
บทความวิจัย
การจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส�าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ
กฤต วรางกูร, วศิน เหลี่ยมปรีชา
การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000  ที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
สุนทรี สุนทรโชติ,  ศศิวิมล มีอ�าพล
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน
ฉวีวรรณ ศรีวงศ์จรรยา, ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค�าครตา อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
รัตนภรณ์  แซ่ลี้, โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
พิชญาพร พีรพันธุ์,  ประสพชัย พสุนนท์
การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบรหิาร (7s) กับความส�าเรจ็ของธรุกจิโฮสเทลในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวัดเชยีงใหม่
ปริยาพร ปรารถนกุล, วศิน เหลี่ยมปรีชา
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช, สุมิตรา เรืองพีระกุล,  ชมสุภัค ครุฑกะ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณชิตา หิรัญพิชา 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบจ�าลองของคาโน 
ฐาปนี เรืองศรีโรจน์,  สรียา วิจิตรเสถียร
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน: บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100
ชนิดา จันทนฤมาน, พัทธนันท์  เพชรเชิดชู, ศิริเดช ค�าสุพรหม
แนวทางการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบรกิารส�าหรับผูส้งูอาย ุกรณีศกึษาสถานบรกิารดแูลระยะยาวในเขตกรงุเทพมหานคร
จิระพงค์ เรืองกุน 
บทบาทของภาวะผู้น�ากบัห่วงโซ่อปุทานของผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีวัสดกุ่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 
มินตรา บุญเกิด, เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์, ปนัดดา จั่นเพชร
ภาวะผู้น�าการเปลีย่นแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพือ่เป็นแนวทางพัฒนา   การตลาดตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ต�าบลม่วงสามสิบ อ�าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
อัญญาณี อดทน,  วลัยพร สุขปลั่ง
วฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
รัมย์ประภา บุญทะระ, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  



ข 

บทบรรณาธิการ 
 
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อทุกองค์กรในสังคมทุกภาคส่วนและ

ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน การศึกษาและการวิจัยด้านการจัดการและการพัฒนาจึงเป็นส่วนที่
ส าคัญอย่างยิ่งเพ่ือได้องค์ความรู้และแนวทางในการตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

วารสารฉบับนี้เผยแพร่บทความจากผลงานวิจัยด้านการจัดการและการพัฒนาจ านวน 14 
บทความ ประกอบด้วย บทความด้านการบัญชี เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลทาง 
การบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 2600 คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี   
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน บทความด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
เป็นผลการวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์การจัดกลุ่มพฤติกรรมของการจัดการความรู้ของบุคลากรใน
องค์กร ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากร ความฉลาดทางอารมณ์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม  
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย บทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน และภาวะผู้น า  
การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer นอกจากนี้มีบทความที่น าเสนอผลการวิจัย
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ลูกค้า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้ สูงอายุ แนวทางการพัฒนา 
ขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบ 
การบริหารกับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล คุณภาพการบริการโลจิสติกส์  และการเพ่ิม  
ขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งในประเทศ  

ทุกบทความท่ีเผยแพร่มีความน่าสนใจและมีคุณค่าเชิงวิชาการด้านการจัดการและการพัฒนา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เผยแพร่ในวารสารจะเป็นประโยชน์เพ่ือการศึกษา อ้างอิง ต่อยอด 
การวิจัย และเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพขององค์กรท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันต่อไป 

 
 
 

 บรรณาธิการ 
 
 
 

Modern Education Excellent BBA
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  โทร. 045-352000 ตอ 1307

https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/

ฝายสนับสนุนการด�าเนินงานจัดท�าวารสาร

 ประสานงานและจัดเตรียมตนฉบับ

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกานดา เกษตรเอี่ยม

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยนุช  วรบุตร

 นางสาววาสนา สิทธิผล

 วารสารออนไลน์

 อาจารยไมตรี ริมทอง

ก 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

 

วารสารได้รับการรับรองคุณภาพในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

เจ้าของ   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์ ควรรู้ดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร  
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

สื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษา วารสารเปิดรับบทความประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีขอบเขตวิชาการใน
ศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้อง
กับบทความ ไม่น้อยกว่าบทความละ 2 ท่านแบบ Double Blinded โดยผู้นิพนธ์ ไม่ทราบ 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ 

 

ก าหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  
 
 

 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นงานเขียนของนักวิจัยหรือนักวิชาการแต่ละท่านโดยเฉพาะ มิใช่ความเห็น  
และความรับผิดชอบใด ๆ ของกองบรรณาธิการวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
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ทุกบทความท่ีเผยแพร่มีความน่าสนใจและมีคุณค่าเชิงวิชาการด้านการจัดการและการพัฒนา 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความที่เผยแพร่ในวารสารจะเป็นประโยชน์เพ่ือการศึกษา อ้างอิง ต่อยอด 
การวิจัย และเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพขององค์กรท่ามกลาง 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอาง
ธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ และเพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ ระดับการพึ่งพิง
ต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะน าไปสู่ 
การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ก าหนดกลุ่มประชากรคือ ผู้ประกอบการเวชส าอางใน  
เขตภาคเหนือทั้งหมด 17 จังหวัด ซึ่งมีทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา โดยคัดเลือกจากฐานข้อมูล
ลูกค้าของบริษัทรับจ้างผลิตเวชส าอาง ซึ่งจะคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย และ
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 200 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และใช้สถิติเชิงพรรณนาเพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูล และใช้สถิติเชิงอ้างอิง เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 – 40  ปี  มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีระยะเวลาการท าธุรกิจ 2 – 3 ปี มีที่ตั้งสถานประกอบการธุรกิจในเขตจังหวัดเชียงใหม่ 
และส่วนใหญ่มีหน้าร้าน ส่วนความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมทั้ง 4 ด้านนั้น พบว่าอยู่ใน
ระดับ เห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด 3 ด้าน คือ 
ด้านที่มาของความรู้ ด้านข้อมูลของลูกค้าสัมพันธ์ และด้านระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
รองลงมาอยู่ในระดับ เห็นด้วย คือ ด้านระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ตามล าดับ และผลการทดสอบ
สมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์นั้น มีความสัมพันธ์มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิง
ต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 
 
ค าส าคัญ: การจัดการความรู้ ลูกค้า ผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติเขตภาคเหนือ 
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บทน า 
สภาพอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทยนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจ านวนธุรกิจ

ผลิตเครื่องส าอางที่ด าเนินการอยู่ทั่วประเทศ 1,781 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10,786 ล้าน
บาท โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส าอางเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี โดยข้อมู ลการ 
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีอัตราก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มี 
ผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 302 ราย และปี 2559 มีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จ านวน 350 ราย 
คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15.89 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องส าอางอีกกลุ่มที่เรียกว่า “เวชส าอาง” หรือ Cosmeceutical ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติระหว่างยา (Pharmaceutical) และ เครื่องส าอาง (Cosmetics) ไว้ด้วยกัน 
หรือกล่าวได้ว่า เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ท าให้เครื่องส าอางมีคุณสมบัติในการบ าบัดหรือรักษา 
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเวชส าอางนั้นก็มีแนวโน้มใน  
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดย RNCOS Business 
Consultancy Service พบว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมเวชส าอางโลก มีมูลค่าประมาณ 40 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.4 พันล้านบาท และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 47 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 พันล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2555-2560  
คิดเป็นร้อยละ 8 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจการผลิตเวชส าอางธรรมชาติขยายตัวอย่างรวดเร็วคือ  
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดจากสารเคมี และ  
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารที่ท าให้เกิดธุรกิจการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ด้วยการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง รวมถึง  
เวชส าอางธรรมชาตินั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะทุกคนต้องการเข้ามามี
ส่วนแบ่งจากการเติบโต โดยธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและเวชส าอางที่ได้รับผลกระทบนั้น
ประสบปัญหาแตกต่างกันออกไป และส่งผลให้บางธุรกิจหรือบางกิจการต้องปิดตัวลง แต่ก็มี
ผู้ประกอบการหลายรายที่สามารถด าเนินกิจการ สร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น และสามารถด าเนิน
กิจการโดยเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจหรือองค์กรใดที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ลูกค้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ตรงตามความต้องการได้มากเท่าไหร่ และกลายเป็นความจงรักภักดีต่อธุรกิจหรือองค์กรในระยะยาว  
จากเหตุผลและสถานการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้า 

2 

Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the knowledge management 

of customers of natural cosmetic practitioners in the northern region 2) measure the 
relationship among existing knowledge source, the level of knowledge dependence 
that will lead to the development of good relationships with customers. The 
population was cosmetic entrepreneurs from 17 provinces in the northern region of 
Thailand which there are both legal entities and individuals. The sample was selected 
from the customer database from the manufacturer of cosmeceutical cosmetics which 
selected only the population within the research scope and agreed to participate in 
the research. The study consisted of 200 cosmetic entrepreneurs, using questionnaires 
as a tool for data collection and descriptive statistics are used to describe the 
characteristics and using reference statistics (internal correlation and multiple 
regression analysis) to analyze and test the hypothesis. 

The results was found that general information of cosmeceutical business 
operators were female ages between of 31 - 40 years old with bachelor's degrees, 
operate the business around 2 - 3 years, most of retail store have a storefront and 
located in Chiang Mai.The research results on the opinions of the 4 groups of samples 
found that the level of customer knowledge management of natural cosmetic 
entrepreneurs in the northern region was at the highest level. When considering each 
aspect, it was found that the three most strongly agree were the sources of knowledge, 
customer relations information, and the level of dependency on customer relations 
information, followed by the level of knowledge dependency. The test of hypothesis 
of the relationship between knowledge sources, knowledge dependency, customer 
relationship information and dependency on the customer relationship information is 
significantly positive at the level of .01. 
 
Keywords: Knowledge Management, Customer, Natural Cosmetic Practitioner  

Northern Region 
 
 

2 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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บทน า 
สภาพอุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทยนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 มีจ านวนธุรกิจ

ผลิตเครื่องส าอางที่ด าเนินการอยู่ทั่วประเทศ 1,781 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนอยู่ที่ 10,786 ล้าน
บาท โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องส าอางเพ่ิมขึ้นในทุก ๆ ปี โดยข้อมู ลการ 
จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีอัตราก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 มี 
ผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ 302 ราย และปี 2559 มีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่จ านวน 350 ราย 
คิดเป็นอัตราการเพ่ิมข้ึนถึงร้อยละ 15.89 (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2559) 

นอกจากนี้ยังมีเครื่องส าอางอีกกลุ่มที่เรียกว่า “เวชส าอาง” หรือ Cosmeceutical ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่รวมคุณสมบัติระหว่างยา (Pharmaceutical) และ เครื่องส าอาง (Cosmetics) ไว้ด้วยกัน 
หรือกล่าวได้ว่า เป็นวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ท าให้เครื่องส าอางมีคุณสมบัติในการบ าบัดหรือรักษา 
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ ซึ่งมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมเวชส าอางนั้นก็มีแนวโน้มใน  
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง โดย RNCOS Business 
Consultancy Service พบว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมเวชส าอางโลก มีมูลค่าประมาณ 40 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.4 พันล้านบาท และคาดว่าในปี 2560 จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นเป็น 47 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.6 พันล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉล่ียระหว่างปี 2555-2560  
คิดเป็นร้อยละ 8 (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2559) 

ปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ธุรกิจการผลิตเวชส าอางธรรมชาติขยายตัวอย่างรวดเร็วคือ  
ความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ปลอดจากสารเคมี และ  
การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่าเป็นแนวโน้มที่ดีที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง
เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมอาหารที่ท าให้เกิดธุรกิจการผลิตอาหารเสริมสุขภาพ และ
อุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ด้วยการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง รวมถึง  
เวชส าอางธรรมชาตินั้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันที่รุนแรง เพราะทุกคนต้องการเข้ามามี
ส่วนแบ่งจากการเติบโต โดยธุรกิจในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางและเวชส าอางที่ได้รับผลกระทบนั้น
ประสบปัญหาแตกต่างกันออกไป และส่งผลให้บางธุรกิจหรือบางกิจการต้องปิดตัวลง แต่ก็มี
ผู้ประกอบการหลายรายที่สามารถด าเนินกิจการ สร้างฐานลูกค้าที่เหนียวแน่น และสามารถด าเนิน
กิจการโดยเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ธุรกิจหรือองค์กรใดที่สามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ลูกค้าได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ ก็จะสามารถสร้างความพึงพอใจ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
ตรงตามความต้องการได้มากเท่าไหร่ และกลายเป็นความจงรักภักดีต่อธุรกิจหรือองค์กรในระยะยาว  
จากเหตุผลและสถานการณ์ต่าง ๆ ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้า 
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 สมมติฐานของการวิจัย 
1. H1: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ 
2. H2: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
3. H3: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
4. H4: ระดับความพ่ึงพิงตอ่ความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
5. H5: ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
6. H6: ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) เป็นหลัก โดยสร้างและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวิธีการด าเนินงานวิจัย 
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรของงานวิจัยคือ ผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ  ทั้งหมด 17 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทรับจ้างผลิตเวชส าอาง  คัดเลือก

เฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้วิธีค านวณขนาดของ
กลุ่มประชากรจากแนวคิดของ Hair et al. (2010) ซึ่งกล่าวว่า การวิเคราะห์สถิติประเภทสมการ
โครงสร้างควรก าหนดตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกต และการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปร
สังเกตได้ทั้งสิ้น 14 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 200 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขต

ภาคเหนือ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท าธุรกิจ ที่ตั้งของสถานที่ประกอบ
ธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือ ธุรกิจมีท านั้นมีหน้าร้านหรือไม่มี ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยมีชนิด
ของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการ (Check List) 
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(Customer Knowledge Management) ของผู้ประกอบการธุรกิจผลิตเวชส าอางธรรมชาติ เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผลต่อการด าเนินธุรกิจ ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการผลิตและจ าหน่าย 
เวชส าอางธรรมชาติ และธุรกิจผลิตหรือจ าหน่ายเคร่ืองส าอางประเภทต่าง ๆ และในการวิจัย  
ที่เก่ียวข้องกับเครื่องส าอางหรือเวชส าอางต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ 
2. เพ่ือศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ที่มาของ

ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ที่จะน าไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับลูกค้า 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดด้ านการจัดการความรู้ ของ Nonaka & Takeuchi (1995) และ SECI Model  
ได้กล่าวถึงที่มาของความรู้ และรูปแบบของความรู้ในตัวคน ซึ่งรวมไปถึงการถ่ายโอนความรู้จาก  
คนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง และเกิดเป็นความรู้ขึ้นมา รวมกับแนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ของ  
ปิยะนาถ สิงห์ชู (2555) กล่าวถึงการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าโดยการน าข้อมูลต่าง ๆ ที่มีมา
สื่อสารกับลูกค้า เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยาว ฉะนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยไม่ว่า
ด้านใดก็ตาม อาจกระทบและส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อลูกค้าได้ ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญและได้น ามา
ปรับใช้เป็นตัวแปร และกรอบแนวคิดของการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มาของข้อมูลลกูค้าสัมพนัธ ์
(Customer Relationship 

Availability) 

ที่มาของความรู ้
(Knowledge Availability) 

ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ 
(Knowledge Dependence) 

ระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ ์

(Customer Relationship 
Dependence) 
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 สมมติฐานของการวิจัย 
1. H1: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ 
2. H2: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
3. H3: ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
4. H4: ระดับความพ่ึงพิงตอ่ความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
5. H5: ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
6. H6: ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) เป็นหลัก โดยสร้างและใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยวิธีการด าเนินงานวิจัย 
มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ประชากร 
ประชากรของงานวิจัยคือ ผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ  ทั้งหมด 17 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดแพร่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน จังหวัดล าปาง จังหวัดล าพูน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์ 

กลุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัทรับจ้างผลิตเวชส าอาง  คัดเลือก

เฉพาะกลุ่มประชากรที่อยู่ในขอบเขตการวิจัย และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย โดยใช้วิธีค านวณขนาดของ
กลุ่มประชากรจากแนวคิดของ Hair et al. (2010) ซึ่งกล่าวว่า การวิเคราะห์สถิติประเภทสมการ
โครงสร้างควรก าหนดตัวอย่างประมาณ 10-20 เท่าของตัวแปรสังเกต และการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปร
สังเกตได้ทั้งสิ้น 14 ตัวแปร ผู้วิจัยจึงท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจ านวน 200 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย  
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขต

ภาคเหนือ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท าธุรกิจ ที่ตั้งของสถานที่ประกอบ
ธุรกิจในเขตจังหวัดภาคเหนือ ธุรกิจมีท านั้นมีหน้าร้านหรือไม่มี ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดโดยมีชนิด
ของค าถามเป็นแบบส ารวจตรวจสอบรายการ (Check List) 
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ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 4 คือ เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 3 คือ เห็นด้วยมาก 
ระดับ 2 คือ เห็นด้วยน้อย ระดับ 1 คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

เมื่อได้ค่าระดับความคิดเห็นแล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ย โดยค านวณจากสูตรการหาอันตรภาคชั้น 
(สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, 2554) 

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 

โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือใช้หาค่าการกระจายของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (Internal Correlation) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน
ของงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 31 – 40 ปี 

จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มี
ระยะเวลาการท าธุรกิจ 2 – 3 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีที่ตั้งสถานประกอบการธุรกิจใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.50  และมีหน้าร้าน จ านวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.50  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่มาของความรู้ ข้อมูลระดับการพ่ึงพิง
ต่อความรู้ ข้อมูลที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

สรุปผลการวิจัยจากการศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ 
ในเขตภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ ที่มาของความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ ระดับการพึงพอใจต่อความรู้ จ านวน 3 ข้อ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ 
และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 14 ข้อ 
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ส่วนที่ 2 การจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ   
ซึ่งจ านวนค าถามในตอนที่ 2 มีทั้งหมด 14 ข้อ ประกอบด้วย 1) ที่มาของความรู้ (Knowledge 
Availability) 2) ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ (Knowledge Dependence) 3) ที่มาของข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์  (Customer Relationship Availability) 4) ระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัม พันธ์  
(Customer Relationship Dependence) 

ส่วนที่  3 เป็นค าถามปลายเปิด (Open-Ended Questions) ซึ่ งเป็นข้อเสนอแนะของ
ผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้า และรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถาม ตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของการศึกษา แล้วน าเสนอ

อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบ แนะน า และปรับปรุงแก้ไข 
3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยน าแบบสอบถามที่ได้ เสนอให้กับผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 

ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) พบว่าค าถามทุกข้อมีค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Item-Object Congruence Index: IOC) สูงกว่า .60 ซึ่ งเป็นไปตามเกณฑ์ (กัลยา        
วานิชย์บัญชา, 2557) หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่ม
เดียวกับการวิจัย จ านวน 30 ชุด (Try out) และน าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient)  ซึ่งผลที่ได้มีค่าความเชื่อมั่นสูงกว่า .70 ถือเป็นค่าที่ยอมรับได้ (มนสิช สิทธิสมบูรณ์, 
2550) 

4. แจกแบบสอบถามให้กับผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ 
5. รวบรวมแบบสอบถามคืนจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา และตรวจสอบความสมบูรณ์

ของแบบสอบถามแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ และประมวลผล 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ข้อมูลที่รวบรวมได้จะน ามาวิเคราะห์ด้วยวิธีดังต่อไปนี้ 
1. ร้อยละ (Percentage) เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการเวชส าอาง

ธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ 
2. ค่าเฉลี่ย (Mean: �̅�𝑥) เพ่ือใช้หาค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นของผู้ประกอบการเวช

ส าอางธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ โดยน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามซึ่งเป็นแบบมาตราส่วน

6 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ประมาณค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ 4 คือ เห็นด้วยมากที่สุด ระดับ 3 คือ เห็นด้วยมาก 
ระดับ 2 คือ เห็นด้วยน้อย ระดับ 1 คือ เห็นด้วยน้อยที่สุด 

เมื่อได้ค่าระดับความคิดเห็นแล้วจึงน ามาหาค่าเฉลี่ย โดยค านวณจากสูตรการหาอันตรภาคชั้น 
(สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, 2554) 

อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
               จ านวนชั้น 

โดยใช้เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามความหมายของค่าเฉลี่ยดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 3.26 - 4.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.25 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 1.76 - 2.50 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.75 หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) เพ่ือใช้หาค่าการกระจายของคะแนน
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ 

4. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร (Internal Correlation) เพ่ือใช้ทดสอบสมมติฐาน
ของงานวิจัย 

 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายุ 31 – 40 ปี 

จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 52 ศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 57 มี
ระยะเวลาการท าธุรกิจ 2 – 3 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 41 มีที่ตั้งสถานประกอบการธุรกิจใน
เขตจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 23 คน  คิดเป็นร้อยละ 11.50  และมีหน้าร้าน จ านวน 121 คน คิดเป็น
ร้อยละ 60.50  

ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลที่มาของความรู้ ข้อมูลระดับการพ่ึงพิง
ต่อความรู้ ข้อมูลที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

สรุปผลการวิจัยจากการศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ 
ในเขตภาคเหนือ โดยใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีหัวข้อทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ ที่มาของความรู้ 
จ านวน 3 ข้อ ระดับการพึงพอใจต่อความรู้ จ านวน 3 ข้อ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ 
และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ จ านวน 4 ข้อ รวมทั้งหมด 14 ข้อ 
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จากตารางที่ 2 แสดงผลของการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ 
ระดับการพึ่งพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

1.  จากการศึกษา พบว่า ที่มาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ (H1) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้  
การจัดการความรู้และการสร้างความรู้เป็นการจัดท าเอกสารข้อมูลภายในบริษัทเพ่ือใช้ในการท างาน
และยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (F = 150.317, P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการพึ่งพิงต่อความรู้   ( = 6.145, t = 19.342, P < .01) 

2. จากการศึกษา พบว่า ที่มาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (H2) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
ขอบเขตของการท างานการบริหาร เรียบเรียงข้อมูลของลูกค้า ท าให้ได้เรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า
ที่แตกต่างกัน (F = 2322.776, P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ ( = .18,  t = .132, P < .01) 

3. จากการศึกษา พบว่า ที่มาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (H3) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิง
ต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องการจัดล าดับความส าคัญของงานและ
ขอบเขตของข้อมูลลูกค้าที่ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดความส าเร็จของงาน (F = 82.897, 
P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
 ( = 3.761, t = 8.160, P < .01) 

4. จากการศึกษา พบว่า ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้มีผลเชิงบวกต่อที่มาของข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (H4) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มา
ของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การท างานในขอบข่ายของงาน ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
น าไปใช้ในการท าเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ได้  โดย (F = 91.654,   
P < .01) ดังนั้น ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์   
( = 3.856, t = 5.379, P < .01) 

5. จากการศึกษา พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ (H5) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ในข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าที่มีผลต่อการบริหารงานสู่ความส าเร็จดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการ  
เวชส าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน 

ปัจจัย �̅�𝑥 S.D. ระดับความคิดเห็น 
ท่ีมาของความรู้ 3.47 .22 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับการพึ่งพิงต่อความรู้ 3.00 .65 เห็นด้วยมาก 
ท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 3.42 .24 เห็นด้วยมากที่สุด 
ระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 3.43 .42 เห็นด้วยมากที่สุด 
รวม 3.33 .38 เห็นด้วยมากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าในภาพรวม ผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ มีระดับ

ความคิดต่อการจัดการความรู้ลูกค้าอยู่ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 3.33)  
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 3 ล าดับแรกได้แก่ ด้านที่มาของความรู้ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.47) รองลงมาคือ ด้านการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (𝑥𝑥 ̅= 3.43) และด้านที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากที่สุด (𝑥𝑥 ̅= 3.42) 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน N = 200, df = 1 
R2 F-value  t-value Sig Result 

H1 : ท่ีมาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับ     
การพึ่งพิงต่อความรู้ 

.835  150.317 6.145 19.342 .000** ยอมรับ 

H2 : ท่ีมาของความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ ์

.990 2322.776 .180 .132 .000** ยอมรับ 

H3 : ท่ีมาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับ     
การพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

.794    82.897 3.761 8.160 .000** ยอมรับ 

H4 : ระดับความพึ่งพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

.808   91.654 3.856 5.379 .000** ยอมรับ 

H5 : ระดับความพึ่งพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

.739    58.806 7.359 11.131 .000** ยอมรับ 

H6 :  ท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์
กับระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

.883 172.170 3.256 9.451 .000** ยอมรับ 

** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
 

8 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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จากตารางที่ 2 แสดงผลของการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ 
ระดับการพึ่งพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 

1.  จากการศึกษา พบว่า ที่มาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ (H1) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้  
การจัดการความรู้และการสร้างความรู้เป็นการจัดท าเอกสารข้อมูลภายในบริษัทเพ่ือใช้ในการท างาน
และยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ (F = 150.317, P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการพึ่งพิงต่อความรู้   ( = 6.145, t = 19.342, P < .01) 

2. จากการศึกษา พบว่า ที่มาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (H2) 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
ขอบเขตของการท างานการบริหาร เรียบเรียงข้อมูลของลูกค้า ท าให้ได้เรียนรู้พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า
ที่แตกต่างกัน (F = 2322.776, P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ ( = .18,  t = .132, P < .01) 

3. จากการศึกษา พบว่า ท่ีมาของความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (H3) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิง
ต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่ต้องการจัดล าดับความส าคัญของงานและ
ขอบเขตของข้อมูลลูกค้าที่ในการบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดความส าเร็จของงาน (F = 82.897, 
P < .01) ดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
 ( = 3.761, t = 8.160, P < .01) 

4. จากการศึกษา พบว่า ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้มีผลเชิงบวกต่อที่มาของข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ (H4) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มา
ของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การท างานในขอบข่ายของงาน ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเก็บข้อมูลลูกค้า
น าไปใช้ในการท าเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการน าไปใช้ได้  โดย (F = 91.654,   
P < .01) ดังนั้น ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์   
( = 3.856, t = 5.379, P < .01) 

5. จากการศึกษา พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ (H5) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับ
ระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การท างานให้ประสบความส าเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ในข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าที่มีผลต่อการบริหารงานสู่ความส าเร็จดังนั้น ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิง
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เกิดขึ้นในการท างานของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ และการตัดสินใจท าสิ่งต่าง ๆ ใน
ขอบข่ายการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 1.3 ด้านที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 โดยข้อมูลของลูกค้านั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้
ข้อมูลได้จากภายในบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการท างานประจ าวัน และเครื่องมือการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์นั้นผู้ประกอบการได้เก็บและเรียบเรียงด้วยตนเอง เพ่ือให้สมาชิก
ภายในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล และน าไปใช้ในการท างานในขอบข่ายของตนเองได้ 

 1.4 ด้านการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็น  
ในระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.43 โดยเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอยู่  
ท าให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการในการท างานประจ าวัน ซึ่งผู้ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันว่าข้อมูลที่
ได้รับมานั้นเหมาะสมต่อการน ามาใช้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ
การท างานจะประสบความส าเร็จราบรื่นได้นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ภายใน
บริษัท 

