to communication-
enhancing technology matter?. Journal of Applied Psychology, 93 (6), 1,412-1,421. 

Gözükara, İ., & Çolakoğlu, N. (2016). The mediating effect of work family conflict on the  
relationship between job autonomy and job satisfaction. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, 229, 253-266. 

Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., & Wormley, W. M. (1990). Effects of race on 
organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. 
Academy of Management Journal, 33 (1), 64-86. 

Hair, J., Anderson, R., Tatham, R. and Black, W. (1998). Multivariate data analysis                        
(5 thEdition). Prentice Hall, New Jersey. 

Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Analysis      
(7th ed.). NJ: Prentice Hall. 

Judge, T. A., Heller, D., & Mount, M. K. (2002). Five-factor model of personality and job 
satisfaction: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87 (3), 530. 

Lounsbury, J. W., Loveland, J. M., Sundstrom, E. D., Gibson, L. W., Drost, A. W., & 
Hamrick, F. L. (2009). An investigation of personality traits in relation to career 
satisfaction. Journal of Career Assessment, 11 (3), 287-307. 

Marketingoop. (2018). ไม่ใช่แค่วัยรุ่นต้องการอิสระ! ผลส ารวจชี้คนยุคดิจิทัลชอบท างานนอกสถานที่ 
เบื่อไลฟ์สไตล์เข้างานเช้า-เย็น. สืบค้นจาก https://www.marketingoops.com /digital-
life/workers-like-to-work-outside-the-office/ 

Marshall, G. W., Michaels, C. E., & Mulki, J. P. (2007). Workplace isolation: Exploring the 
construct and its measurement. Psychology & Marketing, 24 (3), 195-223. 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 729 -



Narayanan, L., Menon, S., Plaisent, M., & Benard, P. (2017). Telecommuting: The work 
anywhere, anyplace, anytime organization in the 21st century.Journal of 
Marketing and Management, 8 (2), 47. 

Netemeyer, R. G., & Boles, J. S. (1996). Development and validation of work-family 
conflict and family-work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81 (4), 
400–410. 

Ng, T. W., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and 
subjective career success: A metaanalysis. Personnel Psychology, 58 (2), 367-408. 

Osibanjo, A. O., Kehinde, O. J., & Abiodun, A. J. (2012). Human resource management 
and employee job satisfaction: Evidence from the Nigerian banking industry. 
Journal of Economics and Business Research, (1), 17-32. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions 
and new directions. Contemporary Educational Psychology 25 (1), 54–67. 

Sardeshmukh, S. R., Sharma, D., & Golden, T. D. (2012). Impact of telework on 
exhaustion and job engagement: A job demands and job resources model. New 
Technology, Work and Employment, 27 (3), 193-207. 

Schaufeli, W. B. (2017). Applying the job demands-resources model. Organizational  
Dynamics, 2 (46), 120-132. 

Shockley, K. M., & Allen, T. D. (2007). When flexibility helps: Another look at the 
availability of flexible work arrangements and work-family conflict. Journal of 
Vocational Behavior, 71 (3), 479–493. 

Tavares, A. I. (2017). Telework and health effects review. International Journal of 
Healthcare, 3 (2), 30-36.  

The Guardian. (2020). Zoom is malware’: why experts worry about the video 
conferencing platform From https://www.theguardian.com/technology /2020/apr 

        /02/zoom-technology-security-coronavirus-video-conferencing 
Tremblay, D.G., Paquet, R., & Najem, E. (2006). Telework: A way to balance work and 

family or an increase in work-Family conflict? Canadian Journal of 
Communication, 

        31 (3), 715–731. 
Tremblay, D.-G., & Genin, É. (2007). The Demand for telework of IT self-employed 

workers. The Journal of E-Working, 1, 1-18.  
VandenBroeck, A., Vansteenkiste, M., DeWitte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). 

Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and 
initial validation of the Work-related Basic Need Satisfaction scale. Journal of 
Occupational and Organizational Psychology, 83 (4), 981–1002. 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 730 -



Weinert, C., Maier, C., & Laumer, S. (2015). Why are teleworkers stressed? An empirical 
analysis of the causes of telework-enabled stress. Proceedings 12th International 
Conference on Wirtschaftsinformatik (pp.1407-1421). Osnabrück: Germany.   

 

 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 731 -



การประเมินความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ใน
ธุรกิจธนาคารพาณิชย์: กรณีศึกษา ธนาคารเอบีซี สายงานปฏิบัติการ 
Evaluation of Prospective Competitive Advantages from Adopting a 
Robotic Process Automation in Thai Commercial Bank:  A Case Study of 
ABC Bank Operation Group 
 
ชนันธร ศรนุรักษ ์ Chananthorn Sornnurak1 
ศิรินุช ลอยกุลนันท์ Sirinuch Loykulnanta2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งสถานการณ์
ทางการแข่งขันของธนาคารเอบีซี ก่อนน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ และประเมินความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันที่คาดว่าจะได้รับหลังใช้งานระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ประกอบด้วย ความได้เปรียบ
ทางด้านต้นทุน การสร้างคุณภาพ นวัตกรรมการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตุ กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน 
และพนักงานกลุ่มศักยภาพ จ านวน 7 ท่าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ และ
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาในการตีความสร้างข้อสรุป 

ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันรุนแรงทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่ง
รายใหม่ข้ามอุตสาหกรรม มีผลิตภัณฑ์และบริการทดแทนที่หลากหลาย และลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง 
ดังนั้น ธนาคารเอบีซีจึงต้องน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเข้ามาใช้ในการแก้ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจาก
ระเบียบการปฏิบัติงานภายใน โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ และกระบวนการภายในที่
ซับซ้อน เป็นการใช้โอกาสก าจัดจุดอ่อน และใช้ในการพัฒนากระบวนการขยายฐานลูกค้าจากโครงการ
ภาครัฐในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน เป็นการใช้จุดแข็งชิงความได้เปรียบจากโอกาส หลังจากท่ีน าระบบ
ซอฟต์แวร์อัตโนมัติเข้ามาใช้งานแล้วคาดว่า ธนาคารเอบีซีจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้นทั้ง 
4 ด้าน ได้แก่ ต้นทุน คุณภาพ นวัตกรรม และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า และหากธนาคารเอบี
ซีวางต าแหน่งของระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ธนาคาร รวมทั้งไม่
หยุดพัฒนา จะท าให้ธนาคารเอบีซีมีความสามารถทางเทคโนโลยี น ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหนือคู่แข่งไดใ้นที่สุด 

 
ค าส าคัญ: ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ความได้เปรียบทางการแข่งขัน ธนาคารพาณิชย์ 
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This research aims to analyze the SWOT and competitive situation of ABC bank 
before applying the Robotic Process Automation (RPA)  and evaluate the competitive 
advantage.  consisting of cost advantage, quality creation, innovation in operations, and 
quick responding, after applied. In-depth interview and observation samples that related 
to RPA project, 5 executives and 7 high potential employees, were used to collect data 
after which content analysis to comply the conclusions. 

The result found that applying the RPA, the commercial banking business is highly 
competitive with both internal competitors and new competitors across industries, 
various substitute products and services and high bargaining power of customers. 
Therefore, ABC Bank has to adopt RPA regarded as an opportunity to eliminate 
weaknesses, solving the delay from strict internal regulations, poor IT infrastructure and 
systems, and the complexity of internal operation processes as well as enhancing 
strengths by opportunities which adopt RPA improve processes of government project’s 
customer expanding based on supply chain business model.  After applying RPA it is 
expected that ABC Bank will gain more competitive advantage overall 4 areas, consisting 
of cost advantage, quality creation, innovation in operations, and quick responding. 
Moreover, If ABC Bank place the RPA to a suitable positioning, relate to the business 
strategies and create dynamic development, ABC Bank will be technological capable and 
gain competitive advantage over their competitors. 

 
Keywords: Robotic Process Automation, Competitive Advantage, Commercial Bank 
 
บทน า 

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เทคโนโลยีมีบทบาทต่อธุรกิจไทยเป็น
อย่างมาก เห็นได้จากการที่ภาคธุรกิจน าปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ถึงร้อยละ 
76.93 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์, 2562) ในงานด้านบริการลูกค้า ส าหรับงานด้าน
สนับสนุน มีลักษณะเป็นงานที่ต้องท าซ้ า ๆ เมื่อเกิดข้อผิดพลาดมักจะส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ งานด้าน
สนับสนุนจึงถูกมองว่ามีต้นทุนการด าเนินงานสูง ซึ่ง Willcock et al. (2015) ได้กล่าวว่า วิธีการหนึ่งที่
จะเปลี่ยนงานด้านสนับสนุนให้มีผลการด าเนินงานสูงขึ้นคือ การใช้ระบบอัตโนมัติ และระบบซอฟต์แวร์
อัตโนมัติถือเป็นเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐานของระบบอัตโนมัติ จากการค้นคว้าพบว่างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้จะเป็นงานวิจัยในมุมมองทางด้านสังคมศาสตร์ 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันรุนแรงและอยู่ในกระแสของการท าลายล้าง (Disruption) 
ท าให้ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่หันมาลงทุนในทรัพยากรทางเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเป็นทรัพยากรทางเทคโนโลยีหนึ่งที่ธนาคารพาณิชย์ชั้นน า 
ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีฯ และธนาคารกรุงเทพ น ามาใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2561 ในขณะที่
ธนาคารเอบีซี ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ในอันดับที่ 3 มีโครงการน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้
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ช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 จึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติจะสามารถสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันได้เช่นเดียวกันกับคู่แข่งหรือไม่  

ดังนั้น จึงต้องวิเคราะห์ความได้เปรียบทางการแข่งขันในปัจจุบันของธนาคารเอบีซีก่อนที่จะน า
ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ผ่านการ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (Friesner, 2011) รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรมผ่านการวิเคราะห์แบบจ าลองผลักดัน 5 ประการ (Five Forces 
Analysis) (Porter, 2008) ซึ่งจะท าให้ธนาคารเอบีซีสามารถน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติไปใช้งานเป็น
ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ในการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก รวมทั้งสภาพแวดล้อม
ทางการแข่งขันของธนาคารเอบีซี ก่อนที่จะน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้  และประเมินความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันที่คาดว่าจะได้รับจากการน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้งาน  
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ 
ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (Robotic Process Automation: RPA) หมายถึง ระบบซอฟต์แวร์ที่

สามารถลอกเลียนแบบการท างานของมนุษย์ ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ โดยเฉพาะงานที่มีข้อมูลจ านวน
มาก ซ้ า ๆ ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องอาศัยทักษะในการเขียนโปรแกรม สามารถเข้าถึงระบบงานทาง
คอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย อ่านค่าไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้หลายประเภท ท างานได้ 24 ชั่วโมงไม่มีวันหยุด 
สามารถเก็บข้อมูลและส่งต่อข้อมูลไปยังผู้รับผิดชอบได้โดยอัตโนมัติ 

ทฤษฎีฐานทรัพยากร (Resource Based View)  
Barney (1991) กล่าวว่า ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือ

คู่แข่งอย่างยั่งยืนนั้น ต้องเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยาก และ ทดแทนได้ยาก  
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) 
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน หมายถึง ความสามารถของบริษัทที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก

การด าเนินงานได้โดยมีต้นทุนที่ต่ ากว่า ซึ่งจะท าให้บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีกว่าคู่แข่งในระยะยาว 
(Porter, 2008) และจากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับความได้เปรียบทางการแข่งขันของ Friesner (2011), 
Gurel & Tat (2017) และ Porter (2008) พบว่า เครื่องมือที่นิยมใช้ในการประเมินความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอันเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของธุรกิจและอุตสาหกรรม ได้แก่ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) ใช้ส าหรับประเมินขีด
ความสามารถทางการแข่งขันในระดับธุรกิจ ประกอบด้วย 

1.1 ปัจจัยภายใน (Internal Factors) ได้แก่ (1) จุดแข็ง (Strengths) เป็นคุณสมบัติที่ท า
ให้องค์กรมีเหนือคู่แข่ง ดีกว่าคู่แข่ง หากสามารถน ามาใช้สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลจะท าให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้ และ (2) จุดอ่อน (Weaknesses) 
เป็นข้อเสียหรือจุดด้อยขององค์กร ที่อาจจะท าให้องค์กรเสียเปรียบหรือพ่ายแพ้ในการแข่งขันกับคู่แข่งได้ 
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1.2 ปัจจัยภายนอก (External Factors)  ได้แก่  (1)  โอกาส (Opportunities)  เป็น
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ หากสามารถใช้โอกาสได้ก่อน
หรือใช้ได้ดีกว่าก็จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันมากกว่า  และ (2) อุปสรรค (Threats) เป็น
สถานการณ์หรือเงื่อนไขที่อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ หรือเป็นข้อจ ากัดที่ท าให้ธุรกิจไม่สามารถ
ด าเนินต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 2. การวิเคราะห์แบบจ าลองผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Analysis) ใช้ส าหรับประเมิน
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันในระดับอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

2.1 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) คู่แข่งรายใหม่สามารถเกิดขึ้น
ได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดการแย่งชิงทรัพยากร ลูกค้า รวมทั้งส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ดังนั้นองค์กรจะต้องหาวิธีสร้างความเข้มแข็งเพ่ือป้องกันการเข้าสู่ตลาดของคู่แข่งรายใหม่ 

2.2 อ านาจต่อรองของผู้ขายหรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิต (Bargaining Power of Suppliers) 
ผู้ขายหรือผู้จัดหาปัจจัยการผลิตมีผลต่อต้นทุน คุณภาพ และปริมาณการผลิตสินค้าและบริการ ดังนั้น
องค์กรจึงควรให้ความส าคัญกับการเจรจาต่อรองกับผู้ขายหรือผู้จัดหา เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน 

2.3 อ านาจในการต่อรองของผู้ซื้อหรือลูกค้า (Bargaining Power of Buyers) สินค้าและ
บริการที่อยู่ในตลาดที่มีผู้ขายหลายราย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้บริโภค ท าให้ผู้ซื้อมีอิทธิพลต่อการก าหนดราคาสูง ธุรกิจจึงต้องให้ความส าคัญกับความต้องการ
ของลูกค้า เนื่องจากลูกค้าจะส่งผลทั้งต่อรายได้และต้นทุนของกิจการ 

2.4 ภัยคุกคามจากสินค้าที่ทดแทนกันได้ (Substitute Products) สินค้าและบริการมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามท่ีมีสินค้าที่คุณลักษณะเหมือนกัน หรือ สามารถใช้ทดแทนกันได้ จะ
ท าให้ศักยภาพในการท าก าไรของสินค้าลดลงทันท ี 

2.5 ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน (The Intensity of 
Rivalry among Competitors) ในแต่ละอุตสาหกรรมล้วนมีคู่แข่งรายเดิมหรือคู่แข่งหลักอยู่ ซึ่งองค์กร
ใดมีความได้เปรียบทางการแข่งขันสูงว่าย่อมสามารถท าก าไรได้มากกว่าคู่แข่ง 

จากการศึกษางานวิจัยของ วรลักษณ์ ลลิตศศิวิมล (2560) ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา (2561) และ 
Otieno, A. V. (2010) พบว่า ตัวชี้วัดที่ส าคัญด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วย 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่หลากหลายมาผลิต
สินค้าหรือบริการ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวัดผลด้านต้นทุนเปรียบเทียบกับผลิตผลที่ได้ 

2. คุณภาพ (Quality) หมายถึง การจัดการกระบวนการที่ถูกต้อง เป็นไปตามข้อก าหนด มี
มาตรฐาน ตรงตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 

3. นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม่ ๆ ที่เกิดจากการคิดค้น สร้างสรรค์ และสามารถ
น าไปสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได ้

4. การตอบสนองลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การที่องค์กรสามารถส่งมอบสินค้าและ
บริการได้อย่างรวดเร็ว ตรงเวลา และตรงต่อความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า  

โดยงานวิจัยของ Otieno, A. V. (2010) ที่พบว่า เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ถือเป็น
ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพ่ิมความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเคนย่า 
เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงาน คุณภาพของสินค้าและบริการ ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลิตผล 
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ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ท าให้สามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น น ามาซึ่งความพึงพอใจของ
ลูกค้า นอกจากนั้น Huang et al. (2015) ได้น าเสนอแนวคิดว่า บริษัทที่มีการวางต าแหน่งทางทรัพยากร
ด้านเทคโนโลยี จะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนกว่าคู่แข่ง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Wernerfelt (1984) ที่กล่าวว่า การวางต าแหน่งของทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีที่ดีจะช่วยสร้าง
อุปสรรคต่อการเข้ามาใหม่ของคู่แข่ง รวมทั้ง Lin (2007) และ Ringim et al. (2012) ที่มีแนวคิดตรงกัน
คือ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมีความส าคัญอย่างมากต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท 
น ามาซึ่งผลการด าเนินงานที่ดีขององค์การ ในขณะที่ Barney (1991) น าเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไป 
คือ เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนทางกายภาพไม่ได้รวมอยู่ในคุณสมบัติที่ลอกเลียนแบบได้ยาก การมี
เทคโนโลยีทางกายภาพถือเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ไม่ยั่งยืน แตก่ารมีเทคโนโลยีทาง
กายภาพที่ซับซ้อนและสามารถใช้ให้ซับซ้อนจนไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ จึงจะถือได้ว่าเทคโนโลยี
ดังกล่าวสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
โครงการน า RPA มาใช้ในธนาคารเอบีซี สายงานปฏิบัติการ เก็บตัวอย่างไดท้ั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ RPA จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จ านวน 2 
ท่าน ผู้อ านวยการฝ่าย จ านวน 1 ท่าน และรองผู้อ านวยการฝ่าย ผู้บริหารทีมย่อย จ านวน 2 ท่าน และ
พนักงานกลุ่มศักยภาพ จ านวน 7 ท่าน ใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview 
Form)  ที่ ผ่ านการทดสอบความเที่ ยงตรง  ( Item-Objective Congruence Index:  IOC. )   โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.80 เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview)  มีตัวอย่างค าถามที่ส าคัญ อาทิ ท่านคิดว่าธนาคารเอบีซีมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคอย่างไร ท่านคิดว่าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติจะสร้างความได้เปรียบทางด้านต้นทุน คุณภาพ 
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้าให้กับธนาคารเอบีซีได้หรือไม่ อย่างไร 
เป็นต้น ทดสอบความเชื่อมั่นโดยตรวจสอบความสอดคล้องแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulate) 
คือ การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเวลาที่ต่างกัน และในสถานที่ที่ต่างกัน นอกจากนั้นยังใช้การ
สังเกตุ (Observation) เก็บข้อมูลจากการประชุมติดตามโครงการ ข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร สถิติและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องด้านวิธีการเก็บข้อมูล 
(Methodological Triangulate) หลังจากนั้นน าข้อมูลที่ ได้ทั้ งหมดมาจัดระเบียบข้อมูล (Data 
Organization) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพ่ือตีความสร้างข้อสรุป  
 
ผลการศึกษาและอภิปรายผลการวิจัย 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและอุตสาหกรรม 
1.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก (SWOT Analysis) 

1.1.1 จุดแข็ง (Strengths) พบว่า การเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ เป็นจุดแข็งที่สุดของ
ธนาคารเอบีซี เนื่องจากธนาคารเอบีซี มีกองทุนฟื้นฟูสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ด าเนินธุรกิจสนอง
นโยบายของรัฐบาล รองลงมาคือ พนักงานรักองค์กร สอดคล้องกับผลส ารวจความมุ่งมั่นผูกพันองค์กรตั้งแต่ปี 
พ.ศ.2558-2562 ที่อยู่ในระดับสูงมากมาโดยตลอด (ธนาคารกรุงไทย, 2563) และจุดแข็งประการสุดท้าย ซึ่งมี
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เฉพาะผู้บริหารเท่านั้นที่เห็นว่า ธนาคารมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์และมีความสามารถ เนื่องจาก
ผู้บริหารจะปฏิบัติงานและประชุมรับนโยบายต่าง ๆ  มาจากกรรมการผู้จัดการใหญ่โดยตรงเป็นประจ า และยัง
สะท้อนมาจากผลการด าเนินงานของธนาคารที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1.1.2 จุดอ่อน (Weaknesses) พบว่า การมีระเบียบปฏิบัติ งานภายในที่ เข้มงวด  
เป็นจุดอ่อนที่สุดของธนาคารเอบีซี เนื่องจากธนาคารเอบีซีมีระเบียบและข้อบังคับที่อิงกับราชการ ท าให้
ตัดสินใจช้ากว่าคู่แข่ง รองลงมาคือ ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ยังไม่เพียงพอ ท าให้ระบบ
ล่มบ่อยครั้ง สอดคล้องกับข้อมูลสถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข้องของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในปี 
พ.ศ.2562 ที่พบว่า ระบบการให้บริการของธนาคารเอบีซีเกิดขัดข้องมากที่สุดถึง 15 ครั้ง (ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย, 2563) จุดอ่อนต่อมาคือ การมีช่องว่างระหว่างวัยสูง ธนาคารเอบีซีมีพนักงานที่มีอายุเฉลี่ยมากกว่า 50 ปี 
มากกว่าร้อยละ 50 ที่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จในอดีต และกลัวความเสี่ยง ท าให้ธนาคารมีปัญหาเรื่องการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง จุดอ่อนอีกประการหนึ่งคือ กระบวนการภายในที่ซับซ้อน เนื่องจากธนาคารเอบีซีมี
โครงสร้างองค์การขนาดใหญ่ บางหน่วยงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบซ้ าซ้อนกัน และจุดอ่อนประการสุดท้าย
คือ จ านวนพนักงานไม่สอดคล้องกับความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีอยู่ในปัจจุบัน  ท าให้
พนักงานไม่สามารถจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ทั้งหมด  

1.1.3 โอกาส (Opportunities) ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถือเป็นโอกาสที่ส าคัญ
ที่สุดของธนาคารพาณิชย์ไทย ทุกธนาคารสามารถลงทุนน าเอาเทคโนโลยีต่าง ๆ  เข้ามาใช้ในการท าธุรกิจ ช่วย
ให้ท างานง่ายขึ้นและลดต้นทุนให้กับธนาคาร รองลงมาคือ การท าธุรกิจแบบห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
ช่วยขยายฐานลูกค้าตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า ซึ่งมีต้นทุนต่ ากว่าการหาลูกค้ารายใหม่ และโอกาสประการ
สุดท้ายคือ กฎหมายที่เอ้ือประโยชน์ต่อธุรกิจธนาคาร อาทิ พ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจที่ลูกค้าสามารถน า
หลักทรัพย์มาจดทะเบียนแบบออนไลน์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพ่ือขอสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ได้ หรือ
กฎหมายดิจิทัลต่าง ๆ ที่เปิดโอกาสให้ธนาคารพาณิชย์สามารถพัฒนาแพลตฟอร์ม เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
ลูกค้าได้ง่ายและสะดวกขึ้น เป็นต้น  

1.1.4 อุปสรรค (Threats) ระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นอุปสรรคที่
ส าคัญที่สุดของธนาคารพาณิชย์ ระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา มีระเบียบกฎเกณฑใ์หม่ๆ มากมาย อาทิ มาตรการ
ก าหนดสัดส่วนเงินให้สินเชื่อ(LTV.) ระบบการช าระเงินแห่งชาติ (National e-Payment) มาตรฐานทางบัญชี
ใหม่ IFRS9 เป็นต้น อุปสรรครองลงมาคือ คู่แข่งรายใหม่ คู่แข่งของธนาคารพาณิชย์นอกจากสถาบันการเงิน
แล้ว ยังมีคู่แข่งรายใหม่ข้ามอุตสาหกรรม อาทิ ธุรกิจสตาร์ทอัพเทคโนโลยีทางการเงิน การค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
และร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น คู่แข่งเหล่านี้มีต้นทุนและการก ากับดูแลที่น้อยกว่าธนาคารพาณิชย์มาก อุปสรรค
ต่อมาคือ มิจฉาชีพและความปลอดภัยไซเบอร์ จากข้อมูลภัยทางการเงินของศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการ
เงินธนาคารแห่งประเทศไทย (2563) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแอบอ้างหลอกลวงมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ (1) 
เงินฝาก/โอน/เช็ค (2) บัตรเครดิต และ (3) สินเชื่อ  และอุปสรรคประการสุดท้ายคือ การขาดแคลนบุคลากรที่
มีทักษะทางด้านดิจิทัล สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2560-
2564 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ (2560) ที่พบว่า อาชีพที่ตลาดแรงงานมีความต้องการมากที่สุด คือ  
ผู้ควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  
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1.2 การวิเคราะห์แบบจ าลองผลักดัน 5 ประการ (Five Forces Analysis) 
1.2.1 ภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ (Threat of New Entrants) หากวิเคราะห์แบบผิวเผิน

จะพบว่า การเกิดคู่แข่งรายใหม่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างท าได้ยาก เนื่องจากต้องใช้เงินทุนจ านวนมาก 
รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ภาครัฐก าหนด อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์อุปสรรคพบว่า 
ธนาคารพาณิชย์ก าลังเผชิญกับภัยคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจสตาร์ท
อัพกลุ่มเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech.) กลุ่มโทรคมนาคม (Telco.) กลุ่มธุรกิจการค้าอิเล็กทรอนิกส์ (E-
Commerce) และธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์ (Banking 
Agent) รวมทั้งสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) เป็นต้น  

1.2.2 อ านาจต่อรองของผู้ขายหรือผู้จัดหา (Bargaining Power of Suppliers) ธนาคาร
พาณิชย์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสตามหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจต่อรองต่อผู้ขายหรือผู้จัดหาไม่มากนัก อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติ
ธนาคารพาณิชย์มีอ านาจต่อรองมากกว่าผู้ขายหรือผู้จัดหา เนื่องจากธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีเงินทุนและมี
ความน่าเชื่อถือ และพยายามลดต้นทุนลงด้วยวิธีต่าง ๆ อาทิ การรวมศูนย์เพ่ืออาศัยประโยชน์จากการ
ประหยัดต่อขนาด การซื้อกิจการ การจัดตั้งบริษัทในเครือ รวมทั้งการจับมือเป็นพันธมิตรกับผู้จัดหารายใหญ่ 
เป็นต้น 

1.2.3 อ านาจต่อรองของลูกค้าหรือผู้ซื้อ (Bargaining Power of Customers) ปัจจุบันลูกค้า
มีอ านาจในการต่อรองสูงกว่าธนาคารพาณิชย์มาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารพาณิชย์ถูก
ก ากับดูแลอย่างเข้มงวด เพ่ือความยุติธรรมต่อลูกค้า ประกอบกับความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้
ลูกค้าสามารถเข้าถึงการท าธุรกรรมทางการเงิน เลือกซื้อผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินได้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึ้น ลูกค้าจึงมีต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการต่ า (Low Switching Cost) และสามารถตัดสินใจ
ในการเปลี่ยนแปลงการใช้บริการจากธนาคารพาณิชย์ได้อย่างรวดเร็ว 

 1.2.4 ภัยคุกคามจากผลิตภัณฑ์ที่ทดแทนกันได้  (Substitute Products) ปัจจุบันมี
ผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถทดแทนได้จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเงินฝาก อาทิ เงินฝากที่
มีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ า ลูกค้าก็เปลี่ยนไปลงทุนในตราสารทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า เช่น พันธบัตร 
กองทุน หุ้น หรือ การลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทองค า อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น กรณีของสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชย์ ก็จะมีการระดมทุนประเภทอ่ืน ๆ อาทิ การกู้ยืมระหว่างบุคคลผ่านแพลตฟอร์ม (P2P 
Lending) การออกตราสารหนี้ หรือ ตราสารทุน รวมทั้งการระดมทุนผ่านเทคโนโลยีทางการเงินในรูปแบบใหม่ 
เช่น Crowdfunding เป็นต้น  

 1.2.5 ความรุนแรงของการแข่งขันระหว่างองค์กรธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน (The 
Intensity of Rivalry among Competitors) ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่รุนแรงในทุกมิติ ไม่ว่า
จะเป็น จ านวนคู่แข่ง อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ลดลง ต้นทุนที่สูงขึ้น ผลิตภัณฑ์และบริการ ราคา 
รูปแบบสาขาหรือช่องทางการจัดจ าหน่าย รายการส่งเสริมการขาย และกลยุทธ์ทางการแข่งขันที่หลากหลาย 
 2. ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานขององค์กรและอุตสาหกรรมกับกลยุทธ์การ
น า RPA มาใช ้
 จากการวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กรและอุตสาหกรรม ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารเอบีซีจุดแข็งที่
ส าคัญคือการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ และมีโอกาสที่ส าคัญคือ ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
และ การท าธุรกิจโดยอาศัยห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนมีจุดอ่อนที่ส าคัญคือ การมีระเบียบปฏิบัติงานภายใน
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ที่เข้มงวด ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีที่ยังมีไม่เพียงพอ และกระบวนการภายใน
ที่ซับซ้อน ท าให้เกิดความล่าช้าทั้งการตัดสินใจ กระบวนการปฏิบัติงานภายในและกระบวนการ
ให้บริการลูกค้า ดังนั้น ธนาคารเอบีซีจึงควรใช้กลยุทธ์ การใช้โอกาสเพ่ือก าจัดจุดอ่อน (WO) และการใช้
จุดแข็งชิงความได้เปรียบจากโอกาส (SO) โดยน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหา
ความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบการปฏิบัติงานภายในที่เข้มงวด ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ไม่
เพียงพอ และกระบวนการภายในที่ซับซ้อน ตลอดจนน าเอาระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติไปใช้พัฒนา
กระบวนการในการขยายฐานลูกค้าจากโครงการของภาครัฐในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน  (Supply 
Chain) และจากการที่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันที่รุนแรงทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและจากคู่แข่ง
รายใหม่ข้ามอุตสาหกรรม มีสินค้าและบริการทดแทนที่หลากหลาย และลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง แสดง
ให้เห็นว่า ธนาคารเอบีซีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน าเอาระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเข้ามาใช้ เพ่ือ
ความอยู่รอดและเพ่ือสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีอันจะน ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน
เหนือคู่แข่งไดใ้นอนาคต 

3. ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คาดว่าจะได้รับหลังจากที่น า RPA มาใช้  
จากการสัมภาษณ์ พบว่า การน าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้คาดว่าธนาคารเอบีซีจะมีความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมขึ้นทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความได้เปรียบทางด้านต้นทุน ด้านการสร้างคุณภาพ ด้าน
นวัตกรรมการปฏิบัติงาน และด้านความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Otieno, 
A., V. (2010) ที่พบว่า เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ถือเป็นทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยเพ่ิมความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศเคนย่า โดยมีผลต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน ปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ช่วยลดต้นทุน เพ่ิมผลิตผล ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงาน และสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้รวดเร็วขึ้น น ามาซึ่งความพึงพอใจของลูกค้า  

นอกจากนั้น หากธนาคารเอบีซีสามารถวางต าแหน่งของ RPA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ระดับธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ทางด้านต้นทุน (Cost Leadership) กลยุทธ์ด้านความแตกต่าง
(Differentiated Strategy) หรือกลยุทธ์ด้านการตอบสนองลูกค้า (Quick Responding) และไม่หยุดที่จะ
พัฒนา จะส่งผลให้ธนาคารเอบีซีมีต้นทุนต่ า มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพขึ้น มีนวัตกรรมที่สร้าง
คุณค่าให้กับองค์กร และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว อันจะน ามาซึ่งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งทั้งคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่งรายใหม่ข้ามอุตสาหกรรม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Huang et al. (2015) ที่พบว่า บริษัทที่มีการวางต าแหน่งทางทรัพยากรด้านเทคโนโลยีที่ดีจะมี
ความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนกว่าคู่แข่ง งานวิจัยของ Ringim et al. (2012) และLin (2007) ที่พบว่า 
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่ง น ามาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการ
ด าเนินงานขององค์การ แตกต่างจากงานวิจัยของ Barney (1991) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อนทาง
กายภาพไม่ได้รวมอยู่ในคุณสมบัติที่ลอกเลียนแบบได้ยาก แต่ถ้าบริษัทมีทั้งเทคโนโลยีทางกายภาพที่ซับซ้อน
และสามารถใช้ให้เกิดความซับซ้อนจนไม่มีใครลอกเลียนแบบได้ จึงจะท าให้เทคโนโลยีดังกล่าวสามารถสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนได้ตามทฤษฎีฐานทรัพยากร 

 
สรุปผลการวิจัย 

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันรุนแรงทั้งจากคู่แข่งรายเดิมและคู่แข่งรายใหม่ ข้าม
อุตสาหกรรม มีสินค้าและบริการทดแทนที่หลากหลาย และลูกค้ามีอ านาจต่อรองสูง ดังนั้น เพ่ือความอยู่
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รอด ธนาคารเอบีซีจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องน าเอาระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติเข้ามาใช้ ในการสร้าง
ความสามารถทางเทคโนโลยี ถือเป็นการใช้โอกาสเพ่ือปรับปรุงหรือก าจัดจุดอ่อน (WO) กล่าวคือ น า
ระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติมาใช้ในการแก้ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากระเบียบการปฏิบัติงานภายในที่
เข้มงวด ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ และกระบวนการภายในที่ซับซ้อน 
ตลอดจนใช้จุดแข็งชิงความได้เปรียบจากโอกาส (SO) กล่าวคือ น าเอาระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติไปใช้
พัฒนากระบวนการในการขยายฐานลูกค้าจากโครงการของภาครัฐในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน 
(Supply Chain) จะท าให้ธนาคารเอบีซีสามารถสร้างอุปสรรคต่อคู่แข่งรายเดิมและรายใหม่ น ามาซึ่ง
ความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้ 

นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ พบว่า หลังจากที่ธนาคารเอบีซีน า RPA มาใช้ในสายงานปฏิบัติการ 
คาดว่าจะท าให้ธนาคารเอบีซีจะมีความได้เปรียบทางการแข่งขันเพ่ิมข้ึนทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความได้เปรียบ
ทางด้านต้นทุน ด้านการสร้างคุณภาพ ด้านนวัตกรรมการปฏิบัติงาน และด้านความรวดเร็วในการตอบสนอง
ลูกค้า โดยคาดว่าระบบซอฟต์แวร์อัตโนมัติจะช่วยลดต้นทุน ลดข้อผิดพลาด สร้างนวัตกรรม และสร้างความ
รวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ได้ทันต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้ เนื่องจากการน า RPA มา
ใช้ในธนาคารเอบีซี ถือเป็นการสร้างความสามารถทางเทคโนโลยี หากธนาคารเอบีซีสามารถวางต าแหน่งของ 
RPA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับธุรกิจขององค์กร จะยิ่งส่งผลให้ธนาคารเอบีซี
มีความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งได้  แต่ไม่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน
ได้ เนื่องจากความได้เปรียบทางการแข่งขันที่เกิดจากเทคโนโลยีทางกายภาพที่ซับซ้อนไม่ได้รวมอยู่ใน
คุณสมบัติของทรัพยากรทีม่ีค่า หายาก ลอกเลียนแบบได้ยาก และทดแทนได้ยาก ตามทฤษฎีฐานทรัพยากร 
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1. ธนาคารเอบีซีสามารถใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการเป็นธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ด าเนินธุรกิจ
สนองนโยบายของรัฐบาล ร่วมกับโอกาสจากการด าเนินธุรกิจในลักษณะของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) 
รวมทั้งลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและความปลอดภัยให้มากขึ้น เพ่ือจะได้น ามาใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และป้องกันปัญหาเรื่องมิจฉาชีพ รวมถึงแก้ปัญหาด้านการใช้งานและการท าธุรกรรม
ทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ตลอดจนก าหนดนโยบายด้านจัดการการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว ตาม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ธนาคารเอบีซีควรให้ความส าคัญกับการด าเนินโครงการ RPA อย่างจริงจัง เพ่ือให้โครงการ RPA 
ประสบความส าเร็จและสามารถก าจัดจุดอ่อนในเรื่องของความล่าช้าต่าง ๆ  ที่เกิดจากระเบียบการปฏิบัติงาน
ภายในที่เข้มงวด ระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงพอ และกระบวนการภายในที่
ซับซ้อน 

3. ธนาคารเอบีซีควรวางต าแหน่งของการน า RPA ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในระดับ
ธุรกิจขององค์กร เนื่องจากการวางต าแหน่งของทรัพยากรที่ดีจะช่วยสร้างอุปสรรคต่อการเข้ามาของคู่แข่งราย
ใหม่ และหากสามารถน า RPA ไปบูรณาการใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืน ๆ สร้างความซับซ้อนในการใช้
งานและสอดผสานเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างลงตัว ก็จะท าให้ธนาคารสามารถใช้ RPA ได้อย่างมีคุณค่า 
หายาก ลอกเลียนแบบได้ยาก และทดแทนได้ยาก ภายใต้พ้ืนฐานของทฤษฎีฐานทรัพยากร อันจะน ามาซึ่งความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนเหนือคู่แข่งได้ในอนาคต 
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4. นอกจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้ว สิ่งส าคัญที่สุดที่ธนาคารเอบีซีควรให้ความส าคัญ คือ ทุน
มนุษย์ เนื่องจากผู้ที่สร้าง ควบคุม เรียนรู้ ตลอดจนคิดค้นวิธีการน าเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้
ธนาคารก็คือพนักงาน ธนาคารจึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน ให้มีความรู้ ความสามารถใน
การใช้ RPA รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่อ่ืน ๆ จึงจะท าให้ธนาคารมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม
ศักยภาพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ RPA ของธนาคารเอบีซีเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษาในเชิง
ปริมาณ และใช้กลุ่มตัวอย่างอ่ืน ๆ อาทิ พนักงานทั่วไป หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียจากการใช้งาน RPA เป็นต้น 

2. งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแบบกรณีศึกษาเดียว ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์เท่านั้น ผู้ที่สนใจ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาแบบหลายกรณีศึกษา หรือในระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะท าให้
ได้ข้อมูลเปรียบเทียบและได้ผลการศึกษาที่มีความชัดเจน น่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3. งานวิจัยนี้ศึกษาโดยใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพ้ืนฐานขององค์กรและอุตสาหกรรมก่อนที่จะน า 
RPA มาใช้ และประเมินความได้เปรียบทางการแข่งขันที่คาดว่าจะได้รับหลังจากใช้ RPA เพียง 4 ด้าน 
คือ ต้นทุนหรือประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรม และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า ผู้ที่สนใจ
สามารถศึกษาด้านอ่ืน ๆ อาทิ ด้านกลยุทธ์ในระดับธุรกิจ หรือ ผลการด าเนินงานเชิงคุณภาพ เป็นต้น 
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ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
The Relationships between Learning Organization and Job Satisfaction of 
Academic Staff: University of Phayao 
 
ชาญชัย พรมมิ    Chanchai Pommi1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงปริมาณนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาระดับขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ และ 
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานสายวิชาการ จ านวน 113 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างด้วย
วิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) ในภาพรวมระดับ
ความคิดเห็นขององค์การเพ่ือการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง การเรียนรู้เป็นทีมมีคา่เฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 
4.18 รองลงมาคือ การมีแบบแผนความคิด วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ การคิดอย่างเป็นระบบ และ 
ความรอบรู้แห่งบุคคล ตามล าดับ และ (2) การมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้ เป็นทีม และ 
การคิดอย่ างเป็ นระบบมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานของพนั กง านสายวิชาการ  
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

 
ค าส าคัญ: องค์การเพ่ือการเรียนรู้ ความพึงพอใจในงาน พนักงานสายวิชาการ 
 
Abstract 
 The purpose of quantitative research is to study (1) the level of learning 
organization and (2) the relationships between learning organization and job satisfaction 
of academic staff: University of Phayao. Samples are 113 working academic staff by 
using the stratified random sampling method. Questionnaires used to collect data. Data 
are analyzed by percentage, average, standard deviation, and multiple linear regression 
analysis. The results revealed (1) the overall of a learning organization opinion is 
medium level, team learning had the highest average (4.18), followed by mental 
model, shared vision, system thinking, and personal mastery, respectively. and (2) 
mental model, team learning and system thinking had a relationship with overall job 
satisfaction of academic staff: University of Phayao at statistically significant level 0.05. 
 