จากผลการวิจัยนี้ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการเวชส าอางให้ความส าคัญต่อที่มาของความรู้ 
ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ลูกค้าของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความรู้ที่ได้รับของผู้ประกอบการมีผลโดยตรงต่อระดับ
การพ่ึงพิงต่อความรู้ ในการน าไปใช้ในการท างาน การตัดสินใจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการ และการจัดการความรู้และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของ
ความรู้และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดย
ความรู้จากลูกค้าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
และงานวิจัยของ Wilde (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  Customer Knowledge Management: 
Improving Customer Relationship Thought Knowledge Application ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการ
ความรู้มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อทรัพยากรความรู้ภายในบริษัท และนอกเหนือจากปัจจัย 
การผลิตแบบด้ังเดิม เช่น การท างาน แหล่งเงินทุน ที่ดิน และปัจจัยการผลิตทั้ง 4 อย่าง ความรู้ก็มี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทต้องมุ่งเน้นความรู้ซึ่งรวมถึงความรู้ของลูกค้า การจัดการความรู้จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างความรู้จากลูกค้า และความรู้
ขององค์กรที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
ลูกค้า และจากการที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กร นอกจาก 
จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ท้ัง 2 ฝ่ายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์อีกด้วย 
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ต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ โดย (F = 58.806, P < .01) ดังนั้น ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์
กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ( = 7.359, t = 11.131, P < .01) 

6. จากการศึกษา พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีผลเชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (H6) อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มี
ความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ การเข้าถึงข้อมูลและความสัมพันธ์กับลูกค้า 
อาศัยขอบเขตของข้อมูล การเรียบเรียงข้อมูลของลูกค้าน ามาสร้างเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ให้เกิดความส าเร็จและเหมาะสมของงาน โดย (F = 172.170, P < .01) ดังนั้น ที่มาของข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  ( = 3.256, t = 9.451, P < .01) 
 
สรุปการวิจัย  

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอาง

ธรรมชาติ ในเขตภาคเหนือ ผู้วิจัยได้น ามาสรุปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังต่อไปนี้ 
1. จากผลการศึกษาระดับการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ  

ในเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับข้อมูลที่มาของความรู้ ข้อมูลระดับการพึ่งพิงต่อความรู้ ข้อมูลที่มาของข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ และข้อมูลระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  พบว่า โดยภาพรวมผู้ประกอบการ 
เวชส าอางธรรมชาติ อยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

 1.1 ด้านที่มาของความรู้ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นในระดับ 
 มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.47 ซึ่งเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานที่ต้องการใช้เพ่ือ
การท างานที่เหมาะสมได้ถูกจัดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งแล้ว และเพียงพอต่อการน าไปใช้ในขอบข่ายงานที่  
ผู้ประประกอบการต้องรับผิดชอบได้ในระดับหนึ่ง ผู้ประกอบการเองต้องใช้ความรู้ความสามารถจาก
ตนเองอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ การค้นคว้า และความสนใจของตัวผู้ประกอบการ รวมถึง
ค าแนะน าที่ดี และความคิดเห็นต่าง ๆ จากเพ่ือนร่วมงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการท างานและ 
การด าเนินธุรกิจ 

 1.2 ด้านระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นใน
ระดับมาก  มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.00 ซึ่งข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ การท างานของท่าน 
จะประสบผลส าเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความรู้จากภายนอก นั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น
ตรงกันว่า การที่จะด าเนินธุรกิจให้ประสบผลส าเร็จนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้ที่ได้รับจากภายนอกเพียง
อย่างเดียว โดยการท างานของผู้ประกอบการต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ตนเองมีอยู่ และ
ข้อมูลเอกสารที่ส าคัญที่มีอยู่ภายในบริษัท รวมถึงการรับฟังข้อมูล ความคิดเห็น ข้อดีข้อเสียต่าง ๆ ที่

10 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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เกิดขึ้นในการท างานของเพ่ือนร่วมงานเพ่ือใช้ในการด าเนินธุรกิจ และการตัดสินใจท าสิ่งต่าง ๆ ใน
ขอบข่ายการท างานที่ตนเองรับผิดชอบ 

 1.3 ด้านที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็นใน
ระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.42 โดยข้อมูลของลูกค้านั้น ผู้ประกอบการสามารถใช้
ข้อมูลได้จากภายในบริษัท ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจากการท างานประจ าวัน และเครื่องมือการบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ และข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์นั้นผู้ประกอบการได้เก็บและเรียบเรียงด้วยตนเอง เพ่ือให้สมาชิก
ภายในบริษัทสามารถเข้าถึงข้อมูล และน าไปใช้ในการท างานในขอบข่ายของตนเองได้ 

 1.4 ด้านการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ในภาพรวมผู้ประกอบการมีความคิดเห็น  
ในระดับ มากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.43 โดยเครื่องมือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอยู่  
ท าให้ได้รับข้อมูลที่ต้องการในการท างานประจ าวัน ซึ่งผู้ประกอบการมีความคิดเห็นตรงกันว่าข้อมูลที่
ได้รับมานั้นเหมาะสมต่อการน ามาใช้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเครื่องมือบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และ
การท างานจะประสบความส าเร็จราบรื่นได้นั้นส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับขอบเขตข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่ภายใน
บริษัท 

จากผลการวิจัยนี้ท าให้สรุปได้ว่า ผู้ประกอบการเวชส าอางให้ความส าคัญต่อที่มาของความรู้ 
ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ลูกค้าของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความรู้ที่ได้รับของผู้ประกอบการมีผลโดยตรงต่อระดับ
การพ่ึงพิงต่อความรู้ ในการน าไปใช้ในการท างาน การตัดสินใจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการของ
ผู้ประกอบการ และการจัดการความรู้และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กัน แหล่งที่มาของ
ความรู้และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดย
ความรู้จากลูกค้าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรเกิดการเรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
และงานวิจัยของ  Wilde (2011) ได้ท าการศึกษาเรื่อง  Customer Knowledge Management: 
Improving Customer Relationship Thought Knowledge Application ได้กล่าวไว้ว่าการจัดการ
ความรู้มีความเป็นไปได้ที่จะมีอิทธิพลต่อทรัพยากรความรู้ภายในบริษัท และนอกเหนือจากปัจจัย 
การผลิตแบบดั้งเดิม เช่น การท างาน แหล่งเงินทุน ที่ดิน และปัจจัยการผลิตทั้ง 4 อย่าง ความรู้ก็มี
ความส าคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ บริษัทต้องมุ่งเน้นความรู้ซึ่งรวมถึงความรู้ของลูกค้า การจัดการความรู้จึงมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ รวมทั้งการผสมผสานระหว่างความรู้จากลูกค้า และความรู้
ขององค์กรที่เหมาะสม จะช่วยพัฒนาสินค้า บริการ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเพ่ิมประโยชน์ให้กับ
ลูกค้า และจากการที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้กับองค์กร นอกจาก 
จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ท้ัง 2 ฝ่ายแล้ว ยังส่งผลให้เกิดการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์อีกด้วย 
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Hafeez et al. (2017) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ลูกค้ามีส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ  เพ่ือ
ความส าเร็จในการน าข้อมูลลูกค้ามาวางแผนและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
 2.4 ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า 
ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .01 พบว่า การใช้ความรู้ในการท างาน ข้อมูลและเอกสารต่างๆของลูกค้า การสร้างและการ
พัฒนากลยุทธ์ในการท างานด้านต่างๆ เข้ามาสนับสนุนต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ท าให้เกิด
วิธีการ และกระบวนการในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ท าให้ได้ข้อมูล
ลูกค้าในด้านความต้องการ ความพึงพอใจ และข้อมูลจ าเป็นต่างๆ ที่จะสามารถน ามาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilde (2011) ได้กล่าวว่า 
แหล่งข้อมูลลูกค้า บริษัทเน้นความรู้ซึ่งรวมถึงความรู้ของลูกค้า การจัดการความรู้ที่น ามาพัฒนาลูกค้า
สัมพันธ์ให้ผสมผสานระหว่างความรู้หรือข้อมูลจากลูกค้าและแหล่งที่มาของความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน
เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ 
 2.5 ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า การใช้ความรู้ในการท างาน ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้า 
การสร้างและการพัฒนากลยุทธ์ในการท างานด้านต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนต่อระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการตัดสินใจ จากข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ และความรู้ที่มีอยู่ รวมถึงการใช้
เครื่องมือในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การ  ท าธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dimitrova, Kaneva & Gallucci (2009) ว่าบทบาทของ
ลูกค้าในกระบวนการรับรู้ความรู้ ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยตรงหรือผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ 
 2.6 ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในบริษัท การท าบัตร
สมาชิก การบันทึกข้อมูลของลูกค้า การพบปะพูดคุยกับลูกค้า เข้ามาสนับสนุนระดับการพ่ึงพิงต่อ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ในการสร้างกิจกรรมและกลยุทธ์ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในระยะยาว 
การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการท างาน การพัฒนาสินค้าและบริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ลูกค้าของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ และการจัดการความรู้  
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2. จากผลการศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างที่มาของความรู้ ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ 
ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลุกค้าสัมพันธ์ ที่จะน าไปสู่การพัฒนา
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า พบว่า 
 2.1 ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ พบว่า ที่มาของความรู้ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 การจัดการความรู้
และการสร้างความรู้เป็นการจัดท าเอกสารข้อมูลภายในบริษัท รวมถึงความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ค าแนะน าจากเพ่ือนร่วมงาน ผ่านการลงมือท าจนเกิดเป็นทักษะต่าง ๆ เข้ามา
สนับสนุนต่อระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ เพ่ือใช้ในการท างานและยังเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ   
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัชจริยา ใบลี (2550) ได้กล่าวว่า การศึกษารูปแบบการจัดการความรู้
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการใหม่การจัดการการเกิดการเรียนรู้ และเห็นความส าคัญของ    
การสร้างเครือข่ายความรู้และเรียนรู้ร่วมกัน และยังสอดคล้องกับชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ที่กล่าว
ว่า ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ในการน าไปใช้ในการท างาน การตัดสินใจต่าง ๆ ในการด าเนินกิจการ
ของผู้ประกอบการ แหล่งที่มาของความรู้และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบริษัท ส่งผลต่อ  
การด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ โดยความรู้จากลูกค้าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ถึงความ
ต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
 2.2 ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับท่ีมาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ที่มาของความรู้
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า แหล่งที่มา
ของความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ รวมถึงจากค าแนะน าจาก
ผู้ เชี่ยวชาญ และเพ่ือนร่วมงาน เข้ามาสนับสนุนต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  ความรู้ที่
ผู้ประกอบการมีอยู่ในตนเอง และที่ได้รับมาจากภายนอก เป็นข้อมูลที่ช่วยเสริมด้านข้อมูลลูกค้า 
สามารถน าความรู้ที่มีอยู่ไปใช้เพ่ือพัฒนาการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย ของ 
ชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ที่ว่าข้อมูลการบริหารลูกค้าสัมพันธ์แหล่งที่มาของความรู้จากลูกค้าจะ
เป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์กรเรียนรู้ถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าสัมพันธ์อย่างแท้จริง 
 2.3 ที่มาของความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า ที่มา
ของความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 
.01 พบว่า แหล่งท่ีมาของความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากการลงมือปฏิบัติ รวมถึงจาก
ค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ และเพ่ือนร่วมงาน เข้ามาสนับสนุนต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้า
สัมพันธ์ ท าให้เกิดการสร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่จะมาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า การสร้างกิจกรรม 
ที่ท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีและความพึงพอใจในสินค้าและบริการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

12 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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Hafeez et al. (2017) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ลูกค้ามีส่วนเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ  เพ่ือ
ความส าเร็จในการน าข้อมูลลูกค้ามาวางแผนและปรับผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  
 2.4 ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ พบว่า 
ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ อย่างมีนัยส าคัญท่ี
ระดับ .01 พบว่า การใช้ความรู้ในการท างาน ข้อมูลและเอกสารต่างๆของลูกค้า การสร้างและการ
พัฒนากลยุทธ์ในการท างานด้านต่างๆ เข้ามาสนับสนุนต่อที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ท าให้เกิด
วิธีการ และกระบวนการในการสร้างกลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลลูกค้า ท าให้ได้ข้อมูล
ลูกค้าในด้านความต้องการ ความพึงพอใจ และข้อมูลจ าเป็นต่างๆ ที่จะสามารถน ามาใช้เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ตรงจุด ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wilde (2011) ได้กล่าวว่า 
แหล่งข้อมูลลูกค้า บริษัทเน้นความรู้ซึ่งรวมถึงความรู้ของลูกค้า การจัดการความรู้ที่น ามาพัฒนาลูกค้า
สัมพันธ์ให้ผสมผสานระหว่างความรู้หรือข้อมูลจากลูกค้าและแหล่งที่มาของความรู้มาแลกเปลี่ยนกัน
เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์แก่การพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ 
 2.5 ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
พบว่า ระดับความพ่ึงพิงต่อความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า การใช้ความรู้ในการท างาน ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ของลูกค้า 
การสร้างและการพัฒนากลยุทธ์ในการท างานด้านต่าง ๆ เข้ามาสนับสนุนต่อระดับการพึ่งพิงต่อข้อมูล
ลูกค้าสัมพันธ์ โดยการตัดสินใจ จากข้อมูลและเอกสารต่าง  ๆ และความรู้ที่มีอยู่ รวมถึงการใช้
เครื่องมือในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 
การ  ท าธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dimitrova, Kaneva & Gallucci (2009) ว่าบทบาทของ
ลูกค้าในกระบวนการรับรู้ความรู้ ข้อมูลและความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าโดยตรงหรือผ่านสื่อต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ 
 2.6 ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กับระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์  
พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 พบว่า ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอยู่ภายในบริษัท การท าบัตร
สมาชิก การบันทึกข้อมูลของลูกค้า การพบปะพูดคุยกับลูกค้า เข้ามาสนับสนุนระดับการพ่ึงพิงต่อ
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การเข้าถึงข้อมูลลูกค้าเพ่ือน าข้อมูลต่าง ๆ มาใช้ในการท างาน การพัฒนาสินค้าและบริการ  
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนินทร์ ดอนตุ้มไพร (2557) ได้กล่าวว่า การจัดการความรู้ลูกค้าของ
ผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การด าเนินกิจการของผู้ประกอบการ และการจัดการความรู้  
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และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กัน โดยความรู้จากลูกค้าจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์กร
เรียนรู้ถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 

 จากผลของการศึกษาครั้งนี้เห็นได้ว่าข้อมูลที่มาของความรู้และระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้    
ในการตัดสินใจในกระบวนการต่าง ๆ รวมถึงที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์และระดับการพ่ึงพิงต่อ
ข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งการจัดการความรู้มีกระบวนการท างานเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า สามารถสรุปได้จากผลการศึกษาว่าตัวแปรทั้ง 4 มีความสัมพันธ์กัน
ในเชิงบวกและส่งผลให้การท างานของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ 

ในเขตภาคเหนือศึกษาข้อมูลที่มาของความรู้ ระดับการพ่ึงพิงต่อความรู้ ที่มาของข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์
และระดับการพ่ึงพิงต่อข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้ลูกค้าในกลุ่ม
เวชส าอางธรรมชาติ ข้อมูลที่ได้สามารถน าไปพัฒนางานเอกสารที่ข้อมูลลูกค้าทั้งหมด เช่น การบริการ
ลูกค้าสัมพันธ์ การท าบัตรสมาชิก การนัดหมายพบปะพูดคุย เป็นต้น เพ่ือน ามาปรับใช้ในการบริการ
ลูกค้าให้เกิดความส าเร็จในการท างานมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 ควรศึกษาการจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส าอางธรรมชาติ ในส่วนของเขต 

ภาคอ่ืน ๆ ด้วยกลุ่มตัวอย่างเพ่ิมขึ้นและครอบคลุมเนื้อหาการให้บริการลูกค้า จะท าให้การศึกษา  
ครั้งต่อไปอาจจะได้ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าเดิม 
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การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000  
ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย  

และสิงคโปร์ 
The Effect between the Disclosure Data of Accounting Information in Social 

Responsibility under ISO 26000 and Operating Performance in the Stock 
Exchange of Thailand, Malaysia and Singapore 

 
สุนทรี สุนทรโชติ1* ศศิวิมล มีอ าพล2 

1,2คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
Suntaree Suntornchote1* Sasivimol Meeampol2 

1,2Faculty of Business Administration Kasetsart University 
*Corresponding Author E-mail: s.suntaree1991@gmail.com 
(Received: July 15, 2020; Accepted: November 25, 2020) 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 และศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ภายใต้ ISO 26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศ
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมครบทั้ง 3 ปี คือ พ.ศ. 2559-
2561 ผลการวิจัยพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนมากที่สุด และบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 1) การเปิดเผยข้อมูลประเด็นด้านผู้บริโภคส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) การเปิดเผยข้อมูลธรรมาภิบาลขององค์กรส่งผล
ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และ 3) การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นด้านผู้บริโภคส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ผลการด าเนินงาน 
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ภายใต้ ISO 26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศ
ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ที่มีรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมครบทั้ง 3 ปี คือ พ.ศ. 2559-
2561 ผลการวิจัยพบว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 มีการเปิดเผยข้อมูลการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนมากที่สุด และบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีค่าเฉลี่ยผลการด าเนินงานมากที่สุด ผลการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า 1) การเปิดเผยข้อมูลประเด็นด้านผู้บริโภคส่งผลต่อผลการด าเนินงานของบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2) การเปิดเผยข้อมูลธรรมาภิบาลขององค์กรส่งผล
ต่อผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย และ 3) การเปิดเผยข้อมูล
ประเด็นด้านผู้บริโภคส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ค าส าคัญ: ความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ผลการด าเนินงาน 
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ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่สาม รองจากเรื่องราคาและคุณภาพ (สถาบันไทยพัฒน์ , 2555) 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด าเนินการโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และจัดให้มีการจัดท ารายงานมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง 
คว ามรั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง ค ม  ( International Organization for Standardization Guidance 
Standard on Social Responsibility: ISO 26000) โดยมีหลักการส าคัญของ 7 ประเด็น ได้แก่  
ธรรมาภิบาลขององค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย, 2560) 

นักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยได้จัดท าบัญชีแบบบูรณาการ (Glynn et al., 2003) ที่น าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมาเสนอไว้ในรายงาน ส่งผลให้เกิดกระแสการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กร 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Bowen, 2013) ควบคู่กับการท าก าไร  
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าเป็นต้องมีการ
เปิดเผยถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
จนท าให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “รายงานทางบัญชี 
แบบบูรณาการ” ( Integrated Report หรือ Integrated Financial and Sustainability Report 
หรือ Integrated CSR Report) (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) 

ทั้งนี้ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก าลังได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นจากนักลงทุน 
เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการเ พ่ิมของผล  
การด าเนินงาน รวมถึงนักลงทุนมีความตื่นตัวและเห็นประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งประโยชน์ทางสังคม และประโยชน์ทางการเงิน (เรวัต ตันตยานนท์, 2559)  
จึงแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่นักลงทุนน ามาใช้พิจารณา 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนร่วมกับการใช้ข้อมูลทางการเงิน และเป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับ  
นักลงทุนที่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรือเพ่ือลดความเสี่ยงให้ต่ าสุด 
ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง ดังนั้นหากธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ลงทุนก็จะเกิดความมั่นใจในการลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น และ  
การด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า  
และนักลงทุน  

ส าหรับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความโดดเด่นและให้
ความส าคัญในการจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
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Abstract 
The research aimed to study the disclosure of accounting information in social 

responsibility under ISO 26000 from the Stock Exchange of Thailand, Malaysia and 
Singapore and study the disclosure of accounting information in social responsibility 
under ISO 26000, which affect the Stock Exchange’s operating performance, by 
comparing between Thailand, Malaysia and Singapore. Data were collected from 
samples of companies listed on the Stock Exchange of Thailand, Malaysia and 
Singapore with all 3 years of corporate social responsibility report in 2016-2018. The 
study result demonstrates listed companies in the Stock Exchange of Thailand, 
Malaysia and Singapore during the year 2016 to 2018 have disclosed information about 
community involvement and development is the most. Furthermore, the study found 
that listed companies in the Stock Exchange of Thailand acquired the highest average 
operating performance. The hypothesis result suggests that 1) the disclosure of 
consumer issues affecting operating performance of listed companies in the Stock 
Exchange of Thailand 2) the disclosure of organization governance affecting operating 
performance of listed companies in the Stock Exchange of Malaysia while 3) the 
disclosure of consumer issues affecting Return on Assets of listed companies in the 
Stock Exchange of Singapore. These results are significant with 0.05 of the statistical 
significance levels. 
 
Keywords: Social Responsibility, ISO 26000, Operating Performance  
 
บทน า 

จากกระแสของยุคโลกาภิวัตน์ในปัจจุบัน การด าเนินธุรกิจนอกจากจะแสวงหาก าไรแล้ว  
ยังต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม กล่าวคือ  
การค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) เพ่ือท าให้เกิดความ
ยั่งยืน (Setthasakko, 2010) และด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน  
ท าให้สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเกิดการเปลี่ยนแปลง จนเกิดมลภาวะต่าง ๆ จึงส่งผลให้
ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น  จากรายงานทางวิชาการพบว่า  ปัจจัยที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้ อของผู้บริ โ ภค 

18 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ในเรื่องสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัจจัยที่สาม รองจากเรื่องราคาและคุณภาพ (สถาบันไทยพัฒน์ , 2555) 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศได้มีการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจด าเนินการโดย
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น และจัดให้มีการจัดท ารายงานมาตรฐานสากลว่าด้วยเรื่อง 
คว ามรั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ สั ง ค ม  ( International Organization for Standardization Guidance 
Standard on Social Responsibility: ISO 26000) โดยมีหลักการส าคัญของ 7 ประเด็น ได้แก่  
ธรรมาภิบาลขององค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติด าเนินงาน
อย่างเป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน (สมาคมการจัดการธุรกิจ
แห่งประเทศไทย, 2560) 

นักบัญชีได้เข้ามามีบทบาทในการจัดท ารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
โดยได้จัดท าบัญชีแบบบูรณาการ (Glynn et al., 2003) ที่น าแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อมมาเสนอไว้ในรายงาน ส่งผลให้เกิดกระแสการพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นองค์กร 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Bowen, 2013) ควบคู่กับการท าก าไร  
ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินจ าเป็นต้องมีการ
เปิดเผยถึงผลกระทบจากการด าเนินการที่มีต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 
จนท าให้มีการจัดท ารายงานทางการเงินรูปแบบใหม่ ที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ “รายงานทางบัญชี 
แบบบูรณาการ” ( Integrated Report หรือ Integrated Financial and Sustainability Report 
หรือ Integrated CSR Report) (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) 

ทั้งนี้ประเด็นด้านความรับผิดชอบต่อสังคมก าลังได้รับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นจากนักลงทุน 
เนื่องจากนักลงทุนเชื่อว่าการลงทุนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่อการเ พ่ิมของผล  
การด าเนินงาน รวมถึงนักลงทุนมีความตื่นตัวและเห็นประโยชน์จากการลงทุนในบริษัทที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ทั้งประโยชน์ทางสังคม และประโยชน์ทางการเงิน (เรวัต ตันตยานนท์, 2559)  
จึงแสดงให้เห็นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่นักลงทุนน ามาใช้พิจารณา 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจลงทุนร่วมกับการใช้ข้อมูลทางการเงิน และเป็นการเพ่ิมความมั่นใจให้กับ  
นักลงทุนที่ต้องการจะได้รับผลตอบแทนสูงสุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่ง หรือเพ่ือลดความเสี่ยงให้ต่ าสุด 
ณ ระดับอัตราผลตอบแทนหนึ่ง ดังนั้นหากธุรกิจมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ผู้ลงทุนก็จะเกิดความมั่นใจในการลงทุนต่อการซื้อขายหลักทรัพย์ของธุรกิจนั้น และ  
การด าเนินธุรกิจที่ให้ความส าคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า  
และนักลงทุน  

ส าหรับตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความโดดเด่นและให้
ความส าคัญในการจัดท ารายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย และประเทศ
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การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม  
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ได้ยึดหลักมาตรฐานที่จัดท าขึ้นโดย

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคม ( International 
Organization for Standardization 26000: ISO 26000) ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรได้ทุกรูปแบบ และมาตรฐานฉบับนี้ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะช่วยองค์กรเพ่ิมความเชื่อใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรด้วย โดยองค์กรควรค านึงถึงประเด็นหลัก 7 ด้าน ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลของ
องค์กร (Organization Governance) เป็นระบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลองค์กร เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นการสร้างการยอมรับว่า มนุษย์ทุกคน 
มีเสรี อิสระ ความเสมอภาค และสิทธิที่เท่าเทียม 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practices)  
เป็นนโยบายและข้อปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงานที่กระท าภายในองค์กรตามที่ ได้มอบหมาย  
4) สิ่งแวดล้อม (The Environment) เป็นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในการด าเนินองค์กร และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 5) การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  
เป็นการต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค 
(Consumer Issues) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และส่งเสริมให้เกิดความต้องการในสินค้าอย่างยั่งยืน และ 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
(Community Involvement and Development) เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การมี
พัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะ (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553; Naser et al., 2006; Sumiani, Haslinda, & Lehman, 2007) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาจาก 1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราส่วนแสดงถึงก าไรสุทธิจากการลงทุนในสินทรัพย์รวม  
เป็นการพิจารณาถึงอัตราก าไรที่กิจการได้รับจากการลงทุนทั้ งหมดในงวดอัตราส่วนนี้ ซึ่งแสดง
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนทั้งหมดของผู้บริหารกิจการ และผู้ลงทุนสามารถใช้พิจารณา
เปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจลงทุนในเบื้องต้นได้ โดยถ้าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีค่าสูงแสดง
ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ดี (บุษบา นุชิตภาพ, 2551; Nelling & Cooper, 
2009) และ 2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นอัตราส่วนแสดง
ถึงก าไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น เมื่อเทียบกับจ านวนเงินทุนที่ ได้จากส่วนของผู้ ถือหุ้น  
เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท าก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการด้วย ( เกษชนก เมฆเจริญ, 2555; 
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สิงคโปร์ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดท ารายงานด้าน 
ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับจากนานาชาติ (Corporate Knights, 2016) 
และมีการให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ท าให้นักลงทุนน าข้อมูล
เหล่านี้มาพิจารณาและประกอบการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน นอกจากนี้ข้อมูลด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีนัยส าคัญต่อการตัดสินใจลงทุน
ของนักลงทุนมากขึ้น นักลงทุนได้ให้น้ าหนักกับการลงทุนในบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม  
และสิ่งแวดล้อม และค านึงถึงความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการน าผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์เพ่ือให้บริษัทเกิดความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมการด าเนินงาน ห่วงโซ่คุณค่า และเป้าหมาย
ของบริษัทในระยะยาวที่ใช้เป็นแนวก ากับผลลัพธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลางควบคู่ไปพร้อมกัน 
(สถาบันไทยพัฒน์, 2559) 

การวิจัยครั้งนี้จึงให้ความสนใจที่จะศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยน าประเด็นหลักตามมาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 
26000) มาประยุกต์ในการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยตอบสนองต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน  
และใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมองค์กรธุรกิจในประเทศไทยให้เกิดการต่ืนตัวและตระหนักถึง
ความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

2. เพ่ือศึกษาการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์ เปรียบเทียบกันระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย  
และสิงคโปร์ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์  
มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
 

20 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม  
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) ได้ยึดหลักมาตรฐานที่จัดท าขึ้นโดย

องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ( International 
Organization for Standardization 26000: ISO 26000) ซึ่งสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการ
ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมในองค์กรได้ทุกรูปแบบ และมาตรฐานฉบับนี้ได้
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า จะช่วยองค์กรเพ่ิมความเชื่อใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อองค์กร โดยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความส าคัญกับการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานขององค์กรด้วย โดยองค์กรควรค านึงถึงประเด็นหลัก 7 ด้าน ได้แก่ 1) ธรรมาภิบาลของ
องค์กร (Organization Governance) เป็นระบบการบริหารจัดการและก ากับดูแลองค์กร เพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) เป็นการสร้างการยอมรับว่า มนุษย์ทุกคน 
มีเสรี อิสระ ความเสมอภาค และสิทธิที่เท่าเทียม 3) การปฏิบัติ ด้านแรงงาน (Labor Practices)  
เป็นนโยบายและข้อปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับงานที่กระท าภายในองค์กรตามที่ ได้มอบหมาย  
4) สิ่งแวดล้อม (The Environment) เป็นการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในการด าเนินองค์กร และการ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 5) การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม (Fair Operating Practices)  
เป็นการต่อต้านการทุจริต และการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างรับผิดชอบ 6) ประเด็นด้านผู้บริโภค 
(Consumer Issues) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้รับทราบข้อมูล และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
รณรงค์และส่งเสริมให้เกิดความต้องการในสินค้าอย่างยั่งยืน และ 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน 
(Community Involvement and Development) เป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การมี
พัฒนาและการเข้าถึงเทคโนโลยี การสร้างการจ้างงาน และการพัฒนาทักษะ (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553; Naser et al., 2006; Sumiani, Haslinda, & Lehman, 2007) 

ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงานของบริษัทในการวิจัยครั้งนี้พิจารณาจาก 1) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์

รวม (Return on Assets: ROA) เป็นอัตราส่วนแสดงถึงก าไรสุทธิจากการลงทุนในสินทรัพย์รวม  
เป็นการพิจารณาถึงอัตราก าไรท่ีกิจการได้รับจากการลงทุนท้ั งหมดในงวดอัตราส่วนนี้ ซึ่งแสดง
ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนทั้งหมดของผู้บริหารกิจการ และผู้ลงทุนสามารถใช้พิจารณา
เปรียบเทียบเพ่ือตัดสินใจลงทุนในเบื้องต้นได้ โดยถ้าอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมมีค่าสูงแสดง
ว่าบริษัทมีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ดี (บุษบา นุชิตภาพ, 2551; Nelling & Cooper, 
2009) และ 2) อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on Equity: ROE) เป็นอัตราส่วนแสดง
ถึงก าไรสุทธิส่วนที่ เป็นของผู้ถือหุ้น เมื่อเทียบกับจ านวนเงินทุนที่ ได้จากส่วนของผู้ ถือหุ้น  
เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการท าก าไรให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการด้วย ( เกษชนก เมฆเจริญ, 2555; 
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สมมติฐานที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในกลุ่ม SET 50 Index จ านวน 50 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index จ านวน 30 บริษัท (Bursa Malaysia, 
2019) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index จ านวน 30 บริษัท (SGX, 
2019) รวมทั้งหมด 110 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในกลุ่ม SET 50 Index ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index และ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องมีรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมครบทั้ง 3 ปี คือ พ.ศ. 2559 -2561 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จึงประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ ม SET 50 Index 
จ านวน 144 บริษัท (48 บริษัท × 3 ปี) ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia 
KLCI index จ านวน 81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits 
Times index จ านวน จ านวน 81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประเด็นหลักตาม

มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000) 1) ธรรมาภิบาลขององค์กร 2) สิทธิ
มนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติด าเนินงานอย่ างเป็นธรรม  
6) ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน โดยเก็บรวบรวมจากรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2559-2561 ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อมูลผลการด าเนินงาน ได้แก่  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ประจ าปี  
พ.ศ. 2559-2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ที่เข้าเงื่อนไขในการคัดเลือกประชากร 
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Sabbaghi, 2015) โดยถ้าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าสูง แสดงว่าบริษัทมีการลงทุนที่ดี 
และมีการบริหารค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2552; 
โกวิท อธิวัฒนกุล, 2556; Fisher-Vanden & Thorburn, 2011; Wang, 2011) 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

จากกรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังต่อไปนี้ 
สมมติฐานที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 

ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 

สมมติฐานที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย  

สมมติฐานที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซีย 

การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000) 
1. ธรรมาภิบาลขององค์กร  
2. สิทธิมนุษยชน  
3. การปฏิบัติดา้นแรงงาน 
4. สิ่งแวดล้อม 
5. การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม  
6. ประเด็นด้านผู้บริโภค 
7. การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  

ผลการด าเนินงาน 
- อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวม (ROA) 
- อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 

22 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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สมมติฐานที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

ในกลุ่ม SET 50 Index จ านวน 50 บริษัท (ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2562) ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index จ านวน 30 บริษัท (Bursa Malaysia, 
2019) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index จ านวน 30 บริษัท (SGX, 
2019) รวมท้ังหมด 110 บริษัท ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ในกลุ่ม SET 50 Index ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index และ
ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index โดยบริษัทดังกล่าวจะต้องมีรายงาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมครบท้ัง 3 ปี คือ พ.ศ. 2559 -2561 ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
จึงประกอบด้วย บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index 
จ านวน 144 บริษัท (48 บริษัท × 3 ปี) ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia 
KLCI index จ านวน 81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits 
Times index จ านวน จ านวน 81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 7 ประเด็นหลักตาม

มาตรฐานสากลว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ( ISO 26000) 1) ธรรมาภิบาลขององค์กร 2) สิทธิ
มนุษยชน 3) การปฏิบัติด้านแรงงาน 4) สิ่งแวดล้อม 5) การปฏิบัติด าเนินงานอย่ างเป็นธรรม  
6) ประเด็นด้านผู้บริโภค และ 7) การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน โดยเก็บรวบรวมจากรายงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2559-2561 ในส่วนความรับผิดชอบต่อสังคม และข้อมูลผลการด าเนินงาน ได้แก่  
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ประจ าปี  
พ.ศ. 2559-2561 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
ที่เข้าเงื่อนไขในการคัดเลือกประชากร 
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อันดับ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย N = 144  

(48 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย
(บรรทัด) 

3 (3) การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน 19.88 (3) การปฏิบัติ

ด้านแรงงาน 15.21 (1) ธรรมาภิบาล
ขององค์กร 27.36 

4 (1) ธรรมาภิบาล
ขององค์กร 19.53 (6) ประเด็นด้าน

ผู้บริโภค 14.11 (3) การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน 24.63 

5 (6) ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค 17.23 (1) ธรรมาภิบาล

ขององค์กร 13.67 (6) ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค 20.46 

6 (2) สิทธิมนุษยชน 9.19 (2) สิทธิมนุษยชน 6.75 (2) สิทธิมนุษยชน 12.60 
7 (5) การปฏิบัติ

ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

7.62 
(5) การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

6.44 
(5) การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

9.06 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบอันดับของจ านวนบรรทัดการเปิดเผยข้อมูลทาง 

การบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia 
KLCI index และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index ระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2561 มีอันดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงกัน คือ ประเด็น 2 อันดับแรก ได้แก่ 
ประเด็นที่ 7 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และประเด็นที่ 4 สิ่งแวดล้อม และประเด็น 2 อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประเด็นที่ 2 สิทธิมนุษยชน และประเด็นที่ 5 การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  ของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังตารางที่ 2 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยครั้งน้ีในการวิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย โดยมีการค านวณจ านวนบรรทัดเฉลี่ยของ 

การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 7 ประเด็นหลัก  
ซึ่งการนับบรรทัดเป็นวิธีที่ใช้เพ่ือก าหนดหน่วยของสาระ (Content Unit) เมื่อข้อมูลที่เก็บรวบรวมนั้น
อยู่ในรูปของถ้อยค าเป็นส่วนใหญ่ (สุรพงษ์  โสธนะเสถียร, 2544) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เฉลี่ย และหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมตาม 7 ประเด็นหลักของมาตรฐานสากลว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคมกับผลการด าเนินงาน ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple 
Regression Analysis) โดยสมมติฐานที่ 1 และ 4 จะวิเคราะห์ชุดข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index จ านวน 144 บริษัท (48 บริษัท × 3 ปี) สมมติฐาน
ที่ 2 และ 5 จะวิเคราะห์ชุดข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa 
Malaysia KLCI index จ านวน 81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) และสมมติฐานที่ 3 และ 6 จะวิเคราะห์
ชุดข้อมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index จ านวน 
81 บริษัท (27 บริษัท × 3 ปี) 
 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอันดับของจ านวนบรรทัดการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1   การเปรียบเทียบอันดับของจ านวนบรรทัดการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ตามล าดับมากที่สุดถึงน้อยที่สุด 

อันดับ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย N = 144  

(48 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย
(บรรทัด) 

1 (7) การมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน 121.65 (7) การมีส่วนร่วม

และพัฒนาชุมชน 76.58 (7) การมีส่วนร่วม
และพัฒนาชุมชน 175.51 

2 (4) สิ่งแวดล้อม 39.96 (4) สิ่งแวดล้อม 27.07 (4) สิ่งแวดล้อม 54.52 
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อันดับ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่ง 
ประเทศไทย N = 144  

(48 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  
N = 81  

(27 บริษัท × 3 ปี) 

ประเด็น ค่าเฉลี่ย 
(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย 

(บรรทัด) ประเด็น ค่าเฉลี่ย
(บรรทัด) 

3 (3) การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน 19.88 (3) การปฏิบัติ

ด้านแรงงาน 15.21 (1) ธรรมาภิบาล
ขององค์กร 27.36 

4 (1) ธรรมาภิบาล
ขององค์กร 19.53 (6) ประเด็นด้าน

ผู้บริโภค 14.11 (3) การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน 24.63 

5 (6) ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค 17.23 (1) ธรรมาภิบาล

ขององค์กร 13.67 (6) ประเด็นด้าน
ผู้บริโภค 20.46 

6 (2) สิทธิมนุษยชน 9.19 (2) สิทธิมนุษยชน 6.75 (2) สิทธิมนุษยชน 12.60 
7 (5) การปฏิบัติ

ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

7.62 
(5) การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

6.44 
(5) การปฏิบัติ
ด าเนินงานอย่าง
เป็นธรรม 

9.06 

 
จากตารางท่ี 1 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบอันดับของจ านวนบรรทัดการเปิดเผยข้อมูลทาง 

การบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia 
KLCI index และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index ระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2561 มีอันดับการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมที่ตรงกัน คือ ประเด็น 2 อันดับแรก ได้แก่ 
ประเด็นท่ี 7 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน และประเด็นที่ 4 สิ่งแวดล้อม และประเด็น 2 อันดับ
สุดท้าย ได้แก่ ประเด็นที่ 2 สิทธิมนุษยชน และประเด็นที่ 5 การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และ
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 ได้ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
Coefficients t-value p-value 

ค่าคงที่ 9.146 8.417 .000* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .026 .409 .683 
สิทธิมนุษยชน -.089 -.738 .462 
การปฏิบัติด้านแรงงาน -.018 -.305 .761 
สิ่งแวดล้อม -.055 -1.618 .108 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.091 -1.082 .281 
ประเด็นด้านผู้บริโภค .090 2.287 .024* 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  .007 .717 .475 

R = .405 R2 = .164  n = 144 (48 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่  3 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .405 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 
16.4 แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะประเด็นด้าน
ผู้บริโภคเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า การเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สมมติฐานที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 

ตลาดหลักทรัพย์ 
อัตราผลตอบแทน 

ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
อัตราผลตอบแทน 

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
N = 144  

(48 บริษัท × 3 ปี) 
-7.17 39.95 7.92 -35.28 82.32 14.08 

ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย 
N = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) -29.44 36.17 5.13 -65.76 72.34 7.84 

ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ 
N = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) .73 14.59 3.63 -21.70 178.51 12.67 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 

Index ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มากที่สุด 
รองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI 
index และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index และ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index ระหว่างปี พ.ศ. 2559-
2561 มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มากที่สุด รองลงมา คือ บริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index และบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้  
ISO 26000 ที่ ส่ งผลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ โดยมีการทดสอบสมมติฐานดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
Coefficients t-value p-value 

ค่าคงที่ 9.146 8.417 .000* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .026 .409 .683 
สิทธิมนุษยชน -.089 -.738 .462 
การปฏิบัติด้านแรงงาน -.018 -.305 .761 
สิ่งแวดล้อม -.055 -1.618 .108 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.091 -1.082 .281 
ประเด็นด้านผู้บริโภค .090 2.287 .024* 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  .007 .717 .475 

R = .405 R2 = .164  n = 144 (48 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 3 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .405 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 
16.4 แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะประเด็นด้าน
ผู้บริโภคเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .024 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า การเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 
(ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

สมมติฐานที่ 2 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
มาเลเซียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
Coefficients t-value p-value 

(ค่าคงที่) 4.216 4.553 .000* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .043 1.269 .208 
สิทธิมนุษยชน .013 .217 .829 
การปฏิบัติด้านแรงงาน .005 .177 .860 
สิ่งแวดล้อม .004 .280 .780 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.029 -.628 .532 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.043 -2.098 .039* 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  -.007 -1.499 .138 

R = .340 R2 = .116  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่  5 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .340 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 11.6 แต่เมื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะประเด็นด้านผู้บริโภค
เท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .039 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

28 

ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
Coefficients t-value p-value 

ค่าคงที่ 4.684 2.614 .011* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .282 2.158 .034* 
สิทธิมนุษยชน -.083 -.255 .799 
การปฏิบัติด้านแรงงาน -.052 -.440 .661 
สิ่งแวดล้อม .028 .383 .703 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.227 -1.396 .167 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.047 -.508 .613 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  -.009 -.337 .737 

R = .310 R2 = .096  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
จากตารางท่ี 4 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ  
(R) เท่ากับ .310 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 9.6 
แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม มีเฉพาะธรรมาภิบาลของ
องค์กรเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .034 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า การเปิดเผย
ข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 5  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) 
Coefficients t-value p-value 

(ค่าคงที่) 4.216 4.553 .000* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .043 1.269 .208 
สิทธิมนุษยชน .013 .217 .829 
การปฏิบัติด้านแรงงาน .005 .177 .860 
สิ่งแวดล้อม .004 .280 .780 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.029 -.628 .532 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.043 -2.098 .039* 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  -.007 -1.499 .138 

R = .340 R2 = .116  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 5 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) 
เท่ากับ .340 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ได้ร้อยละ 11.6 แต่เมื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะประเด็นด้านผู้บริโภค
เท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .039 ซึ่งน้อยกว่า .05 แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA)  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
Coefficients t-value p-value 

(ค่าคงที่) 8.720 2.254 .027* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .830 2.941 .004* 
สิทธิมนุษยชน -.146 -.208 .836 
การปฏิบัติด้านแรงงาน -.249 -.976 .332 
สิ่งแวดล้อม .016 .103 .918 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.432 -1.229 .223 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.125 -.626 .533 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  -.044 -.759 .451 

R = .356 R2 = .127  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่  7 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .356 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ 
ร้อยละ 12.7 แต่เม่ือทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะ
ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กรเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 
แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

30 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียน ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
Coefficients t-value p-value 

ค่าคงที่ 11.386 4.988 .000* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .011 .083 .934 
สิทธิมนุษยชน -.290 -1.147 .253 
การปฏิบัติด้านแรงงาน .057 2.455 .650 
สิ่งแวดล้อม -.002 -.022 .982 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.113 -.642 .522 
ประเด็นด้านผู้บริโภค .256 3.107 .002* 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  .004 .224 .823 

R = .423 R2 = .179  n = 144 (48 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 6 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ .423 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) ได้ร้อยละ 17.9 แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม 
เฉพาะประเด็นด้านผู้บริโภคเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .002 ซึ่งน้อยกว่า .05 
แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 5 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซียอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ตารางที่ 7  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซีย ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมูล 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
Coefficients t-value p-value 

(ค่าคงที่) 8.720 2.254 .027* 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .830 2.941 .004* 
สิทธิมนุษยชน -.146 -.208 .836 
การปฏิบัติด้านแรงงาน -.249 -.976 .332 
สิ่งแวดล้อม .016 .103 .918 
การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.432 -1.229 .223 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.125 -.626 .533 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  -.044 -.759 .451 

R = .356 R2 = .127  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางท่ี 7 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น  
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
พหุคูณ (R) เท่ากับ .356 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ 
ร้อยละ 12.7 แต่เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม เฉพาะ
ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กรเท่านั้นที่มีนัยส าคัญ โดยมีค่า p-value เท่ากับ .004 ซึ่งน้อยกว่า .05 
แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมมติฐานที่ 6 การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 
ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index 
มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มากที่สุด รองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มาก
ที่สุด รองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index 

3. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ พบว่า (1) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (2) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 และ (3) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในทิศทาง 
ตรงข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 

26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
สามารถแบ่งอภิปรายผลตามผลการวิจัยได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิท อธิวัฒนกุล (2556) ที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนหลักทรัพย์ 

2. การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของ
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ตารางที่ 8  ผลการวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ ด้วยสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 

การเปิดเผยข้อมลู 
ความรับผิดชอบต่อสังคม 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
Coefficients t-value p-value 

ค่าคงท่ี  11.567 1.778 .080 
ธรรมาภิบาลขององค์กร .330 1.391 .169 
สิทธิมนุษยชน .046 .107 .915 
การปฏิบัตดิ้านแรงงาน .108 .521 .604 
สิ่งแวดล้อม -.062 -.573 .568 
การปฏิบัตดิ าเนินงานอย่างเป็นธรรม -.466 -1.456 .150 
ประเด็นด้านผู้บริโภค -.258 -1.790 .078 
การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชน  .010 .328 .744 

R = .369  R2 = .136  n = 81 (27 บริษัท × 3 ปี) 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมทั้ง 7 ประเด็น มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) เท่ากับ 
.369 และสามารถพยากรณ์อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ได้ร้อยละ 13.6 แต่เมื่อ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ไม่มีประเด็นใดที่มีนัยส าคัญ 
แสดงว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
สรุปการวิจัย 

1. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index ตลาด
หลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index และตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม 
FTSE Straits Times index ระหว่างปี พ.ศ. 2559-2561 มีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อ
สังคม ประเด็นที่ 7 การมีส่วนร่วมและพัฒนาชุมชนมากที่สุด รองลงมา คือ ประเด็นที่ 4 สิ่งแวดล้อม 
ส่วนประเด็นที่มีการเปิดเผยน้อยที่สุด คือ ประเด็นที่ 5 การปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

32 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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2. การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (ROE) พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index 
มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) มากที่สุด รองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index และบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มาก
ที่สุด รองลงมา คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE Straits Times index 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE Bursa Malaysia KLCI index 

3. การวิเคราะห์การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 
26000 ที่ส่งผลต่อผลตอบแทนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
มาเลเซีย และสิงคโปร์ พบว่า (1) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 (2) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร 
ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
ที่ระดับ .05 และ (3) การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในทิศทาง 
ตรงข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 

26000 ที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ 
สามารถแบ่งอภิปรายผลตามผลการวิจัยได้เป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโกวิท อธิวัฒนกุล (2556) ที่พบว่า การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภคมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลตอบแทนหลักทรัพย์ 

2. การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลขององค์กร ส่งผลต่อ
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ของ
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5. บริษัทหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ควรจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้บริโภคของบริษัทให้กับสาธารณชนได้รับรู้อย่าง
ระมัดระวัง เพราะการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปหรือมีประเด็นความเสี่ยง จะมีผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทและการตัดสินใจของนักลงทุนได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้ ISO 26000 ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะพิจารณาตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ก าไร 
กระแสเงินสดเงินลงทุนจากการด าเนินงาน ขนาดบริษัท เป็นต้น 

2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจวิจัยเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการในประเทศไทยกับต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวให้ความสนใจเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยต่อไป  
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บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Fisher-Vanden & Thorburn (2011) ที่พบว่า การเพ่ิมธรรมา 
ภิบาลขององค์กรส่งผลให้ผลตอบแทนหลักทรัพย์ 

3. การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภค ส่งผลต่ออัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ในทิศทางตรง
ข้าม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lammertjan (2006) ที่พบว่า 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมส่งผลต่ออัตราผลตอบต่อแทนสินทรัพย์รวม (ROA) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ควรมี 

การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000 ประเด็นสิทธิ
มนุษยชน และประเด็นการปฏิบัติด าเนินงานอย่างเป็นธรรมเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่มี  
การเปิดเผยน้อยที่สุด 

2. หากน าเอาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ 
ผู้ถือหุ้น (ROE) เป็นเกณฑห์นึ่งในการพิจารณาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย 
และสิงคโปร์ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม SET 50 Index เป็นกลุ่มที่
มีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซียในกลุ่ม FTSE 
Bursa Malaysia KLCI index และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ในกลุ่ม FTSE 
Straits Times index 

3. บริษัทหลักทรัพย์ประเทศประเทศไทยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ควรจะมีการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นด้านผู้บริโภคของบริษัทให้กับสาธารณชน
ได้รับรู้มากขึ้น เช่น ความปลอดภัยในสินค้าและบริการ การยุติข้อร้องเรียน การป้องกันความเป็น
ส่วนตัวของผู้บริโภค เป็นต้น เพ่ือให้นักลงทุนน าข้อมูลเพียงพอไปใช้ประกอบการตัดสินใจควบคู่กับ
ข้อมูลประเภทอื่น 

4. บริษัทหลักทรัพย์ประเทศมาเลเซียจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มาเลเซีย ควรจะมี 
การเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ประเด็นธรรมาภิบาลของบริษัทให้กับสาธารณชนได้รับรู้
มากขึ้น เช่น การปฏิบัติตามกฎหมาย ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ความโปร่งใส หลักการปฏิบัติ
อย่างมีจริยธรรม ความตระหนักของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น เพ่ือให้ประโยชน์ต่อการด าเนิน งาน
และความเพียงพอในการน าข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจควบคู่กับข้อมูลประเภทอ่ืนของนักลงทุน 
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5. บริษัทหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ควรจะมีการ
เปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านผู้บริโภคของบริษัทให้กับสาธารณชนได้รับรู้อย่าง
ระมัดระวัง เพราะการเปิดเผยข้อมูลมากเกินไปหรือมีประเด็นความเสี่ยง จะมีผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทและการตัดสินใจของนักลงทุนได้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้ ISO 26000 ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะพิจารณาตัวแปรหรือปัจจัยอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น ก าไร 
กระแสเงินสดเงินลงทุนจากการด าเนินงาน ขนาดบริษัท เป็นต้น 

2. การวิจัยครั้งต่อไปอาจวิจัยเปรียบเทียบการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมของ
กิจการในประเทศไทยกับต่างประเทศอ่ืน ๆ เช่น อังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย เป็นต้น เนื่องจากกลุ่ม
ประเทศดังกล่าวให้ความสนใจเรื่องการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมาก ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์และแนวทางในการเปิดเผยข้อมูลความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทยต่อไป  
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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษา 1)  สภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน 2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน และ 3) แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยการวิจัยเชิงคุณภาพ  
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 10 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการที่ใช้
บริการขนส่งสินค้า 4 คน ผู้ประกอบการรับขนส่งสินค้า 4 คน และเจ้าของท่าเรือเอกชน 2 คน คัดเลือก
โดยวิธีแบบเจาะจง  เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า  
สภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน คือ 
ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ใช้บุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถมากข้ึน และควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น  ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน ประกอบด้วย 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านเทคโนโลยี 3) ด้านบุคลากร และ 4) ด้าน
ผู้ประกอบการ และแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน ประกอบด้วย 1) การท าระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน 2) การสนับสนุน
จากภาครัฐ และ 3) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 
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 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในปัจจัยตัวชี้วัดการจัดอันดับความสามารถ 
ในการแข่งขันของสถาบันนานาชาติ (The World Economic Forum: WEF)  ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศ
ไทยถูกจัดอยู่ในล าดับที่ 32 ของโลก และล าดับที่ 2 ของอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์  แต่โครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านขนส่งและเทคโนโลยีสารสนเทศมีคะแนนน้อยกว่ามาเลเซีย ธนาคารโลกฐานข้อมูลกลาง
ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งให้ครอบคลุม ส่งเสริม
การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สร้างความยืดหยุ่นของระบบการขนส่ง และ
กรอบกฎหมายเฉพาะ (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, 2561)  รูปแบบการขนส่งสินค้าของ
ประเทศไทยส่วนมากคือทางถนน ในปีพ.ศ. 2561 มีการขนส่งสินค้า 615,987 พันตัน เป็นการขนส่งทาง
ถนนถึง 484,250 พันตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.61 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) มูลค่าการขนส่งทางถนนสูงมาก เม่ือเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ จึงมีบริษัทจาก
ต่างประเทศมาลงทุนในกิจการขนส่ง ซึ่งบริษัทต่างชาติได้เปรียบเรื่องต้นทุน เงิน เครือข่าย และความ
ทันสมัยเพราะน าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่สามารถ
แข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ แต่ผู้ประกอบการภาคเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็กยังไม่สามารถแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจได้ และบางบริษัทไม่สามารถรักษาธุรกิจเอาไว้ได้ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 

3. ผู้ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
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Abstract 
The objectives of this research were to 1) study the stage conditions of the 

domestic transportation competitiveness of private entrepreneurs 2) factors affecting 
the competitiveness of domestic transportation and 3) the guidelines for enhancing 
the domestic transportation competitiveness. The research used a qualitative 
approach. The data were collected by in-depth interviews with the key informants that 
required knowledge and expertise in the transportation, consisting of 4 entrepreneurs 
domestic transportation services, 4 entrepreneurs who receiving domestic 
transportation service and 2 private pier owners in total of 10 key informants with 
selected by purposive sampling. The instrument is structured interview forms. Data 
analyzed by content analysis. The research found stage conditions of the domestic 
transportation competitiveness in private sector which are knowledgeable 
entrepreneurs, management systems development, using knowledgeable personnel 
and human resource development for competitiveness.The factors affecting the 
domestic transportation competitiveness consist of 1) management 2) technology  
3) personnel and 4) entrepreneurs. The guidelines for increasing domestic 
transportation competitiveness consist of 1) standardized railway transportation 
system 2) government support and 3) using technology in the organization. 
 