Keywords: Learning Organization, Job Satisfaction, Academic Staff 
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บทน า 
 ศตวรรษที่ 21 เป็นศตวรรษแห่งสังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) เป็นการ
ผสมผสานองค์ความรู้ของพนักงานและความรู้ขององค์การในการขับเคลื่อนองค์การไปข้างหน้าเพ่ือ
รองรับกับความท้าทายอันยิ่งใหญ่ (สุดารัตน์ ตันติวิวัทน์, 2556) เช่น การผันผวนของระบบเศรษฐกิจ  
การขาดเสถียรภาพทางการเมืองและโรคระบาด อีกทั้งระบบการศึกษาในประเทศที่ล้าสมัยไม่สามารถ
แข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษาเป็นองค์การที่มีความส าคัญในการผลิตบุคลากรเพ่ือ 
รับใช้สังคมและเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ เช่น การค้นคว้าวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการเรียนรู้ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนทั้งใน
ระดับประเทศและในระดับโลก จากที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของสถาบันการศึกษา 
ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรก าลังส าคัญของชาติและเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรั บนับถืออย่าง
กว้างขวาง 
 มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีอ านาจในการบริหารจัดการอย่างเป็น
อิสระจากระบบราชการ เป็นแหล่งรวมสรรพวิชาในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ  
และสังคมศาสตร์ เป็นองค์การที่มุ่งเน้นสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ  (Comprehensive 
University) รับใช้สังคมและมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“ปัญญา เพ่ือความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)” การก้าวไปสู่ 
จุดดังกล่าวได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้สร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สร้างกระบวนการพัฒนาองค์การโดยใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน
เพ่ือประโยชน์ของบุคลากร นิสิตและองค์การในยุคที่มีการแข่งขันกันด้วยความรู้และปัญญา ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกข้อก าหนดค่านิ ยมร่วมขององค์การ (Organization Core Value)  
ซึ่งปัจจัยส าคัญของค่านิยมร่วมดังกล่าวคือ การสร้างองค์การให้เป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ (Learning 
Organization) มีการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังส่งเสริมให้เกิดการท างานเป็นทีม  
(Team Working) เกิดปัญญารวมหมู่ และคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์การ ชุมชนและประเทศชาติ (มหาวิทยาลัยพะเยา, 2555) 
 การพัฒนาองค์การให้เกิดประสิทธิภาพนั้น บุคลากรและนิสิต นักศึกษา ควรได้รับการพัฒนา  
ไปพร้อมกัน ซึ่งในสถาบันอุดมศึกษา คุณภาพของบัณฑิตจะเป็นปัจจัยที่บ่งชี้ว่าสถาบันการศึกษานั้นให้
ความส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านองค์ความรู้และด้านกระบวนการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือไม่ 
การที่นิสิต นักศึกษาจะมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการประกอบกิจการงานที่เป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะได้นั้น บุคลากรที่เป็นผู้ประสาทวิชาจ าต้องได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดความสุข 
ความพึงพอใจต่องานที่ได้รับมอบหมาย และมีอิสระทางวิชาการ มีการพัฒนาตนเองและเกิดการ
รวมกลุ่ม บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรม ซึ่งปัจจัยที่กล่าวข้างต้น
เป็นส่วนช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ ที่พร้อมสรรพด้วย
รากฐานความรู้ที่มีคุณค่าและเหมาะสมกับสภาพสังคมวัฒนธรรม 
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ 
เพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือน า
ผลการวิจัยเป็นแนวทางการในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการพัฒนาตนเองและ
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องค์การให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นองค์การ
เพ่ือการเรียนรู้ในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
การทบทวนวรรณกรรม  
 องค์การเพื่อการเรียนรู้ (Learning Organization) 
 Argyris and Schön (1978) น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ขององค์การ (Organizational 
Learning) กล่าวว่าการเรียนรู้ขององค์การเป็นการกระท าเพ่ือการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคล และ/หรือ
กลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจให้การกระท านั้นมีประสิทธิผล โดยน าเสนอในรูปของทฤษฎีการกระท า 
(Theory of Action) ต่อมาในปี ค.ศ. 2000 Senge ได้เขียนหนังสือชื่อว่า “The Fifth Discipline: 
The Art and Practice of the Learning Organization” กล่าวว่า การเรียนรู้ คือ การที่บุคคลกระท า
ในสิ่งที่ ไม่เคยท ามาก่อน ซึ่งการเรียนรู้นี้จะก่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความรู้ใหม่  (Senge, 2000,  
ยุรพร ศุทธรัตน์, 2553) นอกจากนี้ค าจ ากัดความขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ว่า เป็นองค์การซึ่งคนใน
องค์การสามารถขยายขอบเขตความสามารถของเขาเพ่ือก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง  
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายแนวคิดสามารถแสดงความคิดได้อย่างอิสระและเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
(Senge, 2000, กฤษณะ ดาราเรือง, 2558) 
 Senge (2000) กล่าวว่าองค์การเพ่ือการเรียนรู้ เป็นองค์การที่บุคลากรต้องการพัฒนา
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดคุณสมบัติของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้  
5 ประการ คือ 
 1. ความรอบรู้ส่วนบุคคล (Personal Mastery) คือ ความตั้งใจมุ่งมั่นในการพัฒนาตนของ
บุคลากรเพ่ือน าพาไปสู่ความเป็นเลิศและบรรลุเป้าหมายของตนเองอย่างแท้จริง การเรียนรู้ในระดับ
ปัจเจกบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ โดยอาจอาศัยการเรียนรู้
จากการท างานหรือการเรียนรู้จากสถาบันการศึกษา โดยความเชี่ยวชาญส่วนบุคคลนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบพ้ืนฐาน 3 ประการ คือ 1) วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล 2) ความตั้งใจมั่น และ 3) จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน 
 2. การมีแบบแผนความคิด (Mental Model) คือ ฐานคติ ความเชื่อที่ปลูกฝังในความคิดของ
บุคคลที่มีต่อโลก ก่อให้เกิดการคิด การท างานอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและ
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ 
 3. วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ (Shared Vision) คือ การสร้างวิสัยทัศน์ที่โน้มน้าวให้บุคลากร
สามารถด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน บุคลากรรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมในความส าเร็จและบรรลุตาม
เป้าหมายขององค์การ 
 4. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรและมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถขององค์การ 
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 5. การคิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) คือ ความสามารถคิดและเข้าใจสถานการณ์
อย่างเป็นระบบ มององค์ประกอบภายนอกแบบภาพรวมและมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน 
 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) 
 ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง สภาวะของการตอบสนองทางอารมณ์หรือ
ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่องานหรือองค์ประกอบของงานในทางที่ดี การมีทัศนคติทางบวกต่องานที่ท า 
และสภาพแวดล้อมในการท างานด้านลักษณะของงาน การบังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน การเลื่อน
ต าแหน่งและรายได้ (ศิริมา ตันติธ ารงวุฒิ, 2559) 
 ปกรณ์ ลิ้มโยธิน (2555) กล่าวว่า ความพึงพอใจในงานของพนักงาน หมายถึง ความรู้สึกชอบ
และพอใจในงานที่รับผิดชอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยได้จ าแนกปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน
เป็น 2 ด้านคือ (1) ความพึงพอใจภายในลักษณะงาน (Intrinsic Job Satisfaction) ประกอบด้วยการใช้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ความส าเร็จในงาน ความเป็นอิสระ โอกาสในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 
และ (2) ความพึงพอใจภายนอกงาน (Extrinsic Job Satisfaction) ประกอบด้วย นโยบายขององค์การ 
หัวหน้างาน รายได้ ปริมาณงานและโอกาสในการก้าวหน้าสายอาชีพ 
 ทั้งนี้งานวิจัยของ Locke (1976) ได้ท าการสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวกับลักษณะของความพึงพอใจ 
ในงาน ประกอบด้วย งานหรือลักษณะของงาน ค่าจ้าง โอกาสที่จะได้เลื่อนต าแหน่ง การได้รับการ
ยอมรับนับถือ ผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทน สภาพการท างาน/สภาพแวดล้อมทางกายภาพ หัวหน้าหรือ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน องค์การและการบริหารจัดการ 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Chang and Lee (2007) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์การ  
การด าเนินการขององค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของพนักงาน กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บ ริษั ทท้ องถิ่ น ชั้ น น า  1 ,000  บ ริษั ท  แนะน า โดยนิ ตยสาร  Common Wealth แต่ มี บ ริษั ท 
ที่ตอบแบบสอบถามและมีความสมบูรณ์ 134 บริษัท สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  
ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้น าและวัฒนธรรมองค์การมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญเชิงบวก  
ต่อการด าเนินการขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ และการด าเนินการขององค์การเพื่อการเรียนรู้มีผลกระทบ
เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน 
 Savas (2013) ศึกษาผลกระทบการรับรู้องค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของ 
ครูวิทยาศาสตร์ กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษาภายในเมือง Gaziantep 
ประเทศตุรกี ที่ปฏิบัติงานระหว่างปี 2012-2013 จ านวน 99 คน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอย 
เชิงพหุคูณแบบล าดับขั้น ผลการศึกษา พบว่า องค์การเพ่ือการเรียนรู้มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญต่อ
ความพึงพอใจในงานของครูวิทยาศาสตร์ โดยมิติของการเรียนรู้เป็นทีมและการคิดอย่าง เป็นระบบเป็น
มิติที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญและเป็นตัวพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้มากท่ีสุด 
 Erdem, İlğan and Uçar (2014) ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และ
ความพึงพอใจในงานของครูโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัด 
Van ประเทศตุรกี จ านวน 450 คน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า 
มิติขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ด้านวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การและการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และสามารถอธิบายความผันแปรของความ 
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พึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 36.3 ทั้งนี้เพ่ือให้ครูมีระดับความพึงพอใจที่มากข้ึน องค์การควรเพ่ิม
ระดับและสร้างบรรยากาศของการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ 
 Nyukorong (2016) ศึกษาภาวะผู้น า องค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงานของ
บริษัทโทรคมนาคม ประเทศกานา กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในบริษัทโทรคมนาคมชั้นน า
ในประเทศกานา ซึ่งมีผู้ตอบกลับแบบสอบถามจ านวน 500 คน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจและการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยองค์การเพ่ือการเรียนรู้มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงาน มิติวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การและความรอบรู้แห่งบุคคลเป็น
องค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์ทางตรงต่อความพึงพอใจในงาน ทั้งนี้การจัดพ้ืนที่ขององค์การที่เอ้ือ
ส าหรับการเรียนรู้คือปัจจัยส าคัญที่จะช่วยเติมเต็มให้สมาชิกของแสดงท่าทีต่อการสร้างผลงานและ
พฤติกรรมภาวะผู้น าเป็นมูลเหตุที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ 
 หอมจันทร์ คงชนะ (2547) ศึกษาการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ในมิติต่าง ๆ ของ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอ่างทอง จ านวน 369 คน สถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์ถดถอย 
เชิงพหุคูณ ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ในภาพรวมทุกตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสามารถ
อธิบายความผันแปรของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ร้อยละ 98 โดยตัวแปรการมีแบบแผน
ความคิดและวิสัยทัศน์ร่วมขององค์การมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมากที่สุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจัย 

 
 
 

 
ความพึงพอใจในงาน 

องค์การเพื่อการเรียนรู้ 

1. ความรอบรู้แห่งบุคคล 

2. การมีแบบแผนความคิด 

3. วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ 

4. การเรียนรู้ของทีม 

5. การคดิอย่างเป็นระบบ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยนี้ คือ พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 758 คน ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1973) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% ค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 262 คน จากนั้นจึงเลือก  
กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ โดยมีผู้ส่งคืนแบบสอบถามและมีความถูกต้องสมบูรณ์ จ านวน  
113 คน 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นจากการทบทวนเอกสารและงานวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์การเพ่ือการเรียนรู้ของ Senge (2000) จ านวน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) ความรอบรู้
แห่งบุคคล จ านวน 4 ข้อ 2) การมีแบบแผนความคิด จ านวน 4 ข้อ 3) วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ 
จ านวน 4 ข้อ 4) การเรียนรู้เป็นทีม จ านวน 4 ข้อ และ 5) การคิดอย่างเป็นระบบ จ านวน 4 ข้อ และ
ความพึงพอใจในงาน ของ Locke (1976) จ านวน 12 ข้อ และน ามาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม โดยใช้
มาตรวัดแบบอันตรภาค (Interval Scale) ปลายปิด ประเมินค่าระดับความคิดเห็น 7 ระดับ (7 Point 
Scale) โดยแบ่งระดับความคดิเห็นเป็น 7 ระดับ (1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง) 
 แบบสอบถามผ่านการทดสอบความตรง (Validity) โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละ 
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item-Objective Congruence: IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญประเมิน
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผลการทดสอบพบว่าทุกข้อค าถามมีค่าผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่ 0.5 ทุกข้อ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2558) และทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการทดสอบพบว่า
แบบสอบถามมีค่าเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.700 ถึง 0.956 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน  
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง การวิจัยครั้งนี้ใช้สถิติ
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 
Linear Regression Analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 62.83 ระดับ
การศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาโท จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 63.72 และต าแหน่ง
ทางวิชาการ ส่วนใหญ่มีต าแหน่งเป็นอาจารย์ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 84.07 
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ส่วนที่  2 ผลวิเคราะห์ระดับขององค์การเพื่อการเรียนรู้ของพนักงานสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ตารางที่ 1  
ผลวิเคราะห์ระดับขององค์การเพื่อการเรียนรู้ของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

องค์การเพ่ือการเรียนรู้  
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. แปลผล 
1. ความรอบรู้แห่งบุคคล 3.09 1.67 ต่ า 
2. การมีแบบแผนความคิด 4.10 1.84 ปานกลาง 

ตารางที่ 1  
ผลวิเคราะห์ระดับขององค์การเพื่อการเรียนรู้ของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา (ต่อ) 

องค์การเพ่ือการเรียนรู้  
ระดับความคิดเห็น 

ค่าเฉลี่ย ( ) S.D. แปลผล 
3. วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ 3.91 1.83 ปานกลาง 
4. การเรียนรู้เป็นทีม 4.18 1.69 ปานกลาง 
5. การคิดอย่างเป็นระบบ 3.61 1.68 ปานกลาง 

ภาพรวมขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ 3.78 1.74 ปานกลาง 
 
 ตารางที่ 1 ในภาพรวมระดับขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 (S.D. = 1.74) เมื่อพิจารณารายมิติพบว่า การเรียนรู้เป็นทีม มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
เท่ากับ 4.18 (S.D. = 1.69) รองลงมาคือ การมีแบบแผนความคิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (S.D. = 1.84) 
รองลงมาคือ วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 (S.D. = 1.83) รองลงมาคือ การคิดอย่าง
เป็นระบบมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 (S.D. = 1.68) และน้อยที่สุดคือ ความรอบรู้แห่งบุคคล มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.09 (S.D. = 1.67) ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพื่อการเรียนรู้และความพึงพอใจ 
ในงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
ตารางที่ 2  
ผลวิเคราะห์ความแปรปรวนของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจในงาน 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Regression 101.507 3 33.836 33.840 0.000* 
Residual 108.988 109 1.000   
Total 210.495 112    

 a. Predictors: (Constant): การมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้เป็นทีม และการคิดอย่างเป็นระบบ 
 b. Dependent Variable:    องค์การเพื่อการเรียนรู้ 
 *ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนพบว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นกับตัวแปรตาม สถิติที่ทดสอบคือค่า F มีค่าเท่ากับ 33.840 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 
0.000 แสดงว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
 
ตารางที่ 3 
ค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงพหุคูณความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจ
ในงาน 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

β Std. Error Beta 
(ค่าคงที)่ 0.819 0.356  2.300 0.023 
การมีแบบแผนความคิด 0.244 0.074 0.274 3.318 0.001* 
การเรียนรู้เป็นทีม 0.384 0.093 0.376 4.124 0.001* 
การคิดอย่างเป็นระบบ 0.222 0.092 0.196 2.409 0.018* 
R = 0.694, R2 = 0.482, Adjust R2 = 0.468, F = 33.840, N = 113 

หมายเหตุ: * ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจในงาน 
 
 ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงพหุคูณความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการ
เรียนรู้และความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษา พบว่า ความรอบรู้แห่งบุคคลและวิสัยทัศน์ร่วมของ
องค์การไม่มีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในงาน แต่การมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้เป็นทีมและ
การคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์ต่อความพึงพอใจในงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปรของความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 48.2 (R2 = 0.482) สามารถเขียน
แสดงสมการความสัมพันธ์ของตัวแปรได้ ดังนี้ 
 
 ความพึงพอใจในงาน =  0.819 + 0.244 (การมีแบบแผนความคิด) +  
        0.384 (การเรียนรู้เป็นทีม) + 0.222 (การคิดอย่างเป็นระบบ) 
 
สรุปและอภิปรายผล  

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยจะด าเนินการสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ที่  1 เพ่ือศึกษาระดับขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ของพนักงานสายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมองค์การเพ่ือการเรียนรู้ มีระดับความคิดเห็นในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78) โดยการเรียนรู้เป็นทีม มีระดับความคิดเห็นสูงสุด (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.18) รองลงมาคือ การมีแบบแผนความคิด วิสัยทัศน์ร่วมขององค์การ การคิดอย่างเป็ นระบบ และ 
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น้อยที่สุดคือ ความรอบรู้แห่งบุคคล สอดคล้องกับ นุช สัทธาฉัตรมงคล และอรรถพล ธรรมไพบูลย์ 
(2558) อัมพร ปัญญา (2557) และฐาปนีย์ เปริญกุล (2556) พบว่า  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยองค์การ 
เพ่ือการเรียนรู้ของสถาบันการศึกษาและส่วนราชการมีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับ 
Senge (2000) และวิชิต แสงสว่าง (2555) การเรียนรู้เป็นทีมคือการที่สมาชิกทุกคนในทีมมีส่วนช่วย
พัฒนางาน เพ่ิมคุณค่าให้แก่องค์การ มีการประสานการเรียนรู้ของสมาชิกในทีมให้เกิดจิตส านึกและ  
เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องมุ่งเน้นการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์การเพ่ือการเรียนรู้และความพึงพอใจ 
ในงานของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า มิติขององค์การเพ่ือการเรียนรู้ 
ด้านการมีแบบแผนความคิด การเรียนรู้เป็นทีมและการคิดอย่างเป็นระบบมีความสัมพันธ์กับความ 
พึงพอใจในงาน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Nyukorong (2016) 
Allouzi, Suifan and Alnuaimi (2018) และ Shalihin, Kamaluddin, Iru and Husain (2018) 
พบว่าในภาพรวมองค์การเพ่ือการเรียนรู้มีความสัมพันธ์ในเชิงบวกต่อความพึงพอใจในงานของพนักงาน
ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของ Erdem, İlğan and Uçar (2014) พบว่า
องค์การเพ่ือการเรียนรู้ในมิติด้านการเรียนรู้เป็นทีมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงานของ
บุคลากรทางการศึกษา และงานวิจัยของ Savas (2013) ที่พบว่ามิติของการเรียนรู้ เป็นทีมและ 
การคิดอย่างเป็นระบบเป็นมิติที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญและเป็นตัวพยากรณ์ความพึงพอใจ  
ในงานได้มากที่สุด เนื่องจากความพึงพอใจในงานของพนักงานสายวิชาการมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย
ประการ เช่น เงินเดือน ความเป็นอิสระทางวิชาการ ความก้าวหน้าในต าแหน่งทางวิชาการ และ 
การได้รับโอกาสเพ่ิมพูนทักษะความรู้ ซ่ึงผู้บริหารจ าเป็นต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน 
สายวิชาการบรรลุในความต้องการ โดยพัฒนารูปแบบการเป็นองค์การเพ่ือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้
พนักงานออกแบบการเรียนการสอนอย่างมีแบบแผน การวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ ส่งเสริมการท างาน
เป็นทีมและสร้างเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ แต่ทั้งนี้มิติความรอบรู้แห่งบุคคลและวิสัยทัศน์
ร่วมขององค์การ ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของพ้ืนที่และการ
เข้าถึงฐานข้อมูลที่ขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอและขาดการเปิดโอกาสให้พนักงานสายวิชาการได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์การ จึงท าให้พนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยารับรู้
ว่าการด าเนินงานต่าง ๆ นั้นไม่สอดคล้องกันระหว่างวิสัยทัศน์ขององค์การและแนวทางการปฏิบัติงานซึ่ง
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงาน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสามารถน าผลการวิจัยไปใช้เป็นเครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับปณิธาณ ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์การด า เนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในมิติของการสร้างการท างานเป็นทีม การสร้างรูปแบบหรือแบบแผนความคิดที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ อีกทั้งต้องส่งเสริมให้พนักงานพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
เพ่ือประสิทธิผลการด าเนินงานและความอยู่ดีมีสุขของพนักงาน 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาผลกระทบของปัจจัยในมิติอ่ืน เช่น บรรยากาศ
องค์การ ภาวะผู้น า และการสนับสนุนจากผู้บริหาร ต่อความพึงพอใจของพนักงานทั้งสายวิชาการและ
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สายสนับสนุน เพ่ือให้เข้าใจในปรารถนาที่แท้จริงของพนักงานและน าไปก าหนดยุทธศาสตร์การ
ด าเนินงานได้อย่างเป็นรปูธรรม 
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การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
The Management Of Dukusurau HouseWife Group, Tambol Bacho, Bacho 
District, Narathiwat Province 
                 
สุมาลี กรดกางกั้น      Sumalee  Grodgangunt1 
บงกช กมลเปรม         Bongkoch  Kamolprem2 

รอยฮาน  สะอารี       Roihan  Saaree3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส (2) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกู
สุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นสมาชิกของกลุ่ม
แม่บ้านผู ้ผลิตกระเป๋าถักโครเชต์ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า (1) การบริหารจัดการ
กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ด้านการวางแผน มีการวางแผน
ผลิตกระเป๋าถักโครเชต์ในรูปแบบต่าง ๆ และมีการสอนวิธีการถักกระเป๋าถักโครเชต์ให้กับสมาชิก ด้าน
การจัดองค์กร มีการกำหนดหน้าที่ของแต่ละคนเป็นโครงสร้างองค์กรไว้ มีการกำหนดกฎระเบียบกัน
ภายในกลุ่ม ด้านการบังคับบัญชา  มีการประชุมปรึกษากันภายในกลุ่ม ระดมความคิดจากสมาชิกโดยมี
ประธานกลุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา ด้านการติดต่อประสานงาน  มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิก
ของกลุ่ม โดยเชิญวิทยากร จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความรู้เรื่องการออกแบบลวดลาย
กระเป๋าแบบใหม่ ๆ  และการขยายช่องทางทางตลาด (2) ปัญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการ
กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คือ วัตถุดิบมีราคาสูง การตลาดยัง
ไม่กว้างขวางพอจึงทำให้กลุ่มไม่สามารถขยายตลาดสู่ภายนอกได้ และต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ
ช่วยเหลือในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณที่ต่อเนื่อง และช่วยในเรื่องการตลาด  

 
คำสำคัญ: การบริหารจัดการ กลุ่มแม่บ้าน ปัญหา อุปสรรค 
 

Abstract 
This research aims to study the management of Dukusurau Housewife Group, 

Tambol Bacho, Bacho District, Narathiwat Province, and the problems and obstacles of 
the management of Dukusurau Housewife Group, Tambol Bacho, Bacho District, 
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Narathiwat Province. The populations of this research are 26 members of the housewife 
group who manufacture the crochet bag in Tambol Bacho, Bacho District, Narathiwat 
Province.  An interview is used as a tool for data collection.  The result of this research 
are as follows (1)  the management of Dukusurau Housewife Group, Bacho Sub-District, 
Bacho District, Narathiwat Province, in provides planning of various types of the crochet 
bag designs and teaches how to crochet the bag to their members.  The organizational 
structure assigns the work to every single member direct from the organizational 
structure as well as specifying the set of regulations within the group.  Controlling, the 
group leader acts as the controller who sets the meeting for discussions within the group 
and brainstorming ideas from the members.  The coordination allows plans to provide 
training for the members by inviting resource person from Princess of Naradhiwas 
University to provide and share the new pattern of bag designs and the how to expand 
market channels.  (2)  To study the problems and obstacles of the management of 
Dukusurau Housewife Group, Tambol Bacho, Bacho District, Narathiwat Province, such as 
the high cost of raw materials, the market which is not broad enough as a result of the 
group that unable to expand the market, and the requirement of support from the 
government sector in terms of ongoing budgets and marketing. 

 
Keywords: Management, Housewife Group, Problem, Obstacle 
 
บทนำ 
 ประเทศไทยได้มีการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญ
กับการสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน โดยเฉพาะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เน้นภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นเพ่ือ
เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศ ให้สามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
อย่างเป็นธรรม ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการพัฒนาความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยเฉพาะในชุมชน
โดยสนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีการรวมกลุ่มในลักษณะของ “กลุ่มอาชีพ” และส่งเสริ มให้มีการนำภูมิ
ปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้า หรือบริการเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน 
(เยาว์ธิดา รัตนพลแสน, 2559) 
 โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นนโยบาย
สำคัญของรัฐบาล ที่ดำเนินการเพ่ือแก้ปัญหาในการผลิตสินค้าและบริการของชุมชน เพ่ือให้แต่ละชุมชน
ใช้ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นการพัฒนาสินค้าและบริการโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน 
สร้างรายได้สร้างชุมชนให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐพร้อมสร้างความแข็งแกร่งให้
ผู้ประกอบธุรกิจ OTOP ไทยก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ในการสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐาน
ราก (Local Economy) การดำเนินงานตามแนวนโยบายประชารัฐด้วยเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจ  
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ฐานราก คือ การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างความเป็นอยู่ที่ดี สามารถประกอบอาชีพและผลิต
สินค้าหรือบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง (กิตติ ลิ่มสกุล, 2555) และเป็นอีกหนึ่งเป้าหมาย
ที่รัฐบาลให้ความสำคัญในการผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีศักยภาพ สามารถเข้าสู่ตลาดได้ในเชิง
พาณิชย์อย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
และพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้าใจตลาด เรียนรู้การทำธุรกิจ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจน
การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า  รวมถึงนำ
การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงการทำการตลาด
ออนไลน์ เพื่อให้สามารถจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการตลาด
ออนไลน์ถือเป็นช่องทางสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่าง
ยั่งยืน (smethailandclub, 2561) 

ปัจจุบันสินค้า OTOP เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมากให้กับประเทศไทย ในปี 2562 มี
รายได้กว่า 100,000 ล้านบาท (ประชาชาติ, 2563) ทำให้รัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เร่ง
ผลักดันให้ผู้ประกอบการ OTOP และ SMEs ได้เห็นถึงช่องทางในการพัฒนายกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ  
และอรรถประโยชน์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการใช้จุดแข็งของชุมชนทางด้าน
วัฒนธรรม  วิถีชีวิตและภูมิปัญญา เพื่อเชื่อมโยงสู่ภาคการผลิตและบริการในการสร้างสัญลักษณ์และ
ขยายโอกาสทางการตลาด รวมถึงเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค เพิ ่มรายได้แก่ชุมชน 
เนื่องจากสินค้า OTOP เป็นสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น มีความโดดเด่นแตกต่างกันไป การพัฒนา
คุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานจึงต้องมีการวางแผน  และกำหนดกลยุทธ์การตลาดในการขยายโอกาส
ทางธุรกิจให้กับสินค้า OTOP  มีการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ต้องเร่งดำเนินการ ในด้านการพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (กองส่งเสริมธุรกิจชุมชน, 2560)  
 กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เกิดจากการรวมตัวของ
ชาวบ้านในชุมชนหรือครอบครัว เพื่อประกอบกิจกรรมของชุมชน รวมถึงกระบวนการคิดการจัดการ
ผลผลิตและทรัพยากรทุกขั้นตอน แต่เนื่องจากภูมิปัญญาของคนในชุมชนชน ที่ขาดความรู้ด้านการ
บริหารจัดการ ขาดศักยภาพในการบริหารจัดการกลุ่ม ส่งผลให้กลุ่มดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ 
เพราะขาดการนำหลักการด้านการบริหารจัดการกลุ่ม (POSDCORB) จากเดิมสมาชิกส่วนใหญ่เริ่มจาก
การประกอบอาชีพเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ เลี้ยงเป็ด, ไก่ และสัตว์อื่น ๆ แต่ด้วยสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิอากาศ รวมถึงโรคระบาด เป็นเหตุให้สัตว์ที่เลี้ยงตาย ดังนั้น ทางกลุ่มจึงคิด
ธุรกิจใหม่ที่สามารถตอบโจทย์และความต้องการของลูกค้าให้สอดคล้องกับความสามารถของกลุ่มจึงมี
การลงความเห็นของสมาชิกที่จะสร้างธุรกิจกระเป๋าถักโครเชต์ขึ้น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว จึงทำ
ให้เกิดการรวมกลุ่มและสร้างรายได้เสริม ให้กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่ามีรายได้เฉลี่ย 4,000 - 5,000 บาทต่อ
เดือน หรือไม่ต่ำกว่า  48,000 บาท ต่อป ี  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า  ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงด้าน
การบริหารจัดการ ของกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ให้มี
ประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้  
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส 

2. เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย  

1. เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มแมบ่้าน
ดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 

2. เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนากลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

3. นำข้อมูลปัญหา และอุปสรรคที่ได้จากการศึกษาวิจัยไปใช้ในการวางแผนพัฒนาและปรับปรุง 
เพื่อช่วยเสริมสร้างการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัด
นราธิวาส ให้มีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้  
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 การบริหารจัดการ 
 การบริหาร (Administration) จะใช้ในภาคราชการ และคำว่า การจัดการ (Management) 
มักใช้ในภาคเอกชน  ซึ่งทั้งสองคำนี้มีความหมายและคำนิยามไม่ต่างกัน โดย มัลลิกา ต้นสอน (2554) มี
ความเห็นว่า หมายถึง การใช้ทรัพยากรในการดำเนินงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์ที ่ต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนการบริหาร หมายถึง การกำหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอำนวยการ 
การสนับสนุน และการตรวจสอบให้ผู ้ปฏิบัติสามารถดำเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ส่วน       
นุรักษ์ คุณชล และคณะ (2553) มีความเห็นว่า การบริหารจัดการ  คือ กระบวนการในการดำเนินงาน
ของบุคคล ตั้งแต ่2 คนข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันแต่กิจกรรมนั้นจะเป็นไปในลักษณะที่แตกต่างกัน 
คือ มีฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการ อีกฝ่ายหนึ่งทำหน้าที่ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใด
อย่างหนึ่งที่บุคคลในองค์การร่วมกันวางไว้โดยมีระเบียบแบบธรรมเนียมหลักปฏิบัติมีการใช้ทรัพยากร
และเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และ Hayes (2012) มองว่าผู้บริหารมีหน้าที่ที่สำคัญต้องให้ความ
สนใจเป็นพิเศษอยู ่ 3 ประการ คือ หน้าที ่ในการตัดสินใจว่าอะไรคือสิ ่งที ่จำเป็นต้อ งทำ โดยผ่าน
กระบวนการจัดทำแผน และการจัดทำงบประมาณ ต่อมาคือหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
โดยการจัดองค์การ การจัดคนเข้าทำงาน และประการสุดท้ายหน้าที่ในการสร้างความเชื่อมั่นในผลการ
ปฏิบัติงานด้วยการควบคุม 
 กระบวนการบริหารจัดการ 
 กระบวนการบริหารจัดการ หมายถึง การดำเนินการตามขั้นตอนที่จะนำไปสู่เป้าหมายของ
องค์การที่กำหนดไว้โดยการดำเนินการจะมีลักษณะต่อเนื่อง เป็นวัฏจักร (Cycle) และไม่มีการสิ้นสุด 
(Management is a Never-Ending Process) ด ังท ี ่  Luther Gulick & Lyndal Urwick (1973) ได้
กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ หรือที่รู้จักกันในนามว่า (POSDCoRB)  โดยสาระสำคัญของ
แนวคิดก็คือ ประสิทธิภาพอันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดของการบริหารและเพื่อให้การบริหารงานในทุก
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หน่วยงานมีประสิทธิภาพ จะต้องมีการแบ่งงานกันทำตามความเหมาะสมและความจำเป็นหรือความ
ถนัดของคนงาน โดยแบ่งหน่วยงานออกตามกระบวนการวัตถุประสงค์ลูกค้าและพื้นที่โดยทุกหน่วยงาน
จะต้องจัดรูปแบบ องค์การเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดมีสายการบังคับบัญชาตามลำดับการบริหาร (อัมพร 
ธำรงลักษณ์, 2553) โดยคำย่อนี ้ได้มาจากตัวอักษรตัวต้นของแต่ละขั ้นตอน ดั งนี ้ (วงศ์พัฒนา ศรี
ประเสริฐ, 2551)  
 1. การวางแผน (P= Planning) หมายถึง การวิเคราะห์สถานการณ์และปัญหา กำหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและวิธีการ
ตลอดจนระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในอนาคต ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นการแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดผลตามเป้าหมายมากที่สุด การคาดการณ์ในอนาคตซึ่งจะต้อง
คำนึงถึงนโยบาย (Policy) ทั้งนี้เพื่อให้แผนงานที่กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องต้องกันในการดำเนินงาน
การวางแผน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ความรู้ในทางวิทยาการ และวิจารณญาณ วิเคราะห์เหตุการณใ์น
อนาคต แล้วกำหนดวิธีการโดยถูกต้องอย่างมีเหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยถูกต้อง และ
สมบูรณ์ 
 2. การจัดองค์การหรือการจัดส่วนราชการ (O-Organizing) หมายถึง การกำหนดโครงสร้าง  
ของการบริหารโดยกำหนดอำนาจหน้าที่ การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 3. การจัดหาบุคคลเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน (S-Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคลากร   
ของหน่วยงานตั้งแต่การจัดอัตรากำลัง การสรรหา การสัมภาษณ์ การทดสอบ การปฐมนิเทศ การ
ฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร การเลื่อนตำแหน่ง และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานให้ดีอยู่เสมอ 
 4. การอำนวยการ (D-Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม บังคับบัญชา และ
การควบคุมการปฏิบัติงานในฐานะท่ีผู้บริหารเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 
 5. การประสานงาน (Co-Coordinating) หมายถึง การร่วมมือ ประสานงาน เพื ่อให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวความคืบหน้าของกิจการให้
เป็นไปอย่างสม่ำเสมอ 
 6. การรายงาน (R-Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เพื่อให้
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหว ความคืบหน้าของกิจการให้เป็นไปอย่าง
สม่ำเสมอ 
 7. การจัดงบประมาณ (B-Budgeting) หมายถึง การจัดทำงบประมาณ การจัดทำบัญชีการใช้
จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน นอกจากการงบประมาณจะเป็น
แผนงานชนิดหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการใช้จ่ายเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไวแ้ล้ว
ยังเป็นแนวทางท่ีรอนำไปใช้ในการควบคุมด้วย 
 การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน 
 การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า พบปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาความรู้ด้านการ
บริหารจัดการกลุ่มและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจของตลาด  งบประมาณที่ใช้ใน
การบริหารจัดการกลุ่ม มีไม่เพียงพอสำหรับต้นทุนที่สูงขึ้นของวัสดุและอุปกรณ์การถักโครเชต์ การตลาด
ไม่กว้างพอที่จะทำให้กลุ่มเติบโต เพราะรับทำตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการวางจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านของ
ฝากของที่ระลึก ซึ่งปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว กลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข
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โดยการจัดทำแผนพัฒนาการดำเนินการกลุ่มท่ีเป็นระบบชัดเจน และทำการวิเคราะห์ตลาด เพ่ือปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด สอดคล้องกับ
การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านกลุ่มอ่ืน ๆ อาทิ  กลุ่มแม่บ้าน ตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
ที่ประสบ คือปัญหาด้านการตลาดในการรองรับสินค้า ปัญหาด้านคุณภาพของสินค้าตามที่ผู้บริโภค
ต้องการ และปัญหาด้านการขาดเงินทุนในการผลิตสินค้าใหม่ ในส่วนของความต้องการที่กลุ่ม ต้องการ
มากที่สุด  คือความต้องการด้านการสนับสนุนงบประมาณ ความต้องการด้านสถานที่ในการจำหน่าย
สินค้า และความต้องการด้านเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัย (ภูตรา อาแล และคณะ, 2562) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย  

ประชากร  
ประชากรที่ใช่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตกระเป๋าถักโครเชต์ ตำบลบา

เจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน  ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม 
และสมาชิกกลุ่ม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. แบบสัมภาษณ์ที ่มีโครงสร้าง (Structured Interview) สำหรับสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม 

คณะกรรมการกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตกระเป๋าถักโครเชต์ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้กำหนดโครงสร้างเรื่องที่ต้องการทราบไว้ล่วงหน้าในแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการกลุ่มแม่บ้าน  

2. เครื่องบันทึกเสียง และกล้องถ่ายรูปสำหรับบันทึกภาพกิจกรรมในการลงพ้ืนที่  
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีจากเอกสาร บทความ ผลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือนำเนื้อหามาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือการวิจัย 
2. นำเครื่องมือการวิจัยมากำหนดเป็นแบบสัมภาษณ์ แล้วนำส่งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบ 

ให้คำแนะนำและแก้ไขปรับปรุง 
3. สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับสมาชิกของกลุ่มแม่บ้านผู้ผลิตกระเป๋าถักโครเชต์ ตำบลบาเจาะ 

อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส จำนวน 26 คน ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม และ
สมาชิกกลุ่ม  

   
การเก็บรวบรวมข้อมูล  

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ  
1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง บทความทางวิชาการ 

วารสาร และปัจจัยต่าง ๆ ที ่ส ่งผลต่อการบริหารจัดการกลุ ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ         
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เพ่ือนำมาวิเคราะห์หาข้อสรุปต่อไป  

2. การเก็บข้อมูลจากภาคสนาม เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากการลงพ้ืนที่
ภาคสนามของกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล เลือกใช้วิธีสัมภาษณ์บุคคลตัวต่อตัว และจะสัมภาษณ์ข้อมูล
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ตามแบบสัมภาษณ์ที่กำหนดหรือออกแบบไว้อย่างครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Method) โดยได้ทำการวิเคราะห์เนื้อหาตามกระบวนการบริหารจัดการของกลุ ่มพร้อม ๆ กับการ
ตรวจสอบข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดและเทปบันทึกเสียง เรื ่องราวต่าง ๆ ตาม
สภาพแวดล้อม และความเป็นจริงที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงาน และรายงานผลการวิจัยในรูปของการ
บรรยายเชิงพรรณนา  การตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิด โดยผ่านการตรวจสอบ
เชิงเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 

 
ผลการวิจัย  

1. การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส   
สรุปแยกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้  

1.1 การบริหารจัดการด้านการวางแผน พบว่า ประธานกลุ่มมีการวางแผนระบบการทำงาน 
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายของกลุ่ม คือ ต้องการให้สมาชิกในกลุ่ม
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า โดยวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่
คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่ม
ก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ และมีรูปแบบของการวางแผนการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์
ก่อนดำเนินงานทุกครั้ง โดยจะวางแผนการแบ่งงานตามรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดเป็น 
เงื่อนไขหรือแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 1.2 การบริหารจัดการด้านการจัดองค์กร จัดการของกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ 
อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส พบว่า การบริหารจัดการในเรื่องโครงสร้างองค์กรยังขาดการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยประธานกลุ่มจะเป็นผู้กระจายความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ตามความ
เหมาะสมในแต่ละเรื่อง ๆ ไป หลังจากการลงพื้นที่เพื่อการวิจัย ได้มีการจัดทำโครงสร้างเพื่อกำหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบให้อย่างชัดเจน โดยแบ่งออกเป็นฝ่าย ๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่าย
การเงินและบัญชี ฝ่ายการตลาด  

1.3 การบริหารจัดการด้านการบังคับบัญชา พบว่า มีการประชุมปรึกษากันภายในกลุ่มระดม
ความคิดจากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตามภารกิจของตารางงานกลุ่ม โดยมี
ประธานกลุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา จัดโครงสร้างการทำงานให้เห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เห็นลำดับ
ความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพราะการทำงานหมู่มากจำเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชา
เพ่ือให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหา
เพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดปัญหา 

1.4 การบริหารจัดการด้านการติดต่อประสานงาน พบว่า มีประธานกลุ่มคอยดำเนินการและ
บริหารจัดการกลุ ่มให้สมาชิกของกลุ่มมีความเข้มแข็ง มียอดการสั ่งซื ้ออย่างต่อเนื ่อง โดยจัดให้ มี        
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การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่มได้เชิญวิทยากร จากวิทยาลัยชุมชน 
จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้ เร ื ่องการถักและการขึ ้นแบบโครงของกระเป๋า และคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความรู้เรื่องการออกแบบลวดลายกระเป๋าแบบใหม่ ๆ และการ
ขยายช่องทางทางตลาด  

2. ปัญหา และอุปสรรคของการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอ     
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส การขาดการพัฒนาความรู ้ด้านการบริหารจัดการกลุ ่มและการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์เป็นที่น่าสนใจของตลาด งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม มีไม่
เพียงพอสำหรับต้นทุนที่สูงขึ้นของวัสดุและอุปกรณ์การถักโครเชต์ การตลาดไม่กว้างพอที่จะทำให้กลุ่ม
เติบโต เพราะรับทำตามคำสั่งซื้อ ไม่มีการวางจำหน่ายตามร้านค้าหรือร้านของฝากของที่ระลึก ซึ่งปัญหา
และอุปสรรคดังกล่าว กลุ่มแม่บ้านและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขโดยการจัดทำแผนพัฒนา
การดำเนินการกลุ่มที่เป็นระบบชัดเจน และทำการวิเคราะห์ตลาด เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และพัฒนา
สินค้าให้มีคุณภาพและเอกลักษณ์น่าสนใจเป็นที่ต้องการของตลาด 

จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่ม และสมาชิกภายในกลุ่มนั้นต้องการให้
หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือใน 2 เรื่อง ดังนี้  

1. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือ
ชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มให้มีรายได้และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2. ด้านการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการ
ประชารัฐรักสามัคคี สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
และหาตลาดให้แก่กลุ่มโดยการออกบูธ ร่วมจัดแสดงสินค้ากับจังหวัดในเทศกาลต่าง ๆ  

 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า การบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอ     
บาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  แบ่งออกเป็น 4 ด้านดังต่อไปนี้  
 1. การบริหารจัดการด้านการวางแผน  
 การบริหารจัดการกลุ ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
ประธานกลุ่ม มีการวางแผนระบบการทำงาน การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยมี
เป้าหมายของกลุ่ม คือ ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มคนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการคิด การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุน ทำให้
สมาชิกในกลุ่มมีความรู้สึกเป็นเจ้าของกลุ่มก่อให้เกิดความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ และมีรูปแบบ
ของการวางแผนการปฏิบัติงานที่สมบูรณ์ก่อนดำเนินงานทุกครั้ง โดยจะวางแผนการแบ่งงานตาม
รับผิดชอบของแต่ละฝ่าย เพื่อกำหนดเป็นเงื่อนไขหรือแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน สอดคล้อง
กับ นิศารัตน์ สังข์เสือ (2560) กล่าวว่า การวางแผนนับได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารจัดการขั้นตอนแรก
ของกลุ่มฯ ซึ่งตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้งกลุ่ม ล้วนต้องอาศัยกลไกการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนการด ำเนินงาน
ของกลุ่มอย่างต่อเนื่องโดย ประเด็นการวางแผนของกลุ่มขึ้นอยู่กับการกำหนดและจัดการภายในกลุ่ม
การวางแผนสามารถอธิบายได้ 2 ประเด็น ได้แก่ การวางแผนการผลิต และการวางแผนการตลาด 
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2. การบริหารจัดการด้านการจัดองค์กร  
จัดการของกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  พบว่าการ

บริหารจัดการในเรื่องโครงสร้างองค์กรยังขาดการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน โดยประธานกลุ่ม
จะเป็นผู้กระจายความรับผิดชอบในหน้าที่ให้ตามความเหมาะสมในแต่ละเรื่อง ๆ ไป หลังจากการลง
พื้นที่เพื่อการวิจัย ได้มีการจัดทำโครงสร้างเพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้อย่างชัดเจน โดยแบ่ง
ออกเป็นฝ่าย ๆ เช่น ฝ่ายการผลิต ฝ่ายจัดหาวัตถุดิบ ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายการตลาด สอดคล้องกับ 
เอกชัย เอี่ยมสกุล (2559) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการวิสาหกจิชุมชน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
ขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ด้านการจัดการองค์กร ชุมชนมีประธานและ
คณะกรรมการ ตามโครงสร้างประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการจัดการความรู้ ด้าน
การบริหารสมาชิกและสวัสดิการด้านการตลาด และสอดคล้องกับ จิราภรณ์ เอื้อศิริพรฤทธิ์ และพจนา 
จันทรภาส (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารจัดการ ในการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า กระบวนการบริหารจัดการ ด้านการจัดองค์การ อยู่
ในระดับมาก โดยมีการตรวจสอบการนำแผนงานไปใช้ดำเนินการให้มีการจัดกิจกรรมตามแผนงานและ
ให้ พนักงานมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานและนำผลมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน  

 

 
ภาพที่ 1 การประชุมกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า เพื่อวางแผนการบริหารจัดการกลุ่ม 
ร่วมกับกรมทหารพรานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ตำบลโคกเคียน 
อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
 

3. การบริหารจัดการด้านการบังคับบัญชา  
มีการประชุมปรึกษากันภายในกลุ่มระดมความคิดจากสมาชิกภายในกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกัน ตามภารกิจของตารางงานกลุ่ม โดยมีประธานกลุ่มเป็นผู้บังคับบัญชา จัดโครงสร้างการทำงานให้
เห็นสายบังคับบัญชาที่ชัดเจน เห็นลำดับความสำคัญ ตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการ เพร าะการ
ทำงานหมู่มากจำเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่น มีคนคอยควบคุม 
สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่องปัญหาเพ่ือหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ประธานกลุ่มซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
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สามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู ้ใต้บังคับบัญชา ให้กำลังใจ รวมถึง 
อยู่ข้าง ๆ ในยามที่เกิดปัญหา สอดคล้องกับ จักรพงษ์ นวลชื่น (2561) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนให้ยั่งยืนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ศึกษากรณี วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครพนม และจังหวัด
สกลนคร พบว่า สมาชิกที่ได้เข้ามาร่วมในสายการบังคับบัญชาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ
ความเห็นหรือร่วมตัดสินใจในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ กลุ่มที่ประสบความสำเร็จมักมี
การจัดแบ่งอำนาจหน้าที่ ตลอดจนความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เข้าเก็บข้อมูล
พบว่ามีการกำหนดแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน  

4. การบริหารจัดการด้านการติดต่อประสานงาน  
มีประธานกลุ่มคอยดำเนินการและบริหารจัดการกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มมีความเข้มแข็ง มียอด

การสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม โดยประธานกลุ่ม
เชิญวิทยากร จากวิทยาลัยชุมชน จังหวัดนราธิวาส ให้ความรู้เรื่องการถักและการขึ้นแบบโครงของ
กระเป๋า และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ให้ความรู้เรื่องการออกแบบลวดลาย
กระเป๋าแบบใหม่ ๆ และการขยายช่องทางทางตลาด สอดคล้องกับ นิศารัตน์ สังข์เสือ ได้ศึกษาเรื่อง การ
บริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 
พบว่า ภารกิจด้านการประสานงานกับหน่วยงานราชการ กลุ่มเกษตรอื่น  ๆ ก่อให้เกิดสภาพเครือข่าย
เกษตรกรแบบไม่เป็นทางการ ประสานงานสนับสนุนให้เกษตรกรใช้กลไกความร่วมมือแบบเครือข่ายเพ่ือ
สร้างความสามารถในการจัดการตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่2 การถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกของกลุ่ม เกี่ยวกับการถักและการออกแบบลวดลายกระเป๋า 
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 5. การบริหารจัดการในภาพรวม การบริหารจัดการที่ดีเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนากลุ่มให้
ประสบผลสำเร็จและสามารถยืนหยัดต่อไปได้นั ้น  สมาชิกทุกคนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ และร่วมกันเป็นเจ้าของ โดยมีรากฐานมาจากศักยภาพของ
ชุมชน ภูมิปัญญาของชุมชน ความสามารถในการพึ่งตนเอง ตามแนวคิดเศรษฐกิจชุมชน ชุมชนเป็นตัว
ของตัวเอง สามารถที่จะอยู่รอดด้วยตัวเองได้  และกลุ่มแม่บ้านจะประสบผลสำเร็จและสามารถยืนหยัด
ต่อไปได้จำเป็นจะต้องศึกษาบริบท จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรคที่เกิดขึ้นตลอดจนการศึกษาสภาพ
ปัญหาและศักยภาพที่แท้จริงของกลุ่มแม่บ้าน โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย ส่งเสริมให้
มีการรวมกลุ่ม สร้างเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาภาวะผู้นำ
และการมสี่วนร่วมของของในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
ข้อเสนอแนะ  

ผู้วิจัยมีประเด็นสำคัญ สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยดังนี้  
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
1. กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่าต้องการให้หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัด

นราธิวาส และสำนักงานสภาเกษตร จังหวัดนราธิวาสสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ช่วยเหลือชาวบ้านและสมาชิกกลุ่มให้มีรายได้และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

2. กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่าต้องการให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง เช่น สำนักงานพาณิชย์ จังหวัด
นราธิวาส สนับสนุนด้านการตลาด ช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อต่าง ๆ และเพิ ่มช่องทาง
การตลาดให้แก่กลุ่ม  
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. หน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสภาเกษตร 
จังหวัดนราธิวาส ควรจะให้ความสนใจแก่กลุ่มแม่บ้านดูกูสุเหร่า โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนที่
สนับสนุนและงบประมาณสำหรับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากมากข้ึน  

2. สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดนราธิวาส และสำนักงานสภาเกษตร จังหวัดนราธิวาส 
สามารถช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้าน โดยการหาตลาดหรือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการออกบูธ ร่วมจัด
แสดงสินค้ากับจังหวัดในเทศกาลต่าง ๆ  
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แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ อำเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
Management Guidelines for the Chai Narai Rice Growing Group in Large 
Agricultural Land Plots in Wiang Chai District Chiang Rai Province. 
 