Keywords: Enhancing Competitiveness, Transportation, Entrepreneurs 
 
บทน า 

 โลกาภิวัฒน์ท าให้โลกเสมือนไร้พรมแดน การคมนาคมขนส่งมีความสะดวกรวดเร็ว การเปิดเสรี
ทางการค้า ส่งเสริมการลงทุน ท าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น แต่ละประเทศพยายามยกระดับ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  (Tuan & Yoshi, 2010)  ประเทศไทยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการพัฒนากลุ่มธุรกิจ ด้านกฎระเบียบ และ
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโลจิสติกส์และพลังงาน (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) มีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อย่าง
ต่อเนื่อง เพราะไทยมีศักยภาพด้านท าเลที่ตั้ง เส้นทางการคมนาคมที่เชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคตาม  
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจ แต่ยังพบปัญหาและอุปสรรคด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งและขนถ่ายสินค้า  
(กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2555)  
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ด้านโลจิสติกส์ของประเทศ รองลงมา ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่งให้ครอบคลุม ส่งเสริม
การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สร้างความยืดหยุ่นของระบบการขนส่ง และ
กรอบกฎหมายเฉพาะ (กองยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์, 2561)  รูปแบบการขนส่งสินค้าของ
ประเทศไทยส่วนมากคือทางถนน ในปีพ.ศ. 2561 มีการขนส่งสินค้า 615,987 พันตัน เป็นการขนส่งทาง
ถนนถึง 484,250 พันตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78.61 (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2562) มูลค่าการขนส่งทางถนนสูงมาก เมื่อเทียบกับการขนส่งในรูปแบบอ่ืน ๆ จึงมีบริษัทจาก
ต่างประเทศมาลงทุนในกิจการขนส่ง ซึ่งบริษัทต่างชาติได้เปรียบเรื่องต้นทุน เงิน เครือข่าย และความ
ทันสมัยเพราะน าเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ ผู้ประกอบการขนส่งขนาดใหญ่สามารถ
แข่งขันกับบริษัทต่างชาติได้ แต่ผู้ประกอบการภาคเอกชนขนาดกลาง และขนาดเล็กยังไม่สามารถแข่งขัน
ในเชิงธุรกิจได้ และบางบริษัทไม่สามารถรักษาธุรกิจเอาไว้ได้ จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลสนับสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบายของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาสภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการ ภาคเอกชน 

3. ผู้ประกอบการภาคเอกชนเพ่ือศึกษาแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน 
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ที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการ พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่มีความ
หลากหลาย และมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อม
รองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน 
การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้ส าหรับการ
ติดตาม ประเมินผล และวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพต่อไป 

 รูปแบบการขนส่งสินค้า 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) ระบุรูปแบบการขนส่งของ

ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การขนส่งทางถนน 2) การขนส่งทางราง 3)  การขนส่งทางน้ า และ 
4) การขนส่งทางอากาศ  

 รูปแบบการขนส่งที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลกับระยะเวลา ชนิดของสินค้า และต้นทุนของ
ผู้ประกอบการในแต่ละรูปแบบการขนส่งก็จะมีปัญหา อุปสรรคแตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคการขนส่ง
สินค้าทางถนน เช่น ถนนไม่ได้มาตรฐานในทุกเส้นทาง การจราจรคับค่ัง การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหา 
อุปสรรคเหล่านี้ส่งผลต่อระยะเวลาขนส่งสินค้าและต้นทุนของผู้ประกอบการ (สมชาย ปฐมศิริ, 2552) 

 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันหมายถึงการที่บริษัทหรือประเทศ หรือผู้ประกอบการสามารถ

สนองตอบความต้องการด้านการอุปโภคสินค้าหรือบริการด้วยราคาและคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายอ่ืน และมีผลตอบแทนเป็นก าไรคุ้มค่าเพียงพอกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ลงทุนไป 
(ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และคณะ, 2561)   การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวคิดของ  
Hill & Jones (2009 อ้างใน ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และคณะ , 2561) เกิดจาก 4 ปัจจัย ดังนี้             
1) ประสิทธิภาพ (Superior Efficiency) 2) คุณภาพ (Quality) 3) นวัตกรรม ( Innovation) และ  
4) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Responsiveness) ปัจจัยสี่ประการนี้ท าให้องค์กร
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า   
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กรอบแนวคิดการวิจัย     
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าระบบห่วงโซ่อุปทาน การพัฒนา
และยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล 
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม และสามารถบริหารจัดการตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานจนถึงจุดจ าหน่ายสินค้า 
สู่ผู้ อุปโภคบริโภคได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าและเครือข่ายโลจิสติกส์ให้เชื่อมโยงตลอดต้นทางและปลายทาง ส่งเสริม
และพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานเส้นทางการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม CLMV และความเชื่อมโยงกับจีน 
สนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal)  
ที่สามารถลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานการค้าโลก  ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ เร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สร้างความเป็นมืออาชีพ และยกระดับมาตรฐานวิชาชีพด้านโลจิสติกส์ สร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาก าลังคน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริหาร
จัดการระบบโลจิสติกส์  และพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ของประเทศ 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

 การพัฒนาระบบระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) ระบุถึงการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ในระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย 3 แนวทางส าคัญ คือ  
1. เร่งรัดการพัฒนาและผลักดันการใช้ประโยชน์โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการขนส่ง

ต่อเนื่องหลายรูปแบบ โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งสินค้าที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสินค้า แหล่ง
อุตสาหกรรม สถานีขนส่งสินค้า ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า และประตูการค้าที่ส าคัญ  
โดยผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากการขนส่งทางรางและทางน้ า ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งต่ าให้เป็น
ระบบการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ  

2. ส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือยกระดับความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เร่งรัดการพัฒนาระบบ National Single Window (NSW) ให้
สมบูรณ์ ครอบคลุมการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับระบบการช าระเงินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) ระบบเชื่อมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างผู้ประกอบการขนส่งผ่าน
ท่าเรือและอากาศยาน เร่งรัดการปรับลดขั้นตอน กระบวนการท างาน และกฎระเบียบภาครัฐ 

42 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ที่เก่ียวข้องกับการน าเข้า ส่งออกและโลจิสติกส์ ส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร
จัดการของผู้ประกอบการ พัฒนาและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือช่วยลดต้นทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ของผู้ประกอบการ 

3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลใหญ่ (Big Data) ด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย เนื่องจากประเทศ
ไทยมีรูปแบบและระบบการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ที่มีความ
หลากหลาย และมีหน่วยงานเกี่ยวข้องจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ด้านระบบโลจิสติกส์ของประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งรัดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้พร้อม
รองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลกลางของประเทศในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน 
การวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศอย่างเป็นระบบ รวมทั้งใช้ส าหรับการ
ติดตาม ประเมินผล และวางแผนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในภาพรวมของประเทศได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพต่อไป 

 รูปแบบการขนส่งสินค้า 
 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2562) ระบุรูปแบบการขนส่งของ

ประเทศไทย ประกอบด้วย 1) การขนส่งทางถนน 2) การขนส่งทางราง 3)  การขนส่งทางน้ า และ 
4) การขนส่งทางอากาศ  

 รูปแบบการขนส่งที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลกับระยะเวลา ชนิดของสินค้า และต้นทุนของ
ผู้ประกอบการในแต่ละรูปแบบการขนส่งก็จะมีปัญหา อุปสรรคแตกต่างกัน ปัญหาอุปสรรคการขนส่ง
สินค้าทางถนน เช่น ถนนไม่ได้มาตรฐานในทุกเส้นทาง การจราจรคับคั่ง การเกิดอุบัติเหตุ ปัญหา 
อุปสรรคเหล่านี้ส่งผลต่อระยะเวลาขนส่งสินค้าและต้นทุนของผู้ประกอบการ (สมชาย ปฐมศิริ, 2552) 

 ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ขีดความสามารถในการแข่งขันหมายถึงการที่บริษัทหรือประเทศ หรือผู้ประกอบการสามารถ

สนองตอบความต้องการด้านการอุปโภคสินค้าหรือบริการด้วยราคาและคุณภาพที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายอ่ืน และมีผลตอบแทนเป็นก าไรคุ้มค่าเพียงพอกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ลงทุนไป 
(ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และคณะ, 2561)   การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันตามแนวคิดของ  
Hill & Jones (2009 อ้างใน ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช และคณะ , 2561) เกิดจาก 4 ปัจจัย ดังนี้             
1) ประสิทธิภาพ (Superior Efficiency) 2) คุณภาพ (Quality) 3) นวัตกรรม ( Innovation) และ  
4) การตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Responsiveness) ปัจจัยสี่ประการนี้ท าให้องค์กร
สร้างความสามารถในการแข่งขัน การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอเพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า   
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ขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 2) ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง  และ 3) 
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ  ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิส์ติกส์ การขนส่งสินค้า 
และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย กลุ่ม คุณสมบัติ และจ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้   

1. ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าของท่าเทียบเรือเอกชนที่ให้บริการขนส่งหรือขนถ่าย
สินค้าไปยังปลายทาง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)  มปีระสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 2) ยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 2 คน 

2. ผู้ประกอบการที่ ให้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินไปยังปลายทาง  มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
1) มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 4 คน 

3. ผู้ประกอบการที่ ใช้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง มีคุณสมบัติ ดังนี้   
1) มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 4 คน 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวม 10 คน การได้มาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะค าถาม

ปลายเปิด เพ่ือใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 10 คน เกี่ยวกับ
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) สภาพปัจจุบันของขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน และ 3) แนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
การวิจัย (Item Objective Congruency: IOC) ค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างรายข้อ 
มีค่าระหว่าง .66-1.00 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยด าเนินการดังนี้ 
1. รวบรวมรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยติดต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

แนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย เมื่อได้รับความยินยอม 
ด าเนินการจัดส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมโครงร่างวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ นัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะสัมภาษณ์  
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จากการทบทวนวรรณกรรม สามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 
  

 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
   
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ขอบเขตการวิจัย 

 ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
 ผู้วิจัยทบทวนเนื้อหาเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย  

ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย รูปแบบการขนส่งสินค้า และ 
ขีดความสามารถในการแข่งขัน  

 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรเป้าหมายการวิจัย แบ่งออกเป็น  3 กลุ่ม คือ 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร หรือ

เจ้าของท่าเทียบเรือเอกชนที่ให้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 2) ผู้ประกอบการ 
ที่ให้บริการด้านการขนส่งหรือขนถ่ายสินไปยังปลายทาง และ 3) ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งหรือ 
ขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 

 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี  
 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการระหว่าง พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
ประชากรและกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
ผู้วิจัยก าหนดระเบียบวิธีการวิจัย คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรเป้าหมาย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย 1) ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าของท่าเทียบเรือเอกชนที่ให้บริการขนส่งหรือ 

44 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 2) ผู้ประกอบการที่ให้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง  และ 3) 
ผู้ประกอบการที่ใช้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ คือ  ผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิส์ติกส์ การขนส่งสินค้า 
และยินยอมเข้าร่วมการวิจัย กลุ่ม คุณสมบัติ และจ านวนผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ดังนี้   

1. ผู้ประกอบการ หรือผู้บริหาร หรือเจ้าของท่าเทียบเรือเอกชนที่ให้บริการขนส่งหรือขนถ่าย
สินค้าไปยังปลายทาง มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1)  มปีระสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 2) ยินยอม
เข้าร่วมการวิจัย จ านวน 2 คน 

2. ผู้ประกอบการที่ ให้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินไปยังปลายทาง  มีคุณสมบัติ  ดังนี้   
1) มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 4 คน 

3. ผู้ประกอบการที่ ใช้บริการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้าไปยังปลายทาง มีคุณสมบัติ ดังนี้   
1) มีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี และ 2) ยินยอมเข้าร่วมการวิจัย จ านวน 4 คน 

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวม 10 คน การได้มาของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยการคัดเลือกแบบ
เจาะจง ตามวัตถุประสงค์การวิจัย  

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ลักษณะค าถาม

ปลายเปิด เพ่ือใช้สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 10 คน เกี่ยวกับ
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1) สภาพปัจจุบันของขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน  2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน และ 3) แนวทางการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน การตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ 
การวิจัย (Item Objective Congruency: IOC) ค่า IOC ของแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างรายข้อ 
มีค่าระหว่าง .66-1.00 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยด าเนินการดังนี้ 
1. รวบรวมรายชื่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม ผู้วิจัยติดต่อผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 

แนะน าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้ให้ข้อมูลงานวิจัย เมื่อได้รับความยินยอม 
ด าเนินการจัดส่งแบบสัมภาษณ์พร้อมโครงร่างวิจัยให้กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล ล่วงหน้า 
อย่างน้อย 1 สัปดาห์ นัดหมายวัน เวลา สถานที่ที่จะสัมภาษณ์  
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เงิน (ต้นทุน ค่าใช้จ่าย) เครื่องจักร (รถบรรทุกและอุปกรณ์ต่าง ๆ) และ วิธีการปฏิบัติงาน (ถูกต้อง 
รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร) ดังนั้นผู้ประกอบการ จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพจึง
จะสามารถแข่งขันได้ 

2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลย ี
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเทคโนโลยีเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกับขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน เนื่องจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการจะช่วยในเรื่องของ 
การควบคุมคุณภาพ สร้างความปลอดภัย และลดความผิดพลาด เช่น ความผิดพลาดด้านเอกสาร เวลา  
ที่เกิดจากบุคคลท าให้การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือล่าช้า หรือไม่สามารถขนถ่ายสินค้าลงเรือได้ตามก าหนด  
สินค้าค้างที่ท่าเรือเกิดมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างโอกาสการแข่งขันด้านราคา ต้นทุน และลดความสูญเสีย 
เพ่ิมความปลอดภัยให้กับสินค้าที่จะขนส่ง รวมถึงสร้างการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าบุคลากรมีความส าคัญ

กับธุรกิจขนส่งสินค้า เพราะเป็นการส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอน
จ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรในการควบคุม ดูแล จัดการ  การตัดสินใจ และท้ายสุดมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยบุคลากรอีกครั้งหนึ่ง หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะหรือมีความสามารถในด้านการตัดสินใจ การบริหารจัดการที่ดีแล้ว ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อย 
ช่วยลดต้นทุน ความสูญเสียของผู้ประกอบการ และส่วนส าคัญ คือ สินค้าของลูกค้าปลอดภัย 
ผู้ประกอบการจึงต้องมีการสรรหา การคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

2.4 ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ประกอบการ

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวองค์กร ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในงานหรือในธุรกิจที่
ด าเนินการก็มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าความล้มเหลว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ กล้าตัดสินใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน 

3. แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
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2. เมื่อถึงวันเวลานัดหมาย ผู้วิจัยเข้าพบผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล ชี้แจงวัตถุประสงค์
การวิจัย และวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ให้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญทราบทุกราย ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ให้
ข้อมูลส าคัญด้วยตนเอง และขออนุญาตบันทึกเสียงขณะสัมภาษณ์ เมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ ตรวจสอบ
ความชัดเจนของการบันทึกเสียง ความครอบคลุมของเนื้อหาการสัมภาษณ์ ถอดเทปค าสัมภาษณ์ และ
พิมพ์เนื้อหาค าสัมภาษณ์ 

3. อ่านเนื้อหาค าสัมภาษณ์อย่างละเอียด ตรวจสอบความครบถ้วนของประเด็นที่ศึกษา กรณี
หลังการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละราย หากพบประเด็นใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษา ผู้วิจัยจะ
สัมภาษณ์ประเด็นใหม่เพ่ิมเติมกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญรายต่อไป เพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น จนครบ 10 คน 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
น าข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยการจัดเนื้อหา

เป็นแก่น หรือหลัก (Theme) ของเรื่องที่ศึกษาและจัดประเด็นย่อย ๆ ออกเป็นหมวดหมู่ (Category)  
ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิด และวัตถุประสงค์การวิจัย น าเสนอข้อมูลด้วยวิธีพรรณนาโวหาร เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนด 
 
ผลการวิจัย 

1.  สภาพปัจจุบันของขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าธุรกิจขนส่ง
ภายในประเทศมีความสามารถในการแข่งขันในระดับหนึ่ง เกิดจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความเข้าใจ
ในธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการวางระบบการจัดการธุรกิจ  มีพนักงานที่มีทักษะ 
หรือทุนมนุษย์ในองค์กร หากผู้ประกอบการขาดความรู้ ความสามารถจะไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้ 
เพราะปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้ มีมาตรฐานและคุณภาพสูง ผู้ประกอบการ
ภาคเอกชนจึงต้องปรับตัวและเพ่ิมความสามารถให้มากขึ้น โดยมีระบบบริหารจัดการที่ดี  การใช้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นว่าประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ  

2.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ  
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าการบริหารจัดการ 

มีความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เพราะปัจจุบันธุรกิจการรับ
ขนส่งสินค้ามีการแข่งขันสูงมาก ถ้าผู้ประกอบการภาคเอกชนขาดการบริหารจัดการที่ดี จะเสียโอกาส 
ในการแข่งขัน การบริหารจัดการจะรวมถึงเรื่องของคน (การใช้บุคลากรที่มีทักษะ หรือทุ นมนุษย์)  

46 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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เงิน (ต้นทุน ค่าใช้จ่าย) เครื่องจักร (รถบรรทุกและอุปกรณ์ต่าง ๆ) และ วิธีการปฏิบัติงาน (ถูกต้อง 
รวดเร็ว ประหยัดทรัพยากร) ดังนั้นผู้ประกอบการ จึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพจึง
จะสามารถแข่งขันได้ 

2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าเทคโนโลยีเป็น

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกับขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน เนื่องจากการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารจัดการจะช่วยในเรื่องของ 
การควบคุมคุณภาพ สร้างความปลอดภัย และลดความผิดพลาด เช่น ความผิดพลาดด้านเอกสาร เวลา  
ที่เกิดจากบุคคลท าให้การขนส่งสินค้าไปยังท่าเรือล่าช้า หรือไม่สามารถขนถ่ายสินค้าลงเรือได้ตามก าหนด  
สินค้าค้างที่ท่าเรือเกิดมีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของผู้ประกอบการ ดังนั้นหากผู้ประกอบการสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะสร้างโอกาสการแข่งขันด้านราคา ต้นทุน และลดความสูญเสีย 
เพ่ิมความปลอดภัยให้กับสินค้าที่จะขนส่ง รวมถึงสร้างการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

2.3 ปัจจัยด้านบุคลากร 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าบุคลากรมีความส าคัญ

กับธุรกิจขนส่งสินค้า เพราะเป็นการส่งสินค้าจากต้นทางไปยังปลายทาง มีหลายขั้นตอน แต่ละขั้นตอน
จ าเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรในการควบคุม ดูแล จัดการ  การตัดสินใจ และท้ายสุดมีการตรวจสอบ
คุณภาพด้วยบุคลากรอีกครั้งหนึ่ง หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
ทักษะหรือมีความสามารถในด้านการตัดสินใจ การบริหารจัดการที่ดีแล้ว ความผิดพลาดจะเกิดขึ้นน้อย 
ช่วยลดต้นทุน ความสูญเสียของผู้ประกอบการ และส่วนส าคัญ คือ สินค้าของลูกค้าปลอดภัย 
ผู้ประกอบการจึงต้องมีการสรรหา การคัดเลือก และพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ เพ่ือช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัท 

2.4 ปัจจัยด้านผู้ประกอบการ 
   กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าผู้ประกอบการ

เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ความส าเร็จหรือความล้มเหลวองค์กร ส่วนใหญ่เกิดจาก
ผู้ประกอบการ หากผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจ และความเชี่ยวชาญในงานหรือในธุรกิจที่
ด าเนินการก็มีโอกาสประสบความส าเร็จมากกว่าความล้มเหลว กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญแสดงความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่าผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้ที่รอบรู้ เชี่ยวชาญ กล้าตัดสินใจ และมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน 

3. แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
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และควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบท าให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น อภิปรายได้ว่า การด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ประกอบการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจจึงจะสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ Sarwoko 
et al. (2013) ศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถส่งผลต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และ
สามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้มากกว่า ผู้ประกอบการที่มีความสามารถจ ากัด และ
สอดคล้องกับ Bendary & Minyawi (2015) ศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ และสามารถท านายความส าเร็จของธุรกิจได้ร้อยละ 50 

 การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ อภิปรายได้
ว่า ระบบการบริหารจัดการมีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นการวางแผนทิศทางและการควบคุม
กระบวนการที่เปลี่ยนสิ่งน าเข้าเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้าภายในและภายนอก การบริหาร
จัดการที่ดีเป็นโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ  (Fantazy, Kumar & 
Kumar, 2010) สอดคล้องกับ Stefanikova & Masarova (2014) ที่ระบุว่า การเพ่ิมขีดความสามารถ
ที่ชาญฉลาดขององค์กร คือ การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล  การตัดสินใจที่รวดเร็ว การปรับปรุง
กระบวนการท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร การลดต้นทุน 
และการประหยัดเวลาจะสร้างโอกาสการแข่งขันมากขึ้น  

 การใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือ Skills labor ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ อภิปรายได้ว่า บุคลากรมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ หากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญในงานย่อมท าให้องค์กรเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น เพราะ
ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะของบุคลากรเป็นแหล่งของความส าเร็จ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรหากสินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Baran & Ktos, 2014) โดยเฉพาะ
สินทรัพย์ที่เป็นทุนมนุษย์ขององค์กรที่องค์กรมีอยู่และควรรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ให้อยู่กับองค์กรให้นาน
ที่สุด เพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร (Garavan et al., 2001) 

 การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบท าให้สามารถแข่งขันได้มากข้ึน อภิปรายได้ว่า บุคลากรมี
ความส าคัญกับองค์กร ในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ จึงมี
ความส าคัญที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และน าสิ่งที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในองค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญในการแข่งขันของธุรกิจ สอดคล้องกับ Mehta 
(2011) ที่ระบุว่า ความอยู่รอดทางธุรกิจไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
เท่านั้น  การมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ วิธีการใหม่ในการท าธุรกิจและสามารถ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น  
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3.1 การท าระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่มมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในเรื่องการการท าระบบ

ขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน แต่ปัจจุบันภาครัฐยังไม่สามารถด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมได้ สิ่งที่ภาครัฐ
สามารถท าได้ก่อนคือการขยายความกว้างของรางรถไฟให้ได้มาตรฐาน เพ่ิมพ้ืนที่รองรับตู้คอนเทนเนอร์  
และขยายตู้ให้กว้างขึ้น ท าให้ขนส่งสินค้าไปที่ท่าเรือแต่ละครั้งมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ต้นทุนผู้ประกอบการก็จะ
ลดลง สินค้าปลอดภัย ระยะเวลาคงที่ ไม่กระทบกับการจราจรเหมือนกับการขนส่งทางถนน เพราะระบบ
รางเกิดอุบัติเหตุน้อย หลายประเทศในอาเซียนมีการขยายรางให้ได้มาตรฐาน เมื่อถึงจุดขนถ่ายสินค้า 
ก็สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

3.2 การสนับสนุนจากภาครัฐ  
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่มแสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า การสนับสนุนจาก

ภาครัฐ มีความส าคัญกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ เนื่องจากธุรกิจ  
รับขนส่งสินค้ามีการแข่งขันสูง ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กที่มีต้นทุนการด าเนินการจ ากัด
จึงเสียเปรียบ ภาครัฐจึงควรให้การสนับสนุนโดยเฉพาะในด้านทางการเงินที่มีความเหมาะสมทั้งในด้าน
ความเพียงพอ ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ย เพ่ือท าให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันและด าเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นคือในเรื่องของราคาการจัดส่งสินค้าที่ต้องมีการก าหนดให้เป็น
มาตรฐาน 

3.3 การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทั้ง 3 กลุ่ม มีความคิดเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันว่า 

ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า มีความจ าเป็นที่จะต้องน าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินธุรกิจ เช่น  
การวางระบบบริหารจัดการ การบริหารข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งในด้านของสินค้า บุคลากร ต้นทุน 
ค่าใช้จ่าย การสูญเสีย และความผิดพลาดที่เกิดขึ้น การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้มีข้อมูลที่ชัดเจน  
ไม่ผิดพลาด แตกต่างจากการใช้บุคลากรที่อาจจะมีความผิดพลาดมากกว่า การมีข้อมูลที่ถูกต้อง มีความ
เป็นปัจจุบัน ท าให้ผู้ประกอบการสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ทันท่วงทีรวมทั้งสามารถวางแผน 
การด าเนินงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น     
 
สรุปการวิจัย 

 จากผลการวิจัยสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. สภาพขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ

ภาคเอกชน  ความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศ เกิดจากผู้ประกอบการที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในธุรกิจ มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมากข้ึน 

48 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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และควรพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบท าให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น อภิปรายได้ว่า การด าเนินธุรกิจ
ผู้ประกอบการเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักเพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้ประกอบการจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจจึงจะสามารถแข่งขันได้ สอดคล้องกับ Sarwoko 
et al. (2013) ศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถส่งผลต่อการแข่งขันในเชิงธุรกิจ และ
สามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได้มากกว่า ผู้ประกอบการที่มีความสามารถจ ากัด และ
สอดคล้องกับ Bendary & Minyawi (2015) ศึกษาพบว่า สมรรถนะผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการด าเนินธุรกิจ และสามารถท านายความส าเร็จของธุรกิจได้ร้อยละ 50 

 การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีก็ส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ อภิปรายได้
ว่า ระบบการบริหารจัดการมีความส าคัญ เนื่องจากเป็นการวางแผนทิศทางและการควบคุม
กระบวนการที่เปลี่ยนสิ่งน าเข้าเป็นบริการและผลิตภัณฑ์ส าหรับลูกค้าภายในและภายนอก การบริหาร
จัดการท่ีดีเป็นโอกาสในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ  (Fantazy, Kumar & 
Kumar, 2010) สอดคล้องกับ Stefanikova & Masarova (2014) ที่ระบุว่า การเพ่ิมขีดความสามารถ
ที่ชาญฉลาดขององค์กร คือ การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล  การตัดสินใจที่รวดเร็ว การปรับปรุง
กระบวนการท างานขององค์กรอย่างเป็นระบบ การปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร การลดต้นทุน 
และการประหยัดเวลาจะสร้างโอกาสการแข่งขันมากขึ้น  

 การใช้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถหรือ Skills labor ส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจ อภิปรายได้ว่า บุคลากรมีความส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ หากบุคลากรที่มีความรู้ 
ความสามารถ เชี่ยวชาญในงานย่อมท าให้องค์กรเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น เพราะ
ความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะของบุคลากรเป็นแหล่งของความส าเร็จ เป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรหากสินทรัพย์เหล่านี้ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ (Baran & Ktos, 2014) โดยเฉพาะ
สินทรัพย์ที่เป็นทุนมนุษย์ขององค์กรที่องค์กรมีอยู่และควรรักษาบุคลากรกลุ่มนี้ให้อยู่กับองค์กรให้นาน
ที่สุด เพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร (Garavan et al., 2001) 

 การพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบท าให้สามารถแข่งขันได้มากข้ึน อภิปรายได้ว่า บุคลากรมี
ความส าคัญกับองค์กร ในการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนองค์กรเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ จึงมี
ความส าคัญที่บุคลากรจะต้องได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และน าสิ่งที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในองค์กร การพัฒนาบุคลากรจึงมีความส าคัญในการแข่งขันของธุรกิจ สอดคล้องกับ Mehta 
(2011) ที่ระบุว่า ความอยู่รอดทางธุรกิจไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์และ บริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยม
เท่านั้น  การมีทรัพยากรบุคคลที่พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ วิธีการใหม่ในการท าธุรกิจและสามารถ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจให้สูงขึ้น  
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 ด้านผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรที่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าองค์กรให้
สามารถแข่งขันได้ มีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมีประกอบด้วย
นวัตกรรม ความกระตือรือร้นล้น  ความเด็ดขาด  การปรับตัวและความยืดหยุ่น มองการณ์ไกล ยอมรับ
ความเสี่ยง ทะเยอทะยานและมุ่งเน้นประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้
ทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล (Ngigi, McCormick & Kamau, 
2018) ซึ่งเชื่อว่าหากผู้ประกอบการมีสมรรถนะจะสามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและ
สามารถแข่งขันได้ (Ghannad & Ljungquist, 2012)  

3. แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  

การท าระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน  
การขนส่งทางรางได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในด้านของต้นทุนการขนส่งที่มีราคาต่ ากว่า

การขนส่งทางถนน และได้รับความนิยมในประเทศที่พัฒนา ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีสัดส่วน 
ตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังกว่าร้อยละ 86 เป็นตู้สินค้าขนส่งทางถนน และเพียงร้อยละ 7 ที่
ขนส่งทางรถไฟ World Economic Forum 2014-2015 รายงานคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟของ 
ไทยอยู่ล าดับที่ 74 ต่ ากว่าประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย ล าดับที่ 12 อินโดนีเซีย ล าดับที่ 41 และ
เวียดนาม ล าดับที่ 52  การพัฒนาระบบรางที่ต้นทุนการขนส่งถูกกว่าจึงช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านโลจิกส์ติกส์ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2561) สอดคล้องกับ
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) ที่ระบุว่า ปริมาณความต้องการขนส่ง
สินค้าผ่านทางรถไฟมีมากกว่าความสามารถในการรองรับ จึงเป็นโอกาสภาครัฐในการผลักดันให้เกิด
การขนส่งทางรางมากขึ้น แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถขยายบริการขนส่งสินค้าให้ทันกับ
ความต้องการของตลาดได้ เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน และขาดแคลนหัวรถจักร  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ ท าให้การขนส่งทางรางมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของการขนส่ง
ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรางพบว่ายังคงมีศักยภาพที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับการขนส่งได้ หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  

 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กจ าเป็นที่จะต้องได้รับ 
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจขนส่งภายในประเทศของ
ผู้ประกอบการภาคเอกชน   

 ด้านการบริหารจัดการ  
 การบริหารจัดการเป็นแนวทางที่คนในองค์กรจะต้องปฏิบัติตามเพ่ือให้งานบรรลุผลลัพธ์ 

ที่ก าหนด หากองค์กรมีการวางระบบการบริหารจัดการอย่างชัดเจน ท าให้ผู้ที่อยู่ภายในองค์กรรับรู้
บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถตัดสินใจบน
พ้ืนฐานข้อมูลที่เหมาะสม (Burmeister & Schade, 2007) สอดคล้องกับ Bazerman & Moore (2008) 
ที่ระบุ การบริหารที่ออกแบบมาอย่างดีช่วยผู้ประกอบการในการตัดสินใจเชิงวิเคราะห์  ความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนของโครงสร้างการเงิน และการตลาด รวมถึงภารกิจ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์  
การบริหารจัดการที่เหมาะสมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวช่วยผู้ประกอบการในการแข่งขันได้  

 ด้านเทคโนโลยี  
 เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่มนุษย์พัฒนาขึ้น เพ่ือช่วยในการท างานหรือแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น 

อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ หรือ แม้กระทั่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งของที่จับต้องได้ เช่น กระบวนการ 
ต่าง ๆ เทคโนโลยียังช่วยผู้ประกอบการในการวางแผนระบบการบริหารจัดการที่ทีประสิทธิภาพด้วย 
(Nam & Pardo, 2011) สอดคล้องกับ Chanaron & Jolly (2015) ระบุว่า การใช้เทคโนโลยีเสามารถ
ยกระดับการปฏิบัติงานของบริษัท ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องของบริษัท การใช้
เทคโนโลยีก าหนดวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ เป้าหมาย ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานให้เชื่อมโยงและเข้ากันได้ดี
ในแต่ละแผนงานทั้งในแผนระยะสั้น และแผนระยะยาวของทุกแผนกหรือของธุรกิจจะช่วยส่งเสริมให้
บริษัทสามารถแข่งขันได้ 

 ด้านบุคลากร 
 บุคลากรมีความส าคัญกับทุกองค์กรแตกต่างกันตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ และบทบาทที่
ได้รับมอบหมาย ความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรส่วนหนึ่งจึงขึ้นกับบุคลากร องค์กร 
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร เพ่ือคัดสรร คัดเลือกบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดระบบการธ ารงรักษาบุคลากรเหล่านั้นให้อยู่กับ
องค์กรให้นานที่สุด (Knowles, Holton &  Swanson, 2011) โดยการสร้างทุนมนุษย์ในองค์กรให้มาก
ที่สุด เพราะ ทุนมนุษย์คือความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความช านาญ และประสบการณ์ที่คนแต่ละคน
ได้สั่งสมในตัวเอง ซึ่งสามารถน ามาสร้างคุณค่าให้กับองค์กรท าให้องค์กรมีความได้เปรียบในการ
แข่งขัน (ประไพทิพย์ ลือพงษ,์ 2556)  
 

50 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



51 

 ด้านผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการเป็นผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรที่จ าเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้ 

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพ่ือปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถน าองค์กรให้
สามารถแข่งขันได้ มีการศึกษาภาวะผู้น าของผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมีประกอบด้วย
นวัตกรรม ความกระตือรือร้นล้น  ความเด็ดขาด  การปรับตัวและความยืดหยุ่น มองการณ์ไกล ยอมรับ
ความเสี่ยง ทะเยอทะยานและมุ่งเน้นประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ จริยธรรมและความซื่อสัตย์ มีความรอบรู้
ทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์และความเชี่ยวชาญส่วนบุคคล (Ngigi, McCormick & Kamau, 
2018) ซึ่งเชื่อว่าหากผู้ประกอบการมีสมรรถนะจะสามารถด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและ
สามารถแข่งขันได้ (Ghannad & Ljungquist, 2012)  

3. แนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการ
ภาคเอกชน  

การท าระบบขนส่งทางรางให้มีมาตรฐาน  
การขนส่งทางรางได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในด้านของต้นทุนการขนส่งที่มีราคาต่ ากว่า

การขนส่งทางถนน และได้รับความนิยมในประเทศที่พัฒนา ในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีสัดส่วน 
ตู้สินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบังกว่าร้อยละ 86 เป็นตู้สินค้าขนส่งทางถนน และเพียงร้อยละ 7 ที่
ขนส่งทางรถไฟ World Economic Forum 2014-2015 รายงานคุณภาพโครงสร้างพ้ืนฐานรถไฟของ 
ไทยอยู่ล าดับที่ 74 ต่ ากว่าประเทศในอาเซียน เช่น มาเลเซีย ล าดับที่ 12 อินโดนีเซีย ล าดับที่ 41 และ
เวียดนาม ล าดับที่ 52  การพัฒนาระบบรางที่ต้นทุนการขนส่งถูกกว่าจึงช่วยเพ่ิมขีดความสามารถใน 
การแข่งขันด้านโลจิกส์ติกส์ (ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร , 2561) สอดคล้องกับ
การศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2556) ที่ระบุว่า ปริมาณความต้องการขนส่ง
สินค้าผ่านทางรถไฟมีมากกว่าความสามารถในการรองรับ จึงเป็นโอกาสภาครัฐในการผลักดันให้เกิด
การขนส่งทางรางมากขึ้น แต่การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่สามารถขยายบริการขนส่งสินค้าให้ทันกับ
ความต้องการของตลาดได้ เพราะมีข้อจ ากัดในเรื่องโครงสร้างพ้ืนฐาน และขาดแคลนหัวรถจักร  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ ท าให้การขนส่งทางรางมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 2 ของการขนส่ง
ทั้งหมด แต่เมื่อพิจารณาถึงการใช้ประโยชน์โครงข่ายทางรางพบว่ายังคงมีศักยภาพที่จะเพ่ิมขีด
ความสามารถในการรองรับการขนส่งได้ หากมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความปลอดภัยมากขึ้น  

 
การสนับสนุนจากภาครัฐ 
การด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือขนาดเล็กจ าเป็นที่จะต้องได้รับ 
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ที่ชัดเจน เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งภาคเอกชน ภายในประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้  

4. ผู้ประกอบการควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร 

5. ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีทักษะ และทุนมนุษย์เพ่ิมขึ้น อันจะน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบขนส่ง และขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน 

ท าให้สามารถพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ 
2. ควรศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของ

ผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือค้นหารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้าง
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ต่าง  ๆ กับผู้ประกอบการ เพ่ือสร้างแรงจูงใจกับผู้ที่สนใจจะเข้าสู่การเป็นผู้ประกอบการ และให้
ผู้ประกอบการที่ก าลังด าเนินธุรกิจสามารถบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ Nyoni (2017) ศึกษา
พบว่า การเข้าถึงทรัพยากรด้านการเงินที่เพียงพอ และมีความยืดหยุ่นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการและสอดคล้องกับ Nasri, Iqbal  &  Akhtar (2019) พบว่า การเติบโต
ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ คือ การได้รับโอกาสทางการเงิน และจากการศึกษาของ Songling et al. 
(2018) พบว่า การสนับสนุนทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินที่ภาครัฐให้กับผู้ประกอบการมีอิทธิพล
อย่างมีนัยส าคัญต่อธุรกิจในการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  

การน าเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร 
การด าเนินธุรกิจในปัจจุบัน มีการแข่งขันสูงมาก ผู้ประกอบการต่าง ๆ จึงต้องหาเครื่องมือหรือ

ทรัพยากรต่าง ๆ มาสนับสนุนหรือน ามาใช้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจมากขึ้น 
เทคโนโลยีเป็นเสมือนเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถน ามาใช้ในองค์กรและท าให้องค์กรมี
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น Donat (2010) ศึกษาพบว่า ความซับซ้อนของกระบวนการทางเทคโนโลยี 
จะช่วยควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและประสิทธิภาพองค์กร อ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยรวม ควบคุมราคาท่ีสมดุลและ
เหมาะสมของธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง สอดคล้องกับ Porter (1999) ระบุ การแข่งขัน 
ในตลาดยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีช่วยท าให้ผู้ประกอบการมีโอกาสพัฒนาความ
แข็งแกร่งในการแข่งขัน เทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและ 
การเติบโตทั้งในระดับมหภาคและเศรษฐศาสตร์จุลภาคในยุคโลกาภิวัตน์ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
คือความสามารถในการแข่งขัน  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ภาครัฐควรก าหนดนโยบาย และงบประมาณในการพัฒนาระบบรางให้ได้มาตรฐานรองรับ 

การขยายตัวด้านโลจิสติกส์ของประเทศ ส่งเสริมการขนส่งสินค้าโดยใช้ระบบรางให้มากขึ้น  
2. การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่งและขนถ่ายสินค้าอย่างเป็นระบบ

เพ่ือสร้างมาตรฐานด้านบุคลากร การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมหลังได้รับการพัฒนา เพ่ือช่วยให้
ผู้ประกอบการไม่ขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบัติงาน 

3. การก าหนดนโยบายด้านการเงิน เช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ  ระยะการผ่อนช าระและไม่ใช่
ด้านการเงิน เช่น การส่งเสริม หรือ การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินกับผู้ประกอบการ  
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ที่ชัดเจน เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจขนส่งภาคเอกชน ภายในประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้  

4. ผู้ประกอบการควรมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
เป็นระบบ เพ่ือช่วยในการบริหารจัดการต้นทุน ค่าใช้จ่าย และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
องค์กร 

5. ผู้ประกอบการควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง สามารถ
ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6. การพัฒนาบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะในด้านการใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีทักษะ และทุนมนุษย์เพ่ิมขึ้น อันจะน าไปสู่ความสามารถในการปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบขนส่ง และขนถ่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชน 

ท าให้สามารถพัฒนาการแข่งขันในธุรกิจโลจิสติกส์ได้ 
2. ควรศึกษารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ของ

ผู้ประกอบการภาคเอกชน เพ่ือค้นหารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้าง
การแข่งขันในอนาคต 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
เพื่อเพิ่มความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
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eat.  3 )  The acceptance of the new products as a whole is at a high level, including 
distribution channels aspect, product aspect and marketing promotion, respectively. 
 
Keywords: Product Development, Creative Economic Competence, Elderly Group 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเซียน รองมา
จากประเทศสิงคโปร์ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่แท้จริง  
ในปี 2564 โดยจากการส ารวจพบว่าประชากรผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 7.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด และการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทยอีกประมาณ 15 ปี ข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2568 จ านวนผู้สูงอายุ
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.9 ล้านคนหรือคิดเป็น 2 เท่าของ ประชากรสูงอายุและในปี พ.ศ. 2573 จะเ พ่ิมขึ้น
เป็นประมาณ 17.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีกลุ่มผู้สูงอายุคือ 
เมื่อสูงวัยขึ้นจะมีรายได้น้อยลง  และไม่มีเงินออมเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งการส ารวจล่าสุดจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา มีมากถึงร้อยละ 68.7 
ท าให้ขาดความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ซึ่งส่งผลท าให้ผู้สูงอายุไทยมีปัญหาด้านการเงิน
ในบั้นปลาย โดยในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยมีการจัดตั้งศูนย์จัดหา
งานให้กับผู้สูงอายุ การงดเว้นภาษีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน  
ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 2.9 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย แต่ไม่ได้สนับสนุนให้มีการน าเอาประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เวทย์ นุชเจริญ, 2561) จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายอย่างมาก จะท าอย่างไรให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวหรือสังคม   

อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาที่น่าจะได้ผลคือ การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการน าเอาประสบการณ์
และทักษะต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้นิยามเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ” 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) ซึ่งหากผู้สูงอายุสามารถที่จะ
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เพราะสะดวกต่อการรับประทาน โดยการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ
จากรายด้านจากระดับมากไปหาน้อย 4 ล าดับดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 
 
ค าส าคัญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มผู้สูงอายุ 
 
Abstract 

The objectives of this research were to 1)  study the product development 
needs of the elderly group of Kham Konta Community, Sai Mun District, Yasothon 
Province 2) develop products of the elderly group of Kham Konta Community, Sai Mun 
District, Yasothon Province, in order to increase creative economic competence.   The 
population in this research was the elderly group of Kham Konta Community, Sai Mun 
District, Yasothon Province, and consumers in Ubon Ratchathani Municipality.  The 
research instrument was a group discussion from 25 elderly people in Kham Konta 
community and a questionnaire.  Data were collected from 100 consumers in Ubon 
Ratchathani Municipality and the statistics used for data analysis were descriptive 
analysis. 
  Research results show that 1) Potential and needs for product development of 
the elderly group of Kham Konta Community, Sai Mun District, Yasothon Province, 
found that due to the intensity of the shin in the group, there are activities together 
on a regularly basis, it also has the ability to pursue a wide range of careers, it was also 
a member of various professional enterprise groups, these lead the elderly in the 
community to had a high potential.  Moreover, the group has a need to develop 
products processed into food from the fish by designating it as a pickled fish. 2) Results 
of product development of the elderly group of Kham Konta Community found that 
the group wanted to develop into pickled fish with Thai herbal because of this product 
has a lower production cost than other types and it is a worthwhile use of fish meat. 
The study of consumer acceptance of new products to the products of the elderly 
found that if there were a product for sale, they will buy because it is convenient to 
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eat.  3 )  The acceptance of the new products as a whole is at a high level, including 
distribution channels aspect, product aspect and marketing promotion, respectively. 
 
Keywords: Product Development, Creative Economic Competence, Elderly Group 
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยจัดอยู่ในภาวะสูงวัยของประชากรเป็นอันดับสองของอาเซียน รองมา
จากประเทศสิงคโปร์ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่แท้จริง  
ในปี 2564 โดยจากการส ารวจพบว่าประชากรผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนประชากร
ผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไป 7.6 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 11.5 ของประชากรทั้งหมด และการคาด
ประมาณประชากรของประเทศไทยอีกประมาณ 15 ปี ข้างหน้า หรือในปี พ.ศ. 2568 จ านวนผู้สูงอายุ
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 14.9 ล้านคนหรือคิดเป็น 2 เท่าของ ประชากรสูงอายุและในปี พ.ศ. 2573 จะเ พ่ิมขึ้น
เป็นประมาณ 17.8 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 25 (ประมาณ 1 ใน 4) ของประชากรไทยทั้งประเทศ  
(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศที่มีกลุ่มผู้สูงอายุคือ 
เมื่อสูงวัยขึ้นจะมีรายได้น้อยลง  และไม่มีเงินออมเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ซึ่งการส ารวจล่าสุดจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา มีมากถึงร้อยละ 68.7 
ท าให้ขาดความรู้ด้านการบริหารการเงินและการลงทุน ซึ่งส่งผลท าให้ผู้สูงอายุไทยมีปัญหาด้านการเงิน
ในบั้นปลาย โดยในปัจจุบันรัฐบาลให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือผู้สูงอายุ โดยมีการจัดตั้งศูนย์จัดหา
งานให้กับผู้สูงอายุ การงดเว้นภาษีผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปที่มีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน  
ซึ่งผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีประมาณร้อยละ 2.9 ของผู้สูงอายุทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือแรงงานเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีรายไดน้้อย แต่ไม่ได้สนับสนุนให้มีการน าเอาประสบการณ์และทักษะต่าง ๆ ของผู้สูงอายุมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (เวทย์ นุชเจริญ, 2561) จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายอย่างมาก จะท าอย่างไรให้
ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถพ่ึงพาตัวเองได้  ไม่เป็นภาระให้ครอบครัวหรือสังคม   

อย่างไรก็ดี การแก้ไขปัญหาที่น่าจะได้ผลคือ การกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีการน าเอาประสบการณ์
และทักษะต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  
โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ได้นิยามเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ว่าเป็น “การพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ” 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552) ซึ่งหากผู้สูงอายุสามารถที่จะ
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 ขั้นที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร 

 ขั้นที่ 3 การคัดเลือกแนวความคิดที่เป็นไปได้ เป็นกระบวนการคัดเลือกแนวความคิดใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพขององค์กร โดยขั้นตอนนี้จะมีการ
ก าหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างชัดเจน เพ่ือคัดเลือกแนวความคิดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดใน
การท าการตลาด 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  
และความสามารถในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ขั้นที่ 5 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นกระบวนการแปลงจากความคิดสู่สิ่งที่
สามารถจับต้องได้ โดยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมือนจริงเพ่ือใช้ในการทดลองต ลาด 
ในขั้นต่อไป 
 ขั้นที่ 6 การทดสอบตลาด เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย เพ่ือวัดการยอมรับในสินค้าใหม่ และวัดทัศคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดก่อนน าสู่ตลาดจริง  
ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงของการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  
 ขั้นที่ 7 การก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเตรียมน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
 จากขั้นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ  Booz, Allen & 
Hamilton (1982) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทของชุมชน บริบท
ภูมิปัญญาของชุมชนและกลุ่ม เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบตลาดโดย
ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ใช้ความรู้และทักษะต่าง ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ ก็จะท าให้สามารถลดปัญหาเร่ืองการ
ไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งการพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุนั้นมีปัจจัยหลายอย่างเช่น ด้านจิตใจ 
ความสัมพันธ์ทางสังคม การที่สังคมให้คุณค่าในความรู้ความสามารถของผู้สูงอายุ ดังนั้นการพัฒนา
กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ จึงจ าเป็นจะต้องเลือกกลุ่มต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ โดยกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน 
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ถือเป็นกลุ่มที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมที่จะสามารถพัฒนาให้
เป็นกลุ่มอาชีพได้ เนื่องจากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ สะท้อนเรื่องความ
เข้มแข็งของกลุ่ม นอกจากนี้ยังมีฐานความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย รวมไปถึงได้รับ  
การสนับสนุนจากชุมชนในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกให้กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ อีกท้ังบริบทของชุมชน มีผลิตภัณฑ์ที่
หลากหลายที่สามารถต่อยอดเพ่ือสร้างรายได้เพ่ิม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้นจะส่งผลต่อการตลาด
และยอดขายที่ดีข้ึน ส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจของชุมชนและผู้สูงอายุได้ (Ernst, Hoyer & Rubsaamen, 
2010) จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน 
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร  
เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

3. เพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Booz, Allen & Hamilton (1982) ทั้งหมด 7 ขั้น 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

ขั้นที่  1 การก าหนดกลยุทธ์การตลาดส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่  เป็นขั้นตอน 
การเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเป้าประสงค์ขององค์กร โดยจะเป็นขั้นตอน  
การก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพ่ือที่จะก าหนดการคัดเลือก
แนวความคิดท่ีตรงกับที่องค์กรตั้งไว้ 
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 ขั้นที่ 2 การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เป็นขั้นตอนในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
จ าเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมไปถึงการระดมความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ เพื่อค้นหาความคิดเห็นที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ขององค์กร 

 ขั้นที่ 3 การคัดเลือกแนวความคิดที่เป็นไปได้ เป็นกระบวนการคัดเลือกแนวความคิดใน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับความสามารถและศักยภาพขององค์กร โดยขั้นตอนนี้จะมีการ
ก าหนดเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างชัดเจน เพ่ือคัดเลือกแนวความคิดที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดใน
การท าการตลาด 
 ขั้นที่ 4 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ โดยมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด  
และความสามารถในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะต้องให้ความส าคัญกับปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความคุ้มค่าในการลงทุน เช่น ก าไรที่คาดว่าจะได้รับ ความคุ้มค่าในการลงทุน 
 ขั้นที่ 5 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เป็นกระบวนการแปลงจากความคิดสู่สิ่งที่
สามารถจับต้องได้ โดยออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เสมือนจริงเพ่ือใช้ในการทดลองต ลาด 
ในขั้นต่อไป 
 ขั้นที่ 6 การทดสอบตลาด เป็นการน าผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว ไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย เพ่ือวัดการยอมรับในสินค้าใหม่ และวัดทัศคติของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ เพ่ือใช้ใน  
การปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดก่อนน าสู่ตลาดจริง  
ซึ่งจะสามารถลดความเสี่ยงของการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ได้  
 ขั้นที่ 7 การก าหนดกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสมเพื่อเตรียมน าผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด 
 จากขั้นตอนดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ  Booz, Allen & 
Hamilton (1982) เพ่ือให้เข้ากับบริบทของกลุ่มผู้สูงอายุโดยใช้ข้อมูลพ้ืนฐาน บริบทของชุมชน บริบท
ภูมิปัญญาของชุมชนและกลุ่ม เพ่ือศึกษาความต้องการของชุมชน วิเคราะห์ศักยภาพและความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ น าไปสู่กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และทดสอบตลาดโดย
ศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภค ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ซึ่งแบบสอบถามผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
น าเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่า IOC อยู่ระหว่าง .74 - .93 และน าไปทดสอบกับ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุดได้ค่า Cronbach อยู่ระหว่าง .78 - .85 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรง และความเชื่อม่ันที่ยอมรับได้ (Nunnally & Berstein, 1994) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือค้นหาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยการสนทนา
กลุ่มนั้น จะเป็นการใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง โดยถามค าถามเพ่ือให้อาสาสมัครของกลุ่มจ านวน 
25 คน แสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาข้อสรุป โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการอภิปรายกลุ่ม 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (แก่นฟ้า แสนเมือง, 2556 อ้างจาก Glaser & Strauss, 1967)  
 2. แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยเก็บจากผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จั งหวัดอุบลราชธานี   โดยใช้สถิติ  ได้แก่  1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่า เฉลี่ ย  (Mean)  
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สามารถน าเสนอผลดังนี้  

พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนค าครตา มีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสูง อีกทั้ง
ในชุมชนค าครตานั้นมีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย ทั้งท าการเกษตร เช่น การท านา ท าไร่  
ปลูกยางพารา การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาตะเพียน รวมไปถึงการท าหัตถกรรม เช่น
การจักสาน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อภายในชุมชน ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย โดยด้านความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าในชุมชนนั้นมีวิสาหกิจ  
2 แห่ง คือ วิสาหกิจการเลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์ และวิสาหกิจการเลี้ยงโคขุน ซึ่งทั้ง 2 
วิสาหกิจนั้นได้มีสมาชิกของกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย จากการสอบถามความต้องการพบว่า ส่วนมาก
ต้องการแปรรูปสินค้าที่มาจากปลาส้ม เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนค าครตาผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียน
และผลิตปลาส้มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สินค้าที่พัฒนาจากกลุ่มนี้น่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
1. การศึกษาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุ 

ประชากรจ านวน 833 คน (องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ, 2562) กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยวิธีการก าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจ ง  
จากอาสาสมัครเข้าร่วมกลุ่ม จ านวน 25 ราย  
 2. การศึกษายอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ก าหนดขนาดกลุ่มทดลองจ านวน 100 
ราย โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ส าหรับใช้ในการอภิปรายกลุ่มเพ่ือศึกษาศักยภาพและ 

ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้สูงอายุและชุมชน  
2. แบบสอบถามการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน 

ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ตอนที่ 2 
เพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร ได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

Output 
 

ต้นแบบผลิตภัณฑ ์
ที่มีโอกาสทางการตลาด 
และตรงกับศักยภาพ 
และความต้องการของ 

กลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา 

Input 
 

- บริบทของชุมชน 
- ภูมิปัญญาชุมชน
และกลุม่ 

Process 
 

- การศึกษาความต้องการ 
ของชุมชนฯ 
- ค้นหาศักยภาพและความ
ต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
- พัฒนาผลิตภณัฑต์้นแบบ 
- ศึกษาการยอมรับผลติภณัฑ์
ใหม่จากผู้บริโภค 

62 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ซึ่งแบบสอบถามผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ
น าเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือหาค่า IOC อยู่ระหว่าง .74 - .93 และน าไปทดสอบกับ 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ชุดได้ค่า Cronbach อยู่ระหว่าง .78 - .85 ซึ่งถือว่าแบบสอบถามมีความ
เที่ยงตรง และความเชื่อม่ันที่ยอมรับได้ (Nunnally & Berstein, 1994) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือค้นหาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยการสนทนา
กลุ่มนั้น จะเป็นการใช้แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง โดยถามค าถามเพ่ือให้อาสาสมัครของกลุ่มจ านวน 
25 คน แสดงความคิดเห็น และร่วมกันหาข้อสรุป โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการอภิปรายกลุ่ม 
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (แก่นฟ้า แสนเมือง, 2556 อ้างจาก Glaser & Strauss, 1967)  
 2. แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยเก็บจากผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
จั งหวัดอุบลราชธานี   โดยใช้สถิติ  ได้แก่  1) ร้อยละ (Percentage) 2) ค่า เฉลี่ ย  (Mean)  
3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 
ผลการวิจัย  

1. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สามารถน าเสนอผลดังนี้  

พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนค าครตา มีการรวมกลุ่มในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ค่อนข้างมาก 
โดยเฉพาะกิจกรรมทางสังคม หรือกิจกรรมจิตอาสาเพ่ือส่วนรวม ท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งสูง อีกทั้ง
ในชุมชนค าครตาน้ันมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย ทั้งท าการเกษตร เช่น การท านา ท าไร่  
ปลูกยางพารา การเลี้ยงสัตว์ เช่น โคขุน เลี้ยงไก่ เล้ียงปลาตะเพียน รวมไปถึงการท าหัตถกรรม เช่น
การจักสาน ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อภายในชุมชน ท าให้สมาชิกกลุ่มมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพที่หลากหลาย โดยด้านความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พบว่าในชุมชนนั้นมีวิสาหกิจ  
2 แห่ง คือ วิสาหกิจการเลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์ และวิสาหกิจการเลี้ยงโคขุน ซึ่งทั้ง 2 
วิสาหกิจนั้นได้มีสมาชิกของกลุ่มผู้สูงอายุเข้าร่วมด้วย จากการสอบถามความต้องการพบว่า ส่วนมาก
ต้องการแปรรูปสินค้าที่มาจากปลาส้ม เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนค าครตาผู้เลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียน
และผลิตปลาส้มเป็นที่รู้จักในวงกว้าง สินค้าที่พัฒนาจากกลุ่มนี้น่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดได้ง่าย 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
41 
59 

 
41.00 
59.00 

2. อายุ 
   2.1 อายุไม่เกิน 25 ปี 
   2.2 อายุ 25 – 40 ปี 
   2.3 อายุ 41 – 55 ปี 
   2.4 อายุ 55 ปี ขึ้นไป   

 
26 
47 
18 
9 

 
26.00 
47.00 
18.00 
9.00 

3. สถานภาพ 
   3.1 โสด     
   3.2 สมรส    
   3.3 ม่าย/หย่าร้าง           
   3.4 อื่น ๆ  

 
43 
32 
25 

 
43.00 
32.00 
25.00 

4. ระดับการศึกษา 
   4.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   4.2 ปริญญาตรี 
   4.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
28 
57 
15 

 
28.00 
57.00 
15.00 

5. อาชีพ 
   5.1 นักเรียน/นักศึกษา 
   5.2 พนักงานบริษัทเอกชน        
   5.3 เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ    
   5.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ   
   5.5 อื่น ๆ  

 
24 
18 
21 
26 
11 

 
24.00 
18.00 
21.00 
26.00 
11.00 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   6.1 ต่ ากว่า 10,000 บาท   
   6.2 10,000 - 20,000 บาท  
   6.3 20,001 - 30,000 บาท   
   6.4 30,001 บาท ขึ้นไป 

 
25 
33 
22 
20 

 
25.00 
33.00 
22.00 
20.00 

รวม 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.00  ส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 40 ปี ร้อยละ 47.00 
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2. ผลการวิเคราะห์ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธร เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สามารถน าเสนอผลได้ดังนี้  

โดยสินค้าที่สามารถพัฒนาได้จากศักยภาพ และทักษะของกลุ่มผู้สูงอายุคือ ปลาส้มสมุนไพร
ทรงเครื่อง เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดแต่กลุ่มยังมีข้อจ ากัดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยต้นทุน
การผลิตปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบหั่นเต๋า มีต้นทุนการผลิตโดยคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 43.90 
บาทต่อปริมาณ 100 กรัม และปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบปลาส้มฟู มีต้นทุนสินค้าโดยคิดเฉพาะ 
ค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 39.90 บาทต่อปริมาณ 100 กรัม ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามารถแสดงให้เห็นใน
ภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3 

 

  
ภาพที่ 2 ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง  

     (ปลาส้มฟู) 
ภาพที่ 3 ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง  

  (ปลาส้มหั่นเต๋า) 
 

กลุ่มฯ ตกลงที่จะพัฒนาเป็นปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง (ปลาส้มฟู) เนื่องจากมีต้นทุนที่ต่ ากว่า
และสามารถใช้เนื้อปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา  อ าเภอทรายมูล  จังหวัดยโสธร  

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สามารถแสดงได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประชากรศาสตร์ จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 
    1.2 หญิง 

 
41 
59 

 
41.00 
59.00 

2. อายุ 
   2.1 อายุไม่เกิน 25 ปี 
   2.2 อายุ 25 – 40 ปี 
   2.3 อายุ 41 – 55 ปี 
   2.4 อายุ 55 ปี ขึ้นไป   

 
26 
47 
18 
9 

 
26.00 
47.00 
18.00 
9.00 

3. สถานภาพ 
   3.1 โสด     
   3.2 สมรส    
   3.3 ม่าย/หย่าร้าง           
   3.4 อื่น ๆ  

 
43 
32 
25 

 
43.00 
32.00 
25.00 

4. ระดับการศึกษา 
   4.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   4.2 ปริญญาตรี 
   4.3 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
28 
57 
15 

 
28.00 
57.00 
15.00 

5. อาชีพ 
   5.1 นักเรียน/นักศึกษา 
   5.2 พนักงานบริษัทเอกชน        
   5.3 เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ    
   5.4 พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ   
   5.5 อื่น ๆ  

 
24 
18 
21 
26 
11 

 
24.00 
18.00 
21.00 
26.00 
11.00 

6. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
   6.1 ต่ ากว่า 10,000 บาท   
   6.2 10,000 - 20,000 บาท  
   6.3 20,001 - 30,000 บาท   
   6.4 30,001 บาท ขึ้นไป 

 
25 
33 
22 
20 

 
25.00 
33.00 
22.00 
20.00 

รวม 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมด 100 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 59.00 รองลงมาเป็นเพศชาย ร้อยละ 41.00  ส่วนใหญ่มีอายุ 25 – 40 ปี ร้อยละ 47.00 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม ่ ระดับความพึงพอใจ 
�̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. ด้านผลติภณัฑ ์
    1.1 รสชาติอร่อย  4.40 .85 มาก 
    1.2 ผลิตภัณฑม์ีกลิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์  4.34 .71 มาก 
    1.3 สีสันน่ารับประทาน  4.21 .81 มาก 
    1.4 เนื้อสัมผัสของผลติภณัฑ ์ 4.35 .83 มาก 
    1.5 ความชอบโดยรวม 4.47 .74 มาก 

รวม 4.35 .76 มาก 
2. ด้านราคา  (100 กรัม 80 บาท) 
   2.1 ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพผลติภณัฑ์ 4.34 .71 มาก 
   2.2 ราคาใกล้เคียงกับท้องตลาด  4.12 .78 มาก 
   2.3 ราคาสะท้อนถึงความคุ้มค่า 4.17 .74 มาก 

รวม 4.21 .65 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   3.1 ห้างสรรพสินค้า 4.21 .72 มาก 
   3.2 ร้านขายของฝาก  4.43 .70 มาก 
   3.3 ร้านค้าสะดวกซื้อ  4.42 .72 มาก 
   3.4 แหล่งผลิต  4.25 .75 มาก 
   3.5 มีช่องทางการขายออนไลน ์ 4.48 .74 มาก 

รวม 4.36 .67 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด    
 4.1 ลดราคาหากซื้อตามปริมาณที่ก าหนด 4.12 .87 มาก 
 4.2 มีผลิตภณัฑ์ให้ชิมฟรี 4.31 .86 มาก 
 4.3 มีการแจกของแถมเมื่อซื้อในปริมาณที่ก าหนด 4.22 .92 มาก 
 4.4 ส่งฟรีเมื่อมีการสั่งซื้อผ่านออนไลน ์ 4.59 .95 มากที่สุด 
 4.5 มีการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.47 .86 มาก 

รวม 4.34 .72 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน 4.32 .80 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
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รองลงมา อายุไม่เกิน 25 ปี ร้อยละ 26.00  ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ร้อยละ 43.00 มีสถานภาพ
สมรส ร้อยละ 32.00  ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 57.00 รองลงมามีการศึกษา
ในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 28.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ร้อยละ 
26.00  รองลงมาเป็นนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 24.00 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 
20,000 บาท ร้อยละ 33.00 รองลงมามีรายไดต้่ ากว่า 10,000 บาท ร้อยละ 25.00  

จากการวิเคราะห์ด้านทัศคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละด้านทัศนคติ และความคิดเห็นของผู้บริโภคเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ปัจจัย จ านวน ร้อยละ 
1. ท่านชอบผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องหรือไม่ 
    1.1 ชอบ 
    1.2 ไม่ชอบ 
    1.3 เฉยๆ 

 
77 
14 
 9 

 
77.00 
14.00 
  9.00 

2. หากมีผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องวางขายท่านจะซื้อหรือไม่ 
   2.1 ซื้อ 
   2.2 อาจจะซื้อ 
   2.3 ไม่ซื้อ   

 
77 
13 
10 

 
77.00 
13.00 
10.00 

3. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง 
   3.1 มีความแปลกใหม่     
   3.2 สะดวกต่อการรับประทาน   
   3.3 เป็นผลิตภณัฑ์น่าสนใจ           
   3.4 เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า  

 
28 
36 
17 
19 

 
28.00 
36.00 
17.00 
19.00 

 
 ผลการทดสอบด้านทัศนคติและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องร้อยละ 77 และถ้าหากมีผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพร
ทรงเครื่องวางขายมีแนวโน้มจะซ้ือสินค้าร้อยละ 77 โดยส่วนมากมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ปลา
ส้มสมุนไพรทรงเครื่องในด้านการสะดวกต่อการรับประทานร้อยละ 36 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริโภค ด้านการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

การยอมรับผลิตภณัฑ์ใหม ่ ระดับความพึงพอใจ 
�̅�𝑥 S.D. ระดับ 

1. ด้านผลติภณัฑ ์
    1.1 รสชาติอร่อย  4.40 .85 มาก 
    1.2 ผลิตภัณฑม์ีกลิ่นท่ีเป็นเอกลักษณ์  4.34 .71 มาก 
    1.3 สีสันน่ารับประทาน  4.21 .81 มาก 
    1.4 เนื้อสัมผัสของผลติภณัฑ ์ 4.35 .83 มาก 
    1.5 ความชอบโดยรวม 4.47 .74 มาก 

รวม 4.35 .76 มาก 
2. ด้านราคา  (100 กรัม 80 บาท) 
   2.1 ราคามีความเหมาะสมกับคณุภาพผลติภณัฑ์ 4.34 .71 มาก 
   2.2 ราคาใกล้เคียงกับท้องตลาด  4.12 .78 มาก 
   2.3 ราคาสะท้อนถึงความคุ้มค่า 4.17 .74 มาก 

รวม 4.21 .65 มาก 
3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
   3.1 ห้างสรรพสินค้า 4.21 .72 มาก 
   3.2 ร้านขายของฝาก  4.43 .70 มาก 
   3.3 ร้านค้าสะดวกซื้อ  4.42 .72 มาก 
   3.4 แหล่งผลิต  4.25 .75 มาก 
   3.5 มีช่องทางการขายออนไลน ์ 4.48 .74 มาก 

รวม 4.36 .67 มาก 
4. ด้านการส่งเสรมิการตลาด    
 4.1 ลดราคาหากซื้อตามปริมาณที่ก าหนด 4.12 .87 มาก 
 4.2 มีผลิตภณัฑ์ให้ชิมฟรี 4.31 .86 มาก 
 4.3 มีการแจกของแถมเมื่อซื้อในปริมาณที่ก าหนด 4.22 .92 มาก 
 4.4 ส่งฟรีเมื่อมีการสั่งซื้อผ่านออนไลน ์ 4.59 .95 มากที่สุด 
 4.5 มีการประชาสมัพันธ์ผลติภณัฑ์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ 4.47 .86 มาก 

รวม 4.34 .72 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้าน 4.32 .80 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริโภคยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอ

ทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.32) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
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โคขุน เน้นขายเป็นตัวมากกว่าช าแหละ ท าให้การแปรรูปท าได้ยาก โดยสินค้าที่กลุ่มมีศักยภาพที่จะ
สามารถพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่อได้คือ ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง 

 2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  

2.1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธร พบว่าสามารถพัฒนาปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องได้ 2 แบบคือ ปลาส้มห่ันเต๋า และปลาส้มฟู 
โดย ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบหั่นเต๋า มีต้นทุนการผลิตโดยคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 43.90 บาท
ต่อปริมาณ 100 กรัม และปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบปลาส้มฟู มีต้นทุนสินค้าโดยคิดเฉพาะ 
ค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 39.90 บาทต่อปริมาณ 100 กรัม  

2.2. ผลการตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยทางกลุ่มตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ ปลาส้มสมุนไพร 
ทรงเครื่องแบบปลาส้มฟู เนื่องจากสามารถใช้เนื้อปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนต่ า ท าให้
สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ง่ายกว่า  

 3. ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 
40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท     

 3.2 การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง โดย
หากมีวางขายจะซื้อ โดยมีความคิดเห็นส่วนมากมองว่า ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องมีความสะดวกต่อ
การรับประทาน มีความแปลกใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภค
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ปัจจัยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

 อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  
ผลการศึกษาศักยภาพและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร พบว่า กลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และร่วมกันในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ อย่าง
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ปัจจัยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก ดังนี้  ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (�̅�𝑥 = 4.36)  
ด้านผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥 = 4.35) ด้านส่งเสริมการตลาด และการส่งเสริมการตลาด (�̅�𝑥 = 4.21) ตามล าดับ 
สามารถน าเสนอเป็นรายด้าน ดังนี้ 

ด้านผลิตภัณฑ์ โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.35) เรียงล าดับจาก 
ข้อรายการที่อยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ความชอบโดยรวม (�̅�𝑥 = 4.47) รสชาติอร่อย  
(�̅�𝑥 = 4.40) และเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ (�̅�𝑥 = 4.35) ตามล าดับ 

 ด้านราคา โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.21) เรียงล าดับจากข้อรายการ
ที่อยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ ราคามีความเหมาะสม (�̅�𝑥 = 4.34) ราคาสะท้อนถึงคุณภาพ 
(�̅�𝑥 = 4.17) และราคาใกล้เคียงกับท้องตลาด (�̅�𝑥= 4.12)  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.36) 
เรียงล าดับจากข้อรายการที่อยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้ มีช่องทางการขายออนไลน์  
(�̅�𝑥 = 4.48) ร้านขายของฝาก (�̅�𝑥 = 4.43) และร้านค้าสะดวกซื้อ (�̅�𝑥 = 4.42) 

ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยภาพรวมแล้วมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.34) เรียงล าดับ
จากข้อรายการที่อยู่ในระดับมากไปหาน้อย 3 ล าดับ ดังนี้  ส่งฟรีเมื่อมีการสั่งซื้อผ่านออนไลน์  
(�̅�𝑥 = 4.59) มีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ตามเครือข่ายสังคมออนไลน์ (�̅�𝑥 = 4.47) และมีผลิตภัณฑ์
ให้ชิมฟรี (�̅�𝑥 = 4.31) 

 
สรุปการวิจัย 

1. ผลการศึกษาศักยภาพและความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 

 1.1 ผลการศึกษาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูลจังหวัดยโสธร 
พบว่า กลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และร่วมกันในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
นอกจากนี้ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มยังมีความสามารถในการท ามาหากินที่หลากหลาย และมีการถ่ายทอด
ความรู้สู่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้านค าครตาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีศักยภาพที่สามารถ
พัฒนาเพื่อส่งเสริมให้สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชนได้  

 1.2 ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบว่า ชุมชนมีวิสาหกิจที่มีศักยภาพ และมีผู้สูงอายุบางคนเป็นสมาชิก 
คือ กลุ่มผู้เลี้ยงโคขุน และกลุ่มเพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาตะเพียนอินทรีย์เป็นปลาส้ม ซึ่งทางกลุ่มเลือก
จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาส้ม เนื่องจากปลาส้มของชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ส่วนวิสาหกิจผู้เลี้ยง

68 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



69 

โคขุน เน้นขายเป็นตัวมากกว่าช าแหละ ท าให้การแปรรูปท าได้ยาก โดยสินค้าที่กลุ่มมีศักยภาพที่จะ
สามารถพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ต่อได้คือ ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง 

 2. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 
เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  

2.1. ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัด
ยโสธร พบว่าสามารถพัฒนาปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องได้ 2 แบบคือ ปลาส้มหั่นเต๋า และปลาส้มฟู 
โดย ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบหั่นเต๋า มีต้นทุนการผลิตโดยคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 43.90 บาท
ต่อปริมาณ 100 กรัม และปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบปลาส้มฟู มีต้นทุนสินค้าโดยคิดเฉพาะ 
ค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 39.90 บาทต่อปริมาณ 100 กรัม  

2.2. ผลการตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยทางกลุ่มตัดสินใจเลือกพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบคือ ปลาส้มสมุนไพร 
ทรงเครื่องแบบปลาส้มฟู เนื่องจากสามารถใช้เนื้อปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ต้นทุนต่ า ท าให้
สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ง่ายกว่า  

 3. ผลการศึกษาการยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชน
ค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

3.1 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 25 – 
40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท     

 3.2 การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา 
อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ชอบผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่อง โดย
หากมีวางขายจะซื้อ โดยมีความคิดเห็นส่วนมากมองว่า ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องมีความสะดวกต่อ
การรับประทาน มีความแปลกใหม่ เป็นทางเลือกใหม่ ๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ ผู้บริโภค
ให้การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ปัจจัยแต่ละด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์  
ด้านส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 

 อภิปรายผลการวิจัย 
 อภิปรายผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัด

ยโสธร เพ่ือเพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดังนี้  
ผลการศึกษาศักยภาพและความต้องการของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล 

จังหวัดยโสธร พบว่า กลุ่มมีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง และร่วมกันในการท ากิจกรรมต่าง  ๆ อย่าง
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ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การจัดการต้นทุนที่เหมาะสมมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและพบว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิต ผลอินทร์หอม (2563) 
ศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้เครื่องมือบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงานของกิจการในนิคมอุตสากรรมในประเทศไทย พบว่าหากธุรกิจสามารถควบคุม
ต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้ หรือการเป็นผู้น าด้านต้นทุนจะส่งผลบวกต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการ
ยอมรั บผลิ ตภัณฑ์ ใ หม่ ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ในภาพรวมอยู่ ใ น ร ะดั บม าก  และรายด้ าน  เ ช่ น  
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางด้านการตลาด อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานของ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2556) ได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า
กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือออกสู่ตลาด AEC  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1. จากการผลการวิจัยพบว่า การเพ่ิมเกล็ดขนมปังในปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบ  

ปลาส้มฟู ท าให้ต้นทุนสินค้าลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าถูก ท าให้เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น 
2. จากการผลการวิจัย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับช่องทางออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาด้านกลยุทธ์การตลาด 
ควรเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเน้น  
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างศักยภาพด้านการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ จากฐานความรู้ของ

กลุ่มผู้สูงอายุ 
2. ควรมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถทางการแข่งขัน 
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สม่ าเสมอ นอกจากนี้ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่มยังมีความสามารถในการท ามาหากินที่หลากหลาย และมี
การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ ท าให้กลุ่มผู้สูงอายุบ้านค าครตาเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพที่สามารถพัฒนาเพ่ือส่งเสริมให้สร้างเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2544) ได้จัดท า “โครงการศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยที่
สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้น โดยส านักงานฯ ได้ส ารวจข้อมูลและความคิดเห็นจากตัวอย่างชุมชน
ทุกภาคของประเทศรวมท้ังสิ้น 23 ชุมชน พบว่าปัจจัยภายนอกที่ส่งผลท าให้กลุ่มหรือชุมชนมีความ
เข้มแข็งคือ 1) ผู้น าหรือคณะกรรมการต้องมีความเสียสละ ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็นของสมาชิก 
เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชน และเน้นการมีส่วนร่วม ยืดถือผลประโยชน์ของกลุ่มเป็นหลัก และ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่สมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถจัดหาเงินทุนและ
ตลาดรองรับผลผลิตของชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และความยุติธรรม 
2) สมาชิกกลุ่มหรือคนในชุมชน มีความสามัคคีและให้ความร่วมมือในการร่วมคิด ร่วมท า ในกิจกรรม
ที่ได้รับมอบหมาย มีจิตส านึกที่ดีต่อกลุ่มในการร่วมกันพัฒนาและร่วมท ากิจกรรมในชุมชน ตลอดจน
การมีพ้ืนฐานการนับถือศาสนาและวัฒนธรรมที่เหมือนกัน ซึ่งจะท าให้คนในชุมชนมีความผูกพันและมี
ความเอ้ือเฟ้ือต่อกันยิ่งขึ้น 3) การมีทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นที่เอ้ืออ านวยต่อการผลิต โดยการน า
ปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น พัฒนาให้เป็นสินค้า ท าให้คนในชุนชน
มีรายได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษารูปแบบ
และปัจจัยในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาต าบลคลองด่าน อ าเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ พบว่าปัจจัยใน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สามอันดับแรกคือ การร่วมมือของคนในชุมชน บทบาทผู้น า
ชุมชน และความสามัคคีในชุมชน 

ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค าครตา อ าเภอทรายมูล 
จังหวัดยโสธรมีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาส้ม เป็นปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องได้ 2 
แบบคือ ปลาส้มหั่นเต๋า และปลาส้มฟู โดย ปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบหั่นเต๋า มีต้นทุนการผลิต
โดยคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 43.90 บาทต่อปริมาณ 100 กรัม และปลาส้มสมุนไพรทรงเครื่องแบบ
ปลาฟู มีต้นทุนสินค้าโดยคิดเฉพาะค่าวัตถุดิบอยู่ที่ 39.90 บาทต่อปริมาณ 100 กรัม โดยเลือกพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เป็นแบบ ปลาส้มฟูสมุนไพรทรงเครื่อง เนื่องจากสามารถใช้เนื้อปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ท าให้ต้นทุนต่ า ท าให้สามารถสร้างโอกาสทางการตลาดได้ง่ายกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ กุลชญา 
แว่นแก้ว (2559) ได้ศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการต้นทุนที่เหมาะสม ที่มีต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานและความได้เปรียบทางการแข่งขันของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตการค้า

70 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า กลยุทธ์การจัดการต้นทุนที่เหมาะสมมีผลกระทบ
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานและพบว่าประสิทธิภาพการด าเนินงานมีผลกระทบเชิงบวกต่อ
ความได้เปรียบทางการแข่งขันของกิจการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชลิต ผลอินทร์หอม (2563) 
ศึกษาเรื่องผลกระทบของการใช้เครื่องมือบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และผลการด าเนินงานของกิจการในนิคมอุตสากรรมในประเทศไทย พบว่าหากธุรกิจสามารถควบคุม
ต้นทุนให้ต่ ากว่าคู่แข่งขันได้ หรือการเป็นผู้น าด้านต้นทุนจะส่งผลบวกต่อความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน และมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานของกิจการในนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยการ
ยอมรั บผลิ ตภัณฑ์ ใ หม่ ข อ งผู้ บ ริ โ ภ ค ในภาพรวมอยู่ ใ น ร ะดั บม าก  และรายด้ าน  เ ช่ น  
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และการส่งเสริมทางด้านการตลาด อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานของ ชลธิศ ดาราวงษ์ (2556) ได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือตอบรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องต่าง ๆ พบว่า
กลยุทธ์ด้านการตลาดทั้ง 4 ด้าน มีผลต่อความส าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือออกสู่ตลาด AEC  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1. จากการผลการวิจัยพบว่า การเพ่ิมเกล็ดขนมปังในปลาส้มสมุนไพรทรงเคร่ืองแบบ  

ปลาส้มฟู ท าให้ต้นทุนสินค้าลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาสินค้าถูก ท าให้เพิ่มโอกาสในการขายมากขึ้น 
2. จากการผลการวิจัย การยอมรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย พบว่า 

ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับช่องทางออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง ดังนั้นการพัฒนาด้านกลยุทธ์การตลาด 
ควรเพ่ิมช่องทางการขายออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน และเน้น  
การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรมีการศึกษาแนวทางการสร้างศักยภาพด้านการผลิตสินค้าอ่ืน ๆ จากฐานความรู้ของ

กลุ่มผู้สูงอายุ 
2. ควรมีการศึกษาแนวทางส่งเสริมศักยภาพทางด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเพ่ิม

ความสามารถทางการแข่งขัน 
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บทน า 
ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนา
บุคลากร ส าหรับองค์กรในการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง โดยท าหน้าที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดทิศทาง และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขององค์กร (ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์, 2560) การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวม การสงวน
รักษา และการถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน าสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ไปสร้างคุณค่า 
(Value Creation) หรือเพ่ิมผลิตผล (Productivity) เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการ
ด าเนินการขององค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคล
ขององค์กร รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ดังกล่าวที่มีไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดการกับองค์ความรู้ที่มีการเขียนหรือเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกว่า ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นั้น สามารถติดตามและ
รวบรวมมาจัดเป็นระบบได้ง่าย แต่การจัดการกับองค์ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  
จะด าเนินการได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ไม่ได้มีการถอดหรือเขียน
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร มักจะเป็นความรู้ที่อยู่ในคนท างาน และมักจะเป็นเรื่องของความ
เชี่ยวชาญ ยากในการถ่ายทอด ทั้งนี้การจัดการกับความรู้ประเภทนี้จะต้องมีกลไกต่าง ๆ ในการดึงเอา
ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในองค์กรโดยอยู่บนความไว้วางใจกัน องค์กรจึงมีหลากหลายวิธีใน
การดึงความรู้จากแต่ละบุคคลออกมา (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562) 

การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกระบวนการในการสรรหา รวบรวม จัดหมวดหมู่
ความรู้ ทั้งจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรและความรู้ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือน าไปสู่ 
การพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
การจัดการความรู้มีประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการป้องกันความรู้สูญหาย เสริมประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจ เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (สามารถ อัยกร, 2559) ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัย องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมีมากมาย กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุน
ให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกัน จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพาให้หน่วยงาน
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง (ชุติมา เพชรรัตน์ และสุริยะ เจียมประธานรากร , 
2558) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร และมีเป้าหมายเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
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ความรู้แก่บุคลากร อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ 
เป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ 

 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการจัดการความรู้ การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม 

 
Abstract 

The purpose of this research was to classify the knowledge management 
behavior of academic staff in a Rajabhat University. The samples of this research were 
202 academic staffs in a Rajabhat University, selected by simple random sampling.  
The questionnaires were utilized for collecting data. The statistical data analysis were 
frequency, percentage, mean, standard deviation and cluster analysis by K-means 
clustering technique. The research results were as follows: Knowledge Management 
Behavior of academic staffs could be grouped into 3 clusters. The first cluster 
comprised 71 academic staffs (35.15%) which was the group with high behavior in all 
aspects which consisted of knowledge acquisition, knowledge creation, knowledge 
storage and retrieval and knowledge transfer and utilization. Therefore, group 1 was 
named "group of knowledge managers". The second cluster comprised 95 academic 
staffs (47.03%) which was the group with behavior in 2 aspects which consisted of 
knowledge acquisition and knowledge storage and retrieval. Therefore, group 2 was 
named "group of knowledge collectors". In addition, the third cluster comprised 36 
academic staffs (17.82%) which was the group with low behavior in all aspects. 
Therefore, group 3 was named "group of people lacking knowledge". The research 
results can be used as a guideline in planning knowledge management for personnel 
which will lead to driving the organization to become a learning organization and an 
important factor for success. 