รภัสสรณ์ คงธนจารุอนันต์  Raphassorn Kongtanajaruanun1 
 
บทคัดย่อ     
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำรวจสภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการของกลุ่ม 
และศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ ตำบลเวียงชัย 
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  เป็นการวิจัยเชิงบูรณาการ เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษา ได้แก่    
แบบสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มแบบการมีส่วนร่วม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ตัวแทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำ คณะกรรมการบริหารกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 17 ท่าน     
 ผลการศึกษาสภาพการณ์บริหารจัดการกลุ่มปัจจุบัน พบว่า  ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม 
พบว่า ไม่มีการวางแผนโครงสร้างการทำงานที่ชัดเจน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม   
ด้านการบริหารจัดการเงินทุน พบว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ในการจัดสรรเงินทุนแก่สมาชิก สมาชิกใช้เงินกู้ไม่
ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอส่งผลให้เกิดการขาดสภาพคล่อง  ด้านการจัดการวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ต่างคน
ต่างซื้อวัสดุอุปกรณ์จึงได้ในราคาแพง สุดท้ายด้านการบริหารจัดการ พบว่า คณะกรรมการบริหารขาด
ประสบการณด์้านการวางแผนการผลิตการตลาด และขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการกลุ่ม  
 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม พบว่า ด้านการบริหารจัดการสมาชิก 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องกำหนดแนวทางที่ชัดเจน มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย กำหนดกฎ ระเบียบภายในกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดสรรผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  ด้านการ
บริหารจัดการเงินทุน ควรมีการวางแผนรายละเอียดการใช้งบประมาณ รวมทั้งการจัดสวัสดิการต่างๆแก่
สมาชิก มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกณ์ คณะกรรมการกลุ่ม
ต้องสำรวจและจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่สมาชิกจะได้ในราคาที่ต่ำสามารถลดต้นทุนปัจจัยการผลิตได้ 
และด้านการบริหารการจัดการ ควรใช้หลักการมีส่วนร่วม มีการวางแผนการผลิต การตลาด และการ
พัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ ต้องมีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก และมีการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง  
 
คำสำคัญ: แนวทางการบริหารจัดการ กลุ่มผู้ปลูกข้าว  นาแปลงใหญ่  
 
Abstract   
 The purpose of this research is to study the current situation in group rice 
management in order to complete this study of the Management Guidelines for the 
Chai Narai Rice Growing Group in Large Agricultural Land Plots in Wiang Chai District 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  
 E-mail: phassy77@gmail.com 
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Chiang Rai Province. Researcher interviewed target groups of experts and 
representatives from relevant departments. This included 17 members of the group 
management committee and focus group discussion. The instruments used in this 
study were interview forms and participatory action research.  The current situation of 
group management practices demonstrates that (1) There is no clear division structure 
planning, (2) Members lack knowledge and understanding of funding group 
management rules and policies as there is no clear criteria for allocating funds to 
members. Specifically, as well as spending money that does not meet the group 
objectives resulting in the group lacking liquidity regarding the material handling, it was 
found that there was no consolidation in the purchase of equipment. In each case, 
members overpaid because they did not utilize group available group pricing and in 
the aspect of management, found that the group management committee lacked  
experience and knowledge.  Furthermore, the lack of clear planning for production and 
marketing resulted in group goals not being monitored nor met. Management 
Committee actions are absolutely critical in establishing, setting up processes and 
monitoring goals.  This must be followed up by strong communication and compliance 
checks by the committee leaders. Compliance checks should include strict oversight 
and, review and sending of budgets. There should be a clear budget plan for group 
management and operational budget. Including the allocation of benefits Welfare In 
material management.  Whenever possible, the budget should be centrally controlled 
by the committee to ensure the best, most timely products are being procured. If 
these efforts are made in conjunction with planning, production, marketing, and 
developing of quality products, then profitability should rise at a significant rate. 
Moreover, significant efforts will also be needed to train and educate members along 
with continuous network building. 
 
Keywords: Management Guidelines, Rice Farmers, Large Agricultural Land Plot 
 
บทนำ 
 การขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมซึ่งถือเป็นรากฐานของการผลิตในสังคมไทยให้เดินหน้าไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ย่อมต้องได้รับพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีมาตรฐานอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการนำ
องค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ควบคู่กับเทคโนโลยี รวมถึงการต่อยอดไปสู่การทำเกษตร
ทฤษฎีใหม่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชน สามารถพ่ึงพากลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้  
เกษตรกรและชุมชนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความ สามารถจนนำไปสู่เป้าหมาย นั้นคือ การบริหาร
จัดการกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วม รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายของเกษตรกร 
ดังนั้นในการดำเนินงานกลุ่มของเกษตรกรจะมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับคนในกลุ่มนั้นๆ 
เนื่องจากในแต่ละกลุ่มของเกษตรกรจะมีความแตกต่างเป็นไปตามบริบทของแต่ละพ้ืนที่ ปัญหาที่เกิด
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อาจมีความแตกต่างกัน มีการบริหารจัดการกลุ่มที่มีลักษณะที่ต่างกัน มีการกำหนดโครงสร้าง การ
ดำเนินงานที่ไม่เหมือนกัน รวมทั้งกฎระเบียบ เป็นต้น ดังนั้นหากกลุ่มเกษตรกรมีความสามารถในการ
บริหารจัดการกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกัน ก็จะได้ก็จะส่งผลทำให้กลุ่มของ
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการภายในกลุ่มที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในปัจจุบันระบบ
เกษตรแบบแปลงใหญ่เป็นนโยบายที่กำหนดมาจากภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการ
ประกาศและนำเสนอนโยบาย ควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ระหว่างปี 2560-2564 ที่มีเป้าหมายอยู่ที่การเร่งให้เกษตรกรทำเกษตรแปลงใหญ่ให้ได้ถึง 1.5 ล้านไร่ใน
อนาคต ยุทธศาสตร์ที่ว่านี้ ในด้านหนึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
หลักคิดของการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่มีเป้าหมายเพ่ือมุ่งปรับเปลี่ยนระบบการส่งเสริม
การเกษตรในพ้ืนที่ขนาดใหญ่ เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรรายย่อยมาสู่การรวมกลุ่มที่
สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรกลมาช่วยในการผลิตเข้าถึงเทคโนโลยีได้มากขึ้นมีความสามารถในการ
จัดการ การผลิตผลผลิตอย่างมืออาชีพ ทำให้คุณภาพสินค้าได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึง
การตลาดและสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาดสูงขึ้น ดังนั้น ข้อได้เปรียบของเกษตรแปลงใหญ่จึงอยู่ที่
การลดต้นทุนการผลิต การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการผลิตของชุมชนแบบ
ครบวงจร และการเชื่อมโยงตลาดระหว่างเกษตรกร ผู้ประกอบการ สหกรณ์การเกษตร เพื่อให้เกษตรกร
จำหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีเป็นธรรม   
 เชียงราย เป็นจังหวัดที่มีสภาพแวดล้อมทั่วไปมีอุดมสมบูรณ์มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชได้
หลากหลายชนิด  โดยเฉพาะข้าวถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญและมีความหลากหลายทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม โดยมีพ้ืนที่ปลูกข้าวรวมทั้งผลผลิตเพ่ือธุรกิจการค้าและส่งออกอักดับต้นๆของ
ประเทศไทย ปัจจุบันมีเกษตรกรผู้ผลิตนาแปลงใหญ่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของระบบเกษตรแปลงใหญ่
จำนวนมาก ในปี 2560 จังหวัดเชียงราย มีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 26 กลุ่ม เกษตรกรที่เป็นสมาชิก 1,594 
ราย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2560) ที่ขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบนา
แปลงใหญ่ เพ่ือเก็บข้อมูลการจัดทำทะเบียนสมาชิกและบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานของสมาชิก ปีที่ผ่านมา
ผลผลิตของเกษตรกรที่การเข้าร่วมระบบเกษตรแปลงใหญ่ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 19 และ
สามารถผลผลิตข้าวที่มีคุณภาพได้ร้อยละ 13 (กรมส่งเสริมการเกษตร,2560) ดังนั้น ในการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้ศึกษาการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ ตำบลเวียงชัย อำเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ ยังพบปัญหาและ
อุปสรรคในการบริหารจัดการกลุ่มอย่างต่อเนื่อง (กรมการข้าว,2563) ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเพ่ือ
เสนอแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ที่ เหมาะสม  
ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการ
กลุ่มท่ีเข้มแข็ง มีรายได้ท่ีมั่นคง เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ อำเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ทราบแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ที่มี      
ความเหมาะสม อีกทั้งยังส่งผลทำให้เกิดความเข้มแข็งแก่เกษตรกรในระยะยาว และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนการขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบ
เกษตรแบบนาแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและ
สังคมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในการแข่งขัน ทั้งระดับ
ภูมิภาค ระดับประเทศในอนาคต อีกท้ังเป็นธุรกิจชุมชนต้นแบบสำหรับพ้ืนที่อ่ืนๆต่อไป 
  
การทบทวนวรรณกรรม  
 ในส่วนของการผลงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพ      
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้ รุ่งทิพย์ ศูนย์ตรง (2546) ได้ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมที่
เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแหลมคูณ จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า กลุ่มมี
รูปแบบการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการแบ่งหน้าที่ เช่น ประธาน  รองประธาน 
เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซื้อและจาหน่าย ฝ่ายผลิต ฝ่ายควบคุมตรวจสอบคุณภาพ 
และการตลาด โดยการบริหารจัดการกลุ่มมีประธานเป็นผู้กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกในการ
ดำเนินกิจกรรมให้แก่กลุ่มใหญ่ และกิจกรรมกลุ่มย่อยแต่ละกลุ่ม การผลิตเน้นใช้แรงงานในครอบครัว 
และบางกลุ่มมีการจ้างแรงงานจากสมาชิกในกลุ่มของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพของกลุ่มอยู่ใน
ระดับที่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มมีการระดมหุ้น การจัดหางบประมาณจาก
หน่วยงานมาสนับสนุน การทำกิจกรรม มีการจัดสรรผลประโยชน์ (การปันผล) แก่สมาชิก การคิดต้นทุน
การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ สินค้าอุปโภค-บริโภค บริการแก่สมาชิก สำหรับกระบวนการผลิตและ
เทคโนโลยี กลุ่มมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์หลายชนิด เช่น ปลาร้าผง สมุนไพรชงดื่ม น้าพริกนรก ปลาร้า
ทรงเครื่อง และข้าวเกรียบ บางผลิตภัณฑ์มีการผลิตซ้ำซ้อนกัน จึงเป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ฉลากที่มี
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) การตัดราคากันเอง และปัญหาการจัดทาบัญชีสรุปผลรายรับ รายจ่ายการ
ทำกิจกรรม และมีข้อเสนอแนะเพ่ือให้กลุ่มได้มีการบริหารจัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ศักยภาพการทำงาน ควรมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน การควบคุมการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การพัฒนาความรู้ การจัดทาบัญชี ก็จะทาให้กลุ่มเกิดความเชื่อมั่น การบริหาร
จัดการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  เสาวดี ศรีฟ้า (2551) ศึกษาเรื่อง แนวทางการเพ่ิม
ศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือพัฒนา
แนวทางเพ่ิมศักยภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่มของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพ่ือศึกษาความร่วมมือของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่เป็นอยู่พัฒนาแนวทางความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเพ่ือวิเคราะห์
ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาแนวทางการเพ่ิมศักยภาพและความร่วมมือของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร โดย
ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action Research ) เป็นวิธี
วิทยาวิจัย พบว่า แนวทางการเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสักมีขั้นตอน ดังนี้  
(1) ศึกษาบริบทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและค้นหาทีมวิจัยหลัก (2) กำหนดทีมวิจัยร่วมและทำความเข้าใจ
เรื่องงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (3) พัฒนาโจทย์วิจัย (4) วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร (5) ออกแบบกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพของกลุ่ม 4 ด้านพัฒนา ด้านการจัดการกลุ่ม 
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พัฒนาด้านคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ และพัฒนาด้านการตลาด โดยใช้
กระบวนการเสริมองค์ความรู้ใหม่ การจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการฝึกปฏิบัติจริ ง  
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนา (6) ดำเนินการตามแผนกิจกรรม เช่น การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมตลาดนัด 
การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น (7) สรุปบทเรียนการดำเนินงานและ (8) วิเคราะห์ปัจจัย
ที่เอ้ือต่อ  การเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร  พบว่า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในตำบลป่าสัก 
อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการที่เป็นอยู่ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็น
อย่างดี รวมถึงเมื่อมีการนำกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม (Participatory Action 
Research) มาใช้ในการวิจัย ทำให้แม่บ้านตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในกลุ่มมากขึ้น 
การศึกษาวิจัยในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคเหนือใน
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพ้ืนบ้านจึงมีความสำคัญต่อพัฒนาการการบริหารจัดการของกลุ่มแม่บ้านให้
เป็นไปด้วยความร่วมมือร่วมใจและละเอียดรอบคอบในการจัดการผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มุ่งเน้นการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชย
นารายณ์แบบการมีส่วนร่วมโดยการสนทนากลุ่ม เน้นสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ ตลอดจนการขยายเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตระบบเกษตรนาแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจและสังคมในชุมชนให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์  
อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยยึดหลักการการบริหารธุรกิจ 4 M ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) 
วัสดุ อุปกรณ์  (Material) และการจัดการ (Management) โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ตัวแทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวขอ้งจาก
ภาครัฐ ผู้นำเกษตรกร คณะกรรมการบริหารกลุ่ม และสมาชิกกลุ่ม จำนวน 17 ท่าน ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล 1 ท่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 1 ท่าน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับ
อำเภอ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จากสหกรณ์การเกษตรใน
พ้ืนที่ 2 ท่าน เจ้าหน้าที่จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 1 ท่าน เจ้าหน้าที่จาก
กรมการข้าว 1 ท่าน นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 1 ท่าน คณะกรรมการกลุ่ม 3 ท่าน และสมาชิก

การบริหารจัดการกลุ่ม 
โดยใช้หลัก 4 M ได้แก่  

คน (Man)  
เงิน (Money)  

วัสดุอุปกรณ์ (Material)  
การจัดการ (Management) 

สนทนากลุ่ม 
Focus Group 
Discussion 

การบริหารจัดการ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวระบบเกษตร
แปลงใหญ่ 

ในจังหวัดเชียงราย
ร่วม (PAR) 
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กลุ่มเกษตรกรปลูกข้าว 3 ท่าน โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์คณะกรรมการและสมาชิก
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระบบเกษตรแปลงใหญ่ในจังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และร่วมค้นหาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มจัดประชุมเพ่ือระดม
สมอง โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นำข้อมูลที่ได้มารวบรวม และวิเคราะห์เนื้อหา โดย
นำเสนอในรูปแบบเชิงพรรณนา  
 
ผลการวิจัย 
 การบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย ศึกษาวิจัยโดยยึดหลักการการบริหาร 4 M ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ คน 
(Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์  (Material) และการจัดการ (Management) สามารถอธิบาย
ผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันในการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชย
นารายณ์ ดังนี้ 
 1. ด้านการบริหารจัดการคน สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์
สภาพการณ์ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มในลักษณะตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ ไม่ได้เป็น
การรวมกลุ่มโดยธรรมชาติ ทำให้สมาชิกกลุ่มบางคนไม่ทราบวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการรวมกลุ่ม 
ขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม ไม่มีการวางแผนในการกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานการ
มอบหมายงานในกลุ่มไม่มีความชัดเจน ส่งผลทำให้สมาชิกไม่ทราบบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่ต้อง
รับผิดชอบ อีกท้ังสมาชิกมีส่วนร่วมในการวางแผน ตัดสินใจ ตลอดจนการร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆของกลุ่ม
น้อยมาก    
 2. ด้านการบริหารจัดการเงินทุน กลุ่มได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ 
และจากการสมทบโดยการลงหุ้นของสมาชิกกลุ่มจำนวนหนึ่ง ปัญหาที่ผ่านมาและเป็นปัญหาต่อเนื่อง
จนถึงปัจจุบันคือ ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาจัดสรรเงินทุนให้แก่สมาชิก เนื่องจาก
คณะกรรมการบริหารกลุ่มนำเงินไปจัดซื้อคอมพิวเตอร์ วัสดุอุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้จัดเก็บเอกสาร เป็นต้น 
ซึ่งในระยะเริ่มต้น ในการจัดตั้งกลุ่มยังไม่มีความจำเป็นสำหรับอุปกรณ์สำนักงานดังกล่าวมากนัก อีกทั้ง
ให้สมาชิกกลุ่มบางคนกู้ยืมเงินส่วนกลางของกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนมาโดยกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำ
เงินไปซื้อปุ๋ย ยาและเมล็ดพันธุ์ข้าวในการประกอบอาชีพ แต่ปรากฏว่า สมาชิกกลุ่มบางคนได้เงินส่วนนั้น
นำไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เช่น นำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ทำให้เกิดปัญหาตามมา รวมทั้งกลุ่ม
เกษตรไม่มีการออมเงินไว้เป็นกองทุนหรือทุนสำรองส่วนกลางของกลุ่ม ส่งผลทำให้การบริหารจัดการ
ด้านเงินทุนของกลุ่มเกิดการขาดสภาพคล่องได้ง่าย  
 3. ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มต่างคนต่างหาซื้อวัสดุอุปกรณ์กันเอง 
เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยา เป็นต้น เนื่องจากเข้าใจว่าได้รับการจัดสรรปันส่วนเงินทุนจากคณะ
กรรมการบริหารกลุ่มโดยการกู้เงินจากเงินส่วนกลางของกลุ่มไปแล้วนั้นทำให้สมาชิกกลุ่มต่างคนต่างซื้อ
ในราคาที่แพง ส่งผลทำให้มีต้นทุนสูง และได้วัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีคุณภาพ เนื่องจากเกษตรกรบางคนเป็น
ผู้สูงอายุ ไม่ได้ทำการสำรวจและเปรียบเทียบราคาในแต่ละห้างร้านจึงง่ายต่อการโดนเอารัดเอาเปรียบ 
 4. ด้านการบริหารการจัดการ สภาพการณ์ปัจจุบันการบริหารจัดการ ประธาน และ
คณะกรรมการบริหารกลุ่ม มีการแบ่งอำนาจหน้าที่กันในการทำงานยังไม่มีความชัดเจน คณะกรรมการ
กลุ่มบางคนไม่มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการการดำเนินงานของกลุ่ม ยังขาดการกำหนดโครงสร้าง
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การวางแผนระบบการทำงาน และการแบ่งงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ไม่มีการวางแผนด้านการผลิต
และแผนการตลาด ปัจจุบันสมาชิกกลุ่มต่างคนต่างผลิตส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพผลผลิตไม่คงที่ บาง
ช่วงมีผลผลิตมากจนล้นตลาด แต่บางช่วงผลผลิตไม่เพียงพอ ประกอบกับยังขาดการประชาสัมพันธ์ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการด้านธุรกิจ ด้านการทำบัญชี จึงไม่สามารถจัดทำบัญชีได้ อีกท้ังยัง
ขาดการประสานระหว่างงานหน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนที่จะสามารถช่วยพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ
ในการบริหารจัดการกลุ่มของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่ม 
 
แนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์  อำเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 
 1. ด้านการบริหารจัดการสมาชิกกลุ่ม ผู้นำ คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการจัดเก็บ
รายละเอียดฐานข้อมูลของสมาชิกกลุ่มที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผลิตและ
การตลาด ทั้งนี้จะต้องมีจิตอาสาในการทำงานเพ่ือส่วนรวม เป็นผู้ที่เสียสละ และต้องใช้ทักษะความรู้
ความสามารถในการสื่อสารแบบบูรณาการ เพ่ือเป็นตัวกลางในการประสานงานกับสมาชิกในกลุ่ม และ
หน่วยภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้องได้รับการยอมรับจากสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้เกิดความเคารพ
นับถือ ทีมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องกล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถสร้างความเชื่อใจให้แก่
สมาชิกกลุ่มได้ กำหนดแนวทางการบริหารด้านจัดการสมาชิกกลุ่มที่ชัดเจนมีการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และด้านหน้าที่ของสมาชิกกลุ่มต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินงาน
ภายในกลุ่ม โดยสามารถไว้ใจซึ่งกันและกันสามารถตรวจสอบความโปร่งใสในการทำงาน และควรมีการ
แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่ม และกำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับ
ภายในกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลทำให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์มีความเข้มแข็ง 
มีรายได้ และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  
 2. ด้านการบริหารจัดการเงินทุน ในการบริหารจัดการกลุ่มด้านเงินทุนคณะกรรมการบริหาร
กลุ่มต้องมีการติดตาม ตรวจสอบเงินที่จัดสรรให้แก่สมาชิกว่าสามารถนำไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ขอ
หรือไม่ นอกจากนี้ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน มีการบริหารจัดการ
การเงิน บัญชีที่โปร่งใส อีกทั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องมีการระดมหุ้นจากสมาชิก เพ่ือนำมาเป็น
เงินทุนในการดำเนินงานของกลุ่ม ทั้งนี้ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินกับกลุ่มเพ่ือเป็นการเพ่ิม
เงินทุน และช่วยเพ่ิมสภาพคล่องของกลุ่มได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้จะต้องมีการกำหนดการจัดสรรผลประโยชน์
เมื่อกลุ่มสามารถทำกำไรได้จากการรวมขายผลผลิตอาจจะเป็นในรูปแบบของเงินเฉลี่ยคืน และเงินปันผล 
รวมทั้งคณะกรรมาการกลุ่มจะต้อง มีการกำหนดด้านสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกกลุ่มอย่างเป็นธรรม 
เสมอภาค และเท่าเทียม  
 3. ด้านการบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ คณะกรรมการบริหารกลุ่มต้องการวางแผนการผลิต โดย
ทำการสำรวจปัจจัยในการผลิตของสมาชิกเกษตรกรในกลุ่มว่าต้องการปัจจัยในการผลิตอะไรบ้าง ไม่ว่า
จะเป็นเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ เมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย และยา หลังจากนั้นคณะกรรมการจัดหาโดยซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เหล่านั้นให้แก่สมาชิก จะได้ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด เนื่องจากซื้อในปริมาณที่มากขึ้น และมี
คุณภาพที่ดีกว่า 
 4. ด้านการบริหารการจัดการ ในบริหารการจัดการภายในกลุ่มนั้นจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วม
โดยมีการกำหนดกฎ ระเบียบและข้อบังคับของกลุ่ม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่ม ซึ่ง
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จะส่งผลต่อการยอมรับและปฏิบัติตามของสมาชิกกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของ
ผู้นำกลุ่มในการควบคุมสมาชิกกลุ่ม โดยการดำเนินงานของกลุ่มจะอยู่บนพ้ืนฐานของหลักธรรมภิบาล 
สามารถตรวจสอบ ติดตาม รายงานผลการบริหารจัดการของคณะกรรมการบริหารกลุ่มได้ มีการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เพ่ือเกิดการพัฒนาทักษะแก่ผู้นำ และคณะกรรมการบริหารกลุ่มให้ความรู้มากยิ่งขึ้น 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างผู้นำและกลุ่มสมาชิกของกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ อีกทั้งมีการสร้างเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
แก่ผู้นำ คณะกรรมการบริหารอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเข้ามามีบทบาทและหน้าที่ในการสนับสนุนให้
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเกิดการเรียนรู้และมีทักษะในการเข้าร่วมกระบวนการกลุ่ม โดยเฉพาะด้านการวาง
แผนการผลิตและการตลาด ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาด้านการผลิต ด้านการตลาด รวมไปถึง
ส่งเสริมให้ผลผลิตของกลุ่มมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยจากข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม
ดังกล่าวสามารถแสดงภาพรวมการเชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลง
ใหญ่ไชยนารายณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่        
ไชยนารายณ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
 

การบริหารจัดการ 
มีประสิทธิภาพ 

การจัดเก็บฐานขอ้มูล 
ของสมาชิกกลุ่ม 

กฎและระเบยีบโครงสร้าง
ของกลุ่ม 

การจัดสรรผลประโยชน ์

การผลิตและการตลาด 
มีประสิทธิภาพ 

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
ด้านการผลิตและการตลาด 

การมีส่วนร่วม การวางแผนการผลิต
และการตลาด 

ประสานงาน 
แบบบรูณาการ 

 
 

ผู้นำ  
และสมาชิกกลุ่ม 

ปรับปรุงฐานข้อมูล  
องค์ความรู้ทันสมัย 

ภาคเอกชน ภาครัฐ 
 

ภาคีเครือข่าย 
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สรุปและอภิปรายผล  
ปัจจุบันการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาแปลงใหญ่ไชยนารายณ์  ประสบปัญหา

ด้านการบริหารจัดการคน สมาชิกกลุ่มยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่ม สอดคล้องกับขจรศักดิ์ 
วงศ์วิราช (2552) กล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มขาดความเข้าใจในการรวมกลุ่ม และไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ที่
แท้จริงในการรวมกลุ่มอาชีพ รวมทั้งผู้นำกลุ่มเป็นเพียงผู้นำในนามธรรมนั้น นอกจากนี้โครงสร้างการ
รวมกลุ่มยังไม่เป็นในลักษณะที่เป็นรูปธรรมไม่มีผังโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่ม ไม่มีกิจกรรมในการ
ดำเนินงานของกลุ่ม และขาดความร่วมมือ อีกท้ังสมาชิกไม่ค่อยแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคล้องกับสาคร 
สุขศรีวงศ์ (2551) กล่าวว่า ผลการดำเนินงานของกลุ่มจะเกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและทัศนคติของ
สมาชิกกลุ่ม หากสมาชิกมีความคล้ายคลึงโดยให้ความร่วมมือ การบริหารจัดการกลุ่มก็จะเป็นไปด้วย
ความราบรื่น แต่ถ้าสมาชิกมีความคล้ายคลึงกันมากจนเกินไปจะทำให้ขาดมุมมองในการทำงานที่มีความ
หลากหลาย ด้านการบริหารจัดการเงินทุนพบว่า ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการจัดสรรเงินทุนให้แก่
สมาชิก อีกทั้งใช้เงินไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ขอ ซึ่งสอดคล้องกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (2560) ส่งผลทำให้กลุ่มขาดสภาพคล่อง มีงบประมาณในการดำ เนินงานไม่เพียงพอ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ประยุทธ์ แก้วน้อย (2551: บทคัดย่อ, อ้างในสุนทร ช่างถม, 2553: 34)
กล่าวว่า เนื่องจากสมาชิกของกลุ่มนำเงินไปใช้ผิดประเภทนั่นเอง  ด้านวัสดุอุปกรณ์ พบว่า ไม่มีการรวม
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ต่างคนต่างซื้อจึงได้ในราคาที่แพง แต่หากมีการรวมกันซื้อปุ๋ย ยา จะทำให้มี
อำนาจต่อรองกับร้านค้า ได้ส่วนลดจากร้านค้าช่วยลดต้นทุนในการผลิต สอดคล้องกับที่ศศิภัทร พงษ์
กษัตริย์ (2549: 5-7) กล่าวว่า ทำให้เกิดการประหยัดต่อขนาด คือ กลุ่มอาจซื้อวัสดุอุปกรณ์บางอย่าง
รวมกันได้จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ด้านการจัดการ คณะกรรมการบริหารกลุ่ม ขาดประสบการณ์
ความรู้ความเข้าใจ ไม่มีการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนการดำเนินงานด้านการผลิตและการตลาด  
ทำให้กลุ่มขาดประสิทธิภาพในการทำงาน สอดคล้องกับ รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2549: 219) กล่าวว่า 
ผู้นำจะเป็นผู้กำหนดปัญหา วางแผน ตัดสินใจ และรับผิดชอบต่อการทำงาน ในองค์การของกลุ่ม ทีม 
แผนกงาน หรือองค์การโดยรวมจะขึ้นอยู่กับผู้นำเป็นบุคลที่ได้รับความคาดหวังว่าเป็นบุคคลที่ทำให้
องค์กรประสบความสำเร็จได้ ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด้านคน 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มจะต้องมีการกำหนดแนวทางที่ชัดเจนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย มีการสื่อสาร 
กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างเป็นรูปธรรม  ด้านเงินทุน จะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการเงิน
ที่ชัดเจน บริหารเงินทุนให้เกิดดอกออกผล และมีการกำหนดการจัดสรรผลประโยชน์ สวัสดิการต่างๆ 
แก่สมาชิก ด้านวัสดุอุปกณ์ ควรมีการรวมซื้อโดยการสำรวจความต้องการจากสมาชิกกลุ่มเพ่ือให้ได้ใน
ราคาที่ต่ำลง สุดท้ายด้านการจัดการ การดำเนินงานบริหารจัดการของกลุ่มจะต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการในกลุ่ม พัฒนาด้านการวางแผนการผลิต
การตลาด และการพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งมีการอบรมเสริมสร้างทักษะให้ความรู้แก่สมาชิก
กลุ่ม ด้วยการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกที่ให้การสนับสนุนด้านต่างๆแก่กลุ่มอย่างต่อเนื่อง 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานต่างๆของภาครัฐในพ้ืนที่ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มและการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวระบบเกษตรแปลงใหญ่ ในจังหวัดเชียงรายแบบบูรณาการร่วมกัน  
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เช่น ด้านส่งเสริมอาชีพ ควรเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้านเงินทุน  และการพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มให้มากขึ้น เป็นต้น 

2. การศึกษาครั้งต่อไปควรศึกษาโดยการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนและสภาพการผลิต 
การตลาดและกลยุทธ์ทางการตลาดของกลุ่มอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือนำ มาเป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการและพัฒนากลุ่มสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในพ้ืนทีต่่อไป 
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ช่องว่างของแนวคิดคุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรม 
Service Quality Gaps of the Thai Hotel Business 
 
สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน       Supichet Tong-on1 
เกิดศิริ เจริญวิศาล       Kaedsiri Jaroenwisan2 

 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นการเสนอเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือหาช่องว่างของแนวคิดคุณภาพการบริการ        
5 ด้านของ Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1990) ในธุรกิจโรงแรมเนื่องจากแนวคิดนี้มีมาตั้งแต่ 
ปี ค.ศ. 1985 และยังคงมีการศึกษาที่อ้างถึงแนวคิดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริการมากขึ้น อาทิ ด้านเทคโนโลยี   
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ด้านความรู้ของผู้บริโภค ด้านช่วงวัย ด้านเศษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม     เป็น
ต้น ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าประเด็นในการอ้างแนวคิดคุณภาพการบริการในการอธิบายปรากฎการณ์
นั้นยังไม่เพียงพอในปัจจุบันนี้ เพราะคุณภาพการบริการมีบทบาท และเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการแข่งขัน
ของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจที่ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการนั่นคือ ธุรกิจโรงแรม 
 
ค าส าคัญ: ช่องว่าง  แนวคิด  คุณภาพการบริการ  โรงแรม 
 
Abstract 
 This article is a study of the gap between the 5 quality service concepts of 
Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1990)  in the hotel business.  This concept has been 
around since 1985 and is still being investigated.  Studies consistently refer to these 
concepts while there are currently changes in various factors that have an influence on 
the quality of service, such as technology, consumer behavior, consumer knowledge, 
generation, economics, society and environment, etc.  Therefore, it can be concluded 
that the point of the concept of service quality in explaining phenomena as the quality 
of service plays a role and is an important strategy for business competition especially 
businesses that have to focus on service quality, the hotel business. 
 
Keywords: Gap, Concept, Service Quality, Hotel 
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) มีกรอบแนวคิดด้านการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาภาคการผลิตและบริการให้สามารถแข่งขันได้ เกิดความยั่งยืน ประชาชน
มีคุณภาพชีวิต และมีรายได้ที่ดีขึ้น เป็นช่วงของการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวโดยการเร่งลงทุน
โครงส้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแผนที่วางไว้ สร้างบรรยากาศการลงทุนที่จูงใจให้ภาคเอกชน
ขยายการลงทุนรวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์
ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  สนับสนุนคนไทยให้เดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น มีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ทันสมัย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักนายกรัฐมนตรี , 2559) เมื่อพิจารณาจากธุรกิจโรงแรมจะได้ประโยชน์  คือ การเดินทางของ
นักท่องเที่ยวที่สามารถเดินทางได้สะดวกมากขึ้น เพราะรัฐบาลมีการจัดท าเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง
จากเมืองหลักไปสู่เมืองรอง มีการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว มีการส่งเสริมความหลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว เช่น การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม
และแพทย์แผนไทย การท่องเที่ยวส าราญทางน้ า เป็นต้น ท าให้นักท่องเที่ยวมีความสนใจที่จะท่องเที่ยว
มากขึ้น ดังนั้นธุรกิจโรงแรมจงึได้รับผลประโยชน์ในการท่องเที่ยวมากข้ึนในการสนับสนุนของภาครัฐบาล 
หากธุรกิจโรงแรมมีความสามารถในการปรับตัว ปรับกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจที่รองรับนโยบายของ
รัฐบาล จึงจะอยู่รอดในการแข่งขันที่สูงตามขึ้นด้วย 
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และเป็นแหล่งรายได้ที่ส าคัญให้แก่ประเทศ 
แต่ปัจจุบันมีเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ
ภาคธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยอย่างรุนแรง จากการส ารวจความผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  
ไตรมาศ 1/2563 พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวลดลงเท่ากับ 57 ซึ่งต่ ากว่าไตรมาส 
4/2562 ที่ระดับ 88 (ประชาชาติธุรกิจ, 2563) ส่งผลให้เศรษฐกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายตามที่ต้องการ
ดังที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้วางไว้ ดังนั้นธุรกิจต่าง ๆ จ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์เพ่ือกระตุ้นให้
นักท่องเที่ยวมีความมั่นใจในความปลอดภัย และหนึ่งในกลยุทธ์ส าคัญที่ธุรกิจโรงแรมต้องมี คือ คุณภาพ
การให้บริการ เนื่องจากพิจารณาแล้วจะเห็นว่าในปัจจุบันได้มีสิ่งต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ 
ซึ่งไม่เพียงพอต่อการก าหนดคุณภาพการบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรม ดังนั้นจึงควรมี
การศึกษาความต้องการคุณภาพการบริการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ในส่วน
คุณภาพการบริการต่อไป ดังนั้นบทความนี้ต้องการน าเสนอช่องว่างของคุณภาพการบริการเพ่ือหาความ
ต้องการของลูกค้าทีย่ังไม่ได้ค้นพบ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการต่อไป 
 
แนวคิดการบริการ 
 การบริการ คือ การกระท า ความพยายามหรือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่จับต้องไม่ได้ทาง
กายภาพ รวมถึงสินค้า วัตถุ และสิ่งของ บริการจะเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอของผู้ผลิตสินค้า (Zeithaml 
& Bitner, 1996) การบริการในฐานะที่เป็นวัตถุแลกเปลี่ยนมีมูลค่าตลาดไม่เพียงแต่ส าหรับผู้ให้บริการ
เท่านั้น แต่ส าหรับลูกค้าซึ่งเป็นผู้ใช้บริการ (Eiglier & Langeard, 1999) สามารถรับรู้ภายใต้เงื่อนไข    2 
ประการในการใช้บริการ คือ ประการแรกเก่ียวข้องกับทรัพยากร วัสดุ และพนักงานบริการ และประการ
ที่สองกับผู้ใช้ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า Gronroos (2000) ให้ค านิยามของการบริการว่า  
ความปรารถนาขององค์การที่จะส่งมอบบริการแก่ลูกค้า ความพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา มีการรวบรวม
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ข้อมูลข่าวสาร และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงมีวิธีปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันตามความ
หลากหลายของลูกค้าในขณะที่ Holloway (2002) เห็นว่า การบริการมี 2 มิติ ได้แก่ 1) การเสนอคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า 2) การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า โดยหากท าการเชื่อมโยง 2 มิตินี้เข้าไว้ด้วยกันลูกค้า
จะได้รับประโยชน์ทั้งทางสังคมและทางจิตวิทยา ดังนั้นคุณค่าบริการจึงขึ้นอยู่กับคุณค่าที่ลูกค้าได้รับ 
แนวคิดการบริการจึงเป็นแนวคิดที่กว้างและบ่งบอกถึงวิธีการรับ และวิธีการให้บริการโดยการออกแบบ
รูปแบบการบริการเพ่ือบ่งบอกถึงการให้การสนับสนุนภายในองค์การ โดยมีการระบุปัญหาของลูกค้า
อย่างชัดเจน รวมถึงมีความเข้าใจถึงความคาดหวังของลูกค้าที่ต้องการจะได้รับการแก้ปัญหาอย่าง
เหมาะสม  
 กล่าวโดยสรุปการบริการ หมายถึง กระบวนการน าเสนออรรถประโยชน์หรือคุณค่าที่ผู้บริโภค
ต้องการ โดยผู้ให้บริการจะเป็นผู้ส่งมอบให้แก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้อาจมีการใช้อุปกรณ์หรือมีเฉพาะการ
กระท าเท่านั้นก็ได้ อีกนัยหนึ่งการบริการ หมายถึง การกระท าที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ไม่มีวัสดุสิ่งของ
หรือสินค้าเป็นส่วนประกอบของการกระท านั้น ๆ แต่ปรากฏผลออกมาในเชิงรูปธรรม โดยนัยของ
ความหมายการให้บริการดังกล่าว เมื่อสภาพแวดล้อมในธุรกิจปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนให้ต้องมีการ
แข่งขันรุนแรงมากขึ้น ท าให้การให้บริการต้องเน้นการสร้างความเป็นที่หนึ่งหรือความเป็นเลิศเพ่ือให้
สามารถอยู่เหนือคู่แข่ง ความเป็นเลิศในการบริการ (Service Excellence) เป็นความผูกพันที่องค์การ
มุ่งเน้นที่การให้ความส าคัญกับลูกค้า (Customer Focus) ซึ่งมาตรฐานการบริการและการวัดผลการ
ด าเนินงานสามารถท าได้โดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามข้อก าหนดของ ISO 9000  
นอกเหนือจากเกณฑ์การวัดผลข้างต้น การวัดผลความเป็นเลิศสามารถพิจารณาเพ่ิมเติมได้จากการได้รับ
การยอมรับ การยกย่อง และให้รางวัล ความกระตือรือร้นเอาใจใส่ลูกค้า การเพ่ิมยอดขาย และส่วนแบ่ง
ตลาดด้วย 
 หากมองการบริการเพียงอย่างเดียว จะท าให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น  
จึงจ าเป็นต้องมีคุณภาพเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะคุณภาพจะเกี่ยวข้องในด้านการที่ท าให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ และมีการตอบสนองทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้รับบริการ และฝ่ายผู้ให้บริการ  หากลูกค้าพึง
พอใจในคุณภาพการบริการ ลูกค้าก็จะเกิดความคาดหวังในการใช้บริการครั้งต่อไปและกลับมาใช้บริการอีก 
 
แนวคิดเรื่องคุณภาพการบริการ 
 หนึ่งในผลงานคุณภาพการบริการที่เสนอโดย Parasuraman el. al., (1990) เป็นรูปแบบการ
วัดความพึงพอใจของลูกค้าที่เป็นช่องว่างระหว่างการบริการที่คาดหวัง และการรับรู้การบริการ ได้ 
สามารถอธิบายองค์ประกอบของ SERVQUAL ดังนี้  
 1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangibility) หมายถึง การมองเห็นได้ถึงลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ ด้านอุปกรณ์และลักษณะของบุคลากร ได้แก่ สถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ เอกสารที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร และสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่ให้
ผู้รับบริการรู้สึกว่าได้รับความสะดวกสบาย และมีการดูแลเอาใจใส่ด้วยความตั้งใจจากผู้ให้บริการ ซึ่งจาก
สิ่งที่รับรู้ได้ดังกล่าวนี้จะท าให้ผู้รับบริการรับรู้ถึงการให้บริการนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนเพิ่มข้ึน  
 2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการที่เชื่อถือได้  และ 
ความสามารถในการให้บริการตรงตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการ    
ของลูกค้าท่ีรับบริการได้อย่างทันท่วงที  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 779 -



 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การมีความพร้อมที่จะให้บริการ       
มีความมุ่งมั่น และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้ารวมถึงให้บริการที่รวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 
 4. ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถที่ผู้ให้บริการแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ 
ความอนุเคราะห์จากพนักงาน และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีความไว้วางใจ และ 
ความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนกับผู้รับบริการ 
 5. ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ผู้รับบริการอย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี  
 SERVQUAL เป็นทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ โดยจะตั้งอยู่ของการยืนยันความคาดหวัง 
และอาศัยช่องว่างระหว่างความคาดหวังของลูกค้าเกี่ยวกับการบริการที่ได้รับ และการประเมินการรับรู้
เกี่ยวกับการบริการ และจะมีแนวทางของ SERVPERF (Cronin & Taylor, (1992) อ้างอิงจาก Miranda, 
Tavares & Queiro, 2018) ซึ่งจะกล่าวถึงว่าคุณภาพการให้บริการจะต้องมีการวัดโดยใช้การรับรู้
คุณภาพของลูกค้า ซึ่งแนวคิดทั้งสองจะยืนยันการมีอยู่ของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ และ
ความพึงพอใจของลูกค้า แต่ SERVPERF จะเป็นสเกลที่เลือกปฏิบัติและเป็นการอธิบายความหลากหลาย
ในการบริการโดยรวม และยังเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ ส่วน SERVQUAL จะเด่นในเรื่องการสร้าง
ความสามารถในการวินิจจัยที่เหนือกว่าเพ่ือระบุพ้ืนที่ส าหรับการแทรกแซงการบริหารจัดการที่ชัดเจน 
(Jain & Gupta, 2004) 
 
แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 Kotler (2003)  ให้ความหมายว่ า ความพึงพอใจของลูกค้า  (Customer Satisfaction)  
เป็น ระดับความรู้สึกของบุคคลที่เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหว่างผลที่ได้รับ หรือประสิทธิภาพ
การท างานของผลิตภัณฑ์ตามที่เห็นหรือเข้าใจกับความคาดหวังของบุคคล ดังนั้นระดับของความพอใจ
ของลูกค้าจะเกิดจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และความคาดหวังของบุคคล  
ซ่ึงความ คาดหวัง (Expectation) เกิดจากประสบการณ์และความรู้ในอดีตของผู้ซ้ือ 
 ทฤษฎีล าดับฐานความต้องการของมนุษย์ (Hierarchy of Needs Theory) ทฤษฎีล าดับขั้น
ความต้องการของมนุษย์เป็นทฤษฎีแรงจูงในยุคต้นๆ ของวิวัฒนาการด้านนี้ เกิดข้ึนในช่วงทศวรรษ 1950 
โดยนักจิตวิทยาชาวอเมริกันชื่อ อับบราแฮม มัสโลว์ (Abraham Maslow) โดยมีสมมติฐานว่า  
ความต้องการของมนุษย์แบ่งได้เป็น 5 ระดับ คือ (สมาน อัศวภูมิ, 2551) 
 1. ความต้องการพ้ืนฐาน (Physiological Needs) ประกอบด้วยความหิว ความกระหาย ที่อยู่
อาศัย ความต้องการทางเพศ และความต้องการทางร่างกายต่าง ๆ  
 2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ได้แก่ ความต้องการด้านความมั่นคง 
ปลอดภัย และการได้รับการปกป้องจากภัยทั้งด้านกายภาพและด้านจิตใจ 
 3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นความต้องการด้านความรัก การเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม การยอมรับ และมิตรไมตรีจากเพ่ือน 
 4. ความต้องการยอมรับนับถือ (Esteem Needs) เป็นความต้องการที่เกิดจากปัจจัยภายใน
และภายนอกของบุคคล ส าหรับปัจจัยภายในที่ส าคัญ ได้แก่ การยอมรับนับถือตนเอง ความเป็นตัวของ
ตัวเอง ความส าเร็จ ส่วนปัจจัยภายนอกได้แก่ สถานภาพ การยอมรับนับถือ และการได้รับความสนใจ
จากผู้อื่น เป็นต้น 
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 5. ความต้องการการบรรลุศักยภาพของตนเอง (Self–actualization Needs) เป็นแรงขับที่
ไขว่คว้าในการเป็นตัวตนของบุคคลตามศักยภาพแห่งตน เป็นความต้องการที่ก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่ตนเอง
ท าได้ตามเป้าหมายและความสามารถของตน และการเติมเต็มความเป็นตัวของตน หรืออาจเรียกว่า  
สัจการแห่งตน นั้นเอง 
 ซึ่งหากมองในด้านคุณภาพการบริการ คุณภาพการบริการต้องให้ลูกค้าพึงพอใจ ซึ่งในความพึง
พอใจของลูกค้านั้นก็มาจากความต้องการของมนุษย์นั่นเอง 
 
ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy Theory)   
 ความคาดหวัง คือ ความพึงพอใจที่เกิดจากการได้รับบริการ โดยมีตัวก าหนดหลากหลายปัจจัย
ที่มีอิทธิพล เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสถานการณ์ และประสบการณ์ ทฤษฎีความคาดหวังได้
ก าหนดกรอบของปัจจัยด้านเครื่องมือวัดความคาดหวัง (Expectancy Instrumentality and Valence
) โดยทฤษฎีความคาดหวังของ Victor Vroom (1964) สรุปได้ 5 ข้อ คือ  
 1. การก าหนดความพยายามเป็นพ้ืนฐานความคิดของทฤษฎีความคาดหวัง กล่าวว่า แรงจูงใจ
เป็นปัจจัยที่เกิดโดยผลที่ได้รับมาจากความคาดหวังของคนในเหตุการณ์ตามเหตุผลของการกระท านั้น ๆ  
 2. ความคาดหวัง หมายถึง ความเป็นไปได้ถึงความพยายามที่ท าให้เกิดการกระท าที่บุคคล ผล
จะสูงหรือต่ าข้ึนอยู่กับความพยายามและการกระท า 
 3. ค่าความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับผลลัพธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างการกระท ากับ
ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น 
 4. คุณค่า ค่าของผลลัพธ์เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจหรือไม่ดึงดูด 
 5. ความพยายาม เป็นผลรวมของความคาดหวัง 
 อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีนี้ยอมรับว่าไม่มีหลักสากลใดที่จะสามารถอธิบายแรงจูงใจของปัจเจก 
บุคคลได้ทั้งหมด เนื่องจากจะต้องเข้าใจความต้องการของคนว่ามักที่จะแสวงหาความพึงพอใจตลอดเวลา 
ซึ่งความคาดหวังจะเป็นความเชื่อที่นิยมว่าเป็นการจัดประสิทธิภาพที่จะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจในทฤษฎีความ
คาดหวัง โดยผลตอบแทนที่ได้รับจะเป็นผลมาจากการบรรลุเป้าหมายด้านประสิทธิภาพ (Lee, 2018)  
 
โรงแรม  
 ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ให้มาตรฐานการท่องเที่ยวส าหรับที่พักที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม โดยครอบคลุมประเภทต่าง ๆ ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ (กรมการท่องเที่ยว 
กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ใช้ส าหรับสถานที่พักได้รับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจโรงแรม ทั้ง 4 ประเภท ดังนี้ 
 1. โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก 
 2. โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก และห้องอาหาร หรือสถานที่
ส าหรับบริการอาหาร หรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร 
 3. โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
หรือห้องประชุมสัมมนา 
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 4. โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับ
บริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และ
ห้องประชุมสัมมนา 
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ได้ให้มาตรฐานที่พักเพ่ือการท่องเที่ยว ดังนี้ 
 1. โรงแรม (Hotel Standard) หมายถึง สถานที่พักจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ 
เพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราวส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ไม่รวมถึง (กรมการ
ท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา, 2557) 
  1.1 สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการที่พักชั่วคราว ซึ่งด าเนินการโดยส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่
เป็นการหาผลก าไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน  
  1.2 สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการที่พักโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือน
ขึ้นไป 
  1.3 สถานที่พักอ่ืนใดตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 หากมองคุณภาพการบริการของโรงแรม โรงแรมจะมีระดับคุณภาพ มาตรฐานที่แตกต่างกัน 
คุณภาพการบริการก็จะแตกต่างกันในระดับของมาตรฐานของโรงแรมเช่นเดียวกัน  
 
แนวคิดเกี่ยวกับช่วงวัย 
 การศึกษาในเรื่องช่วงวัย นักการตลาดและนักวิจัยได้แบ่งประชากรออกเป็นช่วงวัยต่าง ๆ ตามช่วง
อายุที่แตกต่างกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อ  สังคม 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การศึกษา และประสบการณ์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้มีผลต่อแนวคิดของคนแต่
ละช่วงวัย ท าให้เกิดความคิด ค่านิยม ทัศนคติ มุมมองทางสังคม พฤติกรรมต่าง ๆ โดยจะเกิดขึ้นอย่าง
ถาวร และเติบโตไปพร้อมช่วงวัยนั้น (Bergh & Behrer, 2011 อ้างใน เกริดา โคตรชารี, 2555)  
 ลักษณะของช่วงวัยต่าง ๆ  
 ได้มีการแบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ช่วงอายุ โดยได้ศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่าง ความคิด และ
พฤติกรรมในการใช้ชีวิต ประกอบด้วย 4 กลุ่ม ดังนี้ (โพสต์ทูเดย์, 2562) 
 1. ช่วงวัยเบบี้บูมเมอร์ส (Baby Boomer) คือ กลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 
2507 ในยุคสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ท าให้ประเทศต่าง ๆ มีนโยบายส่งเสริมให้ประชากรมีทายาท 
มากขึ้น ส่งผลให้มีการเกิดประชากรในอัตราที่สูงมาก และประชากรกลุ่มนี้มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
ยุคเศรษฐกิจที่ตกต่ าไปสู่ยุคอุตสาหกรรม มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงส่งผลให้ลักษณะของคนกลุ่มนี้
เป็นคนที่มีความอดทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี เป็นคนจริงจังเคร่งครัดขนบธรรมเนียมประเพณี จะ
ถูกจัดเป็นกลุ่ม อนุรักษ์นิยม  
 2. ช่วงวัยเอ็กซ์ (Generation X) คือ กลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508 – 2523 
ลักษณะเด่นของประชากรกลุ่มนี้มีอุปนิสัยชอบความเสี่ยง ความอิสระ สนใจเทคโนโลยี ปรับตัวเข้ากับ
การเปลี่ยนแปลงได้ดี เป็นตัวของตัวเองสูง ท าทุกอย่างได้ตามล าพัง ไม่พ่ึงพาใคร  
 3. ช่วงวัยวาย (Generation Y) คือ กลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2524 – 2538 กลุ่มนี้
เป็นกลุ่มที่เกิดมาในช่วงการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน และใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง ความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ไม่ว่าจะการสื่อสารโทรคมนาคม การเข้าถึงข้อมูล
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ข่าวสารได้ตลอดเวลา จึงให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีมากกว่าสังคมรอบข้าง ลักษณะเด่นของคนกลุ่มนี้
จะมีความมั่นใจในตัวเองสูง เน้นการท างานเพ่ือหวังผล มีความทะเยอทะยานสูง ต้องการความส าเร็จ  
 4. ช่วงวัยแซด (Generation Z) คือ กลุ่มประชากรที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป กลุ่ม
นี้เป็นกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งอ านวยความสะดวกรอบด้าน เรียนรู้การด าเนินชีวิตในสังคมแบบดิจิตัล 
การติดต่อสื่อสารไร้สาย เป็นกลุ่มที่เปิดกว้างทางความคิด วัฒนธรรมที่แตกต่าง ยอมรับความแตกต่ าง 
แต่มีความอดทนต่ า ต้องการค าอธิบายมากข้ึน ต้องมีเหตุผล ต้องรู้สึกได้ว่าได้เข้าใจกับทุกเรื่องในชีวิต  
 ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีพฤติกรรมแตกต่างกัน คุณภาพการบริการต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
ลูกค้าแต่ละช่วงวัยเกิดความพึงพอใจสูงสุดนั่นเอง 
 
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษาพฤติกรรม  
 จิตวิทยา (Psychology) มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก 2 ค า คือ Psyche หมายถึง จิตหรือ
วิญญาณ และ Logos หมายถึง การศึกษาหรือศาสตร์วิชา วิทยาการ จิตวิทยาจึงหมายถึงวิชาที่ว่าด้วยจิต
วิญญาณหรือการศึกษาค้นคว้าในด้านพฤติกรรมหรือการกระท าของมนุษย์และสัตว์  เพ่ือค้นหาสาเหตุ
ส าคัญอันเกิดจากร่างกายและจิตใจ ส่วนพฤติกรรม (Behavior) เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่
บุคคลกระท า และบุคคลอ่ืนสามารถสังเกตได้หรือใช้เครื่องมือทดสอบได้ เช่น การหัวเราะ ร้องไห้ กิน 
นอน เล่น อาการกระท าเหล่านี้เป็นลักษณะของพฤติกรรม (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2551) จิตวิทยา
เป็นวิชาที่ศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการกระท าของ
ตนเองและการกระท าของผู้อ่ืนโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายที่จะหาค าตอบว่าเหตุใดคนจึงกระท าเช่นนั้น 
(understanding the behavior) และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปศึกษาวิเคราะห์ต่อเนื่องไปจนถึง
ระดับการคาดคะเนว่าพฤติกรรมดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ และจะเกิดในสถานการณ์ใดบ้าง 
(prediction the behavior) ต่อจากนั้นหากศึกษาถึงขั้นท่ีจะควบคุมการกระท าให้เกิดขึ้นหรือ       ไม่ให้
เกิดขึ้นอย่างไร (controlling the behavior) ก็สามารถทราบได้ว่าเป็นการศึกษาพฤติกรรมมนุษย์ได้
อย่างสมบูรณ์ 
 กระบวนการเกิดพฤติกรรม 
 เมื่อบุคคลกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมา การแสดงออกเช่นนั้นได้ย่อมต้องอาศัยขั้นตอนของการเกิด
อย่างเป็นกระบวนการมาก่อนทั้งสิ้น และในกระบวนการเกิดพฤติกรรมทั้งหมดนี้ เราอาจแยกออกเป็น
กระบวนการย่อยได้อีกอย่างน้อย 3 กระบวนการ คือ (สุรางค์ โค้วตระกูล, 2553)  
 1. กระบวนการรับรู้ (perception process) กระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการเบื้องต้นที่เริ่ม
จากการที่บุคคลได้รับสัมผัสหรือรับข่าวสารสัมผัสจากสิ่งเร้าต่างๆ โดยผ่านระบบประสาทสัมผั ส ซึ่ง
รวมถึงการที่รู้สึก (sensation) กับสิ่งเร้าที่รับสัมผัสนั้น ๆ ด้วย 
 2. กระบวนการคิดและเข้าใจ (cognition process) กระบวนการนี้อาจเรียกได้ว่า กระบวนการ
ทางปัญญา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ประกอบไปด้วยการเรียนรู้ การคิด และการจ าตลอดจนการน าไปใช้
หรือเกิดพัฒนาการจากการเรียนรู้นั้น ๆ ด้วยการรับสัมผัส การรู้สึก ที่น ามาสู่การคิดและเข้าใจนี้ เป็น
ระบบการท างานที่มีความละเอียดซับซ้อนมาก และเป็นกระบวนการภายในทางจิตใจ  
 3. กระบวนการแสดงออก (spatial behavior process) หลังจากผ่านขั้นตอนของการรับรู้และ
การคิดและเข้าใจแล้ว บุคคลจะมีอารมณ์ตอบสนองต่อสิ่งที่ได้รับรู้นั้น ๆ แต่ยังมิได้แสดงออกให้ผู้ อ่ืน
ได้รับรู้ ยังคงเป็นพฤติกรรมที่อยู่ภายใน (covert behavior) แต่เมื่อได้คิดและเลือกที่จะแสดงการ
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ตอบสนองให้บุคคลอ่ืนสังเกตได้ เราจะเรียกว่าพฤติกรรมภายนอก (overt behavior) ซึ่งพฤติกรรม
ภายนอกนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของพฤติกรรมที่มีอยู่ทั้งหมดภายในตัวบุคคลนั้น เมื่อมีปฏิกิริยาตอบสนอง
ต่อสิ่งเร้าใดสิ่งเร้าหนึ่ง การแสดงออกมาเพียงบางส่วนของที่มีอยู่จริงเช่นนี้ จึงเรียกว่า ( spatial 
behavior) โดยแท้ที่จริงแล้วกระบวนการย่อยทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ ไม่สามารถแยกเป็นขั้นตอนต่างหากหรือ
เป็นอิสระจากกัน เพราะการเกิดพฤติกรรมในแต่ละครั้งนั้นจะมีความต่อเนื่องสัมพันธ์กันอย่างมาก 
 
การสังเคราะห์องค์ความรู้และข้อเสนอแนะ 
 ประเด็นในของการสังเคราะห์บทความนี้เป็นการคาดเดาว่า กรอบแนวคิดคุณภาพการบริการ 5 
ด้านของ Parasuraman, Zeithaml & Berry, (1990) จะมีปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพ
การบริการที่มีมากกว่า 5 ด้าน เนื่องจากการบริการถือเป็นหัวใจที่ส าคัญในการสร้างความพึงพอใจให้  
และความคาดหวังกับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งมีงานวิจัยทั้งประเทศไทย และต่างประเทศไดศ้ึกษาเก่ียวกับ
คุณภาพการบริการ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างคุณภาพการบริการกับความพึงพอใจ วรรณกรรม
ปัจจุบันเกี่ยวกับคุณภาพการบริการในโรงแรมได้ใช้รูปแบบของ SERVQUAL เท่านั้น และไม่ได้พยายาม
ทดสอบขนาดของคุณภาพการบริการจากแบบจ าลองคู่แข่ง (Padma & Ahn, 2020) ซึ่งแนวคิดของ 
Parasuraman el. al. เป็นแนวคิดที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 และยังคงมีงานวิจัยที่ใช้แนวคิดนี้อยู่จนถึง
ปัจจุบัน จึงควรจะมีการหาแนวคิดขึ้นมาใหม่ เพราะในปัจจุบันนี้ได้มีปัจจัยต่าง ๆ ส่งผลต่อการเกิด
คุณภาพการบริการ เช่น กฎหมาย เทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต สิ่งแวดล้อม การเมือง ช่วงวัย เป็นต้น ปัจจัย
ต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งคุณภาพการบริการ 5 ด้านของ 
Parasuraman el. al. (1990) ไม่เพียงพอในสิ่งที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ได้แก่ 
 1. สิ่งที่สัมผัสได้ (Tangible) หมายถึง การมองเห็นได้ถึงลักษณะสิ่งอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ ด้านอุปกรณ์และลักษณะของบุคลากร แต่ในปัจจุบันลูกค้าได้มองคุณภาพการบริการในสิ่งที่
สัมผัสไม่ได้ด้วย เช่น ชื่อเสียง (Reputation) เพราะชื่อเสียงเป็นการประเมินความน่าเชื่อถือขององค์การ 
และความสามารถขององค์การในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Lallement, Dejean, 
Euzeby & Martinez, 2019) เพราะลูกค้าได้รับข้อมูล ข่าวสาร จ านวนมากที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของ
ธุรกิจต่าง ๆ จากอินเตอร์เน็ต ท าให้ลูกค้าสร้างมาตรฐานก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการในสถานที่
ใด (Shareef, Mukerji, Alrylat, Wright & Dwivedi, 2018) ซึ่งชื่อเสียงเป็นสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ แต่ลูกค้า
มองว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงคุณภาพการบริการด้วย  
 2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการให้บริการที่เชื่อถือได้และ 
ความสามารถในการให้บริการตรงตามสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า โดยสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีรับบริการได้อย่างทันท่วงที ในการที่ลูกค้าจะให้ความเชื่อถือของโรงแรมได้นั้น ลูกค้าจะหาข้อมูล
จากอินเตอร์เน็ต และสร้างมาตรฐานก่อนจะตัดสินใจในการใช้บริการในสถานที่ใด  (Shareef et. al., 
2018)  
 3. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง การมีความพร้อมที่จะให้บริการ มี
ความมุ่งม่ัน และมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือลูกค้ารวมถึงให้บริการที่รวดเร็วตามที่ลูกค้าต้องการ โดยใน
ด้านนี้ จะต้องมีการใช้การตลาด 7 P’s ส าหรับการบริการ (Juneja, 2016) เข้ามาเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) 
ผลิตภัณฑ์ 2) การก าหนดราคา 3) สถานที่ 4) การส่งเสริมการขาย 5) คน 6) กระบวนการ 7) หลักฐาน
ทางกายภาพ โดยในด้าน คน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ เป็นเอกลักษณ์ของการตลาด
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บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่าธุรกิจจะตอบสนองคุณภาพการบริการได้นั้น จะต้องมีการใช้แนวคิดการตลาด 7 
P’s เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วย และในการตอบสนองต่อลูกค้าในปัจจุบันนี้ ต้องเข้าใจพฤติกรรมลูกค้า
ของแต่ละช่วงวัยด้วย เพราะพฤติกรรมของแต่ละช่วงวัยจะมี ความแตกต่างทั้งในด้านความคิดและ
พฤติกรรมในการใช้ชีวิตอีกด้วย 
 4. ความมั่นใจ (Assurance) หมายถึง ความสามารถที่ผู้ให้บริการแสดงออกถึงทักษะ ความรู้ 
ความอนุเคราะห์จากพนักงาน และความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจให้มีความไว้วางใจ และความ
เชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับผู้รับบริการ โดยในด้านนี้จะใช้ในด้านคน กระบวนการ และหลักฐานทางกายภาพ 
เป็นเอกลักษณ์ของการตลาดบริการ (Juneja, 2016) โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลเพราะพนักงานจะต้อง
เผชิญกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบในการท างาน (Noknoi, 2011) ซึ่งหากพนักงานไม่มีการ
อบรม ไม่มีความรู้ ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีได้ คุณภาพการบริการที่ออกมาท าให้ลูกค้า       ไม่
ไว้วางใจ ซึ่งหากลูกค้าไม่ไว้วางใจในคุณภาพการบริการแล้ว ท าให้ลูกค้าเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพการ
บริการตามมาในการใช้บริการครั้งต่อไป  
  5. ความเอาใจใส่ลูกค้า (Empathy) หมายถึง ความสามารถในการเอาใจใส่ผู้รับบริการ อย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากผู้ให้บริการเป็นอย่างดี ซึ่งในการเอาใจใส่ลูกค้านั้นลูกค้าแต่ละช่วงวัย 
มีความต้องการ และต้องการความเอาใจใส่คนละอย่างแตกต่างกันไป ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ivanova & Ryabinina (2019) ได้ศึกษาเก่ียวกับการประเมินค่าการท างานของตัวแทนช่วงวัยแซด และ
ผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์การของบุคคล พบว่าการท างานเป็นตัวบ่งชี้ที่โดดเด่นของช่วงวัยแซด
ของประเทศรัสเซีย ประสิทธิภาพการพัฒนาจะพิจารณาจากระดับกิจกรรมการท างาน การตอบสนองใน
สภาวะที่มีความไม่แน่นอน การท างานที่สมดุลกับชั่วโมงการท างานที่ยืดหยุ่น เป็นรูปแบบพฤติกรรมที่
คาดหวังของช่วงวัยแซด เป็นต้น 
 
บทสรุป 
 ในปัจจุบันนี้พฤติกรรมลูกค้าได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเนื่องจากมีปัจจัยต่าง ๆ กระตุ้นให้ผู้
ลูกค้าเกิดการรับรู้ในด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งจากการหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต ทั้งลูกค้ามีการศึกษาที่สูงขึ้น 
เป็นต้น ท าให้ลูกค้าสามารถหาโรงแรมที่มีคุณภาพการบริการที่ดี แนวคิดคุณภาพการบริการที่เสนอโดย 
Parasuraman, el al., (1990) ต้องมแีนวคิดเพ่ิมเติมหรือมีการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้แนวคิดด้านคุณภาพ
การบริการมีความทันสมัยทันกับสิ่งต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง ในการหาแนวคิดใหม่ ๆ ของคุณภาพการ
บริการต้องพิจารณาในด้าน ช่วงวัย ด้านการบริการ ด้านความพึงพอใจ ด้านความคาดหวัง ซึ่งสิ่งต่าง ๆ 
ที่กล่าวมานั้น องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ จิตวิทยาพฤติกรรม เพราะการกระท าของตนเองและการกระท า
ของผู้อ่ืนโดยเฉพาะจุดมุ่งหมายที่จะหาค าตอบว่า คุณภาพการบริการที่ดีเป็นอย่างไร เพ่ือให้การบริการ
เข้าถึงผู้บริโภคได้มากที่สุด 
 ซึ่งจากแนวคิดความพึงพอใจ ความคาดหวัง ช่วงวัย และพฤติกรรมนั้น คุณภาพการบริการ
จะต้องมีความเก่ียวข้องกันเพราะลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการ ก็จะมีความคาดหวังในการ
ใช้บริการในครั้งต่อ เนื่องจากความพอใจ ความคาดหวัง ก็มาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่แสดงออกในของ
แต่ละช่วงวัย หากผู้ธุรกิจโรงแรมเข้าใจสิ่งเหล่าต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะประสบความส าเร็จในการในการสร้าง
คุณภาพการบริการให้กับธุรกิจของตนเองนั่นเอง 
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ผลกระทบของเหตุการณ1ความไม6สงบในชายแดนภาคใต?ที่มีต6ออุตสาหกรรมโรงแรมใน

สามจังหวัดชายแดนภาคใต?  

The Effects of the Unrest Situation on the Hotel Industry in the Three 

Southern Border Provinces.  

 

เปรมภาว( ด+วงทอง Prempa Duangtong1  

ฟาตอนะห( โตะนาฮุง Fatornah Toanahung2   

 

บทคัดยJอ     

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค6เพ่ือ (1) ศึกษาขCอมูลท่ัวไปของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม      

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC ภายใตCสถานการณ6ความไมRสงบในชายแดนใตC (2) ศึกษาความคิดเห็น

เก่ียวกับผลกระทบจากปUญหาความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC (3) เปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจาก

เหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC กลุRมตัวอยRางท่ีใชCในคร้ังน้ีคือ ผูCประกอบการอุตสาหกรรม

โรงแรมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตC จำนวน 63 คน โดยใชCแบบสอบถามเพ่ือการเก็บรวบรวม

ขCอมูล สถิติท่ีใชCในการวิเคราะห6คือ คRาความถ่ี คRารCอยละ คRาเฉล่ีย คRาเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบ 

t-test และการทดสอบคRาความแปรปรวนทางเดียว ซ่ึงพบวRา กลุRมตัวอยRางสRวนใหญRเปaนเพศหญิง  

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีรายไดCเฉล่ียตRอเดือนประมาณ 51,644 บาท สถานประกอบการ

สRวนใหญRอยูRในจังหวัดปUตตานี และเปaนธุรกิจโรงแรมท่ีบริหารงานดCวยระบบครอบครัว สRวนใหญRมีเงินทุน

มากกวRา 1 ลCานบาท มีระยะเวลาการดำเนินกิจการไมRเกิน 5 ปf ท้ังน้ีสRวนใหญRมีประสบการณ6กับ

เหตุการณ6ความไมRสงบท่ีเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง และมีผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในระดับ 

ปานกลาง ในสRวนของผลการเปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจาก

เหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC พบวRา ประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีแตกตRางกัน 

ไดCรับผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบดCานแหลRงเงินทุนแตกตRางกัน อยRางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 
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คำสำคัญ: สถานการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC สามจังหวัดชายแดนภาคใตC ผลกระทบ 

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม 

 

Abstract   

 The purposes of this study were (1) to study general information of hotel 

business under the unrest situation in the three southern border provinces: Pattani, 

Narathiwat and Yala (2) to examine effects of the situation on the hotel industry and 

(3) to compare the effects among the businesses. There were 63 hotel businesses 

which were selected as samples in this study. The hotel business owners were then 

asked by using a questionnaire as a main tool. The data were analyzed by using 

Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, t-test and One-way ANOVA. The 

findings showed that most of representative samples were female with a Bachelor’s 

Degree. They earned approximately 51,644 baht per month. Most hotels were in 

Pattani. They have been running a family business with more than 1-million-baht fund 

and have been doing the business less than 5 years. Most of them have experienced 

the effects of the unrest situation, occasionally. The comparison of the impacts of the 

unrest situation on their hotel business indicated that the various experiences of the 

situation correlated with different financial sources at significance level 0.05. 

 

Keywords: South Thailand Unrest Situation, Three Southern Border Provinces, Effect, 

Hotel Entrepreneurships 

 

บทนำ 

หากกลRาวถึงแหลRงทRองเท่ียวทางภาคใตC แหลRงทRองเท่ียวทางทะเลท่ีมักกลRาวถึงสRวนใหญRอยูRในฝU�ง

อันดามัน หากแหลRงทRองเท่ียวท่ีเปaนเชิงวัฒนธรรม โดยเฉพาะอยRางย่ิงดินแดนท่ีเรียกวRาสามจังหวัด

ชายแดนใตCเปaนแหลRงรวบรวมแหลRงอาหารการกิน แหลRงทRองเท่ียวตามธรรมชาติมากมายท่ีนRาประทับใจ 

อาทิเชRน วัดชCางใหC มัสยิดกลางปUตตานี ศาลเจCาแมRล้ิมกอเหน่ียว ทะเลหมอกอัยเยอร6เวง ทะเลหมอกฆูนุง

ซีลีปUต อุโมงค6ป�ยะมิตร สตรีทอาร6ตเบตง เปaนตCน รวมถึงมัสยิดกรือเซะซ่ึงเปaนสัญลักษณ6ของความขัดแยCง

ในอดีต แตRมีนักทRองเท่ียวจำนวนนCอยท่ียังคงเดินทางมาช่ืนชมกับความงามและมนต6เสนRห6ของชายแดนใตC

แหRงน้ี เน่ืองจากการไดCรับขRาวสารตRาง ๆ ท่ีเกิดจากปUญหาความไมRสงบชายแดนใตCมาอยRางยาวนาน 

นับต้ังแตRชRวงปf พ.ศ. 2547 ท่ีสถานการณ6ความรุนแรงทวีมากข้ึนเร่ือย ๆ แตRตRอมาเร่ิมมีการปรับเปล่ียน

ข้ึนและลงตามกระแสการเมืองและแรงจูงใจท่ีกระตุCนขบวนการกRอการรCาย เหตุผลตRาง ๆ ไมRวRาจะเปaน
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เป�าหมายการแบRงแยกดินแดนหรือความเช่ือทางศาสนา หรือแมCแตRผลประโยชน6สRวนตัว ทำใหCเหตุการณ6

วางเพลิง วางระเบิด ลอบทำรCาย และกRอการรCาย ยังคงเกิดข้ึนอยRางตRอเน่ือง นอกจากน้ียังเกิดการยุยง

จากผูCไมRหวังดีแตRหวังผลประโยชน6จากเร่ืองน้ีท้ังภายในและภายนอกประเทศ ซ่ึงแมCวRาเหตุการณ6ท่ีเกิดข้ึน

มีจำนวนนCอยลงจากในอดีต (สุทิน สนองผัน, 2555) เห็นไดCจากแนวโนCมโดยรวมของเหตุการณ6 

ความไมRสงบมีจำนวนเหตุการณ6เกิดข้ึนลดลง ต้ังแตRปf พ.ศ. 2547 - 2560 โดยเฉพาะในปf 2551  

มีจำนวนเหตุการณ6ลดลงอยRางชัดเจน โดยมีจำนวนเหตุการณ6ความไมRสงบเกิดข้ึนจำนวน 821 คร้ัง ลดลง

จากปfกRอนหนCาคือปf 2550 ท่ีมีเหตุการณ6ความไมRสงบเกิดข้ึนถึง 1,850 คร้ัง และในปf 2560 มีจำนวน

เหตุการณ6ความไมRสงบเกิดข้ึนจำนวน 545 คร้ัง และรวมถึงยอดผูCเสียชีวิตจากเหตุการณ6ความไมRสงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใตC มีแนวโนCมโดยรวมท่ีลดลง (ศูนย6 เฝ�าระวังสถานการณ6ภาคใตC , 2561)  

แมCวRาแนวโนCมเหตุการณ6จะลดลง แตRเหตุการณ6ความไมRสงบยังคงเกิดข้ึนอยRางตRอเน่ือง สRงผลใหCมี

ผูCไดCรับบาดเจ็บและผูCเสียชีวิต ซ่ึงกระทบตRอเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC ท้ังน้ีเน่ืองจาก 

ความไมRสงบท่ีเกิดข้ึน สRงผลกระทบตRอความเช่ือม่ันของผูCบริโภคทำใหCการอุปโภคบริโภคลดลง เน่ืองจาก

รูCสึกถึงความไมRปลอดภัยในการประกอบอาชีพและการใชCชีวิตประจำวัน สRงผลใหCนักธุรกิจขาด 

ความเช่ือม่ันในการลงทุนหรือนักธุรกิจเดิมตัดสินใจยCายไปลงทุนท่ีอ่ืน โดยเฉพาะอยRางย่ิงกับธุรกิจ 

ดCานการทRองเท่ียว เพราะนักทRองเท่ียวมีความกังวลใจเม่ือตCองเดินทางมายังสามจังหวัดชายแดนภาคใตC

ทำใหCในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตCมีการชะลอตัวของการเดินทางไปเท่ียว นักทRองเท่ียวลดลงสRงผล

ใหCธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการทRองเท่ียวลดลง ดังน้ันปUญหาดังกลRาวทำใหCสRงผลกระทบโดยตรงกับ

อุตสาหกรรมโรงแรม เพราะการทRองเท่ียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCซบเซา ท้ังนักทRองเท่ียวไทยและ

ตRางประเทศลดลง ทำใหCยอดเขCาพักและรายไดCรวมของอุตสาหกรรมโรงแรมยRอมลดลง หาก

ผูCประกอบการประสบกับภาวะขาดทุนอาจสRงผลใหCการเจริญเติบโตเศรษฐกิจคRอย ๆ ลดลง จนนำไปสูR

การจCางงานในพ้ืนท่ีลดลง การกระจายรายไดCของประชาชนในพ้ืนท่ีลดลง 

จากปUญ หาสถานการณ6 ความไมR สงบ ในชายแดนภาคใตC ท่ี สR งผลตRอ ผูCป ระกอบการ      

อุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC  ทำใหC ผูC วิ จัยสนใจศึกษา เร่ืองผลกระทบ              

ของเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีตRออุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC       

ซ่ึงเปaนพ้ืนท่ีท่ีไดCรับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ6ดังกลRาว และผูCวิจัยมุRงหวังใหCผลท่ีไดCจากการศึกษา     

จะสามารถเปaนสRวนในการประกอบการตัดสินใจวางแผนพัฒนาและปรับตัวกับสถานการณ6ความไมRสงบ        

ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตไดC 

 

วัตถุประสงค( 

1. เพ่ือศึกษาขCอมูลท่ัวไปของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC 

ภายใตCสถานการณ6ความไมRสงบในชายแดนใตC 
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2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบจากปUญหาความไมRสงบในชายแดนภาคใตC                 

ท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจากเหตุการณ6ความไมR

สงบในชายแดนภาคใตC จำแนกตามลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรม 

 

ประโยชน(ท่ีคาดวJาจะได+รับ 

 ภาคธุรกิจทRองเท่ียวสามารถนำผลการศึกษาไปวางแผนเพ่ือปรับตัวกับเหตุความไมRสงบท่ีอาจ

เกิดข้ึนในอนาคต และประยุกต6ระบบกิจการของโรงแรมใหCสามารถรองรับสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึนไดC 

รวมถึงเปaนแนวทางในการวางแผนของภาครัฐท่ีเก่ียวขCองกับทRองเท่ียว หรือสRงเสริมใหCอุตสาหกรรม

โรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCสามารถดำเนินการอยูRรอดในสถานการณ6ความไมRสงบไดC 

 

การทบทวนวรรณกรรม  

 อุปสงค(การทJองเท่ียว 

 พัชรศร กนิษฐะสุนทร (2559) ไดCสรุปวRา อุปสงค6การทRองเท่ียว คือ ปริมาณความตCองการใน 

การซ้ือสินคCาและบริการท่ีเก่ียวกับการทRองเท่ียวและเดินทางไปทRองเท่ียวโดยผูCท่ีเลือกเดินทางหรือเปaน

นักทRองเท่ียวน้ันตCองมีอำนาจซ้ือ ท้ังมีความเต็มใจท่ีจะจRายสินคCาและบริการท่ีเก่ียวกับการทRองเท่ียว โดย

การทRองเท่ียวเปaนสินคCาฟุ�มเฟ�อยมีคRาความยืดหยุRนตRอรายไดCมากกวRาหน่ึง ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดC

ตามปUจจัยตRาง ๆ ท่ีทำใหCอุปสงค6การทRองเท่ียวแตกตRางกัน แบRงแยกไดCจากปUจจัยผลักดันและปUจจัยดึงดูด 

ในสRวนของชลดา แสนคำเรือง และกิตติพันธ6 คงสวัสด์ิเกียรติ (2556) ไดCอธิบายถึงอุปสงค6การทRองเท่ียว

ไวCคลายคลึงกัน แตRมีปUจจัยท่ีสRงผลตRออุปสงค6ท่ีแตกตRางกัน ประกอบดCวย ฤดูกาลทRองเท่ียว ระยะเวลาพัก 

การเปล่ียนทางเศรษฐกิจความรูCสึกประทับใจ สมัยนิยม และรูปแบบของพาหนะเดินทาง ท้ังน้ี 

ม่ิงสรรพ6 ขาวสอาด, อัครพงศ6 อ้ันทอง, พรทิพย6 เธียรธีรวิทย6, กุลดา เพ็ชรวรุณ, และนุกุล เครือฟู 

(2556) ไดCแบRงการวิเคราะห6อุปสงค6ของการทRองเท่ียวออกเปaนการวิเคราะห6ในระดับบุคคล (Individual) 

และการวิเคราะห6ในภาพรวม (Aggregate)  

 ดังน้ันจึงสรุปไดCวRา อุปสงค6การทRองเท่ียว หมายถึง ปริมาณความตCองการซ้ือและอำนาจซ้ือสินคCา 

รวมถึงบริการของนักทRองเท่ียวท่ีเดินทางไปจับจRายใชCสอยในรูปแบบตRาง ๆ เพ่ือการพักผRอนหยRอนใจ 

โดยปUจจัยท่ีกำหนดอุปสงค6การทRองเท่ียว ไดCแกR รายไดC ปUจจัยสRวนบุคคล รสนิยม การโฆษณา ฤดูกาล

ทRองเท่ียว ราคาคRาบริการ ความปลอดภัย สภาวการณ6ทางเศรษฐกิจ กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขCอง

กับการทRองเท่ียว และสามารถวิเคราะห6อุปสงค6ของการทRองเท่ียวไดCในระดับบุคคลและภาพรวม  

 อุปทานการทJองเท่ียว 

 อุปทานการทRองเท่ียว คือ ปริมาณผลิตภัณฑ6และบริการท่ีเก่ียวกับการทRองเท่ียวซ่ึงมีพรCอมท่ีจะ

เสนอขายใหCแกRนักทRองเท่ียว โดยสามารถทำการขายไดCภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหC ณ ระดับอัตรา
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คRาบริการตRาง ๆ กัน ความสัมพันธ6ของอัตราคRาบริการกับปริมาณผลิตภัณฑ6และบริการเปaนไปในทิศทาง

เดียวกัน ท้ังน้ีอุปทานการทRองเท่ียวควรมีศักยภาพเพ่ือรองรับความตCองการของนักทRองเท่ียวไดC ขCอสรุป

ดังกลRาวไดCจากแนวคิดของอนันต6 เช่ียวชาญกิจการ (2553) ซ่ึงไดCอธิบายถึงอุปทานการทRองเท่ียว และ

กฎแหRงอุปทานของอุตสาหกรรมการทRองเท่ียว โดยปริมาณบริการของอุตสาหกรรมการทRองเท่ียวท่ีจะ

เสนอขายมีความสัมพันธ6ในทิศทางเดียวกันกับอัตราคRาบริการ ซ่ึงเปaนไปตามกฎแหRงอุปทานของ

อุตสาหกรรมการทRองเท่ียว หมายความวRา ถCาอัตราคRาบริการของอุตสาหกรรมการทRองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

ปริมาณบริการท่ีผูCประกอบธุรกิจจะนำออกขายยRอมเพ่ิมข้ึนดCวย   

  ผู+ประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมและประเภทอุตสาหกรรมโรงแรม 

 ชัยวัฒน6 ตัญติญามาศ (2559) ไดCใหCความหมายถึงอุตสาหกรรมโรงแรม (Hotel Industry)           

เปaนอุตสาหกรรมท่ีเปaนกระบวนการทางธุรกิจเชิงการคCาท่ีนักธุรกิจต้ังข้ึน ซ่ึงเปaนการประกอบธุรกิจ        

ขนาดใหญRตCองใชCแรงงานจำนวนมากและเงินทุนมาก เพ่ือบริการผูCเดินทางในเร่ืองของท่ีพักอาศัย อาหาร                

และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCองกับการพักอาศัย และเดินทาง หรืออาคารท่ีมีหCองนอนหลายหCองติดตRอ         

เรียงรายกันในอาคารหน่ึงหลังหรือหลายหลัง เพ่ือตอบสนองความตCองการท่ีมีอยูRซ่ึงเปaนไปไดCท้ังบริการ        

ท่ีเก่ียวขCอง และไมRเก่ียวกับสินคCาผลิตภัณฑ6ในทางธุรกิจถือเปaนประเภทอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตัวมาก

และมีการแขRงขันสูง สามารถแบRงประเภทอุตสาหกรรมโรงแรมไดC 5 ประเภท คือ (1) โรงแรม (Hotel) มี

บริการหลายรูปแบบแกRผูCมาพัก ข้ึนอยูRกับระดับของการใหCบริการและส่ิงอำนวยความสะดวก (2) เกสต6

เฮาส6 (Guest House) จัดเปaนท่ีพักขนาดเล็ก ราคาถูก ในประเทศไทยสRวนใหญRต้ังอยูRในยRานชุมชนหรือ

เมืองทRองเท่ียว เหมาะสมกับนักทRองเท่ียวท่ีใชCสำหรับพักผRอนในเวลากลางคืนเทRาน้ัน (3) บังกะโล 

(Bungalow) เปaนธุรกิจท่ีพักแรมแบบบCานเปaนหลัง ๆ มักต้ังอยูRในบริเวณใกลCแหลRงทRองเท่ียว (4) รีสอร6ท 

(Resort) เปaนแหลRงท่ีพักตากอากาศ รูปแบบการออกแบบอาคารจะดูเขCากับธรรมชาติ (5) โมเต็ล 

(Motel) เปaนธุรกิจท่ีพักแรมท่ีสรCางข้ึนเฉพาะ ต้ังอยูRริมถนนตามชานเมืองเพ่ืออำนวยความสะดวก

นักทRองเท่ียวท่ีขับรถไปเองสามารถเขCาจอดถึงหนCาหCองพัก ดังน้ันสรุปไดCวRา ผูCประกอบการอุตสาหกรรม

โรงแรม คือ บุคคลท่ีดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรมโรงแรม โดยเผชิญกับความเส่ียงทางธุรกิจสูง

เน่ืองจากใชCเงินทุนจำนวนมาก เพ่ือแสวงหาผลกำไรและความเติบโต พัฒนาธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ6

ตRาง ๆ ท่ีเก่ียวกับการทRองเท่ียวเพ่ือสนองความตCองการนักทRองเท่ียว เชRน ท่ีพักอาศัย อาหาร และบริการ

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขCองกับการพักอาศัย และเดินทาง มีสถานท่ีพักสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัย และมีราคา

ท่ีเหมาะสมกับสภาพท่ีพักแตRละประเภท ไดCแกR โรงแรม เกสต6เฮาส6 บังกะโล รีสอร6ท และโมเต็ล 

 งานวิจัยท่ีเก่ียวข+อง 

 รอซีดีน หาบยุโซะ และดาริส เหล็มปาน (2560) ไดC ศึกษาเร่ืองผลกระทบของปUญหา

อาชญากรรมและเหตุการณ6ความไมRสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตCตRอ SMEs ประเภทรCานคCาปลีกใน

จังหวัดปUตตานี โดยใชCแบบจำลองโพรบิท (Probit) และโลจิต (Logit) พบวRา ตัวแปรตRาง ๆ ใน

แบบจำลองมีความสัมพันธ6กันอยRางมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยกลุRมปUจจัยดCานอาชญากรรม กลุRมปUจจัยดCาน
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เศรษฐกิจ กลุRมปUจจัยดCานสังคม กลุRมปUจจัยดCานการเมือง มีผลกระทบตRอรายไดCของผูCประกอบการ SMEs 

ประเภทรCานคCาปลีกในจังหวัดปUตตานี รวมถึง อกัณหม6ณี ลียาชัย และณักษ6 กุลิสร (2556) ไดCศึกษา

ปUจจัยและผลกระทบของสถานการณ6ความไมRสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอธุรกิจโรงแรม

ขนาดเล็ก ในอำเภอเมือง จังหวัดยะลา ซ่ึงพบวRาผลกระทบของสถานการณ6ความไมRสงบใน 3 จังหวัด

ชายแดนภาคใตCดCานการเมือง มีความสัมพันธ6กับพฤติกรรมการใชCบริการ ดCานราคาหCองพักท่ีใชCบริการ 

โดยมีความสัมพันธ6ในทิศทางตรงกันขCาม ทำใหCราคาหCองพักท่ีใชCบริการลดลง งานวิจัยของ กรวรรณ 

ทองสวRาง และกองกูณฑ6 โตชัยวัฒน6 (2556) ไดCศึกษาผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบของ  

3 จังหวัดชายแดนภาคใตCตRอโครงการอสังหาริมทรัพย6ประเภทโรงแรมในอำเภอหาดใหญR  ซ่ึง

ทำการศึกษาเก่ียวกับขCอมูลของโรงแรมประกอบดCวยจำนวนหCองพัก ประเภทหCองพัก ราคาหCองพัก ส่ิง

อำนวยความสะดวก ท่ีต้ัง ระบบการบริหารของโรงแรม ระดับของโรงแรมและวิสัยทัศน6ของโรงแรม

สRงผลตRอพฤติกรรมของผูCบริโภคและไดCแนวทางในการสRงเสริมการตลาด (7 P’s) ของธุรกิจโรงแรมใน

อำเภอหาดใหญR ดังน้ี (1) ควรจัดหCองพักใหCมีความสะอาด เรียบรCอย ระบบปรับอากาศและอุปกรณ6

เพียงพอและมีคุณภาพ มาตรฐานควรอยูRในระดับ 3-4 ดาว (2) ควรลดราคาหCองพักเพ่ือดึงดูดลูกคCาท่ีเขCา

พักเปaนกลุRมงานเล้ียงแตRงงานหรืองานสัมมนา (3) ควรใชCระบบออนไลน6มาใชCในการจองหCองพัก รวมถึง

การจองผRานบริษัททัวร6 เพ่ือใหCผูCใชCบริการเขCาถึงไดCสะดวกย่ิงข้ึน (4) ควรจัดหาสถานท่ีทRองเท่ียวใหมR ๆ 

เพ่ิมข้ึน (5) ควรฝ¦กพนักงานใหCมีความสามารถในการสรCางความพึงพอใจใหCกับผูCใชCบริการ มีทัศนคติท่ีดี 

ตอบสนองตRอลูกคCาและแกCปUญหาเฉพาะหนCาไดC (6) ผูCประกอบการตCองมีการชRวยเหลือซ่ึงกันและกัน 