 
Keywords: Knowledge Management Behavior, Cluster Analysis 
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บทน า 
ปัจจุบันการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ได้เข้ามามีบทบาทอย่างต่อเนื่อง 

ในการพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการพัฒนา
บุคลากร ส าหรับองค์กรในการจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง โดยท าหน้าที่
สนับสนุนการบริหารจัดการ กระบวนการตัดสินใจ การก าหนดทิศทาง และการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ขององค์กร (ประสิทธิชัย พิบูลรัตน์, 2560) การจัดการความรู้ เป็นกระบวนการรวบรวม การสงวน
รักษา และการถ่ายทอดสารสนเทศไปสู่ความรู้ที่สามารถเข้าถึงได้เพ่ือน าไปปรับปรุงการปฏิบัติงานใน
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การน าสินทรัพย์ความรู้ (Knowledge Assets) ไปสร้างคุณค่า 
(Value Creation) หรือเพ่ิมผลิตผล (Productivity) เพ่ือสนับสนุนเป้าหมายหรือตอบสนองการ
ด าเนินการขององค์กร การจัดการความรู้จึงเป็นกระบวนการในการน าความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในบุคคล
ขององค์กร รวมทั้งความรู้ที่อยู่ในรูปของเอกสารสื่อต่าง ๆ มาจัดการให้เป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน า
ความรู้ดังกล่าวที่มีไปใช้ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ การจัดการกับองค์ความรู้ที่มีการเขียนหรือเผยแพร่
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือที่เรียกว่า ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) นั้น สามารถติดตามและ
รวบรวมมาจัดเป็นระบบได้ง่าย แต่การจัดการกับองค์ความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge)  
จะด าเนินการได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล ไม่ได้มีการถอดหรือเขียน
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร มักจะเป็นความรู้ที่อยู่ในคนท างาน และมักจะเป็นเรื่องของความ
เชี่ยวชาญ ยากในการถ่ายทอด ทั้งนี้การจัดการกับความรู้ประเภทนี้จะต้องมีกลไกต่าง ๆ ในการดึงเอา
ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนในองค์กรโดยอยู่บนความไว้วางใจกัน องค์กรจึงมีหลากหลายวิธีใน
การดึงความรู้จากแต่ละบุคคลออกมา (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2562) 

การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นกระบวนการในการสรรหา รวบรวม จัดหมวดหมู่
ความรู้ ทั้งจากประสบการณ์ตรงของบุคลากรและความรู้ที่ เป็นลายลักษณ์อักษร  เพ่ือน าไปสู่ 
การพัฒนาบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา  
การจัดการความรู้มีประโยชน์ต่อสถาบันอุดมศึกษาในการป้องกันความรู้สูญหาย เสริมประสิทธิภาพใน
การตัดสินใจ เพ่ิมความสามารถในการปรับตัวของบุคลากร พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา และพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ (สามารถ อัยกร, 2559) ดังนั้นการจัดการความรู้ จึงเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
มหาวิทยาลัย องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยมีมากมาย กระบวนการถ่ายทอดและสนับสนุน
ให้คนในองค์กรได้เข้าใจและเรียนรู้จากกันและกัน จะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพาให้หน่วยงาน
พัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง (ชุติมา เพชรรัตน์ และสุริยะ เจียมประธานรากร , 
2558) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญในการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนางาน พัฒนาคน 
พัฒนาองค์กร และมีเป้าหมายเพื่อการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ และเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่า
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ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดการความรู้ ได้แก่ แนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ได้เสนอ
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) คือ  
การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์กร 2) การสร้างความรู้ (Knowledge 
Creation) คือ ความรู้ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นภายในองค์กรผ่านการแก้ปัญหา  การแปลงความรู้ที่ฝังอยู่ 
ในคน และความรู้ชัดแจ้ง การทดลอง การสาธิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมนวัตกรรมขององค์กร  
3) การเก็บและสืบค้นความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือ การรักษาความรู้อันมีค่า
ขององค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ควรแบ่งประเภทของความรู้ตามความต้องการ ใน 
การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการท างาน ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ ควรมีการจัดโครงสร้างและจัดเก็บ
เพ่ือให้สามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และ 4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้
ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) คือการแจกจ่ายและใช้ความรู้ เพ่ือปรับปรุง 
การท างาน 

ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล หรือเป็น 
การแบ่ง คน สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ใน 
การแบ่งคือ ให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่หน่วยที่อยู่ต่าง
กลุ่มกันจะมีลักษณะที่สนใจต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2552) โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป็นเทคนิค 
ที่ใช้ในการจัดกลุ่มโดยไม่ทราบมาก่อนว่าควรมีกี่กลุ่ม แต่จะแบ่งตามค่าของตัวแปรที่น ามาใช้ใน 
การแบ่งโดยให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีความคล้ายกันในตัวแปรที่ศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายแล้วน าข้อมูล

กระบวนการจัดการความรู้ 
1. การแสวงหาความรู้  
2. การสร้างความรู้  
3. การเก็บและสืบค้นความรู ้
4. การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์  

พฤติกรรมการจัดการความรู้ 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 
... 
กลุ่มที่ K 

Cluster  
Analysis 
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ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ว่าด้วยเรื่องการน าหน่วยราชการไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) โดยเน้นให้บุคลากรทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ในองค์กร และน าความรู้ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้และสร้างความส าเร็จแก่องค์กร 

จากความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์การจัดกลุ่มพฤติกรรม 
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรม
การจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่องค์กรและน าผลการวิจัยที่ได้ไป
ปรับปรุง พัฒนา ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการ และเป็นแนวทางในการวางแผน  
การจัดการความรู้แก่บุคลากร อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้องคก์รประสบความส าเร็จ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพ่ือวิเคราะห์จัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏแห่งหนึ่ง 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

การจัดการความรู้ เป็นแนวคิดกระบวนการที่องค์กรมีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องสินทรัพย์ 
ทางปัญญาไม่ให้สูญหาย เป็นการยกระดับความรู้และจัดการทรัพยากรความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่องค์กร ทั้งความรู้ที่ชัดแจ้งและความรู้ที่ไม่ชัดแจ้ง โดยการจัดการความรู้เป็นกระบวนการหรือ
วิธีการอย่างเป็นระบบในการแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้หรือนวัตกรรม การจัดเก็บความรู้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และการจัดการเกี่ยวกับฐานความรู้ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร อันก่อให้เกิด
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง การแบ่งปัน การแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายโอนความรู้ เพ่ือให้เกิด 
การแพร่กระจายและไหลเวียนความรู้ทั่วทั้งองค์กร โดยอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญ คือ คน เทคโนโลยี 
และกระบวนการ เป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ (อัลยานี วาโดร์ , 
2560) 

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) เป็นกระบวนการแบบ
หนึ่งที่จะช่วยใหองค์กรเขาใจถึงขั้นตอนที่ท าใหเกิดกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งประกอบด้วย
กระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การได้มาซึ่งความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ การใช้ความรู้ และการสร้าง
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้นั้นมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหนึ่ง 
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ที่สามารถน ามาใช้เป็นแนวคิดในการจัดการความรู้ ได้แก่ แนวคิดของ Marquardt (1996) ที่ได้เสนอ
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 1) การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) คือ  
การรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากภายในและภายนอกองค์กร 2) การสร้างความรู้ (Knowledge 
Creation) คือ ความรู้ใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นภายในองค์กรผ่านการแก้ปัญหา  การแปลงความรู้ที่ฝังอยู่ 
ในคน และความรู้ชัดแจ้ง การทดลอง การสาธิต ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมนวัตกรรมขององค์กร  
3) การเก็บและสืบค้นความรู้ (Knowledge Storage and Retrieval) คือ การรักษาความรู้อันมีค่า
ขององค์กร สามารถเข้าถึงได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา ควรแบ่งประเภทของความรู้ตามความต้องการ ใน 
การเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการท างาน ความเชี่ยวชาญของผู้ใช้ ควรมีการจัดโครงสร้างและจัดเก็บ
เพ่ือให้สามารถค้นหาและส่งมอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และ 4) การถ่ายโอนความรู้และการใช้
ประโยชน์ (Knowledge Transfer and Utilization) คือการแจกจ่ายและใช้ความรู้ เพ่ือปรับปรุง 
การท างาน 

ทั้งนี้การวิเคราะห์กลุ่ม (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วยข้อมูล หรือเป็น 
การแบ่ง คน สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมีหลักเกณฑ์ใน 
การแบ่งคือ ให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่หน่วยที่อยู่ต่าง
กลุ่มกันจะมีลักษณะที่สนใจต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2552) โดยการวิเคราะห์กลุ่มเป็นเทคนิค 
ที่ใช้ในการจัดกลุ่มโดยไม่ทราบมาก่อนว่าควรมีกี่กลุ่ม  แต่จะแบ่งตามค่าของตัวแปรที่น ามาใช้ใน 
การแบ่งโดยให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน มีความคล้ายกันในตัวแปรที่ศึกษา 

จากการทบทวนแนวคิดข้างต้นผู้วิจัยจึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรเป้าหมายแล้วน าข้อมูล

กระบวนการจัดการความรู้ 
1. การแสวงหาความรู้  
2. การสร้างความรู้  
3. การเก็บและสืบค้นความรู ้
4. การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์  

พฤติกรรมการจัดการความรู้ 
กลุ่มที่ 1 
กลุ่มที่ 2 
... 
กลุ่มที่ K 

Cluster  
Analysis 
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น ไปเก็บ

ข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ได้กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 202 
ฉบับ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้ งนี้  ใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพ รรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็น
ขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือที่เรียกว่าเทคนิค K-Means Clustering เพ่ือใช้
ในการจัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์ที่มีจ านวนมาก หรือ n ≥ 200 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลตามลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 54.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 90.6 
ต าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 39.1 

2. ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมรับฟังบรรยาย/อบรม 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 50.5 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการจัดการ
ความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง ร่วมกับผู้อ่ืน 1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 49 

3. ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 
พฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้านพบว่า ระดับพฤติกรรมด้านการสร้างความรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.78) รองลงมาคือ  
ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ (�̅�𝑥 = 3.77) ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (�̅�𝑥 = 3.75) 
และด้านการแสวงหาความรู้ (�̅�𝑥 = 3.74) ตามล าดับ 

4. การจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง จึงใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน  โดยการวิเคราะห์จะใช้ 
ตัวแปรในการจัดกลุ่ม 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการเก็บและ
สืบค้นความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ พบว่าการจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง

80 

มาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีรายละเอียดการด าเนิน  
การวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
    ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 

จ านวน 410 คน ค านวณกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีของ Yamane (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 202 ตัวอย่าง และท าการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 
Random Sampling)  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
    การวิจัยในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วนส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การจัดการความรู้  ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับระดับพฤติกรรมการจัดการความรู้   
ตามแนวคิดของ Marquardt (1996) ซึ่งประกอบด้วย ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ 
ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ จ านวน 20 ข้อ เป็น
แบบสอบถามก าหนดระดับความคิดเห็นตามแบบของลิเคร์ท (Likert’s Rating Scale) โดยแต่ละข้อ
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5) เห็นด้วยมาก (4) เห็นด้วยปานกลาง (3) เห็นด้วยน้อย (2) 
และเห็นด้วยน้อยที่สุด (1) 

3. การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
      3.1 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยการน าแบบสอบถามให้

ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความสอดคล้องและความครอบคลุมของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
โดยการวิ เ คราะห์ ค่ าดั ช นีความสอดค ล้อง  ( Index of Item-Objective Congruence: IOC)  
มีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไป (ประสพชัย พสุนนท์ , 2558) โดยข้อค าถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง โดยมีค่ามากกว่า .50 ขึ้นไปทุกข้อ 

      3.2 วิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบความเชื่อมัน่
กับประชากรกลุ่มอ่ืนที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 ตัวอย่าง แล้วน ามาวิเคราะห์
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ของตัวแปร ได้แก่ การแสวงหาความรู้ การสร้างความรู้ การเก็บและสืบค้นความรู้  และ
การถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ มีค่าระหว่าง .89 - .91 โดยก าหนดให้ค่าความน่าเชื่อถือได้
ของสัมประสิทธิ์แอลฟ่ามากกว่าหรือเท่ากับ .70 (Nunnally, 1978)  
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4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเชื่อมั่น ไปเก็บ

ข้อมูลจากบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ได้กลับคืนมาและมีความสมบูรณ์ 202 
ฉบับ  

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิจัยครั้ งนี้  ใช้สถิติ ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ เชิงพ รรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม ด้วยการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็น
ขั้นตอน (Nonhierarchical Cluster Analysis) หรือที่เรียกว่าเทคนิค K-Means Clustering เพ่ือใช้
ในการจัดกลุ่มหน่วยวิเคราะห์ที่มีจ านวนมาก หรือ n ≥ 200 

 
ผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากร สายวิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ข้อมูลตามลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 54.4 อายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 56.9 ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 90.6 
ต าแหน่งอาจารย์ ร้อยละ 82.2 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 1-5 ปี ร้อยละ 39.1 

2. ข้อมูลประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการความรู้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในระดับมาก ร้อยละ 41.8 ส่วนใหญ่เคยเข้าร่วมรับฟังบรรยาย/อบรม 
เกี่ยวกับการจัดการความรู้ 1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 50.5 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมกระบวนการจัดการ
ความรู้ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การระดมสมอง ร่วมกับผู้อ่ืน 1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ 49 

3. ข้อมูลพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง 
พฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา 
รายด้านพบว่า ระดับพฤติกรรมด้านการสร้างความรู้ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�𝑥 = 3.78) รองลงมาคือ  
ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ (�̅�𝑥 = 3.77) ด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ (�̅�𝑥 = 3.75) 
และด้านการแสวงหาความรู้ (�̅�𝑥 = 3.74) ตามล าดับ 

4. การจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมี
จ านวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง จึงใช้วิธีการวิเคราะห์กลุ่มแบบไม่เป็นขั้นตอน  โดยการวิเคราะห์จะใช้ 
ตัวแปรในการจัดกลุ่ม 4 ตัวแปร ได้แก่ ด้านการแสวงหาความรู้ ด้านการสร้างความรู้ ด้านการเก็บและ
สืบค้นความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และการใช้ประโยชน์ พบว่าการจ าแนกกลุ่มตัวอย่าง
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ และด้านการถ่ายโอน
ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 1 ว่า “กลุ่มผู้จัดการความรู้” 

กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิก 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.03 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมาตรฐานเป็นรายด้านพบว่า ยังมีการแสวงหาความรู้ และการเก็บและ
สืบค้นความรู้อยู่บ้าง ส่วนด้านการสร้างความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และน าไปใช้ประโยชน์นั้น
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 2 ว่า “กลุ่มผู้เก็บความรู้” 

กลุ่มที่ 3 มีจ านวนสมาชิก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกน้อย
ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมาตรฐานเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานต่ ามาก ดังนั้น 
จึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 3 ว่า “กลุ่มผู้ขาดความรู้” 

 
สรุปการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม ได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด คือ “กลุ่มผู้เก็บ
ความรู้” คิดเป็นร้อยละ 47.03  รองลงมาคือ “กลุ่มผู้จัดการความรู้” คิดเป็นร้อยละ 35.15  และ 
“กลุ่มผู้ขาดความรู้” คิดเป็นร้อยละ 17.82 

อภิปรายผลการวิจัย 
“กลุ่มผู้เก็บความรู้” มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.03 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการค้นหา

ความรู้/รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ แต่ขาดการพัฒนาและสร้างความรู้ ขาดการจัดระบบ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาการท างานและต่อยอดสู่ความรู้ใหม่ยังมีน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) จากการศึกษาพบวา บุคลากรทั้งสาย ก สาย ข และสาย ค เห็นว่า 
ผู้บริหารในหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดท าคู่ มือปฏิบัติงานในงาน 
ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในงาน  
ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ยังน้อย 
ขาดช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน 
การเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก ยังไม่เพียงพอ 

“กลุ่มผู้จัดการความรู้” คิดเป็นร้อยละ 35.15 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ
ความรู้และน าไปปฏิบัติจริง น าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และน ากลับมา
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ออกเป็น 3 กลุ่มเป็นจ านวนที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งผลการทดสอบ ANOVA พบว่าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ และในการประมวลผลค่าเฉลี่ยหรือค่ากลางของแต่ละ Cluster  
ที่เปลี่ยนไปในแต่ละรอบของการค านวณรวม 11 รอบ (Iteration) จึงไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ 
ค่ากลาง โดยแต่ละกลุ่มมีจ านวนสมาชิก ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของสมาชิกแต่ละกลุ่ม 

กลุ่ม จ านวน ร้อยละ 
กลุ่มท่ี 1 71 35.15 
กลุ่มท่ี 2 95 47.03 
กลุ่มท่ี 3 36 17.82 

รวม 202 100.00 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 

47.03 รองลงมาคือกลุ่มที่ 1 มีจ านวนสมาชิก 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15 และกลุ่มที่ 3 มีจ านวน
สมาชิกน้อยที่สุด จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82  

จากนั้นจึงพิจารณาลักษณะของแต่ละกลุ่ม โดยใช้ค่าเฉลี่ยค่ากลางของตัวแปรที่เป็นตัวแปร
มาตรฐานของแต่ละกลุ่ม น ามาจัดกลุ่มตามพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ  
ดังแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยมาตรฐานของตัวแปรแต่ละตัว เมื่ออยู่ต่างกลุ่มกันและจัดเป็น 3 กลุ่ม  

ตัวแปร Cluster 
กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 

ด้านการแสวงหาความรู้ .75682 .31702 -1.53752 
ด้านการสร้างความรู้ .80299 -.00001 -1.58363 
ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ .79175 .05372 -1.57570 
ด้านการถ่ายโอนความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ .80270 -.01524 -1.54290 

 
จากตารางที่ 2 ผลการจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ สามารถ

แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 มีจ านวนสมาชิก 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.15 ซึ่งเป็นกลุ่ม  
ที่มีจ านวนสมาชิกเป็นอันดับที่ 2 โดยเป็นกลุ่มที่มีค่าเฉลี่ยมาตรฐานสูงทุกประเด็น ซึ่งประกอบด้วย 

82 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ด้านการแสวงหาความรู้ด้านการสร้างความรู้ ด้านการเก็บและสืบค้นความรู้ และด้านการถ่ายโอน
ความรู้และน าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 1 ว่า “กลุ่มผู้จัดการความรู้” 

กลุ่มที่ 2 มีจ านวนสมาชิก 95 คน คิดเป็นร้อยละ 47.03 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกมาก
ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมาตรฐานเป็นรายด้านพบว่า ยังมีการแสวงหาความรู้ และการเก็บและ
สืบค้นความรู้อยู่บ้าง ส่วนด้านการสร้างความรู้ และด้านการถ่ายโอนความรู้และน าไปใช้ประโยชน์นั้น
ค่อนข้างน้อย ดังนั้นจึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 2 ว่า “กลุ่มผู้เก็บความรู้” 

กลุ่มที่ 3 มีจ านวนสมาชิก 36 คน คิดเป็นร้อยละ 17.82 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีจ านวนสมาชิกน้อย
ที่สุด เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยมาตรฐานเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีค่าเฉลี่ยมาตรฐานต่ ามาก ดังนั้น 
จึงตั้งชื่อกลุ่มท่ี 3 ว่า “กลุ่มผู้ขาดความรู้” 

 
สรุปการวิจัย 

จากผลการวิเคราะห์การจัดกลุ่ม ได้แบ่งกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสาย
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด คือ “กลุ่มผู้เก็บ
ความรู้” คิดเป็นร้อยละ 47.03  รองลงมาคือ “กลุ่มผู้จัดการความรู้” คิดเป็นร้อยละ 35.15  และ 
“กลุ่มผู้ขาดความรู้” คิดเป็นร้อยละ 17.82 

อภิปรายผลการวิจัย 
“กลุ่มผู้เก็บความรู้” มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.03 กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่มีการค้นหา

ความรู้/รวบรวมความรู้จากแหล่งเรียนรู้อยู่เสมอ แต่ขาดการพัฒนาและสร้างความรู้ ขาดการจัดระบบ
ความรู้ การแลกเปลี่ยนหรือถ่ายทอดความรู้ และการน าความรู้ไปปฏิบัติ หรือประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาการท างานและต่อยอดสู่ความรู้ใหม่ยังมีน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ กองพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (2552) จากการศึกษาพบวา บุคลากรทั้งสาย ก สาย ข และสาย ค เห็นว่า 
ผู้บริหารในหน่วยงานส่วนใหญ่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนา/ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรม/กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขาดการจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เช่น การจัดท าคู่ มือปฏิบัติงานในงาน 
ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานในงาน  
ที่รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ยังน้อย 
ขาดช่องทางในการสื่อสารกับบุคลากรในทุกระดับให้เป็นประโยชน์ของการจัดการความรู้อย่างยั่งยืน 
การเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก ยังไม่เพียงพอ 

“กลุ่มผู้จัดการความรู้” คิดเป็นร้อยละ 35.15 เป็นกลุ่มที่มีความรู้ความเข้าใจการจัดการ
ความรู้และน าไปปฏิบัติจริง น าความรู้ที่เกิดขึ้นจากการท างานมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้และน ากลับมา
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ปรับใช้ในการท างาน เพ่ือลดความผิดพลาด เพ่ิมขีดความสามารถในการท างาน ตลอดจนสามารถ  
ต่อยอดองค์ความรู้ให้เกิดเป็นนวัตกรรมได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติมา เพชรรัตน์ และสุริยะ 
เจียมประธานรากร (2558) ที่ศึกษาการจัดการความรู้เพ่ือขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พบว่า หน่วยงานมีการน าการจัดการความรู้  ไปใช้ทั้งในลักษณะที่เป็น
กระบวนการในการสร้างความรู้ใหม่ และใช้พัฒนางาน พัฒนาคน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการน า
กระบวนการจัดการความรู้ ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการเสนอแนวทางการพัฒนาการน าการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อีกด้วย 

“กลุ่มผู้ขาดความรู้” คิดเป็นร้อยละ 17.82 คือ กลุ่มท่ีขาดการแสวงหาความรู้ ขาดการจัดเก็บ
จัดระบบความรู้ มีปัญหาในการแบ่งปันหรือถ่ายทอดความรู้ และการประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือปรับปรุง
หรือพัฒนาการท างาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมาลี บุญเรือง และศราวุธ สังข์วรรณะ (2560)  
ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพบว่า สภาพ
และปัญหาการจัดการความรู้ ด้านการแสวงหา ความรู้ มีการขอค าแนะน าจากผู้รู้ ศึกษาจากเอกสาร 
ต ารา และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปัญหาคือเรื่องทุนสนับสนุนให้กับบุคลากรเพ่ือพัฒนาความรู้ยังไม่ตรงกับ
ความต้องการ ด้านการสร้างความรู้ มีการสร้างเอกสาร คู่มือ ต ารา และงานวิจัย รวมทั้งผลิตสื่อที่มี
ความทันสมัย ปัญหาคือผลการค้นคว้ายังขาดความเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง ด้านการจัดเก็บความรู้ มีการแบ่งชนิดและประเภทข้อมูลความรู้ไว้เพ่ือค้นหาและการใช้งาน 
ปัญหาคือขาดการจัดท าระบบฐานข้อมูล  เพ่ือสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ด้านการเผยแพร่ 
องค์ความรู้ มีการเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ ให้ ปัญหาคือความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้ในองค์กรและ
ในส่วนงานยังไม่ทั่วถึง 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุด เป็นกลุ่มที่มีการปฏิบัติตามกระบวนการ
จัดการความรู้บางส่วนเท่านั้น ยังขาดกระบวนการที่ส าคัญ เช่น กระบวนการจัดระบบความรู้ 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการน าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท าให้เห็นว่าองค์กรควร
น าการจัดการความรู้มาใช้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง  
สร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ ให้ เกิดขึ้นภายในองค์กร ควรส่ง เสริมและสร้างแรงจูงใจ 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กร ก าหนดนโยบายให้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการพัฒนา

84 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจโฮสเทล ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) วัดระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน (7s)  
ของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  3) วัดระดับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน 
กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจ โดยมีราคาห้องพักตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลา 
การประกอบกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 85 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล และสถิติเชิงอ้างอิง 
เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการด าเนินการธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบไปด้วยจ านวนห้องพัก ตั้งแต่ 1 - 20 ห้อง มีจุดขายที่ส าคัญคือ ด้านท าเลที่ตั้งและการบริการ 
ที่เป็นเลิศ ด้านรูปแบบห้องพักท่ีเปิดให้บริการ โฮสเทล ที่มีห้องพักแบบเดียว คือ แบบห้องรวม ร้อยละ 
31 และโฮสเทลที่มีห้องพักทั้ง 2 แบบ คือ แบบห้องรวมและห้องเดี่ยว ร้อยละ 69 ในด้านอัตราการ 
เข้าพักในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น โฮสเทลที่มีอัตราการเข้าพักเพ่ิมขึ้นนั้นมีจ านวน 33 แห่ง โดย 
แต่ละแห่งนี้มีอัตราเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 61 - 80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2) ระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน พบว่า ด้านระบบมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านรูปแบบการ
บริหาร 3) ระดับความส าเร็จในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความส าเร็จ
ในด้านกระบวนการภายในมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจโฮสเทล ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) วัดระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน (7s)  
ของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  3) วัดระดับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และ 4) ศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน 
กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลธุรกิจ โดยมีราคาห้องพักตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลา 
การประกอบกิจการตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จ านวนทั้งสิ้น 85 แห่ง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ผลด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล และสถิติเชิงอ้างอิง 
เพ่ือหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันในการทดสอบสมมติฐาน 

 ผลวิจัยพบว่า 1) ลักษณะการด าเนินการธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประกอบไปด้วยจ านวนห้องพัก ตั้งแต่ 1 - 20 ห้อง มีจุดขายที่ส าคัญคือ ด้านท าเลที่ตั้งและการบริการ 
ที่เป็นเลิศ ด้านรูปแบบห้องพักท่ีเปิดให้บริการ โฮสเทล ที่มีห้องพักแบบเดียว คือ แบบห้องรวม ร้อยละ 
31 และโฮสเทลที่มีห้องพักทั้ง 2 แบบ คือ แบบห้องรวมและห้องเดี่ยว ร้อยละ 69 ในด้านอัตราการ 
เข้าพักในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมานั้น โฮสเทลที่มีอัตราการเข้าพักเพ่ิมขึ้นนั้นมีจ านวน 33 แห่ง โดย 
แต่ละแห่งนี้มีอัตราเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 61 - 80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 2) ระดับความส าคัญของ
องค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน พบว่า ด้านระบบมีความส าคัญมากที่สุด รองลงมาคือด้านรูปแบบการ
บริหาร 3) ระดับความส าเร็จในภาพรวมจัดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความส าเร็จ
ในด้านกระบวนการภายในมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา 4) ความสัมพันธ์ระหว่าง
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between the administrative components and the success of the hostel have the same 
direction. Which means that all of the 7 administrative components are related to the 
success of the hostel. From this study, the hostel business operators can use this 
research as in decision making to succeed in business. 