สรCางบรรยากาศท่ีอบอุRน (7) ตCองปรับกระบวนการจองหCองพัก การเพ่ิมแพ็คเกจตRาง ๆ ท่ีมากข้ึน รวมถึง

มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใหCมากข้ึน ประเมินผลความพึงพอใจของลูกคCาเพ่ือมาปรับปรุง 

การบริการ นอกจากน้ีงานวิจัยในตRางประเทศยังพบวRาความขัดแยCงหรือภัยกRอการรCายสRงผลตRอระบบ

เศรษฐกิจสRวนรวม ผลกระทบเกิดข้ึนเปaนวงกวCางเห็นไดCจากงานของ Rother, B., Pierre, G., 

Lombardo, D., Herrala, R.,Toffano, P., Roos, E., Auclair, A., & Manasseh, K. (2016) ไดCศึกษา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากความขัดแยCงและวิกฤตผูCล้ีภัยในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ พบวRา 

ความขัดแยCงท่ีรุนแรงและการพลัดถ่ินมีตCนทุนทางเศรษฐกิจสูง การทำลายทางกายภาพทำใหCเกิดภาวะ

ถดถอยซ่ึงผลักดันใหCภาวะเงินเฟ�อและสถานการณ6ทางการเงินแยRลง นอกจากน้ีผลกระทบดังกลRาวยัง

สRงผลไปยังประเทศเพ่ือนบCาน และแมCแตRภูมิภาคอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยRางย่ิงยุโรป ซ่ึงปUญหาความขัดแยCง

และการเผชิญกับผูCล้ีภัยจำนวนมาก ทำใหCระดับความเช่ือม่ันและความม่ันคงลดลง ซ่ึงเปaนการทำลาย

คุณภาพและความสามารถในการดำเนินการทางเศรษฐกิจอยRางมาก การแกCปUญหาดังกลRาวตCองอาศัย

นโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมุRงเนCนการปกป�องสถาบันทางเศรษฐกิจท่ีสำคัญ และมีกรอบเศรษฐกิจมห

ภาคท่ีแข็งแกรRง แตRมีความยืดหยุRนเพ่ือดูดซับเงินทุนไหลเขCาและรักษาความย่ังยืนของหน้ีสิน ประเทศท่ี

แบกรับผูCล้ีภัยจำเปaนตCองทบทวนการเขCาถึงตลาดแรงงาน โครงการทางสังคม และมาตรการสำหรับคนใน

ชาติของตนเองท่ีตCองเผชิญกับความยากจนและการวRางงาน นอกจากน้ีตCองอาศัยพันธมิตรภายนอก 
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อยRางเชRน กองทุนการเงินระหวRางประเทศ เพ่ือไดCรับการสนับสนุนและการชRวยเหลือดCานตRาง ๆ ท้ังทาง

เศรษฐกิจและสังคมใหCครอบคลุมท่ัวภูมิภาคตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย   
 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรท่ีทำการศึกษาในคร้ังน้ีคือ ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในพ้ืนท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตC ซ่ึงไดCรวบรวมขCอมูลจากสำนักการทRองเท่ียวและกีฬาจังหวัด พบวRา จำนวน

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในพ้ืนท่ีดังกลRาว มีจำนวน 75 คน จากการคำนวณขนาดตัวอยRางดCวย

วิธีของ Krejcie and Morgan (1970 อCางถึงใน ประสพชัย พสุนนท6, 2557) ไดCจำนวนตัวอยRางท้ังส้ิน 

63 คน โดยใชCเทคนิคการเลือกกลุRมตัวอยRางแบบเจาะจง  

 เคร่ืองมือท่ีใชCในการรวบรวมขCอมูลคือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีองค6ประกอบแบRงออกเปaน 3 สRวน คือ

สRวนท่ี 1 ขCอมูลพ้ืนฐานของผูCประกอบการอุตสาหกรรม และสRวนท่ี 2 ขCอมูลพ้ืนฐานของธุรกิจท่ี

ผูCประกอบการดำเนินการอยูR และสRวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับผลกระทบของปUญหาสถานการณ6 

ความไมRสงบในชายแดนใตCท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC 

มีลักษณะมาตราสRวนประมาณคRา (Rating Scales) ซ่ึงมี 5 ระดับ และไดCทดสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหาจากการหาคRาความเท่ียงตรงดCวยวิธี Index of Item Objective Congruence (IOC) เทRากับ 

0.98 ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพเพียงพอท่ีสามารถนำไปใชCในการวิจัยในคร้ังน้ีไดC 

 การเก็บรวบรวมขCอมูลใชCวิธีการเก็บรวบรวมจากขCอมูลปฐมภูมิ เปaนขCอมูลจากแบบสอบถามท่ี

ผูCวิจัยสรCางเพ่ือใหCกลุRมตัวอยRางตอบแบบสอบถาม และขCอมูลทุติยภูมิ เปaนขCอมูลท่ีไดCจากการคCนควCาจาก

เอกสาร หนังสือ อินเตอร6เน็ตและงานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง 

ปfจจัยลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรม 

- จังหวัดของสถานประกอบการ 

- ประเภทโรงแรม 

- ระบบการบริหาร 

- เงินทุน 

- ระยะเวลาการดำเนินกิจการ 

- ประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบ 

ผลกระทบของเหตุการณ( 

ความไมJสงบท่ีมีตJอผู+ประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรม 

- ดCานการตลาด 

- ดCานตCนทุนกิจการ 

- ดCานแหลRงเงินทุน 

- ดCานการบริหารจัดการ 

ตัวแปรตาม 
 

ตัวแปรอิสระ 
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 การวิเคราะห6ขCอมูลเพ่ือใหCบรรลุวัตถุประสงค6ของการศึกษา ผูCวิจัยจึงจัดแบRงการวิเคราะห6ขCอมูล 

ดังน้ี (1) การวิเคราะห6ลักษณะโดยท่ัวไปของปUจจัยท่ีสRงผลตRอผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบใน

ชายแดนภาคใตC ใชCสถิติพรรณนาโดยข้ึนอยูRกับความเหมาะสมของลักษณะขCอมูล ไดCแกR เพศ และระดับ

การศึกษา สามารถอธิบายดCวย ความถ่ี และรCอยละ สำหรับขCอมูล อายุ และรายไดCจากการประกอบ

ธุรกิจ สามารถอธิบายดCวย คRาเฉล่ียและขCอมูลจังหวัดของสถานประกอบการ ประเภทโรงแรม ระบบ 

การบริหาร เงินทุน ระยะเวลาการดำเนินกิจการ และประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบ สามารถ

อธิบายดCวย ความถ่ี และรCอยละ (2) การวิเคราะห6ลักษณะผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบใน

ชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม ใชCสถิติพรรณนา ไดCแกR ดCานการตลาด  

ดCานตCนทุนกิจการ ดCานแหลRงเงินทุน และดCานการบริหารจัดการ สามารถอธิบายดCวย คRาเฉล่ีย และ 

สRวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ (3) การวิเคราะห6เปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรม

โรงแรมจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC จำแนกตามลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรม ซ่ึง 

การวิเคราะห6ในสRวนของการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม 

จำแนกตามลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรม ผูCวิจัยเลือกเคร่ืองมือทางสถิติอนุมานโดยการทดสอบ t-test 

ใชCในการทดสอบความแตกตRางระหวRางระบบการบริหาร และประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบกับ

ผลกระทบของเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม 4 ดCาน รวมถึงวิเคราะห6

โดยวิธี One-Way ANOVA ใชCในการทดสอบความแตกตRางระหวRางจังหวัดของสถานประกอบการ 

เงินทุน และระยะเวลาการดำเนินกิจการกับผลกระทบของเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีมีตRอผูCประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรม 4 ดCาน  

 

ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห6ขCอมูลโดยท่ัวไปผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมและลักษณะอุตสาหกรรม

โรงแรมท่ีไดC รับผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC พบวRา ผูCประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรมสRวนใหญRเปaนเพศหญิง มีอายุเฉล่ีย 39 ปf มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ

มีรายไดCเฉล่ียตRอเดือน 51,644 บาท สำหรับขCอมูลลักษณะอุตสาหกรรมโรงแรม พบวRา สถาน

ประกอบการสRวนใหญRอยูRในจังหวัดปUตตานี และผูCประกอบการประกอบกิจการประเภทโรงแรม ซ่ึงระบบ

การบริหารท่ีผูCประกอบการดำเนินอยูRน้ันสRวนใหญRจะบริหารงานเองเปaนระบบครอบครัว ในดCานเงินทุน

ผูCประกอบการสRวนใหญRมีเงินทุนมากกวRา 1 ลCานบาท แตRไมRเกิน 10 ลCานบาท นอกจากน้ียังพบวRา 

ระยะเวลาการดำเนินกิจการของผูCประกอบการสRวนใหญRไมRเกิน 5 ปf และมีประสบการณ6กับเหตุการณ6

ความไมRสงบจะเกิดข้ึนนาน ๆ คร้ัง ผลการวิเคราะห6ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดน

ภาคใตCท่ีมีตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCในภาพรวมมีผลกระทบ

อยูRในระดับปานกลาง พบวRา ผลกระทบท่ีมีคRาเฉล่ียสูงสุด คือ ดCานตCนทุนกิจการ เม่ือพิจารณา

รายละเอียดของปUญหาท้ัง 4 ดCาน สำหรับปUญหาในดCานการตลาดภาพรวมมีผลกระทบอยูRในระดับ 
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ปานกลาง ซ่ึงมีคRาเฉล่ียสูงสุด คือ สถานการณ6ความไมRสงบทำใหC ลูกคCาท่ี เขCาใชCบริการรูC สึกถึง 

ความไมRปลอดภัย และผลกระทบท่ีมีคRาเฉล่ียนCอยท่ีสุด คือ สถานการณ6ความไมRสงบมีการปรับราคา

เน่ืองจากตCนทุนสูงข้ึน สำหรับปUญหาในดCานตCนทุนกิจการภาพรวมมีผลกระทบอยูRในระดับมาก ซ่ึงมี

คRาเฉล่ียสูงสุด คือ สถานการณ6ความไมRสงบทำใหCตCนทุนการรักษาความปลอดภัยเพ่ิมข้ึน และผลกระทบ

ท่ีมีคRาเฉล่ียนCอยท่ีสุด คือ สถานการณ6ความไมRสงบทำใหCคRาใชCจRายดำเนินงานเพ่ิมสูงข้ึน สำหรับปUญหาใน

ดCานแหลRงเงินทุนภาพรวมมีผลกระทบอยูRในระดับปานกลาง ซ่ึงมีคRาเฉล่ียสูงสุด คือ สถานการณ6 

ความไมRสงบทำใหCการบริหารเงินทุนมีประสิทธิภาพลดลง และผลกระทบท่ีมีคRาเฉล่ียนCอยท่ีสุด คือ 

สถานการณ6ความไมRสงบธุรกิจขาดแหลRงเงินทุนท่ีเขCาสนับสนุนภายในธุรกิจเน่ืองจากมีความเส่ียงสูง และ

สำหรับปUญหาดCานการบริหารจัดการภาพรวมมีผลกระทบอยูRในระดับมาก ซ่ึงมีคRาเฉล่ียสูงสุด คือ 

สถานการณ6ความไมRสงบเปaนอุปสรรคในการวางแผนจัดการธุรกิจ และผลกระทบท่ีมีคRาเฉล่ียนCอยท่ีสุด 

คือ สถานการณ6ความไมRสงบทำใหCขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูCความสามารถทางดCานตRาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

นอกจากน้ีผลการศึกษาการเปรียบเทียบผลกระทบของผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมจาก

เหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตC มีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 

การเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ@ความไมCสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตGท่ีมีตCออุตสาหกรรม

โรงแรม จำแนกตามระบบการบริหาร 

ผลกระทบจากเหตุการณ6

ความไมRสงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตC 

ระบบการบริหาร 

t Sig. 
บริหารงานเองแบบ

ครอบครัว (n=49) 

มีหุCนสRวน 

(n=14) 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดCานการตลาด 3.22 0.47 3.11 0.31 0.800 0.323 

2. ดCานตCนทุนกิจการ 3.53 0.43 3.54 0.37 -0.130 0.719 

3. ดCานแหลRงเงินทุน 3.14 0.48 3.00 0.53 0.952 0.995 

4. ดCานการบริหารจัดการ 

ภาพรวม 

3.46 

3.34 

0.53 

0.34 

3.46 

3.28 

0.61 

0.28 

0.025 

0.604 

0.532 

0.308 

 

จากตารางท่ี 1 ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอ

อุตสาหกรรมโรงแรมในภาพรวมทุกดCานท่ีจำแนกตามระบบการบริหาร พบวRา ระบบการบริหาร             

ท่ีแตกตRางกัน ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 เม่ือพิจารณารายดCานท้ัง 4 ดCาน พบวRา 
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ระบบการบริหารท่ีแตกตRางกัน ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอ

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

ตารางท่ี 2 

การเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ@ความไมCสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตGท่ีมีตCออุตสาหกรรม

โรงแรม จำแนกตามประสบการณ@กับเหตุการณ@ความไมCสงบ 

ผลกระทบจากเหตุการณ6

ความไมRสงบในสามจังหวัด

ชายแดนภาคใตC 

ประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบ 

t Sig. 
ไมRมีเหตุการณ6เลย

(n=26) 

นาน ๆ คร้ัง  

(n=37) 

Mean S.D. Mean S.D. 

1. ดCานการตลาด 3.07 0.43 3.29 0.42 -1.992 0.505 

2. ดCานตCนทุนกิจการ 3.51 0.42 3.55 0.41 -0.361 0.894 

3. ดCานแหลRงเงินทุน 3.10 0.40 3.13 0.61 0.245 0.024* 

4. ดCานการบริหารจัดการ 

ภาพรวม 

3.44 

3.29 

0.59 

0.38 

3.48 

3.35 

0.52 

0.27 

-0.265 

-0.785 

0.919 

0.281 

หมายเหตุ * ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 2 ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอ

อุตสาหกรรมโรงแรมในภาพรวมทุกดCานท่ีจำแนกตามประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบ พบวRา 

ประสบการณ6กับเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีแตกตRางกัน ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบ           

ในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05  

เม่ือพิจารณารายดCานจะเห็นไดCวRา ประสบการณ6 กับเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีแตกตRางกัน ทำใหC 

ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม           

ในดCานแหลRงเงินทุนแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05  สRวนดCานอ่ืน ๆ มีผลกระทบไมRแตกตRางกัน          

ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

ตารางท่ี 3 

การเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ@ความไมCสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตGท่ีมีตCออุตสาหกรรม

โรงแรม จำแนกตามจังหวัดของสถานประกอบการ 
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ผลกระทบจากเหตุการณ6

ความไมRสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตC 

จังหวัดของสถานประกอบการ 

Sig. 
ปUตตานี  

(n=27) 

ยะลา  

(n=25) 

นราธิวาส  

(n=11) 

Mean Mean Mean 

1. ดCานการตลาด 3.281 3.160 3.073 0.358 

2. ดCานตCนทุนกิจการ 

3. ดCานแหลRงเงินทุน 

4. ดCานการบริหารจัดการ 

ภาพรวม 

3.481 3.568 3.564 0.725 

3.111 

3.326 

3.088 

3.592 

3.164 

3.491 

0.917 

0.210 

3.300 3.352 3.323 0.848 

     

จากตารางท่ี 3 ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอ

อุตสาหกรรมโรงแรมในภาพรวมทุกดCานท่ีจำแนกตามจังหวัดของสถานประกอบการ พบวRา จังหวัดของ

สถานประกอบการท่ีแตกตRางกัน ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอ

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 เม่ือพิจารณารายดCานท้ัง 

ดCานการตลาด ดCานตCนทุนกิจการ ดCานแหลRงเงินทุน และดCานการบริหารจัดการ พบวRา จังหวัดของสถาน

ประกอบการท่ีแตกตRางกัน ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอ

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

ตารางท่ี 4 

การเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ@ความไมCสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตGท่ีมีตCออุตสาหกรรม

โรงแรม จำแนกตามเงินทุน 

ผลกระทบจากเหตุการณ6

ความไมRสงบในสาม

จังหวัดชายแดนภาคใตC 

เงินทุน 

Sig. 
≤ 1 ลCานบาท 

(n=8) 

> 1-10 ลCานบาท

(n=38) 

> 10 ลCานบาท

(n=17) 

Mean Mean Mean 

1. ดCานการตลาด 3.325 3.195 3.141 0.624 

2. ดCานตCนทุนกิจการ 3.450 3.558 3.506 0.771 

3. ดCานแหลRงเงินทุน 2.925 3.158 3.094 0.482 

4. ดCานการบริหารจัดการ 

ภาพรวม 

3.100 

3.200 

3.574 

3.371 

3.376 

3.279 

0.060 

0.317 
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จากตารางท่ี 4 ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอ

อุตสาหกรรมโรงแรมในภาพรวมทุกดCานท่ีจำแนกตามเงินทุน พบวRา เงินทุนท่ีแตกตRางกัน ทำใหC 

ผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรม 

ไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 เม่ือพิจารณารายดCานท้ัง 4 ดCาน พบวRา เงินทุนท่ีแตกตRางกัน 

ทำใหCผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรม

โรงแรมไมRแตกตRางกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 

สรุปและอภิปรายผล  

ผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีมีระบบการบริหาร จังหวัดของสถานประกอบการ 

ประเภทโรงแรม เงินทุน และระยะเวลาการดำเนินกิจการท่ีแตกตRางกัน ไดCรับผลกระทบจากเหตุการณ6

ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีผลตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมดCานการตลาดดCานตCนทุน

กิจการ ดCานแหลRงเงินทุน และดCานการบริหารจัดการไมRแตกตRางกัน แตRหากมีประสบการณ6กับเหตุการณ6

ความไมRสงบท่ีแตกตRางกัน จะมีผลกระทบตRอผูCประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมดCานแหลRงเงินทุน

แตกตRางกัน และการมีประเภทโรงแรมท่ีแตกตRางกัน จะไดCรับผลกระทบดCานการบริหารจัดการแตกตRาง

กัน จากการเปรียบเทียบผลกระทบจากเหตุการณ6ความไมRสงบในชายแดนภาคใตCท่ีมีตRอผูCประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรม มีขCอสังเกตวRา ประสบการณ6ท่ีแตกตRางกันมีผลกระทบดCานแหลRงเงินทุนแตกตRางกัน 

โดยสถานประกอบการอุตสาหกรรมโรงแรมท่ีเคยเกิดเหตุการณ6ความรุนแรงในพ้ืนท่ีใกลCเคียงนาน ๆ คร้ัง

มีคRาเฉล่ียผลกระทบมากกวRาสถานประกอบการท่ีไมRมีเหตุการณ6เลย เน่ืองจากเม่ือเหตุการณ6เกิดข้ึนทำใหC

คนมาใชCบริการนCอยลงเพราะนักทRองเท่ียวกังวลถึงความไมRปลอดภัยท่ีอาจเกิดข้ึนกับตัวเอง สRงผลตRอ

อุตสาหกรรมโรงแรมสูญเสียรายไดCจากสRวนน้ีไป ซ่ึงแนRนอนวRารายไดCจากการขายหCองพักเปaนรายไดCหลัก

ท่ีสามารถเปaนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ จึงทำใหCการบริหารเงินทุนมีประสิทธิภาพลดลง รวมถึงการทำ

ธุรกรรมทางการเงินยากข้ึน รวมถึงสRงผลใหCธุรกิจขาดแหลRงเงินทุนท่ีเขCาสนับสนุนภายในธุรกิจเน่ืองจากมี 

ความเส่ียงสูง ซ่ึงตรงกับงานวิจัยของ อนุสรณ6 ธรรมใจ (2559) ท่ีพบวRา ผลกระทบของการกRอเหตุไมRสงบ

มีผลกระทบตRอการทRองเท่ียวความเช่ือม่ันของนักลงทุนโดยเฉพาะกองทุนตRางชาติในตลาดการเงินลดลง 

อาจเกิดการเทขายหุCนกลุRมโรงแรม หุCนเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจทRองเท่ียว กิจการท่ีมีธุรกรรมในภาคใตC ท้ังน้ี

เหตุระเบิดกRอความไมRสงบทำใหCโรงแรมในพ้ืนท่ีประกอบการมีการยกเลิกการจองหCองพัก รวมถึงจำนวน

นักทRองเท่ียวเฉล่ียรายวันลดลง ความเสียหายทางเศรษฐกิจและรายไดCท่ีสูญเสียไปมาจากรายไดC

ทRองเท่ียวจากนักทRองเท่ียวตRางชาติและในประเทศลดลง นอกจากน้ีอาจเกิดการชะลอตัวของภาคการ

ลงทุน สRงผลกระทบตRอธุรกิจท่ีขาดแหลRงเงิน และภาคการจCางงาน ตCนทุนการรักษาความปลอดภัยและ

ตCนทุนการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินชีวิตเพ่ิมข้ึน และปUจจุบันในสามจังหวัดชายแดนภาคใตCมี 

เกสต6เฮาส6และบังกะโลจำนวนนCอยและมีขนาดเล็ก และเปaนท่ีรูCจักนCอยกวRาโรงแรมหรือรีสอร6ท จึงเปaน              

สถานประกอบการท่ียากตRอการจดทะเบียน รวมไปถึงเหตุการณ6ความไมRสงบท่ีเกิดข้ึนกับสถาน
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ประกอบการจนไดCรับความเสียหาย จึงยากตRอการขอความชRวยเหลือจากหนRวยงานตRาง ๆ สRงผลใหCธุรกิจ

มีอุปสรรคในการวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ ซ่ึงสอดคลCองกับแนวคิดของ อนุชา กุลวิสุทธ์ิ (2559) 

กลRาววRา ผูCประกอบการโรงแรมท่ีไมRจดทะเบียน ชนิดไมRเลือกหนCา และไมRเลือกประเภทอสังหาริมทรัพย6 

หรือโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไมRจดทะเบียนคาดกันวRาจะเปaนกลุRมท่ีไดCรับผลกระทบรุนแรงท่ีสุด 

 

ข+อเสนอแนะ 

หนRวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขCองควรมีมาตรการท่ีสามารถชRวยเพ่ิมความม่ันใจในดCานความปลอดภัย

ใหCแกRนักทRองเท่ียวท่ีเดินทางมาทRองเท่ียวในสามจังหวัดชายแดนภาคใตC รวมถึงควรมีมาตรการใน 

การชRวยเหลือผูCประกอบการดCานแหลRงเงินทุนกับผูCท่ีไดCรับผลกระทบจากความไมRสงบ โดยเฉพาะอยRางย่ิง

กลุRมธุรกิจโรงแรมประเภทเกสต6เฮาส6และบังกะโล เพราะไดCรับผลกระทบและเปaนกลุRมท่ีมักไมRไดCข้ึน

ทะเบียนซ่ึงเม่ือเกิดปUญหาอาจทำใหCไมRไดCรับความชRวยเหลือ นอกจากน้ีหนRวยงานภาครัฐควรรRวมมือกับ

ภาคเอกชนหรือผูCประกอบการท่ีเปaนอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดใหญRและมีประสบการณ6เพ่ือจัดศูนย6

ฝ¦กอบรมผูCประกอบการและพนักงานใหCกับกลุRมอุตสาหกรรมโรงแรมขนาดเล็กหรือรายใหมR เพ่ือใหCการ

บริหารจัดการดCานตRาง ๆ เชRน ดCานตCนทุนกิจการ ดCานการบริหารจัดการ และดCานการตลาด สามารถ

รองรับกับสถานการณ6ความไมRสงบตRาง ๆ ในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใตC รวมถึงผูCประกอบการ

อุตสาหกรรมโรงแรมควรมีการปรับเปล่ียนการดำเนินงานและจัดการวางแผนในทุก ๆ ดCานใหCชัดเจนและ

สอดคลCองกับสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึน พรCอมรับมือกับสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีอยRางเหมาะสม เพ่ือใหC

กิจการสามารถดำเนินการและอยูRรอดภายใตCสถานการณ6ท่ีเกิดข้ึนตRอไปไดC 
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คุณลักษณะผู+ประกอบการและความสามารถทางการตลาดที่มีอิทธิพลต?อผลการ

ดำเนินงานของผู+ประกอบการสินค+านวัตกรรมในประเทศไทย 

The Influence of Entrepreneur Characteristics and Marketing Capabilities 

on Business Performance among Innovative Enterprise in Thailand 

 

อนัญญา เช้ือทอง Anunya  Chueatong1 
พัฒนิจ โกญจนาถ Pattanij  Gonejanart2 

 

บทคัดยHอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค5เพ่ือเปรียบเทียบระดับผลการดำเนินงานของสินคCานวัตกรรมใน

ประเทศไทยจำแนกตามคุณลักษณะของผูCประกอบการ ไดCแกK เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ5

ในการทำงาน และประสบการณ5ในการเขCารับการฝNกอบรม และศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะ

ผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการและความสามารถทางการตลาดท่ีมีตKอผลการ

ดำเนินงานสินคCานวัตกรรมของประเทศไทย โดยใชCวิธีการสKงแบบสอบถามออนไลน5ผKาน Email ใหCกับ

ผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมท่ีข้ึนทะเบียนสินคCาหรือมีโครงการสินคCานวัตกรรมท่ีไดCรับการสนับสนุน

จากสำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติ (สนช.) ซ่ึงผูCวิจัยไดCรับแบบสอบถามตอบกลับมาจำนวนท้ังส้ิน 321 

ฉบับและนำไปวิเคราะห5ผลตKอ สำหรับการวิเคราะห5ขCอมูลใชCสถิติเชิงพรรณนา ไดCแกK ความถ่ี รCอยละ 

คKาเฉล่ีย และคKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมไปถึงการใชCสถิติเชิงอนุมาน ไดCแกK t-test , F-test และการ

วิเคราะห5การถดถอยพหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบวKา ผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทยท่ีมีคุณลักษณะของ

ผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลท่ีตKางกันจะมีระดับผลการดำเนินงานตKางกันในปhจจัยดCาน เพศ อายุ  

และประสบการณ5ในการทำงาน  สKวนปhจจัยสKวนบุคคลในดCานระดับการศึกษาและประสบการณ5ในการ

เขCารับการฝNกอบรมมีระดับผลการดำเนินงานไมKแตกตKางกัน และพบวKาปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอผลการ

ดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย คือ คุณลักษณะดCานการมุKงเนCนความเปPน

ผูCประกอบการ (B = 0.236, t = 3.514) และปhจจัยดCานความสามารถทางการตลาด (B = 0.593, t = 

9.141) โดยท้ัง 2 ปhจจัย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตKอผลการดำเนินงานของสินคCานวัตกรรมในประเทศ

ไทย  และสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดำเนินงานของสินคCานวัตกรรมในประเทศไทยไดC
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รCอยละ 49.80 (R2 = 0.498)  ดังน้ันผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมควรใหCความสำคัญกับการดำเนินงาน

ดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการและความสามารถทางการตลาดใหCมากข้ึน เพราะจะมีสKวนชKวย

ใหCผลการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน 

 

คำสำคัญ: คุณลักษณะผูCประกอบการ การมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ ความสามารถทางการตลาด 

สินคCานวัตกรรม  ผลการดำเนินงาน 

 

Abstract 

The objectives of this study are to compare the performance of Thai innovation 

products, by entrepreneur characteristics e.g Gender, Ages, Educations, Works 

experience, and Training. To discover the influence of entrepreneur characteristics and 

market capability of Thai innovations products, the research utilizes online surveys, 

self-administered questionnaire on innovative enterprise whom registered or supported 

by the National Innovation Agency (Public Organization). A total of 321 respondents 

returned. These surveys proposed in this study are addressed by using several 

analytical procedures appropriate to addressing the specific hypotheses, descriptive 

Statistics (e.g. Frequency, Percentage, Mean, and Standard deviation), Inference 

Statistics in term of t-test F-test and Multiple Regression Analysis. 

The findings indicate that the various 3 characteristics (Gender, Ages, working 

experience) of entrepreneur appear to contribute through innovation performance but 

the Education and Training experience do not contribute to any innovation 

performance. The results also show that the entrepreneur orientation (B = 0.236, t = 

3.514) and market capability (B = 0.593, t = 9.141) statistically influence the innovation 

performance in Thailand. These factors can explain the Innovation products 

performance at 49.80 (R2 = 0.498). Therefore, the entrepreneur should mainly focus on 

entrepreneur orientation and marketing capabilities in order to enhance performance 

results and this may lead to successful business outcomes. 

 

Keywords: Entrepreneur characteristics, Entrepreneur Orientation, Marketing Capability, 

Innovative Products, Performance Outcome 
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บทนำ  

ประเทศไทย 4.0 เปPนวิสัยทัศน5เชิงนโยบายท่ีมีเป�าหมายสำคัญในการขับเคล่ือนประเทศในดCาน

ตKางๆเพ่ือกำหนดทิศทาง  จัดระบบ ปรับเปล่ียนและสรCางสรรค5แนวทางใหมKๆในการพัฒนาประเทศเพ่ือ

เตรียมความพรCอม  สรCางศักยภาพและความสามารถในการรับมือกับโอกาสหรือภัยคุกคามแบบใหมKๆท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยKางรวดเร็วและรุนแรง  ประเทศไทยจึงจำเปPนตCองมีการพัฒนาประเทศดCวยนวัตกรรม

ในทุกมิติ  เน่ืองจากนวัตกรรมถือวKาเปPนอีกเคร่ืองมือท่ีสำคัญท่ีจะทำใหCประเทศกCาวขCามปhญหาท่ีกำลัง

เผชิญอยูKในขณะน้ี  กลKาวคือ  นวัตกรรมอาศัยการใชCความรูCในหลากหลายสาขาในการสรCางสรรค5 “ส่ิง

ใหมK” เพ่ือท่ีจะสรCางใหCเกิดคุณคKาของส่ิงน้ันใหCดีกวKาเดิม และเกิดเปPนประโยชน5ท้ังทางดCานสังคมและ

เศรษฐกิจ  อยKางไรก็ตามผูCประกอบการดCานเทคโนโลยีและนวัตกรรมกำลังมีบทบาทท่ีสำคัญในประเทศ

ไทยเปPนอยKางมาก  เห็นไดCจากอัตราการขยายตัวท้ังทางดCานจำนวนผูCประกอบการและเงินลงทุนจากใน

และตKางประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนอยKางกCาวกระโดดเม่ือเปรียบเทียบกับ  2-3 ป�ท่ีผKานมา  นอกจากน้ีประเทศ

ไทยยังไดCรับการยอมรับดCานนวัตกรรมในระดับนานาชาติอยKางตKอเน่ือง  โดยท่ีอันดับความสามารถทาง

นวัตกรรมของประเทศไทยไดCรับการเล่ือนจากอันดับ 51 ไปเปPนอันดับท่ี 44 ในป� พ.ศ.2561 (สำนักงาน

นวัตกรรมกรรมแหKงชาติ, 2561) ซ่ึงถือวKาเปPนระบบนวัตกรรมท่ีมีการกCาวกระโดดมากท่ีสุดในโลก  โดย

ดัชนีนวัตกรรมโลก (Global Innovation Index; GII) ท่ีมีการจัดอันดับ 126 ประเทศ  ท้ังน้ีในประเทศ

ไทยเร่ิมมีการสรCางระบบสนับสนุนโครงการนวัตกรรมต้ังแตKป� พ.ศ.2547 เพ่ือยกระดับนวัตกรรมของ

ประเทศ หลังจากน้ันไดCมีการสKงเสริมและใหCการสนับสนุนจากทางภาครัฐโดยรายงานในป� 2561 

สำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติไดC พัฒนาและใหCการสนับสนุนโครงการ  มีวงเงินสนับสนุนรวม 

139,086,570 บาท กKอใหC เกิดการลงทุนรวมจากภาครัฐและเอกชนท้ังส้ิน 2,200,000,000 บาท 

(สำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติ, 2561) สะทCอนใหCเห็นอยKางชัดเจนวKาองค5กรภาคเอกชนของไทยน้ันมีการ

ต่ืนตัวในการสรCางนวัตกรรมและมีความพยายามพัฒนานวัตกรรมของตัวเองอยKางตKอเน่ือง  โดยมี

วัตถุประสงค5เพ่ือสรCางความสามารถทางการแขKงขัน  และสรCางผลการดำเนินงานตามท่ีองค5กรวางเอาไวC   

แตKอยKางไรก็ตามยังมีจำนวนผูCประกอบการท่ีสามารถดำเนินธุรกิจและประสบความสำเร็จอยูKเปPนจำนวน

นCอย (สำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติ, 2561) เน่ืองจากผูCประกอบการสKวนใหญKเปPนผูCเช่ียวชาญดCาน

เทคโนโลยีแตKขาดองค5ความรูCดCานการดำเนินธุรกิจ  การตลาด ตลอดจนขาดความชำนาญในดCานการทำ

ธุรกรรมตKางๆ ดังน้ันจึงจำเปPนอยKางย่ิงท่ีจะตCองมีแนวทางการในการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลการดำเนินงาน

ของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรม  และจากการศึกษางานวิจัยพบวKา   ปhจจัยดCานคุณลักษณะ

ผูCประกอบการท้ังปhจจัยสKวนบุคคล  ปhจจัยการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  และความสามารถ

ทางการตลาดลCวนเปPนปhจจัยท่ี มีความสัมพันธ5 กับผลการดำเนินงาน (วรายุ  ศิ รินนท5 , 2562;   

Zheng & Cui, 2007; Li, Huang และ Tsai, 2009; กฤศกร  จิรภานุ เมศ, 2553; Takata, 2016; 

Murray et al., 2011; Mu, 2015; Morgan et al., 2009; แคท รียา ชาปะวัง, 2549) แตK ยั งไมK มี
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งานวิจัยใดนำปhจจัยดCานคุณลักษณะผูCประกอบการและความสามารถทางการตลาดมาศึกษารKวมกันใน

บริบทของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย   

จากขCอมูลและปhญหาดังกลKาวจึงนำไปสูKการศึกษาเก่ียวกับปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงาน

ของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรม โดยมุKงเนCนไปท่ีปhจจัยทางดCานคุณลักษณะผูCประกอบการและ

ความสามารถทางการตลาดเปPนหลัก  ขCอคCนพบท่ีไดCจะสามารถเปPนแนวทางในการนำไปประยุกต5เพ่ือ

เพ่ิมผลการดำเนินงานและเสริมสรCางศักยภาพในการแขKงขันใหCกับผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมไทย

ตKอไปไดC 

 

วัตถุประสงคXการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับผลการดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย

จำแนกตามคุณลักษณะผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคล  

 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของคุณลักษณะผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการและ

ความสามารถทางการตลาดท่ีมีตKอผลการดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย 

 

ทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 

 คุณลักษณะผูaประกอบการ (Entrepreneur Characteristics)   

 ผูCประกอบการ หมายถึง บุคคลท่ีจัดต้ังองค5กรหรือธุรกิจใหมKข้ึนมา  โดยใชCทรัพยากรท่ีมีเพ่ือ

ประคับประคอง  และมุKงหวังตCองการใหCธุรกิจท่ีต้ังข้ึนมาน้ันเจริญเติบโคกCาวหนCา โดยตCองเผชิญกับความ

เส่ียงท่ีจะเกิดข้ึน เพ่ือแสวงหาโอกาสและหวังผลกำไรหรือผลประโยชน5จากการดำเนินงานของธุรกิจ  

ดังน้ันคุณลักษณะผูCประกอบการ ยKอมหมายถึงลักษณะประจำตัว ตัวบKงช้ีหรือส่ิงท่ีปรากฏใหCเห็นเก่ียวกับ

ผูCประกอบการ 

ปณิศา มีจินดาและศิริวรรณ  เสรีรัตน5 (2554) กลKาววKา  สภาพแวดลCอมดCานประชากรศาสตร5  

เปPนการวิเคราะห5ลักษณะของประชากรในดCานตKางๆ ซ่ึงถือวKาเปPนลักษณะท่ีสำคัญและมีสถิติท่ีสามารถ

วัดไดCวKา คนท่ีมีลักษณะประชากรศาสตร5แตกตKางกัน  จะมีลักษณะทางจิตวิทยาท่ีตKางกันและเปPนปhจจัยท่ี

มีสKวนในการกำหนดรูปแบบการบริโภค การดำรงชีวิต การทำงานและการผลิตของบุคคลน้ันๆ  และจาก

งานวิจัยท่ีผKานมาพบวKาคุณลักษณะผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลท่ีตKางกัน จะมีระดับผลการ

ดำเนินงานท่ีแตกตKางกัน (Sinha, 1996; Kristiansen et al., 2003; Mazzarol et al., 1999) ดังน้ัน

ผูCวิจัยจึงเลือกปhจจัยดCานคุณลักษณะผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลมาเปPนสKวนหน่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี 

โดยจะศึกษา 5 คุณลักษณะ ไดCแกK  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ5ในการทำงาน และ

ประสบการณ5ในการเขCารับการฝNกอบรม ซ่ึงสามารถต้ังสมมติฐานขCอท่ี 1 ไดCดังน้ี 

H1 : ผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมท่ีมีคุณลักษณะผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลตKางกัน 

จะมีระดับผลการดำเนินงานท่ีแตกตKางกัน 
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คุณลักษณะดaานการมุHงเนaนความเปgนผูaประกอบการ (Entrepreneur Orientation) 

Lumpkin and Dess (1996)  ใหCความหมายของการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  หมายถึง  

หลักปฏิบัติการตัดสินใจ  กระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธ5ท่ีผูCประกอบการใชCในการนําองค5กรไปสูK

องค5กรแหKงการประกอบการ (Entrepreneurial Firm)  เพ่ือใหCเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ซ่ึงจะมีความ

เก่ียวขCองกันกับการกระทําหรือการปฏิบัติอยKางสม่ำเสมอ นอกจากน้ี Lumpkin and Dess (1996) ยัง

กลKาววKา  คุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  เปPนสKวนประกอบท่ีสําคัญสําหรับองค5กรท่ี

ประสบความสําเร็จ ผูCประกอบการท่ีโดดเดKนจะสKงผลตKอประสิทธิภาพของธุรกิจในดCานตKาง ๆ  ไดCแกK 

การเติบโตของยอดขาย  สKวนแบKงการตลาด  กําไร  ผลประกอบการโดยรวมและความพึงพอใจของผูCถือ

หุCน  โดยมีปhจจัยเก่ียวกับสภาพแวดลCอมและปhจจัยท่ีเก่ียวกับองค5กรท่ีสKงผลตKอความสัมพันธ5ระหวKาง

คุณลักษณะของผูCประกอบการและความสําเร็จของธุรกิจ  เปPนไปทิศทางเดียวกับ Frese (2000) อธิบาย

วKาคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการมีสKวนชKวยใหCบุคคลน้ันเกิดความสําเร็จในการดําเนิน

ธุรกิจ  และจากงานวิจัยท่ีเก่ียวขCองพบวKาการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการมีความสัมพันธ5ทางบวกตKอ

การดำเนินงาน (Zheng & Cui, 2007; Li, Huang & Tsai, 2009; Awang, 2009) ดังน้ันผูCวิจัยจึงเลือก

ปhจจัยคุณลักษณะผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการมาเปPนสKวนหน่ึงในการวิจัยคร้ัง

น้ี โดยจะศึกษาภายใตC 5 องค5ประกอบ (Lumpkin and Dess 1996) ไดCแกK ความเปPนตัวของตัวเอง 

ความมีนวัตกรรม ความกลCาเส่ียง การดำเนินงานเชิงรุก และความกCาวรCาวในการแขKงขัน  ซ่ึงสามารถ

ต้ังสมมติฐานขCอท่ี 2 ไดCดังน้ี 

 H2 : คุณลักษณะผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการมีอิทธิพลตKอผลการ

ดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย 

ความสามารถทางการตลาด (Marketing Capability) 

 ความสามารถทางการตลาด  หมายถึง  ความสามารถในการผสมผสานการ ใชCทักษะ ความรูC 

ทรัพยากรภายในองค5กร  เพ่ือใหCเกิดความสามารถในการตอบสนองความตCองการของตลาด  และเพ่ิม

คุณคKาของสินคCาและบริการเพ่ือใหCองค5กรน้ันสามารถท่ีจะแขKงขันในทางการตลาดไดC (Day, 1994)   

อีกท้ัง Mu (2015) ไดCทำการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบของความสามารถทางการตลาดจากภายนอกสูK

ภายในท่ีมีผลตKอการพัฒนาผลิตภัณฑ5ใหมK  พบวKาประกอบดCวย 3 สKวน ไดCแกK  ความสามารถทาง

การตลาดจากภายนอกสูKภายใน  ความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด และ

ความสามารถในการสรCางความผูกพันกับลูกคCา  นอกจากน้ียังมีสKวนประสมทางการตลาด  ซ่ึงหมายถึง

ตัวแปรทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมไดCโดยบริษัทมักจะนำมาใชCประกอบรKวมกันเพ่ือตอบสนองความ

พึงพอใจแกKกลุKมลูกคCาเป�าหมาย (ศิริวรรณ เสรีรัตน5 และคณะ, 2552)  จากงานวิจัยท่ีผKานมาพบวKา  

ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงาน (Takata, 2016; Murray et al., 2011; Mu, 

2015; Morgan et al., 2009; แคทลียา ชาปะวัง, 2549)  จะเห็นไดCวKาความสามารถทางการตลาดมี

ความสำคัญเปPนอยKางย่ิงในการดำเนินธุรกิจ  โดยเฉพาะในประเภทของสินคCานวัตกรรมท่ีมีการพัฒนาส่ิง
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ใหมKตามเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูKตลอดเวลา  ดังน้ันผูCวิจัยจึงเลือกปhจจัยดCานความสามารถทาง

การตลาดมาเปPนสKวนหน่ึงในการวิจัยคร้ังน้ี โดยท่ีจะศึกษาภายใน 7 องค5ประกอบ ไดCแกK ความสามารถ

ในดCานผลิตภัณฑ5 ความสามารถในการกำหนดราคา ความสามารถในการจัดจำหนKาย/กระจายสินคCา 

ความสามารถในการส่ือสารทางการตลาด  ความสามารถทางการตลาดจากภายนอกสูKภายใน  

ความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด และความสามารถในการสรCางความผูกพันกับ

ลูกคCาความสามารถในการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด ซ่ึงสามารถต้ังขCอสมมติฐานขCอท่ี 3 ไดCดังน้ี 

 H3 : ความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCา

นวัตกรรมในประเทศไทย  

 

จากสมมติฐานสามารถสรุปเปPนกรอบแนวคิดไดC ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

วิธีดำเนินงานวิจัย 

กลุKมตัวอยKางท่ีใชCในการวิจัย คือ ผูCประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนผลิตสินคCาหรือมีโครงการท่ีไดCรับ

การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติ (สนช.) ต้ังแตKป�พ.ศ. 2550 จนถึง พ.ศ. 2562 จำนวน

ท้ังส้ิน 947 ผูCประกอบการ สำหรับวิธีเขCาถึงกลุKมตัวอยKางทำไดCโดยสKงแบบสอบถามผKานทางระบบ

ออนไลน5ออนไลน5ไปยังท่ีอยูK Email ของผูCประกอบการ และไดCรับการตอบกลับ 332 ฉบับซ่ึงเเปPน

ผลการดำเนินงานของ
ผู/ประกอบการสินค/านวัตกรรม 
- ด]านการเงิน 
- ด]านลูกค]า 
- ด]านธุรกิจภายในองคBกร 
- ด]านการเรียนรู]และการ
เจริญเติบโต 
 
 
 

คุณลักษณะผู/ประกอบการ (ป?จจัยสBวนบุคคล) 
- เพศ    
- อายุ 
- ระดับการศึกษา   
- ประสบการณBในการทำงาน 
- ประสบการณBในการเข]ารับการฝdกอบรบ 
 คุณลักษณะผู/ประกอบการ (การมุBงความเปDนผู/ประกอบการ) 
- ความเปeนตัวของตัวเอง   
- ความมีนวัตกรรม 
- ความกล]าเสี่ยง   
- การดำเนินงานเชิงรุก 
- ความก]าวร]าวในการแขfงขัน 
 

ความสามารถทางการตลาด 
- ความสามารถในด]านผลิตภัณฑB 
- ความสามารถในการกำหนดราคา 
- ความสามารถในการจัดจำหนfาย/การกระจายสินค]า 
- ความสามารถในการสื่อสารทางการตลาด 
- ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวของตลาด 
- ความสามารถในการสร]างความผูกพันกับลูกค]า 
- ความสามารถในการเชื่อมโยงของพันธมิตรทางการค]า 
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แบบสอบถามท่ีสมบูรณ5สามารถนำไปวิเคราะห5ผลตKอไดCจำนวน 321 ฉบับคิดเปPนรCอยละ 33.89 สำหรับ

สถิติท่ีใชCไดCแกK สถิติความถ่ี รCอยละ คKาเฉล่ีย คKาเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test F-test และการวิเคราะห5การ

ถดถอยพหุคูณ 

เคร่ืองมือท่ีใชCในการวิจัย เปPนแบบสอบถามปลายป§ด แบKงเปPน 4 ตอน   

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลักษณะผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลจำนวน 5 ขCอ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปhจจัยคุณลักษณะผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ 

(Entrepreneurial Orientation) โดยมีการพัฒนามาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ วรายุ  ศิรินันท5 

(2562) จำนวน 16 ขCอ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามปhจจัยดCานความสามารถทางการตลาด (Marketing Capabilities)  โดย

พัฒนามาจากแบบสอบถามงานวิจัยของ Kayabasi & Mtetwa (2016) จำนวน 13 ขCอ และพัฒนา

แบบสอบถามมาจากงานวิจัยของ  Mu (2015) จำนวน 16 ขCอ  

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามผลการดำเนินงาน  ผูCวิจัยไดCพัฒนามาจากแบบสอบถามในงานวิจัยของ 

วศินี เทพรำพึง (2555) จำนวนท้ังส้ิน 13 ขCอ 

ผูCวิจัยไดCตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถามท่ีใชCในการวิจัยโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) มีคKาดัชนี IOC มากกวKา 0.50 และคKาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถามดCานคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  ความสามารถทางการตลาด และผล

การดำเนินงาน มีคKาความเช่ือม่ันเทKากับ 0.941, 0.967 และ 0.954 ตามลำดับ โดยคKาความเช่ือม่ันรวม

ของแบบสอบถามเทKากับ 0.978 

 

ผลการวิจัย 

ตารางท่ี 1 

ลักษณะป?จจัยของกลุAมตัวอยAาง 

ขCอมูลสKวนบุคคล/คุณลักษณะสถานประกอบการ จำนวน รCอยละ 

เพศ 

       ชาย 

       หญิง 

 

168 

153 

 

52.3 

47.7 

อายุ  

       ต่ำกวKา 30 ป� 

       31 – 35 ป� 

       36 – 40 ป� 

       41 – 45 ป� 

       46 ป�ข้ึนไป 

 

51 

54 

51 

48 

117 

 

15.9 

16.8 

15.9 

15.0 

36.4 
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ตารางท่ี 1 

ลักษณะป?จจัยของกลุAมตัวอยAาง (ตAอ) 

ระดับการศึกษา 

       อนุปริญญาตรี/ต่ำกวKาอนุปริญญา 

       ปริญญาตรี 

       ปริญญาโท 

       สูงกวKาปริญญาโท 

 

27 

183 

93 

18 

 

8.4 

57.0 

29.0 

5.6 

ประสบการณ5ในการทำงาน 

       ไมKมี  

        บริษัทในสังกัดรัฐ 

        บริษัทเอกชน 

        บริษัทของตนเอง 

 

6 

39 

177 

99 

 

1.9 

12.1 

55.1 

30.8 

ประสบการณ5ในการเขCารับการฝNกอบรม 

        ไมKมี 

         1-2 ดCาน 

         3-4 ดCาน 

         5 ดCานข้ึนไป 

 

51 

147 

75 

48 

 

15.9 

45.8 

23.4 

15.0 

 

ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผูaประกอบการดaานการมุHงเนaนความเปgนผูaประกอบการของ

กลุHมตัวอยHาง 

จากกลุKมตัวอยKาง พบวKา ผูCประกอบการมีคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการในภาร

รวมอยูKในระดับมาก ( = 3.94 , S.D.=0.61) เม่ือพิจารณารายดCานสามารถเรียงลำดับในแตKละดCานจาก

คKาเฉล่ียมากไปนCอย ดังน้ี  ความมีนวัตกรรม ( = 4.12 , S.D.=0.67) ความเปPนตัวของตัวเอง ( = 

4.08 , S.D.=0.61) การดำเนินงานเชิงรุก ( = 3.99 , S.D.=0.68) ความกลCาเส่ียง  ( = 3.93 , 

S.D.=0.79)  และความกCาวรCาวในการแขKงขัน ( = 3.57 , S.D.=0.81) ตามลำดับ 

 

ระดับความคิดเห็นคุณลักษณะผูaประกอบการดaานความสามารถทางการตลาดของกลุHม

ตัวอยHาง 

จากกลุKมตัวอยKาง พบวKา ผูCประกอบการมีความสามารถทางการตลาดในภาพรวมอยูKในระดับ

มาก ( = 3.70 , S.D.=0.63) เม่ือพิจารณารายดCานสามารถเรียงลำดับในแตKละดCานจากคKาเฉล่ียมากไป

นCอย ดังน้ี  ดC านความสามาถในการสรCางความผูกพัน กับ ลูกคC า ( = 3.98, S.D.=0.66) ดC าน
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ความสามารถในดCานผลิตภัณฑ5 ( = 3.76, S.D.=0.74) ดCานความสามารถในการจัดจำหนKาย/กระจาย

สินคCา ( = 3.70, S.D.=0.95) ดCานความสามารถในการเช่ือมโยงพันธมิตรทางการคCา    ( = 3.69, 

S.D.=0.76) ดCานความสามารถในการกำหนดราคา ( = 3.60, S.D.=0.65) ดCานความสามารถในการ

ติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด ( = 3.55, S.D.=0.70) และดCานความสามารถในการส่ือสารทาง

การตลาดอยูKในระดับปานกลาง ( = 3.36, S.D.=1.04) ตามลำดับ 

 ระดับผลการดำเนินงานของกลุHมตัวอยHาง 

 จากกลุKมตัวอยKาง พบวKา ผูCประกอบการมีระดับผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูKในระดับดี   

( = 3.60 , S.D.=0.80) เม่ือพิจารณารายดCานสามารถเรียงลำดับในแตKละดCานจากคKาเฉล่ียมากไปนCอย 

ดังน้ี ดCานกระบวนธุรกิจภายในองค5กร ( = 3.71 , S.D.=0.73) ดCานลูกคCา ( = 3.67 , S.D.=0.79) 

ดCานการเรียนรูCและการเจริญเติบโต ( = 3.67 , S.D.=0.75) และดCานการเงินอยูKในระดับปานกลาง     

( = 3.40 , S.D.=0.80) ตามลำดับ 

  ความแตกตHางของผลการดำเนินงานของผูaประกอบการสินคaานวัตกรรมจำแนกตาม

คุณลักษณะดaานปqจจัยสHวนบุคคลของผูaประกอบการ  

คุณลักษณะของผูCประกอบการดCานปhจจัยสKวนบุคคลท่ีแตกตKางกันจะมีระดับผลการดำเนินงาน

โดยรวมแตกตKางกัน มี 3 ปhจจัย  ไดCแกK  (1) เพศ (t(คKาองศาอิสระ) = คKาt, p = .004 ) พบวKา เพศหญิงมี

ระดับผลการดำเนินงานท่ีสูงกวKาเพศชายในผลดำเนินงานดCานลูกคCาและดCานกระบวนการธุรกิจภายใน

องค5กร (2) อายุ (F(คKาdfระหวKางกลุKม,dfภายในกลุKม) = คKาF, p = .000) พบวKาอายุของผูCประกอบการ

ตKางกันมีผลการดำเนินงานในแตKละดCานแตกตKางกัน โดยชKวงอายุผูCประกอบการท่ีนCอยกวKา 30 ป� มีผล

การดำเนินงานมากท่ีสุด (3) ประสบการณ5ในการทำงาน (F(คKาdfระหวKางกลุKม,dfภายในกลุKม) = คKาF,    

p = .000) พบวKาผูCประกอบการท่ีเคยทำงานในสังกัดรัฐบาลจะมีผลการดำเนินงานมากท่ีสุดและแตKละ

ดCานแตกตKางกัน  นอกจากน้ีปhจจัยสKวนบุคคลในดCาน ระดับการศึกษาและประสบการณ5ในการเขCารับการ

ฝNกอบรมท่ีตKางกันมีระดับผลการดำเนินงานสินคCานวัตกรรมท่ีไมKแตกตKางกัน (F (คKาdfระหวKางกลุKม,      

df ภายในกลุKม) = คKา F, p = .679) 

อิทธิพลคุณลักษณะการมุHงเนaนความเปgนผูaประกอบการและความสามารถทางการตลาดท่ีมี

ผลตHอผลการดำเนินงานของผูaประกอบการสินคaานวัตกรรมในประเทศไทย  

 ปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย คือ 

คุณลักษณะผูCประกอบการดCานการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ (B = 0.236, t = 3.514) และปhจจัย

ดCานความสามารถทางการตลาด (B = 0.593, t = 9.141) โดยท้ัง 2 ปhจจัยดังกลKาวมีอิทธิพลทางตรงเชิง

บวกตKอผลการดำเนินงานของสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย น่ันหมายความวKา ถCาคุณลักษณะการ

มุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการและความสามารถทางการตลาดมีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน จะทำใหCผล

การดำเนินงานสินคCานวัตกรรมเพ่ิมข้ึนเชKนกัน โดยปhจจัยดCานความสามารถทางการตลาดมีอิทธิพลตKอผล
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การดำเนินงานของผูCประกอบการมากกวKาปhจจัยดCานคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  

นอกจากน้ีท้ัง 2 ปhจจัยดังกลKาวสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการดำเนินงานของผูCประกอบการ

สินคCานวัตกรรมในประเทศไทยไดCรCอยละ 49.80 (R2 = 0.498)  แสดงดังตารางท่ี  2 

 

ตารางท่ี 2 

แสดงคAาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของแตAละป?จจัยท่ีมีตAอผลการดำเนินงานของสินคLานวัตกรรมในประเทศ

ไทย  

ตัวแปร 

Unstandardaized 

Coefficients 

Standardaized 

Coefficients t Sig. 

B S.E. Beta 

ค<าคงที่ (Constant) 0.471 0.186  2.529* 0.012 

คุณลักษณะผูVประกอบการดVานการ

มุ<งเนVนความเป]นผูVประกอบการ (X1) 

0.236 0.067 0.207 3.514* 0.001 

ความสามารถทางการตลาด (X2) 0.593 0.065 0.539 9.141* 0.000 

R = 0.706 ; R2 = 0.498 ; R2
adj = 0.495 ; F = 157.776 

หมายเหตุ * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

การอภิปรายผล 

1. คุณลักษณะผูaประกอบการดaานปqจจัยสHวนบุคคล  พบวKา  เพศ อายุ และประสบการณ5ใน

การทำงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมท่ีตKางกันมีผลการดำเนินงานท่ีแตกตKางกัน  สอดคลCองกับ 

Islam et al. (2011) เปPนบางสKวน  โดยเพศหญิงมีผลการดำเนินงานสูงกวKาเพศชาย ขัดแยCงกับงานวิจัย

ของ Mazzarol, Volery, Doss & Thein (1999) ท่ีศึกษาปhจจัยท่ีมีอิทธิพลตKอการกKอต้ังธุรกิจขนาดเล็ก

แลCวพบวKา ผูCประกอบการเพศหญิงมีโอกาสกKอต้ังธุรกิจนCอยกวKาเพศชาย และผูCประกอบการณ5ท่ีมี

ประสบการณ5ในการทำงานสังกัดรัฐบาลจะมีผลการดำเนินงานสูงสุด ขัดแยCงกับ Mazzarol et al. 

(1999) ท่ีพบวKาการจCางงานจากหนKวยงานรัฐบาลมากKอนจะมีโอกาสนCอยท่ีจะประสบความสำเร็จในการ

เปPนผูCกKอต้ังกิจการ  ท้ังน้ีอาจเปPนเพราะกลุKมตัวอยKางของงานวิจัยฉบับน้ีเปPนผูCประกอบการท่ีไดCรับการ

สนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติ  ซ่ึงถือเปPนการสนับสนุนจากรัฐบาล  ทำใหCผูCประกอบการท่ี

เคยทำงานในสังกัดรัฐบาลมากKอนเขCาใจในกระบวนการและข้ันตอนในการดำเนินงานบางสKวนไดCดีกวKา  

จึงมีระดับผลการดำเนินงานท่ีดีกวKา  

2. คุณลักษณะผูaประกอบการดaานการมุHงเนaนความเปgนผูaประกอบการ พบวKา อิทธิพลตKอผล

การดำเนินงานของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมในประเทศไทย เปPนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไวC 

สอดคลCองกับงานวิจัยของ กฤศกร  จิรภานุเมศ (2553), Zheng & Cui (2007), Li, Huang & Tsai 

(2009) Awang (2009) พบวKา  การมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการดCานความสามารถทางนวัตกรรม   

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ความเปPนตัวของตัวเอง  ความกลCาเส่ียง  การดำเนินงานเชิงรุก และการแขKงขันเชิงรุกมีผลตKอผลการ

ดำเนินงานขององค5กร อีกท้ัง วรายุ  ศิรินนท5 (2562) ท่ีพบวKา การดำเนินงานเชิงรุกและความมี

นวัตกรรมสKงผลตKอผลการดำเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการใน

งานวิจัยน้ี ไดCแกK ความเปPนตัวของตัวเอง  การมีนวัตกรรม  ความกลCาเส่ียง  การดำเนินงานเชิงรุก และ

ความกCาวรCาวในการแขKงขัน  โดยคุณลักษณะการมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการท่ีโดดเดKนของ

ผูCประกอบการสินคCานวัตกรรม คือ ความมีนวัตกรรม และความเปPนตัวของตัวเอง  สามารถเห็นไดCจาก

ลักษณะของธุรกิจสินคCานวัตกรรมอยKางชัดเจน และดCานความกCาวรCาวในการแขKงขันนCอยท่ีสุด อาจเปPน

เพราะสินคCานวัตกรรมเปPนสินคCาท่ีมีการคิดคCนใหมK หรือมีการพัฒนาจากของเดิมใหCดีข้ึน  ทำใหCมีคูKแขKง

ขันในตลาดนCอยจึงไมKมีการแขKงขันท่ีรุนแรงมากนัก   

3. ความสามารถทางการตลาด  พบวKา มีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงานของผูCประกอบการ

สินคCานวัตกรรมในประเทศไทย  เปPนไปตามสมมติฐาน  สอดคลCองกับงานวิจัยของ Takata (2016) , 

Murray et al. (2011) พบวKา ความสามารถทางการตลาด 4 ดCาน ไดCแกK ความสามารถในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ5ใหมK การกำหนดราคา  การจัดการชKองทางจำหนKาย และความสามารถในการส่ือสารทาง

การตลาดมีอิทธิพลตKอผลการดำเนินงานมาก และMu (2015) พบวKา การติดตามความเคล่ือนไหวของ

ตลาด  การสรCางความผูกพันกับลูกคCา และการเช่ือมโยงพันธมิตรทางการคCามีผลเชิงบวกตKอผล

ดำเนินงานเชKนเดียวกับ Morgan et al. (2009) ท่ีพบวKาการติดตามความเคล่ือนไหวของตลาด  การ

บริหารตราสินคCา การสรCางความผูกพันกับลูกคCา  สKงผลเชิงบวกกับผลการดำเนินงาน  นอกจากน้ี  

แคทรียา ชาปะวัง (2549) พบวKา การดำเนินงานท่ีมุKงเนCนการตลาดและลูกคCา มีความสัมพันธ5เชิงบวกกับ

ผลการดำเนินงานท่ีเปPนตัวเงิน  ท้ังน้ีจากการศึกษาจะเห็นไดCวKาความสามารถทางการตลาดคือกลยุทธ5ท่ี

สำคัญของธุรกิจในหลายแขนงสำหรับความไดCเปรียบในการแขKงขัน  สรCางมูลคKาใหCกับธุรกิจเพ่ือสรCางผล

การดำเนินงานท่ีดีกวKาคูKแขKงในตลาดรวมถึงในบริบทของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมก็สKงผล

เชKนเดียวกัน 

 

ขaอเสนอแนะและขaอจำกัดจากงานวิจัย  

 ผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมควรใหCความสำคัญและทบทวนในเร่ืองของคุณลักษณะปhจจัย

สKวนบุคคล ผูCวิจัยพบวKาเพศหญิงมีระดับผลการดำเนินงานสูงกวKาเพศชายในดCานของลูกคCาและ

กระบวนการธุรกิจภายในองค5กร  เพราะฉะน้ัน ผูCประกอบการสามารถมอบหมายตำแหนKงหนCาท่ีใหC

ผูCดูแลท่ีเปPนเพศหญิงในการติดตKอประสานงานกับลูกคCาท้ังลูกคCาใหมKและลูกคCาเกKา  อีกท้ังในสKวนของ

คุณลักษณะดCานมุKงเนCนความเปPนผูCประกอบการ  ผูCประกอบการควรมุKงเนCนไปท่ีดCานการทำงานเชิงรุก

และความกลCาเส่ียงใหCมากข้ึน ผูCวิจัยเสนอใหCผูCประกอบการติดตามแนวโนCมความนิยมของลูกคCา   

ความคิดเห็นขCอติชมและตอบสนองตKอความตCองการของลูกคCาอยKางรวดเร็ว  รวมถึงเม่ือผูCประกอบการ

เห็นโอกาสทางธุรกิจใดท่ีเกิดข้ึนแลCวควรเขCาไปทำใหCเกิดประโยชน5ใหCมากข้ึน อาทิเชKน นโยบายของ
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สำนักงานนวัตกรรมแหKงชาติท่ีสนับสนุนใหCเกิดการเช่ือมระบบนวัตกรรมโลก  เปPนการเป§ดโอกาสใหC

ผูCประกอบการสามารถพัฒนาตลาดนานาชาติและสามารถหาหุCนสKวนทางนวัตกรรมจากท่ัวโลกเพ่ือ

พัฒนาธุรกิจไดC  เพราะฉะน้ันถือเปPนโอกาสในธุรกิจท่ีสำคัญท่ีผูCประกอบการควรเขCารKวมอยKางย่ิง  และใน

สKวนของความสามารถทางการตลาด ผูCประกอบการควรตรวจสอบและพัฒนาเพ่ิมเติมในดCานการส่ือสาร

ทางการตลาดใหCธุรกิจเปPนท่ีรูCจักแพรKหลายมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากสินคCานวัตกรรมอาจจะเปPนส่ิงใหมKของ

ตลาดท่ียังไมKเปPนท่ีรูCจักมากนักของกลุKมลูกคCา  ท้ังในดCานการออกแบบและดำเนินการโฆษณาในส่ือ

รูปแบบตKางๆ อาทิเชKน ส่ือออนไลน5 และติดตามดูทิศทางความเคล่ือนไหวของตลาดของสินคCาของธุรกิจ

เพ่ือนำมาวางแผนการตลาดใหCเกิดประโยชน5ตKอธุรกิจใหCมากท่ีสุด  นอกจากน้ีดCานผลการดำเนินงานควร

มีการดูแล ตรวจสอบและควบคุมใหCชัดเจนมากย่ิงข้ึน เพราะผลการดำเนินงานดCานการเงินยังอยูKในระดับ

ปานกลาง โดยเฉพาะอยKางย่ิงผลการดำเนินงานดCานการเงิน โดยผูCประกอบการควรใหCความสำคัญใน

เร่ืองของตCนทุนและคKาใชCจKายใหCมากข้ึน  ผูCวิจัยแนะนำใหCทำบัญชีงบกำไรขาดทุนเพ่ือจะไดCวิเคราะห5ถึง

ปhจจัยของตCนทุนท่ีแทCจริงของธุรกิจไดCอยKางชัดเจน   

 สำหรับการวิจัยคร้ังตKอไปควรศึกษาถึงปhจจัยอ่ืนๆเพ่ิมข้ึน  เชKน ปhจจัยดCานรูปแบบการบริหาร

เชิงกลยุทธ5ท่ีสKงผลตKอการดำเนินงาน หรือมีการจำกัดขนาดธุรกิจของผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมใหC

อยูKในระดับเดียวกัน  เปPนตCน  นอกจากน้ีในการวิจัยคร้ังตKอไปอาจมีการศึกษาในมุมมองของผูCบริโภคใน

บริบทของสินคCานวัตกรรมเพ่ิมเติม  เน่ืองจากการประเมินจากกมุมมองของผูCประกอบการทำใหCมีการ

ประเมินในดCานตKางๆคKอนขCางสูง 

 ขCอจำกัดจากการวิจัยในคร้ังน้ี เน่ืองจากกลุKมตัวอยKางเปPนผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมท่ีไดCรับ

การสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมหรือรัฐบาล  เพราะฉะน้ันหากตCองการนำผลการวิจัยไปปรับใชCกับ

กลุKมตัวอยKางผูCประกอบการสินคCานวัตกรรมทุกกลุKม  อาจจะตCองพิจารณาปhจจัยและบริบทอ่ืนๆ เพ่ิมเติม  
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บทคัดย*อ      

         การวิจัยมีวัตถุประสงค4 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4ใน

มุมมองของผูCเขCาใชCบริการ และเพ่ือศึกษาปMจจัยท่ีสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล

ตรังรวมแพทย4 เคร่ืองมือท่ีใชCในการศึกษา และเก็บรวบรวมขCอมูล คือ แบบสอบถาม โดยสุNมกลุNม

ตัวอยNางจากผูCมาใชCบริการในแผนกผูCปPวยใน จำนวน 295 คน  

         ผลการวิจัย พบวNา ผูCตอบแบบสอบถามสNวนใหญNเปVนเพศหญิง อยูNในชNวงอายุ 19 - 35 ปZ มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ4การมาใชCบริการมากกวNา 1 คร้ัง มีสิทธิการรักษาแบบอ่ืน ๆ หรือ

ป ระ กัน เอกชน  คุณ ภ าพ การใหC บ ริก ารขอ งโรงพ ยาบ าล โดยรวมอ ยูN ใน ระ ดั บ ม าก ท่ี สุ ด                         

(x̄ = 4.53 , S.D. = 0.62) เม่ือพิจารณาเปVนรายดCาน พบวNา ดCานการเอาใจใสN ประเด็นการไดCรับการดูแล

เอาใจใสNผูC รับบริการ อยูNในระดับมากท่ีสุด (x̄ = 4.61 , S.D. = 0.59) และดCานการตอบสนองตNอ

ผูC รับบริการ ประเด็นการมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ ในเร่ืองของการรักษา อยูNในระดับนCอยท่ีสุด                                   

(x̄ = 4.38 , S.D. = 0.65) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวNา ปMจจัยลักษณะสNวนบุคคลท่ีประกอบดCวย 

เพศ อายุ และระดับการศึกษาของผูCมาใชCบริการในแผนกผูCปPวยในท่ีแตกตNางกัน มีผลตNอความพึงพอใจใน

คุณภาพการใหCบริการไมNแตกตNางกัน ปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการท่ีแตกตNางกันมีผลตNอความ
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พึงพอใจในคุณภาพการใหCบริการไมNแตกตNางกัน และปMจจัยดCานสิทธิการรักษาท่ีแตกตNางกันมีผลตNอความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหCบริการแตกตNางกัน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

คำสำคัญ: คุณภาพการใหCบริการ  โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 

 

Abstract   

         The objectives of this study were to investigate the service quality level and its 

affecting factors at Trang Ruampat Hospital, a private hospital in Trang province. The 

instrument used for data collection was a closed-ended questionnaire. A sample of 

295 service recipients of the Inpatients Department were randomly selected.  

         The results of this study showed that the majority of respondents were females 

aged between 19-35 with a bachelor’s degree, who have received the service more 

than once. Besides this, they also receive other medical benefits or private insurance. 

The overall service quality of the hospital was found at the highest level (x̄ = 4.53, S.D 

= 0.62). When considering individual aspects, patient care, in terms of taking care of 

service recipients, was found at the highest level (x̄ = 4.61, S.D. = 0.59), whereas 

responsiveness to service recipients, in terms of  participation in decision making 

regarding medical treatment, was found at the lowest level (x̄ = 4.38, S.D. = 0.65). The 

hypothesis testing results showed that different personal factors including gender, age, 

education, service receipt experience, had no effect on the service quality satisfaction 

among the respondents. Different  medical benefits  had a different effect on service 

quality satisfaction with the statistical significance level of .05. 

 

Keywords: Service Quality, Trang Ruampat Hospital 

 

บทนำ 

 เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน4มนุษย4มีความตCองการส่ิงอำนวยความ

สะดวก เพ่ือตอบสนองความตCองการใหCกับตนเองรวมถึงบุคคลรอบขCางใหCมีชีวิตการเปVนอยูNท่ีดี และ

ตCองการมีชีวิตท่ียืนยาวมากข้ึน โดยเฉพาะในเร่ืองของสุขภาพ จึงทำใหCผูCท่ีประสบปMญหาในเร่ืองของ

สุขภาพก็จะตCองหาสถานท่ีท่ีสามารถชNวยบำบัดอาการเจ็บปPวยใหCกับตนเองดCวยการอาศัยโรงพยาบาล

เปVนท่ีแรก ๆ ของการแกCปMญหาสุขภาพรNางกายของตนเอง และโรงพยาบาลในปMจจุบันก็มุNงเนCนคุณภาพ
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ในการใหCการรักษาและการใหCการบริการมาใหCไดCมาตรฐานของความนNาเช่ือถือของผูCใชCบริการ และการ

บริการท่ีมีคุณภาพยังตCองอาศัยการพัฒนาระบบงานทุกหนNวยงาน ซ่ึงจะตCองสรCางความพึงพอใจใหCกับ

ผูCรับบริการ โดยจะสNงผลตNอการจัดการใหCบรรลุผลสำเร็จและองค4การสามารถดำรงอยูNตNอไปไดC (สุรเดช 

ทองแกมแกCว, อนิวัช แกCวจำนงค4 และวาสนา สุวรรณวิจิตร, 2557) 

 ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน มีแนวโนCมการขยายตัวเปVนจำนวนมาก มีการแขNงขันสูง โรงพยาบาล

แตNละแหNงมีการนำกลวิธีตNาง ๆ รวมท้ังเทคโนโลยีใหมN ๆ เขCามาใชCในดCานการบริหารจัดการมากย่ิงข้ึน 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการบริการใหCเปVนท่ีพอใจและประทับใจตNอผูCมารับบริการใหCมาใชCบริการเพ่ิมมาก

ข้ึน ดังน้ัน โรงพยาบาลซ่ึงถือเปVนสถานบริการหน่ึง จึงตCองมีการพัฒนาคุณภาพบริการใหCสอดคลCองกับ

ความตCองการของผูCมารับบริการในระดับท่ีพึงพอใจ โดยมุNงเนCนใหCบริการท่ีเนCนผูCรับบริการเปVนศูนย4กลาง 

และการบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเดียวกัน สถานบริการสุขภาพแตNละแหNงจำเปVนตCองมีการตรวจสอบ

ปMจจัยท่ีมีผลเก่ียวขCองกับผูCใหCบริการ ผูC รับบริการ และบริการสนันสนุนอ่ืน ๆ (Gronroos, 2000) 

คุณภาพของการบริการเปVนส่ิงท่ีชNวยเพ่ิมคุณคNาใหCกับการบริการ ถือเปVนอาวุธท่ีสำคัญในธุรกิจบริการท่ี

ทำใหCสามารถแขNงขันกับคูNแขNงไดC (Khabiti, Ismail, &Thyagarajan, 2002) สรCางความจดจำใหCลูกคCา 

สรCางผลกำไร และทำใหCการบริการขององค4กรมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (Lovelock & Wright, 2002) และ

การวัดคุณภาพของการบริการยังชNวยทำใหCเขCาใจกระบวนการเกิดคุณภาพเพ่ือนำมาพัฒนาวิธีการเพ่ิม

คุณภาพของการบริการ (Chin, Gupta, & Rom, 1994) ทำใหCลูกคCาเกิดความพึงพอใจและภักดี ตNอการ

บริการไดCอีกดCวย  

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 เปVนโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรัง เป�ดดำเนินการต้ังแตN ปZ พ.ศ.

2525 จนถึงปMจจุบัน โดยเร่ิมตCนจาก โรงพยาบาล ขนาด 50 เตียง และพัฒนาเติบโตตNอเน่ืองตลอดมา 

จนเปVนโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ในปMจจุบัน ใหCบริการรักษาพยาบาลโรคท่ัวไป ในระดับทุติยภูมิและ

ตติยภูมิในบางสาขา สำหรับผูCปPวยในพ้ืนท่ีจังหวัดตรังและอำเภอใกลCเคียงของจังหวัด ไดCแกN จังหวัด

นครศรีธรรมราช จังหวัดกระบ่ี จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล ท่ีมีพ้ืนท่ีใกลCกับ จังหวัดตรัง และสะดวกใน

การมารับบริการท่ีจังหวัดตรัง โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4มีการพัฒนาอยNางตNอเน่ือง เพ่ือการบริการท่ีมี

คุณภาพและประทับใจ เพ่ือสรCางความเช่ือม่ันใหCแกNผูCรับบริการเรามุNงพัฒนาและขอรับรองระบบคุณภาพ

จากหนNวยงานตNางๆ เพ่ือใหCผูCรับบริการไดCม่ันใจวNาโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4มีคุณภาพท้ังดCานการ

บริการและดCานการแพทย4 ไดCรับรางวัลคุณภาพมากมาย เชNน รางวัล Gold Award จากโครงการ AIA 

Hospital Quality Award รางวัลชนะเลิศโครงการ RVP e-Claim Award ประเภทโรงพยาบาลเอกชน 

ไดCผNานการรับรองมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 

(องค4การมหาชน) เปVนตCน โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 มีแพทย4ผูCเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท้ังแพทย4ประจำ 

และแพทย4ท่ีปรึกษา และ สหวิชาชีพประกอบดCวย พยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร เทคนิคการแพทย4 นัก

กายภาพบำบัด และพนักงานท่ีเก่ียวขCองทุกคน มีความพรCอมท่ีจะใหCการบริการ ใหCคำปรึกษา ใหCความ

ชNวยเหลือแกNผูCปPวย หรือญาติอยNาง ใกลCชิด และอบอุNน มีเคร่ืองมือแพทย4และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
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แมNนยำ ในการตรวจวินิจฉัยรักษาของแพทย4 มีการพัฒนาอยNางตNอเน่ืองและเพ่ิมศักยภาพของ

โรงพยาบาล เพ่ือใหCมีความทันสมัย สะดวกสบาย และเปVนท่ีม่ันใจของผูCรับบริการ ใหCบริการการตรวจ

รักษาพยาบาล ในราคาท่ียุติธรรม แกNผูCปPวย และใหCบริการ Fax Claim แกNผูCปPวยท่ีมีกรมธรรม4 ประกัน

สุขภาพ ท่ีคุCมครองคNารักษาพยาบาล สามารถเบิกเงินคNารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันไดCโดยตรง เปVน

การอำนวยความสะดวกใหCแกN ผูCประกันตนท่ีไมNตCองสำรองจNายเงินสดกNอน ซ่ึงทางโรงพยาบาลตรังรวม

แพทย4ไดCรับการประเมินผล การตรวจรักษาและการทำ Fax Claim ท่ีถูกตCอง โปรNงใส ตรงไปตรงมา 

และตรวจสอบไดC ตลอดมา (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4, 2562) 

การใหCบริการในโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4ตCองอาศัยบุคลากรหลายฝPาย เชNน แพทย4          

ทันตแพทย4 เภสัชกร พยาบาล และเจCาหนCาท่ี รวมถึงการวางแผน การจัดการระบบองค4การภายใน การ

บริหารจัดการโรงพยาบาลท่ีดี จะสNงผลใหCการบำบัดรักษาผูCปPวยเปVนไปอยNางสะดวก และมีประสิทธิผล 

บุคคลยNอมจะมีความตCองการ ซ่ึงความตCองการดังกลNาวจำเปVนตCองไดCรับการตอบสนองตามสิทธิของแตN

ละบุคคลท่ีจะไดCรับบริการท่ีดีท่ีสุด ดังน้ันการบริการเพ่ือใหCเกิดความพึงพอใจท่ีดีท่ีสุด และมีคุณภาพจึง

เปVนส่ิงจำเปVนอยNางย่ิงท่ีโรงพยาบาลควรตระหนักและใหCความสำคัญโดยเฉพาะการใหCบริการในแผนก

ผูCปPวยในท่ีมีผูCใชCบริการมาพักอยูNเปVนระยะเวลาหน่ึง การพัฒนาระดับคุณภาพการใหCบริการใหCสอดคลCอง

กับความตCองการของผูCรับบริการ จะเปVนการสรCางจุดแข็งของการบริการรักษาพยาบาลท่ีถือเปVนหัวใจ

สำคัญของโรงพยาบาล และสรCางความสามารถในการแขNงขันใหCกับโรงพยาบาลไดCในท่ีสุด โรงพยาบาล

ตรังรวมแพทย4มีคุณภาพท้ังดCานการบริการและดCานการแพทย4 ไดCรับรางวัลคุณภาพมากมายดังกลNาวไป

แลCวขCางตCน แตNดCวยการแขNงขันของโรงพยาบาลเอกชนและการใหCความสำคัญกับเร่ืองสุขภาพเปVนลำดับ

ตCน ๆ สำหรับการดำเนินชีวิตในปMจจุบัน โรงพยาบาลย่ิงควรตCองเพ่ิมระดับคุณภาพการบริการอยNาง

ตNอเน่ืองเพ่ือรักษาลูกคCารายเกNาและเพ่ิมลูกคCารายใหมN สรCางการรับรูCคุณภาพการบริการในมุมมองของ

ผูCใชCบริการใหCเพ่ิมข้ึนอยNางตNอเน่ืองและย่ังยืน (โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4, 2562) 

ดังน้ันผูCวิจัยจึงเห็นความสำคัญและความจำเปVนในการศึกษาระดับคุณภาพของการใหCบริการ

ผูCปPวยในของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 เพ่ือใหCทราบถึงระดับความพึงพอใจของผูCมารับบริการซ่ึงจะ

สะทCอนการรับรูCคุณภาพของการใหCบริการในมุมมองของผูCเขCาใชCบริการ ท่ีมีตNอการใหCบริการของ

สถานพยาบาลเอกชนโดยใชCแนวคิด คุณภาพบริการพยาบาลของ Parasuraman, Zeithamal & Berry 

(1985) ท่ีวNาคุณลักษณะของการบริการพยาบาลท่ีดี ตCองสามารถตอบสนองความตCองการของผูCปPวยดCาน

สุขภาพ เพ่ือใหCผูCปPวยหายจากภาวะท่ีเจ็บปPวย มีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตอยูNอยNางปกติไดC ตามความ

คาดหวังของผูCปPวยและครอบครัว และจนมีความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดCวย 5 ดCาน คือ (1) ความเช่ือถือ

ไวCวางใจ (Reliability) (2) การตอบสนองตNอผูCรับบริการ (Responsiveness) (3) การใหCความม่ันใจแกN

ผูCรับบริการ (Assurance) (4) ความเขCาใจและเห็นอกเห็นใจในผูCรับบริการ (Empathy) และ (5) ความ

เปVนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) และเพ่ือศึกษาปMจจัยท่ีสNงผลตNอคุณภาพการใหCบริการของ

โรงพยาบาล ในสNวนของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ4การมาใชCบริการ และสิทธิการรักษา 
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบวNา ปMจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร4 เชNน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

ท่ีแตกตNางกันอาจสNงผลหรือไมNสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล (ศศิธร เลิศลCา

,2551) ปMจจัยประสบการณ4การมาใชCบริการสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล 

Schmitt (2003) ไดCอธิบายถึงข้ึนตอนของการบริหาร ประสบการณ4ลูกคCาไวC 5 ขCอ คือ (1) การวิเคราะห4

โลกแหNงประสบการณ4ของลูกคCา  ในข้ันตอนน้ีเปVนข้ันตอนของการวิเคราะห4สถานการณ4โดยรวม ท้ังการ

แขNงขันและ พฤติกรรมและรูปแบบการใชCชีวิตของผูCบริโภค (2) การกำหนดโครงสรCางประสบการณ4ของ

ลูกคCา จะทำหนCาท่ีเปVนกรอบในการส่ือสารกับกลุNมเป�าหมายเพ่ือเปVนการตอกย้ำวNาองค4กร ตราสินคCา 

และ ผลิตภัณฑ4ขององค4กรมีจุดยืนดCานใด นำเสนอคุณคNาอะไรใหCแกNลูกคCาไดCบCาง (3) การออกแบบ

ประสบการณ4ของตราสินคCา ในข้ันตอนน้ีเปVนการนำกลยุทธ4การออกแบบโครงสรCางประสบการณ4

โดยรวมของลูกคCาไปปฏิบัติ (4) การออกแบบจุดสัมผัสกับลูกคCา หรือจุดท่ีติดตNอกับประสบการณ4ของ

ลูกคCา โดยลูกคCาและบริษัทมีการแลกเปล่ียนขCอมูลระหวNางกัน และ (5) การพัฒนานวัตกรรมอยNาง

ตNอเน่ือง เปVนกลยุทธ4ทางธุรกิจท่ีมุNงเนCนการสรCางความแตกตNางจากคูNแขNง  นอกจากน้ัน Parasuraman, 

Zeithamal & Berry (1985) กลNาววNาคุณภาพบริการข้ึนอยูNกับชNองวNางระหวNางความคาดหวัง และ การ

รับรูCของผูCรับบริการเก่ียวกับบริการท่ีไดCรับจริง ซ่ึงความคาดหวังของผูCรับบริการเปVนผลจาก คำบอกเลNาท่ี

บอกตNอกันมา ความตCองการของผูCรับบริการเอง และประสบการณ4ในการรับบริการท่ีผNานมา สNวนการ

รับรูCของผูCรับบริการเปVนผล มาจากการไดCรับบริการและการส่ือสารจากผูCใหCบริการไปยังผูCรับบริการ ถCา

บริการท่ีไดCรับจริงดีกวNาหรือเทียบเทNาความคาดหวังถือวNาบริการน้ันมีคุณภาพ สNวนสิทธิการรักษา ระบบ

ประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 4 รูปแบบ ตามที ่ก ิรณา แตCอารักษ4 (2557) ไดCสรุปไวC คือ (1) 

สวัสดิการรักษาพยาบาลของขCาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (2) ประกันสังคม (3) ระบบประกัน

สุขภาพถCวนหนCา และ (4) การประกันบริษัทเอกชน แตNละรูปแบบไดCรับสิทธิท่ีแตกตNางกันและอาจสNงผล

ถึงการรับรูCคุณภาพการใหCบริการท่ีแตกตNางกัน ผลท่ีไดCรับจากการวิจัยจะนำไปสูNการกำหนดแนวทางใน

การใหCบริการใหCมีคุณภาพมากย่ิงข้ึนและสนองตอบตNอความตCองการของผูCมาใชCบริการและนำ

ขCอเสนอแนะมาใชCเปVนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการใหCบริการในโรงพยาบาลในดCานความ

เช่ือถือ การตอบสนอง ความเช่ือม่ัน การเอาใจใสN และความสามารถจับตCองไดCใหCดีย่ิงข้ึนตNอไป 

 

วัตถุประสงคN 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4ในมุมมองของผูCเขCาใชC

บริการ 

2. เพ่ือศึกษาปMจจัยท่ีสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 
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การทบทวนวรรณกรรม  

 แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการรับรูsคุณภาพการใหsบริการ 

คุณภาพการใหsบริการ น้ำลิน เทียมแกCว (2556) ไดCใหCความหมายคุณภาพบริการวNา 

“คุณลักษณะท่ีผูCใชCบริการสามารถ จับตCองไดCและจับตCองไมNไดC และผูCใชCบริการเองสามารถวิเคราะห4ถึง

ความตCองการและความคาดหวังไดC”  ซ่ึงการบริการน้ีสามารถตอบสนองตNอความตCองการของผูCใชCบริการ

ท้ังในเร่ืองการใหCบริการตรงตNอเวลา  การบริการรวดเร็ว  และมีระบบการบริการท่ีสมบูรณ4และทันสมัย

จนทำใหCผูCใชCบริการเกิดความพึงพอใจและ กลับมาใชCบริการอีกคร้ัง และฉัฐชสรณ4 กาญจนศิลานนท4 

(2555) ไดCใหCความหมายคุณภาพการบริการวNา “ส่ิงตNาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการไดCรับบริการจากผูCใหCบริการ 

และผูCรับบริการเกิดการเปรียบเทียบกับเกณฑ4มาตรฐานท่ี ผูCรับบริการไดCต้ังเอาไวC” ซ่ึงมาตรฐานของ

ผูCรับบริการแตNละคนอาจมีความแตกตNางกันไป เรียกส่ิงน้ีวNา ความคาดหวัง (Expectation) และ

ผูCรับบริการจะแสดงออกมาในรูปของความพึงพอใจตNอการใหCบริการ  ซ่ึงการบริการจะมีลักษณะเฉพาะ

ดCวยกัน 4 ประเด็น ไดCแกN (1) ลักษณะทางกายภาพ (Intangible) หมายถึง การบริการ ไมNมีตัวตนและไมN

สามารถจับตCองหรือมองเห็นไดC เชNนเดียวกับสินคCา  (2) ความผันแปร (Variable) หมายถึง การบริการ

น้ันยNอมมีความแปรผันแตกตNางกันไปตามเหตุการณ4ท่ีใหCบริการหรือรับบริการ  (3) การแยกออกไมNไดC 

(Inseparable) การบริการท้ังการใหC และรับไมNสามารถแยกจากกันไดC  เน่ืองจากสถานการณ4ท้ัง 2 น้ี 

ตCองเกิดข้ึนพรCอมกันและทำใหCเกิดปMจจัยตNาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตNอเหตุการณ4ในการบริการ  และ (4) ความ

สูญเปลNา (Perishable) หมายถึง เวลาในการบริการแตNละคร้ังไมNสามารถทบยอดเวลาน้ัน ๆ ไดC  จึงทำ

ใหCการบริการ ในเวลาขณะน้ันตCองดีท่ีสุด สNวนเพ็ญจันทร4 แสนประสาน (2554) ใหCความหมาย คุณภาพ

บริการ หมายถึง ความสามารถตอบสนองความตCองการของผูCปPวยดCานสุขภาพ โดยครอบคลุมบริการ

หลัก (Core Service) บริการท่ีเก่ียวเน่ือง (Peripheral Service) ซ่ึงคาดหวังไวCและนอกเหนือความ

คาดหมาย จนเกิดความประทับใจ 

  Parasuraman, Zeithamal & Berry (1985) ก็ไดCใหCความหมาย คุณภาพบริการ เอาไวCเชNนกัน 

โดยพิจารณาคุณภาพบริการในสายตาผูCปPวย วNาเกิดจากการเปรียบเทียบความคาดหวังในบริการกับการ

บริการท่ีไดCรับจริง หากบริการท่ีไดCรับจริงสูงกวNาหรือเทNากับความคาดหวังจะถือวNาการบริการน้ันมี

คุณภาพ ซ่ึงมีงานวิจัยท่ีสอดรับกับนิยามดังกลNาว คืองานวิจัยของภัทรพร ยุบลพันธ4 (2558) ศึกษาเร่ือง 

การรับรูCคุณภาพบริการสุขภาพของผูCรับบริการตNอโรงพยาบาลเอกชน ผลการศึกษา พบวNา ผูCรับบริการ

รับรูCคุณภาพบริการสุขภาพท้ังในภาพรวมและรายมิติ คุณภาพอยูNในระดับมาก ผูCรับบริการท่ีเคยและไมN

เคยเขCารับบริการสุขภาพ รับรูCคุณภาพบริการสุขภาพแตกตNางกัน โดยกลุNมท่ีไมNเคยเขCาโรงพยาบาลใดเลย

รับรูCคุณภาพบริการสุขภาพมากกวNากลุNมท่ีเคยเขCาโรงพยาบาล และผูCรับบริการท่ีมีอาการโรคของการ

เจ็บปPวยในปMจจุบันแตกตNางกัน รับรูCคุณภาพบริการสุขภาพแตกตNางกัน โดยผูCรับบริการท่ีมาดCวยกลุNมโรค

เฉียบพลัน รับรูCคุณภาพบริการสุขภาพแตกตNางจากผูCรับบริการท่ีมาดCวยกลุNมอุบัติเหตุและบาดเจ็บ สNวน

งานวิจัยของ Kazemi, N. et al. (2013) ไดCศึกษาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลโดยวิเคราะห4 Gap 
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และความพึงพอใจของผูCใชCบริการ นอกจากน้ีไดCวิเคราะห4องค4ประกอบเชิงยืนยัน (Conformity Factor 

Analysis : CFA)  เพ่ือวัดคุณภาพบริการแกNผูCปPวย พบวNา คุณภาพบริการในมิติความนNาเช่ือถือ 

(Reliability) มีคNาน้ำหนัก องค4ประกอบมากท่ีสุด สNวนมิติคุณภาพบริการท่ีมีคNาน้ำหนักองค4ประกอบ

รองลงมา คือ มิติการ ตอบสนอง (Responsiveness)  มิติความม่ันใจ (Assurance) มิติความเห็นใจ 

(Empathy)  และมิติภาพลักษณ4ทางกายภาพ (Tangible)  

 จากความหมายคุณภาพบริการ ดังกลNาวขCางตCน สรุปไดCวNา คุณภาพบริการพยาบาล หมายถึง 

คุณลักษณะของการบริการพยาบาลท่ีสามารถตอบสนองความตCองการของผูCปPวยดCานสุขภาพ เพ่ือใหC

ผูCปPวยหายจากภาวะท่ีเจ็บปPวย มีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตอยูNอยNางปกติไดC ตามความคาดหวังของ

ผูCปPวยและครอบครัว และจนมีความพึงพอใจ โดยมีระดับของคุณภาพบริการ และใชCเปVนแนวทาง ในการ

ประเมินคุณภาพของบริการ ดังน้ี (1) ความเช่ือถือไวCวางใจ (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการ

ใหCบริการ น้ันตรงกับสัญญาท่ีใหCกับผูCรับบริการ การบริการท่ีใหCทุกคร้ังมีความถูกตCองเหมาะสมและ มี

ความสม่ำเสมอทุกคร้ังของการบริการท่ีจะทำใหCผูCรับบริการรูCสึกวNาบริการท่ีไดCรับน้ันมีความนNาเช่ือถือ 

สามารถใหCความไวCวางใจไดC ใหCบริการดCวยความตรงตNอเวลา และแสดงออกถึงความจริงใจในการ

แกCปMญหา (2) การตอบสนองตNอผูCรับบริการ (Responsiveness) หมายถึง ความพรCอม และความเต็มใจ

ท่ีจะใหCบริการโดยสามารถตอบสนองความตCองการของผูCรับบริการไดCอยNางทันทNวงที ผูCรับบริการสามารถ

เขCารับบริการไดCงNายและไดCรับความสะดวกจากการมาใชCบริการ รวมท้ังจะตCองกระจายการใหCบริการไป

อยNางท่ัวถึง รวดเร็ว ไมNตCองรอนาน (3) การใหCความม่ันใจแกNผูCรับบริการ (Assurance) หมายถึง ผูC

ใหCบริการมีทักษะ ความรูCความสามารถในการใหCบริการและตอบสนองความตCองการของผูCรับบริการดCวย

ความสุภาพ มีกิริยาทNาทางและมารยาทท่ีดีในการใหCบริการสามารถท่ีจะทำ ใหCผูCรับบริการเกิดความไว

วCางใจ เช่ือถือ และความม่ันใจในการรับบริการ (4) ความเขCาใจและเห็นอกเห็นใจในผูCรับบริการ 

(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแล ความเอ้ืออาทรเอาใจใสNผูCรับบริการตามความตCองการท่ี

แตกตNางของผูCรับบริการ ในรายบุคคล จัดบริการในเวลาท่ีสะดวก ยึดหลักความสนใจและความตCองการ

ท่ีเฉพาะเจาะจงของผูCรับบริการเปVนสำคัญ และ (5) ความเปVนรูปธรรมของบริการ (Tangibles) หมายถึง 

ลักษณะทางกายภาพท่ีปรากฏใหCเห็น ถึงส่ิงอำนวยความสะดวกตNาง ๆ ซ่ึงไดCแกN เคร่ืองมืออุปกรณ4 

บุคลากร และการใชCสัญลักษณ4หรือเอกสารท่ีใชCในการติดตNอส่ือสารใหCผูCรับบริการไดCสัมผัส และการ

บริการน้ันมีความเปVนรูปธรรมสามารถรับรูCไดC ลักษณะของส่ิงอำนวยความสะดวก เน่ืองจากการบริการ

เปVนส่ิงท่ีจับตCอง ไมNไดC การประเมินจึงตCองประเมินจากสภาพแวดลCอมทางกายภาพท่ีมีตัวตน ซ่ึงอยูNรอบๆ 

การใหCบริการ ไดCแกN (1) อุปกรณ4 และเคร่ืองอำนวยความสะดวกทางวัตถุ เชNน สถานท่ีต้ัง โต¦ะ เกCาอ้ี ท่ี

วางของในการใหCบริการเกCาอ้ีสำหรับน่ังรอรับบริการ รวมท้ังป�ายและสัญลักษณ4ในการใหCบริการ และ (2) 

เจCาหนCาท่ีผูCใหCบริการ และวัสดุอุปกรณ4ท่ีใชCในการติดตNอส่ือสาร เชNน การแตNงกายของเจCาหนCาท่ี มี

อุปกรณ4ทันสมัยและส่ิงอำนวยความสะดวกท่ีสอดคลCองกับการใหCบริการ จัดไวCบริการ และผูCรับบริการ

สามารถสังเกตเห็น (Parasuraman, Zeithamal, & Berry ,1985) 
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 การรับรูs การรับรูC คือ กระบวนการแปลหรือตีความตNอส่ิงเรCาขNาวสารท่ีผNานอวัยวะรับสัมผัส

ท้ังหลาย ไดCแกN ตา หู จมูก ล้ินและกาย เขCาไปยังสมองในรูปของไฟฟ�าและเคมี สมองจึงเปVนคลังเก็บ

ขCอมูลมหาศาลก็จะตีความส่ิงเรCาหรือขNาวสารน้ันโดยอาศัยการเทียบเคียงกับขCอมูลท่ีเคยสะสมไวCกNอน

หรือท่ีเรียกวNา ประสบการณ4 เดิม กระบวนการรับรูCขNาวสารของมนุษย4แบNงเปVน 2 สNวน คือ (1) 

กระบวนการรับสัมผัส (Sensation) และ (2) กระบวนการรับรูC (Perception) การรับรูCเปVนกระบวนการ

ท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากท่ีส่ิงเรCากระตุCนการรูCสึกและถูกตีความเปVนส่ิงท่ีมีความหมายโดยใชCความรูC 

ประสบการณ4และความเขCาใจของบุคคล โดยการรับรูCเปVนส่ิงท่ีตCองเรียนรูC (Perception in Learned) 

ดังน้ันถCาขาดการเรียนรูCหรือประสบการณ4จะมีเพียงการรับสัมผัสเทNาน้ัน พฤติกรรมการรับรูCเปVน

กระบวนการตอบสนองส่ิงแวดลCอมท่ีตNอเน่ืองจากการรูCสึกสัมผัสรับรูC เปVนกระบวนการแปลความหมาย

ของส่ิงเรCาท่ีผNานเขCามาในกระบวนการรูCสึก เม่ือเคร่ืองรับหรืออวัยวะรับสัมผัส สัมผัสส่ิงเรCา เราจะเกิด

ความรูCสึกแลCวสNงความรูสึกน้ันไปตีความ หรือแปลความหมายกลายเปVนการรับรูC (ดวงฤดี พNวงแสง 

2554) สNวนอริยา คูหา (2556) กลNาววNา การรับรูC คือ การสัมผัสท่ีมีความหมาย ท้ังน้ีเพราะบุคคลยNอม

ตCองมีประสบการณ4และความรูCจากส่ิงท่ีตนไดCรับสัมผัสน้ันมากNอน จึงสามารถเขCาใจเหตุการณ4 หรือ

เร่ืองราวน้ัน ๆ ไดC  

 จากความหมายขCางตCน สรุปไดCวNา การรับรูC คือ กระบวนการตีความหรือแปลความหมายของ

บุคคล จากการกระตุCนของส่ิงเรCา โดยจะรับรูCแตกตNางกันไปข้ึนอยูNประสบการณ4ของแตNละบุคคล  

ปMจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอคุณภาพบริการของผูCรับบริการ ปMจจัยในสNวนท่ีเก่ียวขCองกับผูCรับบริการท่ีมี

ผลตNอคุณภาพบริการท่ีสำคัญ ประการหน่ึงคือ ลักษณะทางประชากรศาสตร4  เน่ืองจากเปVนความรูCสึก 

เฉพาะบุคคล จึงแตกตNางกันไปตามลักษณะสNวนบุคคล  เชNน เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประการท่ีสอง

เปVนประสบการณ4ในการมาใชCบริการ เชNน จำนวนคร้ังท่ีมารับบริการ และประการท่ีสามเปVนสิทธิการ

รักษา เปVนตCน จากการทบทวนวรรณกรรม พบวNา แตNละปMจจัยอาจสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการ

ใหCบริการของโรงพยาบาลไดCท้ังส้ิน    

ลักษณะทางประชากรศาสตรN  (1) ปMจจัยดCานเพศ ศศิธร เลิศลCา (2551) ศึกษาความพึงพอใจ

ของผูCใชCบริการตNอคุณภาพการบริการแผนกผูCปPวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท พบวNาเพศท่ี

แตกตNางกันมีผลตNอความพึงพอใจท่ีตNางกัน เพศชายมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการโดยรวม

มากกวNาเพศหญิง อยNางไรก็ตาม ผลการวิจัยของ กาญจนี แสนสุข (2561) ท่ีศึกษาปMจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอ

ความพึงพอใจของผูCใชCบริการโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน พบวNา ปMจจัยเพศท่ี

แตกตNางกันไมNสNงผลตNอความพึงพอใจของผูCใชCบริการแตNอยNางใด (2) ปMจจัยดCานอายุ ศศิธร เลิศลCา (2551) 

ศึกษาความพึงพอใจของผูCใชCบริการตNอคุณภาพการบริการแผนกผูCปPวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

พบวNา กลุNมตัวอยNางท่ีมีอายุมากกวNา 51 ปZ มีความพึงพอใจมากกวNาทุกชNวงอายุ อยNางไรก็ตาม 

ผลการวิจัยของ กาญจนี แสนสุข (2561) ท่ีศึกษาปMจจัยท่ีมีอิทธิพลตNอความพึงพอใจของผูCใชCบริการ

โรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน พบวNา ปMจจัยอายุท่ีแตกตNางกันไมNสNงผลตNอความพึง
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พอใจของผูCใชCบริการแตNอยNางใด และ (3) ปMจจัยระดับการศึกษา ผลการวิจัยของ ศศิธร เลิศลCา (2551) ท่ี

ศึกษาความพึงพอใจของผูCใชCบริการตNอคุณภาพการบริการแผนกผูCปPวยนอก โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท 

พบวNา ผูCรับบริการท่ีมีการศึกษาต่ำกวNาปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี จะมีความพึงพอใจมากกวNา

ระดับการศึกษาสูงกวNาปริญญาตรี อยNางไรก็ตาม ผลการวิจัยของ กาญจนี แสนสุข (2561) ท่ีศึกษาปMจจัย

ท่ีมีอิทธิพลตNอความพึงพอใจของผูCใชCบริการโรงพยาบาลเอกชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลนครธน พบวNา 

ปMจจัยระดับการศึกษาท่ีแตกตNางกันไมNสNงผลตNอความพึงพอใจของผูCใชCบริการแตNอยNางใด 

ประสบการณNในการมาใชsบริการ Schmitt (2003) ไดCอธิบายถึงข้ึนตอนของการบริหาร 

ประสบการณ4ลูกคCาไวC 5 ขCอ คือ (1) การวิเคราะห4โลกแหNงประสบการณ4ของลูกคCา (Analyzing the 

Experiential World of the Customer) ในข้ันตอนน้ีเปVนข้ันตอนของการวิเคราะห4สถานการณ4

โดยรวม ท้ังการแขNงขันและ พฤติกรรมและรูปแบบการใชCชีวิตของผูCบริโภค ซ่ึงบริษัทจำเปVนตCอง

วิเคราะห4เง่ือนไขในการ ตัดสินใจตลอดจนปMญหาท่ีลูกคCาเคยเผชิญ ในชNวงเวลากNอนซ้ือ ระหวNางซ้ือ และ

หลังการซ้ือ โดย สNวนใหญNเปVนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือใหCไดCขCอมูลท่ีเจาะลึกมากท่ีสุด ประกอบดCวย

ข้ันตอน ดังน้ีคือ (1.1) กำหนดกลุNมเป�าหมายท่ีตCองการบริหารประสบการณ4 โดยพิจารณาวNาเปVนกลุNม 

ลูกคCาผูCบริโภคหรือลูกคCาธุรกิจ กลุNมลูกคCาท่ีเปVนผูCซ้ือหรือลูกคCาท่ีเปVนผูCใชC กลุNมลูกคCาท่ัวไปหรือลูกคCา

ประจำ (1.2) แบNงโลกประสบการณ4ของลูกคCาออกเปVน 4 ระดับข้ันคือ ประสบการณ4จากการใชC 

ผลิตภัณฑ4 (Experience of Product or Brand) ประสบการณ4จากประเภทของผลิตภัณฑ4 (Product 

Category Experience) ประสบการณ4จากการบริโภค (Usage and Consumption Situation) และ 

ประสบการณ4จากสังคม (Social Business Context) และ (1.3) วิเคราะห4ประสบการณ4ท่ีผูCบริโภคไดCรับ

ในทุกจุดสัมผัสท่ีเจCาของสินคCาจะ สามารถสรCางประสบการณ4ใหCแกNผูCบริโภคไดC เชNน วิเคราะห4และสำรวจ

คูNแขNงวNามีกลยุทธ4ของคูNแขNง ในการสรCางประสบการณ4ใหCแกNผูCบริโภค (2) การกำหนดโครงสรCาง

ประสบการณ4ของลูกคCา (Building the Experiential Platform) จะทำหนCาท่ีเปVนกรอบในการส่ือสาร

กับกลุNมเป�าหมายเพ่ือเปVนการตอกย้ำวNาองค4กร ตราสินคCา และ ผลิตภัณฑ4ขององค4กรมีจุดยืนดCานใด 

นำเสนอคุณคNาอะไรใหCแกNลูกคCาไดCบCาง โครงสรCางประสบการณ4ของลูกคCา ประกอบไปดCวย 3 สNวน คือ 

(2.1) การกำหนดจุดยืน เก่ียวกับประสบการณ4ของผูCบริโภคท่ีมีตNอตราสินคCาหรือบริการ (2.2) การ

กำหนดคำม่ันสัญญาท่ี ผูCบริโภคจะไดCรับจากประสบการณ4 และ (2.3) การกำหนดแนวทางในการสำรวจ

โครงสรCาง ประสบการณ4ไปปฏิบัติ (3) การออกแบบประสบการณ4ของตราสินคCา (Designing the 

Brand Experience) ในข้ันตอนน้ีเปVนการนำกลยุทธ4การออกแบบโครงสรCางประสบการณ4โดยรวมของ

ลูกคCาไปปฏิบัติ ใชCเพ่ือสรCางความรูCสึกท่ีมีตNอตราสินคCาเพ่ือสรCางประสบการณ4ตNาง ๆ ไมNวNาจะเปVน

ประสบการณ4ของ ตราสินคCาท่ีเปVนองค4ประกอบท่ีอยูNน่ิง เชNน โลโกC ป�ายสัญลักษณ4 บรรจุภัณฑ4 หรือ โบร

ชัวร4 เปVนตCน รวมไปถึงองค4ประกอบท่ีเปล่ียนแปลงไดC ซ่ึงเกิดข้ึนขณะท่ีลูกคCากำลังติดตNอกับส่ิงท่ีลูกคCา

สัมผัสไดC เชNน วิธีการพูด การบริการของพนักงานขาย และความสะดวกสบายท่ีไดCรับจากการบริการ 

เปVนตCน (4) การออกแบบจุดสัมผัสกับลูกคCา (Structuring the Customer Interface) หรือจุดท่ีติดตNอ 
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กับประสบการณ4ของลูกคCา (Customer Interface or Customer Touch Points) โดยลูกคCาและ

บริษัทมีการแลกเปล่ียนขCอมูลระหวNางกัน ซ่ึงสามารถเพ่ิมหรือทำลายประสบการณ4ของลูกคCาไดC บริษัทจึง

จำเปVนตCองมีการออกแบบจุดสัมผัสน้ีอยNางระมัดระวัง เพ่ือสรCางความประทับใจใหCแกNลูกคCา และ (5) การ

พัฒนานวัตกรรมอยNางตNอเน่ือง (Engaging in Continuous Innovation) CEM เปVน  กลยุทธ4ทางธุรกิจ

ท่ีมุNงเนCนการสรCางความแตกตNางจากคูNแขNง การปรับปรุงและพัฒนาแผนการสรCาง ประสบการณ4ของ

ลูกคCา จึงเปVนส่ิงท่ีจำเปVนจะตCองดำเนินการตลอดเวลา เพราะถึงแมCวNาเจCาของสินคCา จะสามารถทำความ

เขCาใจลูกคCาไดCอยNางถNองแทC และนำกลยุทธ4น้ีไปสรCางประสบการณ4ใหCแกNลูกคCา เปVนหลักแลCวก็ตาม แตNก็

อาจเกิดการตอบโตCจากคูNแขNงทางการคCาดCวยการมอบประสบการณ4ใหCแกNลูกคCาท่ีทัดเทียมกัน รวมท้ัง

ผูCบริโภคเองก็จะมีความคาดหวังวNาจะไดCรับประสบการณ4จากบริษัทท่ีอยูNสูงข้ึนจากเดิม 

Parasuraman, Zeithamal, & Berry (1985) กลNาววNา คุณภาพบริการข้ึนอยูNกับชNองวNาง

ระหวNางความคาดหวัง และ การรับรูCของผูCรับบริการเก่ียวกับบริการท่ีไดCรับจริง ซ่ึงความคาดหวังของ

ผูCรับบริการเปVนผลจาก คำบอกเลNาท่ีบอกตNอกันมา ความตCองการของผูCรับบริการเอง และประสบการณ4

ในการรับบริการท่ีผNานมา รวมถึงขNาวสารจากผูCใหCบริการท้ังโดยตรงและโดยอCอม สNวนการรับรูCของ

ผูCรับบริการเปVนผลมาจากการไดCรับบริการและการส่ือสารจากผูCใหCบริการไปยังผูCรับบริการ ถCาบริการท่ี

ไดCรับจริงดีกวNาหรือเทียบเทNาความคาดหวังถือวNาบริการน้ันมีคุณภาพ   

สิทธิการรักษา ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทยมี 4 รูปแบบ คือ (1) สวัสดิการ

รักษาพยาบาลของขCาราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ประมาณ 7 ลCานคน) ซ่ึงรัฐบาลสนันสนุน

คNาใชCจNายสวัสดิการน้ี (2) ประกันสังคม เปVนระบบท่ีมีการระดมเงินทุนจากปMจเจกชนผูCมีสNวนเก่ียวขCองใน

ภาคเอกชน ตามขCอบังคับในกฎหมายลักษณะตNาง ๆ เปVนสิทธิเฉพาะตน นายจCางท่ีมีลูกจCางต้ังแตN 1 คน

ข้ึนไปจNายเงินสมทบกองทุนภายใน 30 วัน โดยผูCประกันตนตCองรNวมจNายเงินสมทบกองทุนรCอยละ 5 

รNวมกับนายจCางรCอยละ 5 และรัฐบาลรCอยละ 2.5 ของเงินเดือน จำนวนเงินสมทบคิดจากฐานคNาจCางข้ัน

ต่ำ 1,650 บาท ไมNเกิน 15,000 บาทตNอเดือน ผูCประกันตนจะไดCรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล

เม่ือไดCข้ึนทะเบียนและสNงเงินสมทบครบ 3 เดือนแลCว โดยผูCประกันตนจะตCองเลือกสถานพยาบาลท่ีจะ

เขCารับการรักษาเอง (ประมาณ 10 ลCานคน)  (3) ระบบประกันสุขภาพถCวนหนCา (30 บาท รักษาทุกโรค) 

มี 2 แบบ ไดCแกN บัตร 30 บาทแบบฟรี ท่ีจัดใหCแกNผูCสมควรไดCรับการชNวยเหลือเก้ือกูล 7 กลุNม คือ เด็ก 

นักเรียน ผูCสูงอายุ พระภิกษุ/ผูCนำศาสนา ทหารผNานศึก ผูCพิการ และผูCมีรายไดCนCอย รวมท้ังสวัสดิการ

สำหรับอาสาสมัครหมูNบCาน (อสม.) และผูCใหญNบCาน กำนัน และอีกประเภทเปVนบัตร 30 บาท ชนิดรNวม

จNายคNาธรรมเนียมการใชCบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถCวนหนCาจึงเปVนการรNวมจNายคNาบริการใน

รูปแบบการรNวมจNาย (Compayment) เพ่ือกระตุCนใหCประชาชนมีการใชCบริการอยNางมีประสิทธิภาพ คือ 

ใชCบริการอยNางสมเหตุสมผล ไมNไดCใชCบริการเกินความจำเปVน (ประมาณ 45 ลCานคน) และ (4) การ

ประกันบริษัทเอกชน (ประมาณ 2 ลCานคน) บริษัทประกันแบNงเปVน 2 กลุNม คือ บริษัทประกันชีวิต และ
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บริษัทประกันภัย สิทธิประโยชน4และความคุCมครองท่ีผูCเอาประกันจะไดCจากการประกันสุขภาพเอกชนมี

ความแตกตNางกันไปตามกรมธรรม4และทุนประกันท่ีซ้ือ (กิรณา แตCอารักษ4 2557) 

 พรรณิดา ขุนทรง (2557) ศึกษาเร่ือง ปMจจัยท่ีมีผลตNอคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล

บCานแพCว (องค4การมหาชน) ผลการศึกษา พบวNา ระดับปMจจัยโดยภาพรวมอยูNในระดับท่ีสูง เม่ือพิจารณา

เปVนรายดCาน พบวNา ปMจจัยดCานเทคโนโลยีมีคNาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ปMจจัยดCานงาน ปMจจัยดCาน

บุคคล และปMจจัยดCานโครงสรCางตามลำดับ ระดับคุณภาพโดยภาพรวมอยูNในระดับท่ีสูง เม่ือพิจารณาเปVน

รายดCานพบวNา ดCานความเช่ือม่ันมีคNาเฉล่ียสูงท่ีสุด รองลงมา คือ ดCานความนNาเช่ือถือไวCวางใจไดC การ

ตอบสนองตNอผูCรับบริการ การเขCาถึงความรูCสึกของผูCรับบริการ และความเปVนธรรมของการบริการ

ตามลำดับ ปMจจัยท่ีมีผลตNอคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลบCานแพCว (องค4การมหาชน) ในทางบวก

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากน้ัน สุภาวดี วรช่ืน (2558) ศึกษาเร่ือง คุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ี

ผูCปPวยในคาดหวังและรับรูC และท่ีพยาบาลประจำการรับรูCความคาดหวังของผูCปPวยใน และปฏิบัติจริงใน

โรงพยาบาลศูนย4และโรงพยาบาลท่ัวไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขตภาคกลาง ผลการศึกษา พบวNา 

(1) คุณภาพบริการโรงพยาบาล ตามความคาดหวังและตามการรับรูCของผูCปPวยใน แตกตNางกันอยNางมี

นัยสำคัญทางสถิติ ท้ังโดยรวมและรายดCาน โดยคะแนนคะแนนเฉล่ียท่ีผูCปPวยในคาดหวัง สูงกวNาคะแนน

คะแนนเฉล่ียท่ีผูCปPวยในรับรูC  (2) คุณภาพบริการโรงพยาบาล ท่ีผูCปPวยในคาดหวังกับท่ีพยาบาล

ประจำการรับรูCความคาดหวัง ของผูCปPวยในแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญ คือ ดCานความเปVนรูปธรรมของ

บริการและดCานจริยธรรมของเจCาหนCาท่ี โดยรวมและบางดCานไมNแตกตNางกัน  (3) คุณภาพบริการ

โรงพยาบาล ท่ีผูCปPวยในคาดหวังตามการรับรูCของพยาบาลประจำการ กับท่ีพยาบาลประจำการปฏิบัติ

จริง แตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติ ท้ังโดยรวมและรายดCาน โดยคะแนนคะแนนเฉล่ียท่ีพยาบาล

ประจำการรับรูCความคาดหวังของผูCปPวยใน สูงกวNาคะแนนคะแนนเฉล่ียท่ีพยาบาลประจำการปฏิบัติจริง 

และ (4) คุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ีพยาบาลประจำการปฏิบัติจริง ตามการรับรูCของพยาบาล

ประจำการ กับคุณภาพบริการโรงพยาบาลท่ีผูCปPวยในรับรูC โดยรวมและรายดCานพบวNา แตกตNางกันอยNางมี

นัยสำคัญทางสถิติ โดยคะแนนคะแนนเฉล่ียท่ีผูCปPวยในรับรูCสูงกวNาคะแนนคะแนนเฉล่ียท่ีพยาบาล

ประจำการปฏิบัติจริง ยกเวCนดCานจริยธรรมของเจCาหนCาท่ีและดCานการใหCความรูCท่ีไมNแตกตNางกัน 

 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวขCอง พบวNา คุณภาพการบริการมิติการ

ตอบสนองแตNละดCานของแตNละโรงพยาบาลมีคNาท่ีแตกตNางกัน ซ่ึงอาจมาจากสถานท่ีต้ังโรงพยาบาล 

ประเภทของโรงพยาบาลวNาเปVนของรัฐหรือเอกชน ดังน้ันผูCวิจัยจึงสนใจศึกษาปMจจัยท่ีสNงผลตNอการรับรูC

คุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 
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ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 

การรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4แตกตNางกันตามปMจจัยลักษณะ

สNวนบุคคลท่ีประกอบดCวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการ และ

ปMจจัยดCานสิทธิการรักษา 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยน้ีเปVนการศึกษาปMจจัยท่ีสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการบริการโรงพยาบาลตรังรวม

แพทย4 ศึกษาโดยใชCแนวคิด ระดับของคุณภาพบริการของ Parasuraman, Zeithamal and Berry 

(1985) ท่ีกลNาวถึงคุณภาพบริการไวCวNา เปVนคุณภาพบริการในสายตาผูCปPวยท่ีเกิดจากการเปรียบเทียบ

ความคาดหวังในบริการกับการบริการท่ีไดCรับจริง หากบริการท่ีไดCรับจริงสูงกวNาหรือเทNากับความคาดหวัง

จะถือวNาการบริการน้ันมีคุณภาพ เปVนแนวคิดหลัก 

ประชากรท่ีใชCในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ผูCปPวยท่ีใชCบริการโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 ณ ชNวง

ระยะเวลาท่ีเก็บขCอมูล (วันท่ี 1-31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562) มีจำนวน 566 คน (ฝPายสถิติ

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4, 2562) สุNมตัวอยNางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เปVนกลุNมผูC

มาใชCบริการแผนกผูCปPวยใน จำนวน 295 คน  โดยการเขCาไปขออนุญาตเก็บขCอมูลผูCปPวยหรือญาติท่ี

สามารถใหCขCอมูลไดCท่ีโรงพยาบาลในขณะพักฟ¬นกNอนออกจากโรงพยาบาล 

ตัวแปรท่ีใชCในการศึกษา ตัวแปรตCน ไดCแกN ปMจจัยสNวนบุคคล ประกอบดCวย เพศ อายุ และระดับ

การศึกษา ปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการ และปMจจัยดCานสิทธิการรักษา สNวนตัวแปรตาม คือ 

การรับรูCคุณภาพการใหCบริการ  

เคร่ืองมือท่ีใชCในการวิจัย เปVนแบบสอบถามท่ีสรCางข้ึนจากการศึกษาคCนควCาตำรา เอกสาร และ

การทบทวนรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวขCอง แบNงออกเปVน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เปVนแบบสอบถามขCอมูลท่ัวไป 

ประกอบดCวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ4การมารับบริการ และสิทธิการรักษา  

ป"จจัยส'วนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 

ป"จจัยด;านประสบการณ=การใช;บริการ 
การรับรูCคุณภาพการใหCบริการของ 

โรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 

ป"จจัยด;านสิทธิการรักษา 
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เปVนแบบสอบถามปลายป�ดลักษณะขCอคำถามเปVนแบบใหCกาเคร่ืองหมายในชNองท่ีกำหนดและเติม

ขCอความลงในชNองวNางท่ีเวCนไวCใหC มีจำนวน 5 ขCอ ตอนท่ี 2 เปVนแบบสอบถามปลายป�ดในเร่ืองคุณภาพ

การใหCบริการของโรงพยาบาล ท่ีผูCวิจัยสรCางข้ึนจากการสัมภาษณ4ผูCรับบริการแผนกผูCปPวยในของ

โรงพยาบาลเอกชนมาเขียนคำจำกัดความในการวิจัย และสรCางขCอคำถามใหCสอดคลCองและครอบคลุมคำ

จำกัดความในการวิจัยท้ัง 5 ดCาน ลักษณะขCอคำถามเปVนแบบใหCกาเคร่ืองหมายในชNองท่ีระบุ ระดับความ

พึงพอใจ 5 ระดับ โดยใชCมาตรประมาณคNา (Rating Scale) จำนวน 15 ขCอคำถาม โดยกำหนดใหC (1) 

มากท่ีสุด (2) มาก (3) ปานกลาง (4) นCอย และ(5) นCอยท่ีสุด เกณฑ4การแปลความหมายคะแนนเฉล่ีย

ของระดับความพึงพอใจ ผูCวิจัยแบNงชNวงการแปลผลตามหลักของการแบNงอันตรภาคช้ัน (Class Interval) 

โดยใชCหลักคNาสูงสุด – คNาต่ำสุด / จำนวนชNวงหรือระดับท่ีตCองการแปลผล ซ่ึงแปลความหมายคะแนน

เฉล่ีย ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ มาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ ปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ นCอย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับ นCอยท่ีสุด 

และตอนท่ี 3 เปVนแบบสอบถามปลายเป�ด เปVนการใหCผูCตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความ

คิดเห็นและขCอเสนอแนะไดCโดยอิสระในชNองวNางท่ีเวCนไวC 

ผูCวิจัยไดCนำแบบสอบถามท่ีสรCางข้ึนสำหรับการวิจัยไปทำการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 2 สNวน 

คือ วิเคราะห4คN าความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) และคNาความเช่ือ ม่ัน (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดังน้ี 

ความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Validity) โดยการนำแบบสอบถามท่ีผูCวิจัยสรCางข้ึนไปปรึกษากับ

ผูCเช่ียวชาญชNวยตรวจสอบความถูกตCองและความครอบคลุมของเน้ือหาท่ีตCองการศึกษา โดยมีผูCเช่ียวชาญ 

3 ทNาน ท้ังน้ีผูCวิจัยไดCวิเคราะห4ดัชนีความสอดคลCอง (IOC) ไดCเทNากับ 0.87 และเลือกขCอคำถามท่ีมีคNา IOC 

มากกวNา 0.5 มาใชCเปVนขCอคำถาม 

ทดสอบความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเคร่ืองมือวิจัยโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใชC      

(Try Out) กับประชากรท่ีมีคุณสมบัติใกลCเคียงกับกลุNมตัวอยNาง แตNไมNใชNกลุNมตัวอยNาง จำนวน 30 คน 

จากน้ันนำขCอมูลท่ีไดCมาวิเคราะห4เพ่ือหาความเช่ือม่ัน โดยการหาคNาสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha-Coefficient) (Nunnally,1978) ไดCคNาสัมประสิท ธ์ิแอลฟา ครอนบาค ของ

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 เทNากับ 0.96 ซ่ึง

ถือไดCวNาอยูNในระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความนNาเช่ือถือ มีความคงเสCนคงวาภายใน (Internal 

Consistency) โดยท่ีแบบสอบถามในแตNละขCอคำถามมีความสัมพันธ4กับขCออ่ืน ๆ ในแบบสอบถามฉบับ

เดียวกัน และสามารถนาไปศึกษากับกลุNมตัวอยNางจริงไดC 
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ผลการวิจัย 

ผูCเขCาใชCบริการจำนวนท้ังหมด 295 คน สNวนใหญNเปVนเพศหญิง 183 คน (รCอยละ 37.97) และ

เปVนเพศชาย 112 คน (รCอยละ 62.03) อยูNในชNวงอายุ 19-35 ปZ 99 คน (รCอยละ 33.56) ต่ำกวNา 18 ปZ 

90 คน (รCอยละ 30.51) 36-51 ปZ 66 คน (รCอยละ 22.37) 52-70 ปZ 30 คน (รCอยละ 10.17) และ

มากกวNา 70 ปZ 10 คน (รCอยละ 3.39) มีระดับการศึกษา ในระดับปริญญาตรีเปVนสNวนใหญN 105 คน 

(รCอยละ 35.59) ประถมศึกษา 100 คน (รCอยละ 33.90) มัธยมศึกษา 47 คน (รCอยละ 15.93) สูงกวNา

ปริญญาตรี 23 คน (รCอยละ 7.80) และอนุปริญญา 20 คน (รCอยละ 6.78) สNวนใหญN เปVนผูC ท่ี มี

ประสบการณ4การมาใชCบริการมากกวNา 1 คร้ัง 244 คน (รCอยละ 82.71) และมาใชCบริการเปVนคร้ังแรก 

51 คน (รCอยละ 17.29 ) ผูCมาใชCบริการสNวนใหญNเปVนสิทธิอ่ืนๆ (ประกันเอกชน) 107 คน (รCอยละ 36.27) 

รองลงมาเปVนสิทธิหลักประกันสุขภาพถCวนหนCา 77 คน (รCอยละ 26.10) ประกันสังคม 55 คน (รCอยละ 

18.64) สวัสดิการขCาราชการ 28 คน (รCอยละ 9.49) และ ไมNมีสิทธิการรักษา (จNายเงินเอง) 28 คน (รCอย

ละ 9.49)  

โดยกลุNมผูCเขCาใชCบริการประเมินระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล ปรากฏผลจำแนก

ตามประเด็นตNาง ๆ ดังน้ี (ตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1  

ระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาล (n=295) 

คุณภาพการให;บริการ ค'าเฉลี่ย 
ค'าส'วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ด;านความเชื่อถือ 

   1. อาการเจ็บปQวยทั้งกายและใจได;รับการดูแลเปVนอย'างดี 

   2. ผู;ปQวยและญาติได;รับข;อมูลการรักษาที่เปVนประโยชน=ที่ดูแลตัวเองได; 

      อย'างถูกต;อง 

   3. ได;รับข;อมูลการใช;ยา/ผลข;างเคียง/อาการที่ต;องเฝ_าระวังอย'างชัดเจน 

 

4.57 

4.53 

 

4.47 

 

0.59 

0.62 

 

0.68 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

 

มาก 

2. ด;านการตอบสนอง 

   4. แพทย=ผู;ให;การรักษาเปgดโอกาสผู;ปQวย/ญาติได;ซักถาม 

   5. แพทย=ให;ข;อมูล/แนะนำวิธีการและเลือกในการรักษา 

   6. ได;รับการดูแลอย'างเท'าเทียมและไม'เลือกปฏิบัติ 

   7. ได;มีส'วนร'วมในการตัดสินใจ ในเรื่องของการรักษา 

 

4.57 

4.55 

4.55 

4.38 

 

0.66 

0.60 

0.59 

0.65 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 
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ตารางท่ี 1  

ระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาล (n=295) (ตRอ) 

คุณภาพการให;บริการ ค'าเฉลี่ย 
ค'าส'วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

3. ด;านความเชื่อมั่น 

   8. แพทย=รับฟ"ง/พูดคุยให;ท'านคลายความกังวลในอาการเจ็บปQวย 

   9. คำถามและข;อสงสัยได;รับคำตอบที่ชัดเจนจากแพทย= 

   10. พยาบาลหรือเจ;าหน;าที่สามารถตอบคำถามและข;อสงสัยได;ชัดเจน 

 

4.58 

4.53 

4.46 

 

       0.55 

0.59 

0.62 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มาก 

4. ด;านการเอาใจใส' 

   11. ท'านได;รับการดูแลเอาใจใส' 

   12. แพทย=ให;ความสำคัญกับการตรวจร'างการเพื่อการวินิจฉัยโรค 

   13. ได;รับคำแนะนำและขั้นตอนในการรับบริการของโรงพยาบาล 

 

4.61 

4.59 

4.54 

 

0.59 

0.58 

0.63 

 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

มากที่สุด 

5. ด;านความสามารถจับต;องได; 

   14. มีอุปกรณ=เครื่องมือที่ทันสมัย 

   15. มีแพทย=เชี่ยวชาญเฉพาะด;าน 

 

4.51 

4.48 

 

0.64 

0.63 

 

มากที่สุด 

มาก 

รวม 4.53 0.62 มากที่สุด 
 

 

ระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลโดยรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.53 , 

S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาเปVนรายดCาน พบวNา ดCานการเอาใจใสN ประเด็นการไดCรับดูแลเอาใจใสN

ผูC รับบริการ อยูNในระดับมากท่ีสุด (x ̄ = 4.61 , S.D.=0.59) และดCานการตอบสนองตNอผูCรับบริการ 

ประเด็นการมีสNวนรNวมในการตัดสินใจ ในเร่ืองของการรักษา อยูNในระดับนCอยท่ีสุด (x ̄ = 4.38 , 

S.D.=0.65) 

 เม่ือเปรียบเทียบคNาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหCบริการตามปMจจัยลักษณะสNวนบุคคลท่ี

ประกอบดCวย เพศ อายุ และระดับการศึกษา ปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการ และปMจจัยดCาน

สิทธิการรักษา ปรากฏผลการทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี (ตารางท่ี 2-4) 

 

ตารางท่ี 2 

เปรียบเทียบคRาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาลระหวRางเพศชายกับเพศหญิง (n=295) 

คุณภาพการให;บริการ 

เพศ 

t P-value ชาย หญิง 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

รวม 4.58 0.21 4.49 0.25 1.96 0.1323 
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ผลการวิเคราะห4ขCอมูลเปรียบเทียบความแตกตNางของระดับคุณภาพการใหCบริการ จำแนกตาม

ปMจจัยสNวนบุคคลดCานเพศ พบวNา การรับรูCในคุณภาพการใหCบริการไมNมีความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 

ตารางท่ี 3 

เปรียบเทียบคRาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาลของผูHท่ีมีประสบการณ̂การมาใชHบริการ

ท่ีตRางกัน (n=295) 

คุณภาพการให;บริการ 

ประสบการณ=การมาใช;บริการ 

t P-value ครั้งแรก มากกว'า 1 ครั้ง 

x ̄ S.D. x ̄ S.D. 

รวม  4.58 0.19 4.51 0.25 1.96 0.3512 
 

ผลการวิเคราะห4ขCอมูลเปรียบเทียบความแตกตNางของระดับคุณภาพการใหCบริการ จำแนกตาม

ปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการ พบวNา การรับรูCในคุณภาพการใหCบริการไมNมีความแตกตNางกัน

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางท่ี 4 

เปรียบเทียบคRาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาลในชRวงอายุ ระดับการศึกษา และท่ีสิทธิ

การรักษาท่ีตRางกัน (n=295) 

คุณภาพการให;บริการ 
แหล'งความ

แปรปรวน 
df SS MS F P-value 

อาย ุ

ระหว'างกลุ'ม 4 1.91 0.48   

ภายในกลุ'ม 290 68.51 0.24   

รวม 294 70.41  2.02 0.0922 

ระดับการศึกษา 

ระหว'างกลุ'ม 4 1.64 0.41   

ภายในกลุ'ม 290 68.77 0.24   

รวม 294 70.41  1.73 0.1444 

สิทธิการรักษา 

ระหว'างกลุ'ม 4 4.45 1.11   

ภายในกลุ'ม 290 65.96 0.23   

รวม 294 70.41  4.90 0.0008* 
 

 ผลการวิเคราะห4ขCอมูลเปรียบเทียบความแตกตNางของระดับคุณภาพการใหCบริการ จำแนกตาม

ปMจจัยสNวนบุคคลดCานอายุและดCานระดับการศึกษา พบวNา การรับรูCในคุณภาพการใหCบริการไมNมีความ

แตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตNผลการวิเคราะห4ขCอมูลเปรียบเทียบความแตกตNาง
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ของระดับคุณภาพการใหCบริการ จำแนกตามปMจจัยดCานสิทธิการรักษา พบวNา การรับรูCในคุณภาพการ

ใหCบริการมีความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเม่ือเปรียบเทียบความแตกตNาง

เปVนรายคูNดCวยวิธีของ Scheffe พบวNา ผูCใชCบริการท่ีมีสิทธิการรักษาเปVนสิทธิหลักประกันสุขภาพถCวนหนCา

มีการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลตรังรวมแพทย4 ท่ีมีความแตกตNางจากสิทธิการรักษาอ่ืนๆ  

อาทิ ประกันสังคม สวัสดิการขCาราชการ ไมNมีสิทธิการรักษา (จNายเงินเอง) และสิทธิอ่ืนๆ (ประกันเอกชน) 

อยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุNมตัวอยNางท่ีมีสิทธิการรักษาตNางกันมีการรับรูCคุณภาพการ

ใหCบริการของโรงพยาบาลตNางกัน โดยผูCท่ีมีสิทธิการรักษาสวัสดิการขCาราชการมีการรับรูCคุณภาพการ

ใหCบริการมากท่ีสุด (x̄ = 4.73) รองลงมาเปVนผูCท่ีไมNมีสิทธิการรักษา หรือผูCท่ีตCองชำระเงินเอง (x̄ = 4.60) 

สิทธิอ่ืน ๆ หรือประกันเอกชน (x̄ = 4.54) สิทธิประกันสังคม (x̄ = 4.52)  และสิทธิท่ีมีการรับรูCคุณภาพ

การใหCบริการนCอยท่ีสุด คือ สิทธิหลักประกันสุขภาพถCวนหนCา (x̄ = 4.30) (ตารางท่ี 5) 

 

ตารางท่ี 5 

เปรียบเทียบความแตกตRางเปcนรายคูRของคRาเฉล่ียระดับคุณภาพการใหHบริการของโรงพยาบาลตามสิทธิ

การรักษาท่ีตRางกัน (n=295)        

คุณภาพการ

ให;บริการ 

ประกันสังคม 

(x ̄=4.52) 

สวัสดิการ ข;าราชการ 

(x ̄=4.73) 

หลักประกันสุขภาพ

ถ;วนหน;า (x ̄=4.30) 

ไม'มีสิทธิการ

รักษา (x ̄=4.60) 

อื่นๆ 

(x ̄=4.54) 

ประกันสังคม 0 2.7023 3.9376 0.6270 0.0569 

สวัสดิการ

ข;าราชการ  0 15.0295* 1.4376 3.3533 

หลักประกัน

สุขภาพถ;วนหน;า 
  

0 12.9536* 9.4969 

ไม'มีสิทธิการ

รักษา 
   

0 0.6898 

อื่นๆ     0 

 

อภิปรายผล  

 1. ระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลโดยรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงดCานการเอาใจใสN 

ประเด็นการไดCรับดูแลเอาใจใสNผูCรับบริการ อยูNในระดับมากท่ีสุด ท้ังน้ีอาจเปVนเพราะเปVนโรงพยาบาล

เอกชนในอำเภอเมืองประจำจังหวัด จึงมีระบบการดูแลเอาใจใสNผูCรับบริการเปVนอยNางดี เน่ืองจากมีการ

แขNงขันของ โรงพยาบาลคูNแขNงทางการตลาด ซ่ึงสอดคลCองกับ งานวิจัยการเปรียบเทียบความคาดหวัง

และการรับรูCตNอคุณภาพการบริการของผูCปP วยในโรงพยาบาลเอกชนแหNงห น่ึงในเขตบางนา 

กรุงเทพมหานคร พบวNา ระดับความคาดหวังสูงกวNาระดับการรับรูCของผูCรับบริการท่ีมีตNอคุณภาพการ
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บริการของโรงพยาบาล (กันต4กวินท4 ภูมิสวัสด์ิ 2556) และสอดคลCองกับงานวิจัย การศึกษาปMจจัยท่ีมีผล

ตNอคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลบCานแพCว (องค4การมหาชน) ผลการศึกษา พบวNา ระดับ

คุณภาพโดยภาพรวมอยูNในระดับท่ีสูง เม่ือพิจารณาเปVนรายดCานพบวNา ดCานความเช่ือม่ันมีคNาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

รองลงมา คือ ดCานความนNาเช่ือถือไวCวางใจไดC การตอบสนองตNอผูCรับบริการ การเขCาถึงความรูCสึกของ

ผูCรับบริการ และความเปVนธรรมของการบริการตามลำดับ (พรรณิดา ขุนทรง ,2557)  

2. ปMจจัยลักษณะสNวนบุคคลท่ีประกอบดCวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และปMจจัยดCาน

ประสบการณ4การมาใชCบริการ ของผูCมาใชCบริการในแผนกผูCปPวยในท่ีแตกตNางกัน ไมNสNงผลตNอคุณภาพการ

ใหCบริการของโรงพยาบาล เปVนไปไดCวNา โรงพยาบาลใหCความเทNาเทียมกันในการใหCบริการ ไมNไดCเนCนกลุNม

ลูกคCาวNาตCองเปVน เพศใด อายุเทNาไร การศึกษาระดับใด ซ่ึงมีผลตNอความพึงพอใจในคุณภาพการใหCบริการ

ไมNแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลCองกับงานวิจัย พฤติกรรมการใชCบริการ 

การไดCรับประสบการณ4 และความพึงพอใจตNอโปรแกรมการบริหาร ประสบการณ4ของลูกคCา และความ

ต้ังใจใชCบริการของโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา พบวNาพฤติกรรมการใชCบริการของลูกคCาโรงพยาบาล

กรุงเทพพัทยา (ความบNอยคร้ังในการมาใชCบริการ) และ (จำนวนปZท่ีมาใชCบริการ) ท่ีแตกตNางกันไมNสNงผล

ตNอความพึงพอใจตNอการบริหารประสบการณ4ลูกคCาของโรงพยาบาล (รมิดา รุNงประเสริฐ 2559) สNวน

ปMจจัยดCานสิทธิการรักษาเปVนปMจจัยท่ีสNงผลตNอคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลเอกชน  ท้ังน้ีอาจ

เปVนเพราะสิทธิการรักษาท่ีแตกตNางกัน ความคาดหวังตNอการบริการยNอมแตกตNางกัน ซ่ึง สอดคลCองกับ

งานวิจัยของ วรวรรณ สโมสรสุข และ คณะ (2556) การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของ

ผูCปPวยตNอการใหCบริการศูนย4หัวใจธรรมศาสตร4ของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร4เฉลิมพระเกียรติ พบวNา สิทธิ

การรักษาท่ีผูCปPวยมีความแตกตNางกัน ความคาดหวังตNอการบริการแตกตNางกัน 

 

สรุป 

1. ระดับคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาลโดยรวมอยูNในระดับมากท่ีสุด แสดงวNา

โรงพยาบาลใหCบริการ ตรงกับความตCองการของผูCรับบริการ 

2. ดCานปMจจัยท่ีสNงผลตNอการรับรูCคุณภาพการใหCบริการของโรงพยาบาล พบวNา ปMจจัยลักษณะ

สNวนบุคคล และปMจจัยดCานประสบการณ4การมาใชCบริการ ของผูCมาใชCบริการในแผนกผูCปPวยใน ไมNแตกตNาง

กันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงวNาบุคคลทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษายNอมตCองการ

บริการท่ีดีมีคุณภาพ สNวนปMจจัยดCานสิทธิการรักษา มีความแตกตNางกันอยNางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 แสดงวNา สิทธิการรักษาท่ีตNางกันยNอมไดCรับบริการท่ีไมNเหมือนกัน 

 

ขsอเสนอแนะจากการศึกษา 

โรงพยาบาลมีระบบการบริการดูแลผูCรับบริการครบวงจรท่ีดีอยูNแลCว และควรทำตNอไปใหCดีข้ึน

เร่ือย ๆ เชNน มีการจัดฝ±กอบรมเจCาหนCาท่ีโรงพยาบาล เก่ียวกับการบริการลูกคCาท่ีเปVนเลิศ เปVนตCน  
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ขsอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต*อไป 

 โรงพยาบาลควรศึกษาความคาดหวังของผูCรับบริการแตNละสิทธิการรักษาเพ่ือนำมาพัฒนาหรือ

ออกแบบการบริการใหCสอดคลCองกับความคาดหวังของผูCรับบริการ เชNน จัดระบบบริการต้ังแตNเร่ิมรับ

บริการจนถึงส้ินสุดบริการท่ีไมNซับซCอน เพ่ืออำนวยความสะดวกใหCแกNผูCรับบริการ เปVนตCน 
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ความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิตประเทศไทย: การศึกษาปัจจัยระดับบุคคลและ
ระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ 
Career Success of Insurance Sales Agents in Thailand:  Examining the 
Impact of Individual-Level and Organization-Level Factors  
 
สาครินทร์  น้อยผา   Sakarin Noypa1  
คณน ไตรจันทร์   Kanon Trichandhara2   
วิษณุพงษ์  โพธิพิรุฬห์  Wisanupong Potipiroon3 
 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาชีพ ประกอบด้วยปัจจัยระดับบุคคล 
จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคม ความเชื่อมั่นในตนเอง และความนอบน้อม และ
ปัจจัยระดับองค์กร จ านวน 3 ตัวแปร ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน การรับรู้การสนับสนุน
จากหัวหน้างาน และการรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทน
ประกันชีวิต จ านวน 373 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและเก็บข้อมูลโดยแบบสอบถามออนไลน์ 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จของ
อาชีพโดยรวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความนอบน้อม การสนับสนุนจากทีมงาน 
และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จของอาชีพ
จ าแนกตามเพศ พบว่า ปัจจัยความเชื่อมั่นในตนเอง และการสนับสนุนจากหัวหน้างาน ส่งผลต่อตัวแทน
ประกันเพศชาย ส่วนเพศหญิง พบว่า ปัจจัยที่ส่งผล คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความนอบน้อม และการ
สนับสนุนจากทีมงาน ส่วนปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาชีพด้านจ านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อน
ต าแหน่งทั้งเพศหญิง และเพศชาย คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง   

 
ค าส าคัญ: ความส าเร็จในอาชีพ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความนอบน้อม ตัวแทนประกันชีวิต 
 
Abstract 
 The purpose of this research was to examine individual- level and organization-
level factors that influence one’s career success.  Three individual- level factors include 
core-self evaluation (CSE), extraversion and humility and three organization-level factors 
include perceived team support (PTS), perceived supervisor support (PSS) and perceived 
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learning and growth opportunities.  The sample for this study was drawn from 373 sales 
agents by purposive sampling.  The data were collected via online surveys.  Multiple 
regression analyses revealed that CSE, humility, PTS and PSS were significantly related 
to subjective career success.  Further analyses also showed that CSE and PSS were 
significant for male agents, whereas CSE, humility and PTS were significant for female 
agents. Lastly, it was found that CSE was the only significant predictor of the number of 
promotions for both males and females. Moreover, implications for practice and research 
were discussed. 
 
Keywords: Career Success, Core-self Evaluation (CSE), Humility, Insurance Sales Agents 
 
บทน า 

งานวิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต (Insurance Sales 
Agents) เนื่องจากมีลักษณะของอาชีพที่สามารถบริหารจัดการเวลาการท างานได้ด้วยตนเอง และสร้าง
รายได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด (ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย , 
2562) นับเป็นอาชีพที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจเพราะสัดส่วนเบี้ยประกันชีวิตรายใหม่คิดเทียบต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไทย (Insurance Penetration Rate)  คิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 3.89 
ซึ่งมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวมากขึ้น (สมาคมประกันชีวิตไทย, 2561) แต่ปัจจุบันพบว่า 
อุตสาหกรรมประกันชีวิตก าลังเผชิญปัญหาจ านวนตัวแทนลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการขาดความ
มั่นใจในการท างานเพราะได้รับการปฏิเสธจากลูกค้า ความผิดหวัง การขาดแรงจูงใจ (Seligman & 
Schulman, 1986; U.S. News & World Report, 2018) ความรู้สึกไม่ได้รับการยกย่องทางสังคม
เพราะเป็นอาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอน และทัศนคติความเชื่อส่วนบุคคลต่ออาชีพที่เชื่อว่าบุคคลที่สามารถ
ประกอบอาชีพนี้จะต้องมีความสามารถด้านการพูดที่ดีเท่านั้น (ธราพงศ์ ลิ้มสุทธิวันภูมิ, 2559) ผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิตเพราะความส าเร็จในอาชีพท าให้
เกิดการมีส่วนร่วมในการท างาน ( Judge, Higgins, Thoresen, & Barrick, 1999; Abele & Spurk, 
2009) สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนที่มีอิทธิพลส่งผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจ และเป็นเครื่องสะท้อนถึง
การยอมรับทางสังคม (Abele & Spurk, 2009)  

ผู้วิจัยเลือกศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาชีพ ประกอบด้วย ปัจจัยระดับบุคคล ได้แก่ 
(1) ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคม (Extraversion) (2) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Core-self Evaluation: 
CSE) และ (3) ความนอบน้อม (Humility) และปัจจัยระดับองค์กร ได้แก่ (1) การรับรู้การสนับสนุนจาก
ทีมงาน (Perceived Team Support)  (2)  การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (Perceived 
Supervisor Support) และ (3) การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร (Perceived 
Learning and Growth Opportunities) โดยการวัดความส าเร็จจะต้องสะท้อนทัศนคติส่วนตัวของผู้
ประกอบอาชีพ (Subjective Career Success) วัดจากความพึงพอใจในอาชีพ การวิจัยครั้งนี้ เรียกว่า 
การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ และเป็นความส าเร็จที่บุคคลภายนอกสามารถรับรู้  และสัมผัสได้ 
(Objective Career Success) ซึ่งผู้วิจัยเลือกวัดจากจ านวนครั้งที่ตัวแทนประกันชีวิตได้รับการเลื่อน
ต าแหน่ง (Number of Promotions) 
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แม้ในอดีตจะมีการศึกษาปัจจัยบุคลิกลักษณะนิสัย การสนับสนุนจากทีมงานหรือหัวหน้างานซึ่ง
ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพมาบ้างแล้ว (Ng, Eby, Sorensen, & Feldman, 2005) แต่มีงานวิจัยน้อย
มากที่ศึกษาพนักงานขายซึ่งเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ (Grant, 2013) 
นอกจากนั้น ในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาอิทธิพลของปัจจัยความนอบน้อม ซึ่งผู้วิจัยมองว่า ความ
นอบน้อมอาจจะมีความส าคัญในบริบทการท างานในประเทศไทยเพราะเป็นคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
สังคมที่มีความเป็นกลุ่มนิยม (Collectivistic) และมีความแตกต่างในเรื่องของอ านาจในระดับสูง 
(Power Distance) (Hofstede, Hofstede, & Minkov, 1991) รวมทั้งผู้วิจัยมีความสนใจด้วยว่า ปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพแตกต่างกันหรือไม่ระหว่างตัวแทนประกันชีวิตเพศชายและเพศ
หญิง (Forret & Dougherty, 2004; Kirchmeyer, 1998; Nabi, 2001) 

 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ประกอบด้วย ปัจจัยระดับ
บุคคลและปัจจัยระดับองค์กร  และเพ่ือศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจัยระดับบุคคลและระดับองค์กร
มีผลต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต จ าแนกตามเพศ 
 
ทบทวนวรรณกรรมและการพัฒนาสมมติฐาน 

ทฤษฎีความสามารถ แรงจูงใจ และโอกาส (Ability-Motivation-Opportunity Theory) 
องค์ประกอบที่จะท าให้บุคคลเกิดผลการปฏิบัติที่ดีในองค์กร คือ ความรู้ทักษะ ความสามารถที่จะ

น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงาน โดยต้องมีแรงจูงใจที่จะท าให้บุคคลเหล่านั้นต้องการไปสู่ความส าเร็จ ซึ่ง
จ าเป็นต้องได้รับโอกาสจากองค์กรเพ่ือแสดงความสามารถ และเพ่ือจูงใจให้ตนเองไปสู่การท างานที่ดียิ่งขึ้น 
(Bailey, 1993; Guest, 1997) Appelbaum และคณะ (2000) กล่าวว่า พนักงานจะปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น
เมื่อพนักงานมีทักษะ ความรู้ความสามารถ ซึ่งหมายถึงการน าทักษะ และความสามารถของตนไป
ประยุกต์ใช้กับการท างาน และพนักงานต้องเกิดแรงจูงใจในการท างานเพ่ือให้เกิดผลลัพธ์จากการท างานที่ดี
ยิ่งขึ้นเช่นกัน นอกจากนี้ได้รับโอกาสในการท างาน การมีส่วนร่วมต่อการท างานจากหัวหน้า เพ่ือนร่วมงาน 
สามองค์ประกอบนี้ จะท าให้พนักงานเกิดความพยายาม มุ่งมั่น และทุ่มเทจนท าให้การท างานเกิด
ประสิทธิภาพ ผู้วิจัยน าทฤษฎีดังกล่าวเพ่ืออธิบายการเกิดความส าเร็จในอาชีพของตัวแทนประกันชีวิต 

ความส าเร็จในอาชีพ  
การวัดความส าเร็จในอาชีพส่วนใหญ่วัดจากความส าเร็จที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตและ

สัมผัสได้สะท้อนถึงความก้าวหน้าในอาชีพ และความมั่งคงทางการเงินของบุคคล เช่น ปริมาณรายได้ 
การขึ้นเงินเดือน และการเลื่อนต าแหน่ง (Judge, 1994; Ng, et al., 2005) แต่การวัดความส าเร็จจาก
ภายนอกเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถสะท้อนทัศนคติหรือความสุขที่บุคคลได้รับจากการประกอบ
อาชีพของตนเอง จึงจ าเป็นต้องมีการวัดความส าเร็จในอาชีพจากการรับรู้ของผู้ประกอบอาชีพเองด้วย 
โดยเป็นการวัดทัศนคติของบุคคลว่ามีความพึงพอใจในความก้าวหน้า และโอกาสในการเติบโตในสาย
งานมากน้องเพียงใด ทั้งนี้ บุคคลย่อมมีความพึงพอใจสูงต่ าทีแ่ตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์เฉพาะ
ของแต่ละบุคคล (Heslin, 2005) ซึ่งเป็นการสะท้อนว่าบุคคลได้บรรลุเป้าหมายส่วนตัวที่ได้ตั้งเอาไว้แล้ว
หรือไม่ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงวัดความส าเร็จของอาชีพครอบคลุมทั้งสองด้าน คือ การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ
ด้านความพึงพอใจในอาชีพ และจ านวนครั้งในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น  
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ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคม  
ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคมเป็น 1 ใน 5 บุคลิกลักษณะตามทฤษฎี Big Five Personality 

(Costa & McCrae, 1992) งานวิจัยอภิมานของ Barrick และ Mount (1991) พบว่า ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานขายมากกว่าบุคลิกลักษณะอ่ืน ๆ เนื่องจากการขายเป็นอาชีพที่ต้องมีการ
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนตลอดเวลา ซึ่งการที่บุคคลมีผลการปฏิบัติงานดีก็น่าจะน าไปสู่ความส าเร็จในอาชีพ
เช่นเดียวกัน (Seibert, et al., 1999) ยังส่งผลต่อจ านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งของบุคคล (Ng, et 
al., 2005: Boudreau, 2001) บุคลิกลักษณะดังกล่าวสอดคล้องกับลักษณะอาชีพตัวแทน คือ การดูแล
ลูกค้า การจะประสบความส าเร็จในอาชีพจึงจ าเป็นต้องมีบุคลิกภาพที่ดี ทั้งด้านลักษณะท่าทาง น้ าเสียงใน
การสนทนา การแสดงความเป็นมิตรที่สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ และการมีศิลปะทักษะการพูด ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ต้ังสมมติฐานที่ 1 บุคลิกการชอบเข้าสังคมส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

ความเชื่อม่ันในตนเอง  
ตัวแปร “การประเมินหลักเกี่ยวกับตัวเอง” (Judge & Bono, 2001; Judge, Erez, & Bono, 

1998; Judge, Erez, Bono, & Thoresen, 2002) ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยขอเรียกว่า ‘ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง’ งานวิจัยที่ผ่านมาระบุว่า CSE เป็นปัจจัยที่สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน ผลการ
ปฏิบัติงาน (Bono & Judge, 2003) การบริการลูกค้า (Salvaggio, et al. , 2007) และการรับรู้
ความส าเร็จใจอาชีพ (Stumpp, Muck, Hülsheger, Judge, & Maier, 2010) ผู้วิจัยมองว่า ความส าเร็จ
ในอาชีพการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจ าเป็นต้องมีความมั่นใจในความสามารถของการขาย และไม่วิตก
กังวลว่าลูกค้าจะมองตนเองอย่างไร ผู้วิจัยจึงขอก าหนดสมมติฐานที่ 2 ความเชื่อมั่นในตนเองส่งผล
ทางบวกต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

ความนอบน้อม  
ความนอบน้อม คือ การแสดงออกของบุคคลที่สะท้อนความนอบน้อมถ่อมตน ความนอบน้อม

จะท าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจต่อตัวแทนประกันชีวิต ท าให้ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืนและ
หัวหน้างาน ปัจจุบัน ผู้วิจัยพบว่ายังไม่เคยมีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความนอบน้อม และ
ความส าเร็จในอาชีพ (Owens, Johnson, & Mitchell, 2013) และยังหมายถึง การไม่ลดคุณค่าของ
ตนเอง การมีจิตใจกว้างขวาง และการให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน (Morris & Urbanski, 2005) ผู้วิจัยจึงเห็น
ว่าถือเป็นโอกาสในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ผู้วิจัยจึงต้ังสมมติฐานที่ 3 ความนอบน้อมส่งผลทางบวกต่อ
ความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานและการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน  
การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานและหัวหน้างาน หมายถึง การที่บุคคลเชื่อว่าเพ่ือนร่วมงาน 

และหัวหน้างานให้คุณค่าเห็นความส าคัญกับสิ่งที่ตนท า การเป็นห่วงเป็นใย และการหยิบยื่นความ
ช่วยเหลือ (Rhoades, Eisenberger, & Armeli, 2001) งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า การได้รับการสนับสนุน
จากทีมงานและหัวหน้าก่อให้เกิดความผูกพัน และส่งเสริมผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
(Biship, Scott, & Burroughs, 2000; Shanock & Eisenberger, 2006) ในขณะที่ Burke และคณะ 
(1992) พบว่า พนักงานบริการในร้านอาหารมีความเครียดลดน้อยลง และมีความพึงพอใจในงานสูงขึ้น 
รวมทั้งลดความขัดแย้งในการท างาน และพบว่า ลูกน้องที่ได้รับค าแนะน าหรือมีหัวหน้าคอยให้ค าปรึกษา
จะส่งผลช่วยท าให้ลูกน้องพัฒนาตนเอง ช่วยลดโอกาสความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในงาน และการให้
ค าปรึกษาอย่างมีศักยภาพจะเสริมสร้างให้เกิดความส าเร็จในอาชีพ (Baugh & Sullivan, 2005) 
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นอกจากนี้ ลูกน้องมีโอกาสได้รับการเลื่อนต าแหน่ง การเพ่ิมเงินเดือน หรือมีรายได้สูงขึ้น ซึ่งส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในงานและอาชีพ มากกว่าลูกน้องที่ไม่ได้รับค าแนะน าจากหัวหน้า (Fagenson-Eland, 
Marks, & Amendola, 1997) ผู้วิจัยจึงสนใจน าตัวแปรดังกล่าวมาทดสอบหาความสัมพันธ์เพ่ือเป็นการ
ยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่ออาชีพตัวแทนประกันชีวิตตามสมมุติฐานที่ 4 การรับรู้การสนับสนุนจาก
ทีมส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต และสมมติฐานที่ 5 การรับรู้การสนับสนุน
จากหัวหน้างานส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร  
ความรู้ และทักษะเกี่ยวกับการประกันชีวิตถือเป็นหัวใจหลักของอาชีพ ตัวแทนประกันต้องใช้

ความรอบรู้ในการถ่ายทอดข้อมูลสินค้า และผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้กับลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น 
การทีอ่งค์กรให้ความส าคัญในการฝึกอบรม การเรียนรู้ และการเติบโตของพนักงานย่อมมีส่วนส าคัญในการ
พัฒนาทุนมนุษย์ซึ่งส่งผลต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
และสะท้อนถึงคุณภาพของแรงงานอีกด้วย (Foong, Yorston, & Gratton, 2003) งานวิจัยของ Judge 
และคณะ (2010) พบว่า กลุ่มประชากรในประเทศสหรัฐ ที่ได้รับการฝึกอบรมจากองค์กรอย่างต่อเนื่องจะมี
รายได้เพ่ิมและต าแหน่งหน้าที่ที่มีเกียรติกว่าบุคคลอ่ืน ๆ ผู้วิจัยจึงตั้งสมมติฐานดังนี้ สมมติฐานที่ 6 การรับรู้
โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตส่งผลทางบวกต่อความส าเร็จของอาชีพตัวแทนประกันชีวิต 

 
วิธีการด าเนินวิจัย 

ประชากรในการวิจัยเลือกจากตัวแทนประกันสังกัดบริษัทประกันชีวิตที่มีส่วนแบ่งทางการตลาด
อันดับที่หนึ่ง ในปี พ.ศ. 2560  ขนาดกลุ่มประชากรเท่ากับ 1,200 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตร Yamane (1967) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 มีขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ท าการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง  และด าเนินการวิจัยแบบเชิงส ารวจ (Survey Research) จัดเก็บข้อมูลโดย
แบบสอบถามออนไลน์ผ่านระบบอีเมล์ของหน่วยงานไปยังพนักงานในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 
800 คน ใช้ระยะเวลาเก็บข้อมูลประมาณ 3 สัปดาห์ มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จ านวน 373 คน คิด
เป็นร้อยละ 46 ของจ านวนผู้ได้รับแบบสอบถาม  ค่าสถิติที่ใช้ คือ ค่าครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach’s 
Alpha) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficients) เพ่ือหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ตัวแปร และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor 
Analysis) เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงจ าแนก (Discriminant Validity) การทดสอบสมมติฐาน
ค่าสถิติที่ใช้ คือ การทดสอบที แบบกลุ่มตัวอย่างอิสระต่อกัน  ( Independent Sample t-test) และ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความแตกต่างในระดับ
ความส าเร็จของอาชีพระหว่างเพศชาย และเพศหญิง และเพ่ือทดสอบทิศทางและน้ าหนักอิทธิ พล
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังสมมติฐานที่ 1 ถึง 6 (ตารางท่ี 1-3) 

แบบสอบถามการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา และประสบการณ์ท างาน ส่วนที่ 2 ตัวแปรตาม คือ การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพใช้แบบวัด 
ของ Greenhaus, Parasuraman, and Wormley (1990) จ านวน 5 ข้อค าถาม (Scale 1 = ไม่เห็น
ด้วยที่สุด 5 = เห็นด้วยมากที่สุด) ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 และการวัดความส าเร็จในอาชีพด้าน 
(Objective career success) วัดจากจ านวนครั้งในการเลื่อนต าแหน่งสูงขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา  
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ตารางที่ 1 
ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน (SD) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations) และค่าครอนบัคอัลฟ่า (Cronbach’s Alpha) 

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. SCS (0.89)            
2. OCS  .21**            
3. Gender -.06 -.02           
4. Age -.02 .04 .03          
5. Education .09 .03 -.02 -.08         
6. Tenure .07 .09 -.02 .74** -.09        
7. CSE .44** .26** .08 -.01 .11* .12* (0.84)      
8. Extraversion .29** .14** .11* .05 .01 .00 .45** (0.70)     
9. Humility .29** -.02 -.04 -.14** .03 -.16** .09 .17** (0.87)    
10. PTS .34** .15** .03 -.00 .07 .02 .29** .31** .27** (0.95)   
11. PSS .29** .11* .03 -.16** .14** -.16** .19** .26** .19** .55** (0.96)  
12. Learning .17** .07 -.06 -.04 .02 -.04 .13* .19 .33** .43** .35* (0.91) 

Mean 3.75   .47  .30 42.44 2.10 10.41 3.54 5.09 4.29 5.46 5.35 6.02 
SD .77 .76 .46 9.68 .45 8.72 .59 1.15 .48 .99 1.38 .99 

หมายเหตุ: N = 373,* ระดับนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ .05, **ระดับนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .01 SCS = การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ, OCS = จ านวนครั้งในการเลือ่นต าแหน่ง, CSE = 
ความเชื่อมั่นในตนเอง, Extraversion = บคุลิกการชอบเข้าสังคม, Humility = ความนอบน้อม, PTS = การรับรู้การสนับสนุนจากทมีงาน, PSS = การรับรู้การสนบัสนุนจากหัวหน้างาน, 
Learning = การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร 
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ส่วนที่ 3 คือ ปัจจัยระดับบุคคลซ่ึงเป็นตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย ความเชื่อมั่นในตนเอง ใช้
แบบวัดของ Judge และคณะ (2003) ประกอบด้วย 12 ข้อค าถาม (Scale 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  
5 = เห็นด้วยมากที่สุด) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคม ใช้แบบวัดขนาด
ย่อของ Gosling และคณะ (Gosling, Rentfrow, & Swann, 2003) จ านวน 2 ข้อค าถาม (Scale 1 = 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 = เห็นด้วยมากที่สุด) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.70 และความนอบน้อม ใช้แบบ
วัด ของ Owens และคณะ (2013) จ านวน 9 ข้อค าถาม (Scale 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 = เห็นด้วย
มากที่สุด) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87  

ส่วนที่ 4 คือ ปัจจัยระดับองค์กรซึ่งเป็นตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย การรับรู้การสนับสนุนจาก
ทีมงาน และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน ผู้วิจัยใช้แบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานมี
ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.95 และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 ใน
การนี้ ผู้วิจัยปรับข้อค าถามจากแบบวัดการรับรู้การสนับสนุนจากองค์กร (POS) ของ Eisenberger et 
al. (1986)  มีข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ (Scale 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 7 = เห็นด้วยมากที่สุด)  โดย
แทนที่ค าว่า “องค์กร” เป็นค าว่า “หัวหน้างาน” และ “ทีมงาน” ตามแนวทางของงานวิจัยที่ผ่านมา 
(Bishop, et al., 2000; Rhoades, et al., 2001) ส่วนแบบวัดการรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการ
เติบโตจากองค์กรปรับจากแบบวัดของ Gould-Williams และ Davies (2005) มีข้อค าถามจ านวน 3 ข้อ 
(Scale 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 5 = เห็นด้วยมากที่สุด) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91    
 
สรุปผลการวิจัย  
        ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย คือ 42 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และ
มีประสบการณ์ในการท างานโดยเฉลี่ย 10 ปี โดยภาพรวมพบว่า ตัวแทนประกันชีวิตมีการรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพระดับมาก ( x̄ = 3.5, S.D. = 0.77) เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จใน
อาชีพ พบว่า ปัจจัยที่ตัวแทนประกันชีวิตเห็นด้วยในระดับมากที่สุดต่อการที่จะประสบความส าเร็จใน
อาชีพ คือ การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจากองค์กร (x̄ = 6.02, S.D. = 0.99) การรับรู้การ
สนับสนุนจากทีมงาน ( x̄ = 5.46, S.D. = 0.99) การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (x̄ = 5.35, S.D. 
= 1.38) ลักษณะนิสัยการชอบเข้าสังคม (x̄ = 4.29, S.D. = 0.48) และความเชื่อม่ันในตนเอง (x̄ = 4.29, 
S.D. = 0.48) รองลงมาตามล าดับ และผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พบว่า การรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพ และจ านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ  
(r = 0.20, p < .01) ไม่มีตัวแปรอิสระคู่ใดที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงเกิน 0.80 (Hair, Anderson, 
Tatham, & Black, 1995) แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1  

       ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) พบว่า โมเดล
องค์ประกอบมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ยอมรับได้ Hair, Babin & 
Black, 2010) โดยค่าดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI>0.90) = 0.91 ค่าดัชนีตรวจสอบ
ความกลมกลืน (TLI>0.90) = 0.90 ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือของการประมาณค่า 
(RMSEA<0.07) = 0.062 ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) = 1,581.919, df = 645, p < .001 ซึ่งแม้
ค่ าสถิติ ไค -สแควร์ จะมีนั ยส าคัญทางสถิติ  แต่ โดยหลักทั่ ว ไป  หากค่ า ไค -สแควร์ สั ม พัทธ์   
(Relative/normed chi-square: x2/df) มีค่าน้อยกว่า 3.00 จะถือว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ (Mueller, 1996) ณ ที่นี้ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์เท่ากับ 2.45 จึงนับว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12 ประจําปี 2563 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2563 

____________________________________________________________________________________________________

- 843 -



และผลการทดสอบสมมติฐานการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแทนประกันเพศชาย (0) และเพศ
หญิง (1) ต่อตัวแปรที่ศึกษา พบว่า ทั้ง 2 กลุ่มไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญในระดับการศึกษา   
(t = 0.33, p > 0.50) อายุ (t = -0.53, p > 0.50) อายุงาน (t = 0.29, p > 0.20) ระดับการรับรู้
ความส าเร็จในอาชีพ (t = 1.14, p > 0.20) และจ านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่ง (t = 0.48,  
p > 0.50)  

การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุรวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง และจ าแนกตามเพศ โมเดล 1: วิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 373 ตัวอย่าง โมเดล 2: วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศชาย จ านวน 111 
ตัวอย่าง โมเดล 3: วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศหญิง จ านวน 262 ตัวอย่าง ซึ่งโมเดล 1-3 ตัวแปร
ตาม คือ การรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ ตามตารางที่ 2 (โมเดล 1) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการ
รับรู้ความส าเร็จในอาชีพตัวแทนประกันชีวิต ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง (b = 0.321, p < 0.001) 
ความนอบน้อม (b = 0.215, p < 0.001) การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน (b = 0.126, p < 0.05) 
และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (b = 0.123, p < 0.05) ส่วนปัจจัยลักษณะนิสัยการชอบเข้า
สังคม และการรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตจากองค์กรไม่ส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ
ตัวแทนประกันชีวิต โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 30.3 การวิเคราะห์แยก
ตามเพศ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพของเพศชาย คือ ความเชื่อมั่นใน
ตนเอง (b = 0.237, p < 0.05) และการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างาน (b = 0.259, p < 0.05) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 22.6 (โมเดล 2) ส าหรับตัวแทนประกันชีวิตเพศ
หญิง พบว่า ความเชื่อมั่นในตนเอง (b = 0.352, p < 0.001) ความนอบน้อม (b = 0.290, p < 0.001) 
และการรับรู้การสนับสนุนจากทีมงาน (b = 0.290, p < 0.05) ส่งผลทางบวกต่อการรับรู้ความส าเร็จใน
อาชีพ โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 36.6 (โมเดล 3)  

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนครั้งในการได้รับการเลื่อนต าแหน่งของงกลุ่มตัวอย่าง
โดยรวมและจ าแนกตามเพศ โมเดล 4: วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 373 ตัวอย่าง โมเดล 5: วิเคราะห์
กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศชาย จ านวน 111 ตัวอย่าง โมเดล 6: วิเคราะห์กลุ่มตัวอย่างเฉพาะเพศหญิง ดัง
ตารางที่ 3 (โมเดล 4) พบว่า มีเพียงปัจจัยความเชื่อมั่นในตนเองที่ส่งผลทางบวก (b = 0.213, p < 
0.001) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนในตัวแปรตามได้ร้อยละ 8.1 การวิเคราะห์แยกตามเพศ ผล
การวิเคราะห์พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อจ านวนครั้งในการได้รับการเลื่อนต าแหน่งเหมือนกันทั้งเพศชาย  
(b = 0.331, p < 0.001) และเพศหญิง (b = 0.165, p < 0.001) และสามารถอธิบายความแปรปรวน
ในตัวแปรตามได้ร้อยละ 16.1 และ 7.2 ตามล าดับ  

 
การอภิปรายผล 

ปัจจัยระดับบุคคล คือ ความเชื่อมั่นในตนเอง (CSE) ส่งผลต่อทั้งการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ
และจ านวนครั้งที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น เป็นการบ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นในตนเองเป็นลักษณะพึง
ประสงค์ที่องค์กรควรจะน ามาใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน โดยเฉพาะในต าแหน่งที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน สอดคล้องกับงานวิจัย Meta-analysis ของ Judge และคณะ (2001) พบว่า บุคคล
ที่มีลักษณะนิสัยดังกล่าว ส่งผลทางบวกให้เกิดความพึงพอใจในอาชีพและมีผลการท างานที่ดี  การชอบ
เข้าสังคม (Extraversion) ไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพตัวแทนประกัน งานวิจัยในอดีตระบุว่ามีปัจจัย
หลายอย่างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิต เช่น รายได้ของผู้ซื้อ ความเหมาะสมของราคา รวมถึง
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สิทธิประโยชน์และการให้บริการ (สุดารัตน์ บัวขวัญ, 2556) สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่พบว่าการมี
บุคลิกชอบเข้าสังคมของตัวแทนประกันชีวิตไม่มีความสัมพันธ์กับรายได้จากค่าคอมมิชชั่น (วาสนา ขัตติ
ยวงษ์, 2553)  ปัจจัยความนอบน้อม (Humility) มีอิทธิพลต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพเฉพาะใน
กลุ่มตัวแทนประกันเพศหญิง สอดคล้องกับทฤษฎีบทบาททางสังคม (Social Role Theory) (Eagly, 
1987) ที่ระบุว่า สังคมมักมีความคาดหวังกับเพศหญิงและเพศชายแตกต่างกันออกไป ในขณะที่เพศชาย
ถูกคาดหวังให้มีความแข็งแกร่ง เพศหญิงกลับถูกคาดหวังให้มีความสุภาพเรียบร้อย นอบน้อมถ่อมตัว 
และไม่แสดงออกซึ่งความทะเยอทะยานมากจนเกินไป งานวิจัยของ  Heilman และ Chen  (2005) 
พบว่า ผู้หญิงที่ขาดความเอ้ืออาธรต่อผู้อ่ืนสังคมจะได้รับการประเมินที่ต่ ากว่าเพศชาย ส่วนงานวิจัยของ 
Brescoll และ Ujlmann  (2008) พบว่า ผู้หญิงที่แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเกรี้ยวกราดจะได้รับการประเมิน
ต่ ากว่าเพศชายที่แสดงออกในลักษณะเดียวกัน งานวิจัยตัวแบบการตลาดของธุรกิจประกันชีวิตศึกษา
ของ อมตา สมานโสร์ (2558) ได้สะท้อนมุมมองของลูกค้าต่อตัวแทนประกันชีวิตว่ายังมีความจ าเป็น
อย่างมากที่จะต้องให้ความส าคัญกับการปลูกฟังทัศนคติและบุคลิกลักษณะความสุภาพ ความนอบน้อม 
และการเอาใจใส่ในการให้บริการในกลุ่มตัวแทนประกันชีวิต  

ปัจจัยระดับองค์กร การรับรู้การสนับสนุนจากทีมงานและจากหัวหน้างาน ผู้วิจัยพบว่า
สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบัติงานของตัวแทนประกันของบริษัท
ประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ซ่ึงพบว่า พนักงานที่ผู้บริหารให้การสนับสนุน และเพ่ือนร่วมงานให้ความเชื่อถือใน
ผลงาน ยอมรับในความสามารถจะมีความส าเร็จในการปฏิบัติงานสูงกว่า (ศิริพร สอนไชยา, 2557)  
อย่าไรก็ดี ผู้วิจัยพบว่า การสนับสนุนจากหัวหน้างานส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพเฉพาะเพศ
ชาย ส่วนการสนับสนุนจากทีมงานส่งผลต่อการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพส าหรับเฉพาะเพศหญิง สะท้อน
สภาพความเป็นจริงในสังคมไทยที่การสนับสนุนจากหัวหน้างานมักหมายถึง กิจกรรมหลังเวลาเลิกงาน
ของกลุ่มเพศชาย คล้ายระบบ “พรรคพวก” ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง (Supervisor-Subordinate 
Guanxi) ในประเทศจีน  (Yang & Lau, 2015) ในขณะที่เพศหญิงให้ความส าคัญกับเพ่ือนร่วมงาน
มากกว่าเพศชาย (Schieman, 2006) ผู้วิจัยพบว่า การรับรู้โอกาสในการเรียนรู้และการเติบโตจาก
องค์กรไม่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพของตัวแทนประกัน ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเรียนรู้อาจจะไม่ได้
ส่งผลโดยตรงต่อความส าเร็จในอาชีพ แต่อาจจะส่งผลทางอ้อมผ่านตัวแปรอ่ืน ๆ เช่น ตัวแปรทุนมนุษย์ 
(Human Capital) (เช่น ระดับความรู้) หรือความรู้สึกมั่นใจในความสามารถ (Self-efficacy) ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่งานวิจัยในอนาคตสามารถทดสอบเพ่ิมเติมต่อไป
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ตารางที่ 2 
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุของปัจจัยระดับบุคคล และระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ
ของตัวแทนประกันชีวิต ด้านการรับรู้ความส าเร็จในอาชีพ โดยรวมและจ าแนกตามเพศ 

หมายเหตุ: N = 373, ***ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, 
* ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตัวแปรตาม:  
การรับรูค้วามส าเรจ็ในอาชีพ 

Model 1  
(ท้ังกลุ่มตัวอย่าง) 

(N = 373) 

Model 2  
(เฉพาะเพศชาย) 

(N = 111) 

Model 3  
(เฉพาะเพศหญิง) 

(N = 262) 

 b SE beta b SE beta b SE beta 
เพศ (หญิง = 0; ชาย = 1) -.155 .075 -.092 - - - - - - 
ประสบการณ์ท างาน .010 .006 .108 .002 .010 .026 .015 .007 .169 
การศึกษา .052 .077 .030 .176 .163 .098 .032 .088 .019 
อาย ุ -.003 .005 -.041 .004 .010 .051 -.008 .006 -.100 
การชอบเข้าสังคม .044 .034 .066 .026 .077 .038 .056 .038 .084 
ความเชื่อมั่นในตนเอง .427*** .068 .321*** .323* .149 .237* .465*** .076 .352*** 
ความนอบน้อม .347*** .077 .215*** .163 .139 .110 .486*** .094 .290*** 
การสนับสนุนจากเพื่อนร่วมงาน .098* .045 .126* .041 .103 .048 .097 .049 .130* 
การสนับสนุนจากหัวหน้างาน .068* .031 .123* .147* .068 .259* .042 .034 .077 
โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต -.041 .040 -.052 -.061 .080 -.079 -.035 .046 -.045 

F Test  15.764***  3.268**  16.191*** 
R2   .303   .226   .366 

Adjusted R2   .284   .157   .344 
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ตารางที่ 3  
แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณปัจจัยระดับบุคคล และระดับองค์กรที่ส่งผลต่อความส าเร็จในอาชีพ
ของตัวแทนประกันชีวิต ด้านจ านวนครั้งในการเลื่อนต าแหน่ง โดยรวมและจ าแนกตามเพศ 

ตัวแปรตาม:  
จ านวนครั้งท่ีไดร้ับการเลื่อน
ต าแหน่งในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา 

Model 4  
(ท้ังกลุ่มตัวอย่าง) 

(N = 373) 

Model 5 
(เฉพาะเพศชาย) 

(N = 111) 

Model 6  
(เฉพาะเพศหญิง) 

(N = 262) 

 b SE beta b SE beta b SE beta 
เพศ (หญิง = 0; ชาย = 1) .006 .007 .073 - - - - - - 
ประสบการณ์ท างาน -.076 .084 -.046 .000 .009 .005 .012 .009 .126 
การศึกษา -.003 .087 -.002 -.143 .151 -.090 .048 .109 .028 
อาย ุ -.001 .006 -.019 .000 .009 -.007 -.004 .008 -.046 
การชอบเข้าสังคม .015 .039 .023 .047 .071 .076 .007 .048 .010 
ความเชื่อมั่นในตนเอง .279*** .077 .213*** .402*** .138 .331*** .224*** .094 .165*** 
ความนอบน้อม -.106 .087 -.067 -.024 .129 -.018 -.186 .117 -.108 
การสนับสนุนจากเพื่อน
ร่วมงาน 

.048 .050 .063 .070 .096 .092 .047 .061 .062 

การสนับสนุนจากหัวหน้างาน .022 .035 .041 .020 .063 .039 .019 .042 .033 
โอกาสในการเรียนรู้และเติบโต .019 .045 .025 -.058 .074 -.084 .058 .057 .072 

F Test 3.173* 2.147* 2.167* 
R2 .081 .161 .072 

Adjusted R2 .055 .086 .039 

หมายเหตุ: N = 373, ***ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001, **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01, *
ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 7.7 นางสาวสุชิรา แซ่ซิ้ม      อนุกรรมการ 
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 7.8 นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร     อนุกรรมการ 
 7.9 นายอาณัฐ ซึ้งประสิทธิ ์     อนุกรรมการ 
 7.10 นางสาวทพิวรรณ ปิ่นทองพันธ ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
8. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดเตรียมของที่ระลึกและเอกสารการประชุมฯ 
 8.1 นางสายใจ อนสุาร      ประธานอนุกรรมการ 
 8.2 นางเรืองรุ้ง ชีวรัชชานนท์     อนุกรรมการ 
 8.3 นางสาวอรวรรณ เอียดทอง     อนุกรรมการ 
 8.4 นางสาวอาจารี จิตนุราช     อนุกรรมการ 
 8.5 นายวุฒิพงศ์ หว่านด ี      อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
9. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดการการน าเสนอออนไลน์ 
 9.1 ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ      ประธานอนุกรรมการ 

9.2 นายขจรศักดิ์ วิชัยวรกุล      อนุกรรมการ 
 9.3 นายชัยวฒัน์ ศรีจันทร์กุล     อนุกรรมการ 
 9.4 นางสาวเพียงพิศ สุกแดง     อนุกรรมการ 
 9.5 นางสาวปานทิพย์ ผดุงจิตเกษม     อนุกรรมการ 
 9.6 นางสาวภทัรสุดา สุขทอง     อนุกรรมการ 
 9.7 นางสาวสุชิรา แซ่ซิ้ม      อนุกรรมการ 
 9.8 นายอนุวัฒน์ พัฒนเชียร     อนุกรรมการ 
 9.9 นายอภิชาติ อรนพ      อนุกรรมการ 
 9.10 นางสาวทพิวรรณ ปิ่นทองพันธ ์     อนุกรรมการและเลขานุการ   
 
10. คณะอนุกรรมการฝ่ายเว็บไซต์และระบบบริหารจัดการบทความ 
 10.1 ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ      ประธานอนุกรรมการ 
 10.2 นางสาวทพิวรรณ ปิ่นทองพันธ ์     อนุกรรมการ 
 10.3 นายบุญศิริ บุญยก      อนุกรรมการ 
 10.4 นายวุฒิพงศ์ หว่านด ี      อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
11. คณะอนุกรรมการฝ่ายอาหาร 
 11.1 นายนันทพงศ์ ศักดิ์เรืองรอง     ประธานอนุกรรมการ 
 11.2 นางเนตรกมล แก้วอุทัย     อนุกรรมการ 
 11.3 นางมยุรี วัชรวรานนท ์     อนุกรรมการ 
 11.4 นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
12. คณะอนุกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ 
 12.1 นายอภิชาติ อรนพ      ประธานอนุกรรมการ 
 12.2 นายปรีชา ขนุเพ็ชร ์      อนุกรรมการ 
 12.3 นางสาวภัทรสดุา สุขทอง     อนุกรรมการและเลขานุการ 
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13. คณะอนุกรรมการฝ่ายประจ าห้องน าเสนอ 
 13.1 นางธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง     ประธานอนุกรรมการ 
 13.2 นางสาวเกศณี จิตรภักดี     อนุกรรมการ 
 13.3 นางสาวเบลีลักษณ์ พลเพชร     อนุกรรมการ 
 13.4 นางสาววราภรณ์ ติ้นกะชาต ิ     อนุกรรมการ 
 13.5 นางสาวอรวรรณ เอียดทอง     อนุกรรมการ 
 13.6 นางสาวอาจารี จิตนุราช     อนุกรรมการ 
 13.7 นางสาวพิมผกา ศรีไพบูลย์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
14. คณะอนุกรรมการฝ่ายประเมินผล 
 14.1 ดร.รุชดี บิลหมัด        ประธานอนุกรรมการ 
 14.2 นางสาวเกศณี จิตรภักดี     อนุกรรมการ 
 14.3 นางหทัยรัตน์ ลิ่มอรุณวงศ ์     อนุกรรมการและเลขานุการ 
 
15. คณะอนุกรรมการฝ่ายพิธีการ 
 15.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลวดี ลิ่มอุสันโน    ประธานอนุกรรมการ 
 15.2 ดร.เอกฤทธิ์ แก้วประพันธ ์     รองประธานอนุกรรมการ 
 15.3 ดร.ณัฐธิดา สุวรรณโณ      รองประธานอนุกรรมการ 
 15.4 ดร.ทรงสิน ธีระกุลพิศุทธิ์     อนุกรรมการ 
 15.5 ดร.วันอามีนา บอสตันอล ี     อนุกรรมการ 
 15.6 นายวุฒิพงศ์ หว่านด ี      อนุกรรมการและเลขานุการ 
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