 
Keywords: Hostel, Management Factor, Success of Hostel Business 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว    
ได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงด้าน     
ที่พักส าหรับการท่องเที่ยวที่มากเพียงพอ  นอกจากนี้ยังมีท าเลที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ของภูมิภาคที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้ง่าย จึงเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนท าให้
จ านวนของนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงถึง
อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก
ถึงร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559 ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่า 
เพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทย และมีความส าคัญคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) ท าให้ประเทศไทยนั้นมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้นกว่า 2.51 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 2.4 ล้านล้านบาท (กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) โดยในปี 2560 ตลาดของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยคาดว่ามี 
การเติบโตถึงร้อยละ 8.8 หรือมีจ านวนประมาณ 35 ล้านคน ด้วยเหตุนี้ธุรกิจด้านที่พักจึงเป็นธุรกิจ 
ที่ได้รับผลเชิงบวก ท าให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยลักษณะรูปแบบของที่พักในรูปแบบโฮสเทล 
เป็นที่พักอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
ที่ค่อนข้างสูง คือร้อยละ 7-8 ต่อปี  

ในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนที่พักแรมรวมทั้งสิ้น 16,933 แห่ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ในปี 2558 ที่มีจ านวนที่พักแรมเพียง 13,657 แห่ง ซึ่งเป็นการสรุปถึงอัตราการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น
ของจ านวนที่พักแรมในประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้า บังกะโล และโฮมสเตย์ 
(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2559) ส่วน โรงแรมขนาดเล็กและโฮสเทลในปัจจุบันนั้นมีจ านวน 4,727 ราย  
จากธุรกิจโรงแรมทั้งหมด 8,384 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 ของ
จังหวัดในประเทศไทยที่มีธุรกิจประเภทที่พักที่มีอัตราการจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศไทย 
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องค์ประกอบการบริหารกับความส าเร็จ ในภาพรวมมีทิศทางความสัมพันธ์ในทางเดียวกัน คือ
องค์ประกอบทางการบริหารทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จ และจากการศึกษาวิจัยนี้
ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล สามารถน าผลไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจวางแผนเพ่ือพัฒนาธุรกิจ 
ให้ประสบความส าเร็จต่อไป 
 
ค าส าคัญ:  โฮสเทล ปัจจัยการบริหาร ความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล 
 
Abstract 

The aim of this study was to 1) operating characteristics of the hostel business 
in the Muang district Chiang Mai province, 2) measure the importance level of the 7 
administrative elements (7s) of the hostel business in the Muang district Chiang Mai 
province, 3) measure the success of the hostel business in the Muang district Chiang 
Mai province and 4) study the relationship of 7 administrative elements (7s) and the 
success of the hostel business in Muang District Chiang Mai province. The samples were 
a group of entrepreneurs who have conducted their hostel businesses or have been 
assigned to look after their businesses with the hostel price rate higher than 100 baht 
per night and operate the business in the period of 3 years or more, collected from 
85 hostels using questionnaires as a tool for data collection. And use descriptive 
statistics to describe the characteristics of the data and use reference statistics 
(Pearson’s Correlation Coefficient Test) to analyze and test hypotheses. 

 The research result is found as follows: 1) hostel business in Mueang District, 
Chiangmai Province contain 1 to 20 guest rooms which have their selling point in 
location and excellent service. There are two type of hostel room service, one that 
provide only shared guest room can be calculated as 31% and the hostels that have 
2 guest room types – shared guest room and single guest room can be calculated as 
69%. For a past year hostel rate increased from 61 – 80% in 33 hostels. 2) level of 
importance of 7 administrative elements (7s) found that ‘system’ is the most 
important, followed by hostel management. 3) In overall, the level of success was at 
high level considered from each categorized found that the most success was in 
internal business process, followed by learning and development. 4) the relationship 
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between the administrative components and the success of the hostel have the same 
direction. Which means that all of the 7 administrative components are related to the 
success of the hostel. From this study, the hostel business operators can use this 
research as in decision making to succeed in business. 

 
Keywords: Hostel, Management Factor, Success of Hostel Business 
 
บทน า 

ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพสูงในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นความ
ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว    
ได้ตลอดทั้งปี ตลอดจนมีสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางทั้งทางบกและทางอากาศ รวมถึงด้าน     
ที่พักส าหรับการท่องเที่ยวที่มากเพียงพอ  นอกจากนี้ยังมีท าเลที่ตั้งอยู่บนศูนย์กลางด้านการคมนาคม
ของภูมิภาคที่สามารถเชื่อมต่อไปยังประเทศอ่ืน ๆ ในอาเซียนได้ง่าย จึงเป็นอีกปัจจัยที่มีส่วนท าให้
จ านวนของนักท่องเที่ยวเลือกเดินทางมายังประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2559 ได้แสดงถึง
อัตราการขยายตัวของจ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก
ถึงร้อยละ 8.86 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี พ.ศ. 2559 ภาคการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่า 
เพ่ิมแก่เศรษฐกิจไทย และมีความส าคัญคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 17.7 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) (กรุงเทพธุรกิจ, 2559) ท าให้ประเทศไทยนั้นมีรายได้จากภาคการท่องเที่ยว
รวมทั้งสิ้นกว่า 2.51 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง 2.4 ล้านล้านบาท (กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) โดยในปี 2560 ตลาดของนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยคาดว่ามี 
การเติบโตถึงร้อยละ 8.8 หรือมีจ านวนประมาณ 35 ล้านคน ด้วยเหตุนี้ธุรกิจด้านที่พักจึงเป็นธุรกิจ 
ท่ีได้รับผลเชิงบวก ท าให้เกิดการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยลักษณะรูปแบบของที่พักในรูปแบบโฮสเทล 
เป็นที่พักอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยมีอัตราการเพ่ิมขึ้น 
ที่ค่อนข้างสูง คือร้อยละ 7-8 ต่อปี  

ในปี 2559 พบว่าประเทศไทยมีจ านวนที่พักแรมรวมทั้งสิ้น 16,933 แห่ง ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากเดิม 
ในปี 2558 ที่มีจ านวนที่พักแรมเพียง 13,657 แห่ง ซึ่งเป็นการสรุปถึงอัตราการเติบโตที่เพ่ิมมากขึ้น
ของจ านวนท่ีพักแรมในประเภทต่าง ๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้า บังกะโล และโฮมสเตย์ 
(ศูนย์วิจัยกสิกร, 2559) ส่วน โรงแรมขนาดเล็กและโฮสเทลในปัจจุบันนั้นมีจ านวน 4,727 ราย  
จากธุรกิจโรงแรมทั้งหมด 8,384 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 56 โดยจังหวัดเชียงใหม่ เป็น 1 ใน 3 ของ
จังหวัดในประเทศไทยที่มีธุรกิจประเภทที่พักที่มีอัตราการจดทะเบียนมากที่สุดในประเทศไทย 
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน กับความส าเร็จของธุรกิจ 
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีแบบจ าลอง 7s ของแมคคินซีย์ เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้ง 
ใช้ในการตรวจสอบภายในองค์กร ซึ่งสามารถน ามาปรับใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือทีมงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบการบริหารทั้ง 7 ด้านที่มีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร 
และค่านิยมร่วม จากแบบจ าลองแนวคิดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของ
องค์กรในลักษณะพ่ึงพากัน ฉะนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยไม่ว่าด้านใดก็ตาม อาจกระทบ
และส่งผลถึงภาพรวมขององค์กรได้ (พสุ เดชะรินทร์, 2551) ประกอบกับการน าเอาแนวคิดทฤษฎี 
Balanced Scorecard ทั้งหมด 4 ด้าน คือ การเงิน ลูกค้า การเรียนรู้พัฒนา และกระบวนการภายใน 
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรได้ทั่วทั้งองค์กร  
(พสุ เดชะรินทร์, 2546) ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญและได้น ามาปรับใช้เป็นตัวแปร และกรอบแนวคิด 
ของการวิจัย ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
องค์ประกอบการบริหารด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร  

ด้านรูปแบบการบริหาร และด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความส าเร็จธุรกิจโฮสเทล 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ลูกค้า 
2. การเงิน 
3. กระบวนการภายใน 
4. การเรยีนรู้และพัฒนา 

องค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน (7s) 
1. กลยุทธ์ 
2. โครงสร้าง 
3. ระบบ 
4. ทักษะ 
5. บุคลากร 
6. รูปแบบการบริหาร 
7. ค่านิยมร่วม 
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โดยเฉพาะพ้ืนท่ีในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สาเหตุที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ได้รับ  
ความนิยมนั้น เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความสวยงามทางด้านประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา และมี
แหล่งท่องเที่ยวหลากหลายประเภท ส่งผลให้ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากท่ีสุดในโลก 
จากนิตยสารทราเวล แอนด์ เลซเซอร์ (สหรัฐอเมริกา) ในปี 2559 และยังได้รับการจัดอันดับเป็นเมือง 
น่าท่องเที่ยวอันดับที่ 1 ของเอเชีย และอันดับที่ 2 ของโลก (ส านักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่, 2560) 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลและสถิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทที่พักแรมต่าง ๆ  
ไม่ว่าจะเป็นทั้งข้อมูลในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ตามที่ได้เสนอมาข้างต้นนั้น แสดงให้เห็นถึง
การเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวและธุรกิจกลุ่มที่พักแรม อ้างอิงจากงานวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล  
ปี 2559 ได้กล่าวถึงธุรกิจโฮสเทลว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจดาวรุ่งของธุรกิจท่องเที่ยวปี 2559 เนื่องจากได้
เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดของนักท่องเที่ยวราคาประหยัดที่มีการเข้าพักกว่าร้อยละ 12 และ 
คาดว่าสิ้นปีนี้อัตราการเปิดใหม่จะเพ่ิมขึ้นอีกกว่าร้อยละ 10 ท าให้มีแนวโน้มการแข่งขันที่สูงขึ้น 
ประกอบกับปัจจุบันรูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นได้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป (อัฐภิญญา ปุณณมากุล, 2559) โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวจะมองหาที่พักราคา
ประหยัด ตั้งอยู่ในแหล่งท่องเที่ยว เดินทางสะดวก ราคาไม่แพง ตอบรับกระแสการท่องเที่ยว  
แบบแบ็คแพ็คเกอร์ (Backpacker) ซึ่งก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ผนวกกับแนวโน้มของจ านวนที่พัก
แรมที่ยังคงมีอัตราการเติบโตเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดมากขึ้น
ตามมา ทั้งโฮสเทลรายเก่าที่มีอยู่เดิม และรายใหม่ที่ก าลังเกิดขึ้นนั้นต่างมีแผนการบริหารหรือกลยุทธ์
ที่เป็นจุดแข็งของตนเองเพ่ือดึงดูดลูกค้ารายใหม่ รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าให้คงอยู่ อีกทั้งใน
ประเทศไทยนั้นด้านการรวบรวมสถิติหรือฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่พักแรมประเภทโฮสเทล
นั้นยังมีไม่มาก ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาที่ท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบการบริหารกับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล (Hostel) เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการบริหารธุรกิจ หรือใช้เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปปรับแผนธุรกิจที่พัก
โฮสเทลให้แก่ผู้ประกอบการรายเดิมและรายใหม่ท่ีสนใจในธุรกิจนี้ 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
2. เพ่ือวัดระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน ของธุรกิจโฮสเทล ในเขต

อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. เพ่ือวัดระดับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

90 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน กับความส าเร็จของธุรกิจ 
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

แนวคิดทฤษฎีแบบจ าลอง 7s ของแมคคินซีย์ เป็นแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์รวมทั้ง 
ใช้ในการตรวจสอบภายในองค์กร ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพให้กับองค์กรหรือทีมงาน ประกอบไปด้วยองค์ประกอบการบริหารทั้ง 7 ด้านที่มีส่วน
ส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร 
และค่านิยมร่วม จากแบบจ าลองแนวคิดแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบด้านต่าง ๆ ของ
องค์กรในลักษณะพ่ึงพากัน ฉะนั้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยไม่ว่าด้านใดก็ตาม อาจกระทบ
และส่งผลถึงภาพรวมขององค์กรได้ (พสุ เดชะรินทร์, 2551) ประกอบกับการน าเอาแนวคิดทฤษฎี 
Balanced Scorecard ทั้งหมด 4 ด้าน คือ การเงิน ลูกค้า การเรียนรู้พัฒนา และกระบวนการภายใน 
ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ ใช้ในการประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรได้ทั่วทั้งองค์กร  
(พสุ เดชะรินทร์, 2546) ผู้วิจัยได้สรุปสาระส าคัญและได้น ามาปรับใช้เป็นตัวแปร และกรอบแนวคิด 
ของการวิจัย ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานของการวิจัย 
องค์ประกอบการบริหารด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร  

ด้านรูปแบบการบริหาร และด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทลในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความส าเร็จธุรกิจโฮสเทล 
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
1. ลูกค้า 
2. การเงิน 
3. กระบวนการภายใน 
4. การเรยีนรู้และพัฒนา 

องค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน (7s) 
1. กลยุทธ์ 
2. โครงสร้าง 
3. ระบบ 
4. ทักษะ 
5. บุคลากร 
6. รูปแบบการบริหาร 
7. ค่านิยมร่วม 
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีของ  

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มในการวิจัย จ านวน 30 ชุด และข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
หาความเชื่อมั่น ซึ่งผลที่ยอมรับได้และมีความถูกต้อง ต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า .70 ซึ่งมี 
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อม่ันครอนบาค 

แบบสอบถามรายองค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านกลยุทธ์ .786 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านโครงสร้าง .838 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านระบบ .864 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านทักษะ .841 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านบุคลากร .883 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านรูปแบบการบริหาร .855 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านค่านิยมร่วม .928 
ภาพรวมขององค์ประกอบการบริหาร .861 
ความส าเร็จ ด้านลูกค้า .873 
ความส าเร็จ ด้านการเงิน .947 
ความส าเร็จ ด้านกระบวนการภายใน .900 
ความส าเร็จ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา .847 
ภาพรวมของความส าเร็จ .892 

 
หลังจากผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์และโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์ เมื่อผ่านการรับรองแล้วจึงได้น า
แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลจริงได้จ านวนทั้งหมด 85 ชุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เพ่ืออธิบายข้อมูลองค์ประกอบการบริหารและความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล โดยแสดงผลในรูปแบบ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  เพ่ือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ด้วยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีด าเนินการวิจัยไว้ดังนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผู้ประกอบการโฮสเทลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแล  

โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน จ านวน 101 แห่ง 
(Hostelworld, 2015) และน ามาค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973)  
ได้จ านวน 81 แห่ง และเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ โดยใช้การสุ่มตาม 
ความสะดวก และได้กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 85 แห่ง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสอบถามลักษณะปลายเปิดและปลายปิด แบ่งออกเป็น 

4 ส่วน ได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านประชากรศาสตร์และด้านการด าเนินธุรกิจ  
จ านวน 11 ข้อ 2) ลักษณะการด าเนินธุรกิจโฮสเทล จ านวน 6 ข้อ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการ
บริหาร 7 ด้านที่มีผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่  
กลยุทธ์ โครงสร้าง ระบบ ทักษะ บุคลากร รูปแบบการบริหาร และค่านิยมร่วม จ านวน 21 ข้อ  และ 
4) ข้อมูลเกี่ยวกับผลส าเร็จในการด าเนินธุรกิจที่พักแบบโฮสเทลทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความส าเร็จ 
ด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านการเรียนรู้และพัฒนา และด้านกระบวนการภายใน รวมทั้งหมด 15 ข้อ  

แบบสอบถามส่วนที่ 2 3 และ 4 วัดด้วยค าถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) จ านวน 
5 ระดับ ได้แก่ ระดับมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด โดยมีน้ าหนักคะแนน  5,  4,  3,  
2 และ 1 ตามล าดับ ดังนี้ 

      ระดับ            ความหมาย 
  4.21 - 5.00    มากที่สุด 
  3.41 - 4.20    มาก 
  2.61 - 3.40    ปานกลาง 
  1.81 - 2.60    น้อย 
  1.00 - 1.80    น้อยที่สุด 

การก าหนดเกณฑ์วัดนี้ค านวณจากสูตรการหาอัตรภาคชั้น (สมจิตต์ รัตนอุดมโชค, 2554) 
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
        จ านวนชั้น 

ดังนั้นจึงค านวณระยะห่างของอันตรภาคชั้นแต่ละช่วงได้เท่ากับ .8  
 

92 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิแอลฟา ตามวิธีของ  

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันกับกลุ่มในการวิจัย จ านวน 30 ชุด และข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
หาความเชื่อมั่น ซึ่งผลที่ยอมรับได้และมีความถูกต้อง ต้องมีค่าความเชื่อมั่นไม่น้อยกว่า .70 ซึ่งมี 
ผลการวิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อม่ันครอนบาค 

แบบสอบถามรายองค์ประกอบ ค่าความเชื่อมั่น 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านกลยุทธ์ .786 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านโครงสร้าง .838 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านระบบ .864 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านทักษะ .841 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านบุคลากร .883 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านรูปแบบการบริหาร .855 
องค์ประกอบการบริหาร ด้านค่านิยมร่วม .928 
ภาพรวมขององค์ประกอบการบริหาร .861 
ความส าเร็จ ด้านลูกค้า .873 
ความส าเร็จ ด้านการเงิน .947 
ความส าเร็จ ด้านกระบวนการภายใน .900 
ความส าเร็จ ด้านการเรียนรู้และพัฒนา .847 
ภาพรวมของความส าเร็จ .892 

 
หลังจากผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและทดสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยจึงน าแบบสอบถาม

ฉบับสมบูรณ์และโครงร่างงานวิจัยเพ่ือขอรับรองจริยธรรมในมนุษย์ เมื่อผ่านการรับรองแล้วจึงได้น า
แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลจริงได้จ านวนทั้งหมด 85 ชุด 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้  ได้แก่  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

เพ่ืออธิบายข้อมูลองค์ประกอบการบริหารและความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล โดยแสดงผลในรูปแบบ 
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนสถิติเชิงอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน ( Inferential 
Statistics) ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  เพ่ือการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
ด้วยนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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ด้านส่วนบริการที่นอกเหนือจากห้องพัก พบว่า มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 48 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 77.42 และมีการบริการอ่ืน ๆ อีก 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 โดยบริการอ่ืน ๆ คือ 
บริการทัวร์และเช่ารถ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน ของธุรกิจโฮสเทล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า โฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการ
บริหารโดยน ามาเรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านระบบ (�̅�𝑥= 4.30) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านรูปแบบ (�̅�𝑥 = 4.19) ด้านโครงสร้าง (�̅�𝑥 = 4.18) ด้านกลยุทธ์ (�̅�𝑥 = 4.15) และ 
ด้านทักษะ (�̅�𝑥 = 4.06) ด้านบุคลากร (�̅�𝑥 = 3.90) และด้านค่านิยมร่วม (�̅�𝑥 = 3.82) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ผลการวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
พบว่า ระดับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโฮสเทลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.05) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความส าเร็จ 
เมื่อเรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุดได้ดังนี้ ความส าเร็จด้านกระบวนการภายในอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥 = 4.36) รองลงมาคือ ความส าเร็จด้านการเรียนรู้และพัฒนา (�̅�𝑥 = 4.13) ความส าเร็จด้านลูกค้า  
(�̅�𝑥 = 4.06) และความส าเร็จด้านการเงิน (�̅�𝑥 = 3.66) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน กับความส าเร็จของ 
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร r Sig  
(2-tailed) 

ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

Result 

องค์ประกอบการบรหิาร ด้านกลยทุธ์ .496 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านโครงสร้าง .573 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านระบบ .561 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านทักษะ .629 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านบุคลากร .521 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านรูปแบบการ
บริหาร 

.561 .000** เดียวกัน ยอมรับ 

องค์ประกอบการบรหิาร ด้านค่านยิมร่วม .516 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิารโดยรวม .682 .000** เดียวกัน ยอมรับ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
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ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาสามารถแบ่งประเด็นตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
ผลการศึกษาลักษณะการด าเนินงานของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านประชากรศาสตร์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 55.29 และรองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71 มีอายุระหว่าง 20-30 
ปี คิดเป็นร้อยละ 49.41 รองลงมาคือผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 30-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.65 และ
รองลงมาคือช่วงอายุ 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 7.06 ส่วนช่วงอายุที่ พบน้อยที่สุดคือ ช่วงอายุระหว่าง 
41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.88 ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 16.47 และ 
ผู้มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 5.88 เป็นเจ้าของโฮสเทล คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมา
คือ ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกิจการ คิดเป็นร้อยละ 40 ประสบการณ์ในการท างาน 
มีอายุงานต่ ากว่า 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.24 รองลงมาคือ อายุงานระหว่าง 3-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 
37.65 อายุงานระหว่าง 6-8 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.24 และอายุงาน 9 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 5.88 

ด้านการด าเนินธุรกิจของโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ด้านจ านวนห้องพัก พบว่า ธุรกิจมีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 6-10 ห้อง มีจ านวนมากที่สุด จ านวน 

52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.18 รองลงมาเป็นจ านวนห้อง 11-15 ห้อง คิดเป็นร้อยละ 17.65  
ด้านจุดขายที่ส าคัญ พบว่า การมีท าเลที่ตั้งที่เข้าถึงสะดวกจ านวน 67 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 

38.29 รองลงมาคือ การบริการที่เป็นเลิศ จ านวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 32.57 
ด้านอัตราการเข้าพักที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า พบว่า การเข้าพักซึ่งอยู่ระหว่างร้อยละ 61-80  

มีจ านวน 33 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 38.82 รองลงมาคือ อัตราการเข้าพักที่เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้าซึ่งอยู่
ระหว่างร้อยละ 41-60 มีจ านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 18.82  

ด้านอัตราการเข้าพักต่อคืนของโฮสเทล พบว่า โฮสเทลที่มีห้องพักทั้ง 2 แบบ ประกอบด้วย 
ห้องพักแบบรวม (Dorm Beds) และห้องพักเดี่ยว (Private Rooms) มีจ านวน 59 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 69.41 และห้องพักแบบรวม (Dorm Beds) เพียงอย่างเดียว มีจ านวน 26 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
30.59  

ด้านอัตราราคาของโฮเทลท่ีเข้าพักต่อคืน พบว่า อัตราราคาระหว่าง 100-299 บาทต่อคืน  
มีอัตราการเข้าพักมากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 61.18 อัตราราคาระหว่าง 300 - 
499 บาทต่อคืน มีจ านวนทั้งสิ้น 32 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.65 และอัตราราคาระหว่าง 500-699 
บาทต่อคืน มีจ านวนทั้งสิ้น 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.18  

94 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ด้านส่วนบริการที่นอกเหนือจากห้องพัก พบว่า มีการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 48 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 77.42 และมีการบริการอ่ืน ๆ อีก 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.58 โดยบริการอ่ืน ๆ คือ 
บริการทัวร์และเช่ารถ 

ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน ของธุรกิจโฮสเทล  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.09) เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า โฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ให้ระดับความส าคัญขององค์ประกอบการ
บริหารโดยน ามาเรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุดได้ดังนี้ ด้านระบบ (�̅�𝑥= 4.30) อยู่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านรูปแบบ (�̅�𝑥 = 4.19) ด้านโครงสร้าง (�̅�𝑥 = 4.18) ด้านกลยุทธ์ (�̅�𝑥 = 4.15) และ 
ด้านทักษะ (�̅�𝑥 = 4.06) ด้านบุคลากร (�̅�𝑥 = 3.90) และด้านค่านิยมร่วม (�̅�𝑥 = 3.82) อยู่ในระดับมาก 
ตามล าดับ 

ผลการวัดระดับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
พบว่า ระดับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโฮสเทลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( �̅�𝑥 = 4.05) เมื่อ
พิจารณาตามรายด้าน พบว่า ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความส าเร็จ 
เมื่อเรียงล าดับจากสูงสุดไปหาต่ าสุดได้ดังนี้ ความส าเร็จด้านกระบวนการภายในอยู่ในระดับมากที่สุด 
(�̅�𝑥 = 4.36) รองลงมาคือ ความส าเร็จด้านการเรียนรู้และพัฒนา (�̅�𝑥 = 4.13) ความส าเร็จด้านลูกค้า  
(�̅�𝑥 = 4.06) และความส าเร็จด้านการเงิน (�̅�𝑥 = 3.66) อยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้าน กับความส าเร็จของ 
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร r Sig  
(2-tailed) 

ทิศทาง
ความสัมพันธ์ 

Result 

องค์ประกอบการบรหิาร ด้านกลยทุธ์ .496 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านโครงสร้าง .573 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านระบบ .561 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านทักษะ .629 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านบุคลากร .521 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิาร ด้านรูปแบบการ
บริหาร 

.561 .000** เดียวกัน ยอมรับ 

องค์ประกอบการบรหิาร ด้านค่านยิมร่วม .516 .000** เดียวกัน ยอมรับ 
องค์ประกอบการบรหิารโดยรวม .682 .000** เดียวกัน ยอมรับ 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .001 
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ซึ่งในแต่ละด้านที่ต้องค านึงถึงคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร 
ด้านรูปแบบ และด้านค่านิยมร่วม 

องค์ประกอบการบริหารด้านทักษะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของธุรกิจ
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ถึงแม้
ธุรกิจโฮสเทลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ให้บริการหลักด้านที่พัก โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของที่พัก ไม่ว่า  
จะเป็นการตกแต่งหรือท าเลที่ตั้ง รวมทั้งการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากมายนั้น เป็นสิ่งส าคัญใน
การดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเข้าพักในครั้งแรก แต่การสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า จนท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าอีกในอนาคต คือทักษะด้านการบริหาร ซึ่งสอดคล้อง  
ตามแนวคิดของ วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2558) ได้กล่าวถึง การบริการ และ
ทีมงานของธุรกิจโฮสเทลว่า การบริการที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดคือ การบริการที่ยืดหยุ่นเพ่ือช่วยเหลือให้
ลูกค้าได้และสมควรได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งทีมงานต้องมีทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะในการแก้ ปัญหา
แบบพลิกแพลง ทักษะในการสร้างบรรยากาศท่ีละลายพฤติกรรมระหว่างคนแปลกหน้าเพ่ือสร้างความ
สนุกสนานและเป็นกันเองให้เกิดขึ้น ตลอดจนทักษะการสื่อสารในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อลูกค้า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าทางผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลได้เน้นให้ความส าคัญใน 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสอดคล้องกับ จันทณี พหุรัต 
(2554) ที่กล่าวถึงด้านทักษะไว้ว่า การที่จะท าให้ธุรกิจโรงแรมประเภทดังกล่าวประสบความส าเร็จ  ได้
นั้นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในโรงแรมเป็น
ส าคัญ และสอดคล้องกับ กฤษติญา มูลศรี (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทยเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยกล่าวถึงภาคธุรกิจโรงแรม คุณภาพการบริการ (Service 
Quality) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจโรงแรมในการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง 
หรือก่อให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า รวมถึงการแนะน าบอกต่อบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการต่อไป 

องค์ประกอบการบริหารด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ความเหมาะสมของโครงสร้าง
องค์กรในแต่ละแห่งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของกิจกรรมในแต่ละที่ จากบทสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล กล่าวว่าธุรกิจที่พักโฮสเทลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่พักขนาดเล็กจนถึ งขนาด
กลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินกิจการเอง จึงมีลักษณะการวางโครงสร้างเป็น  
แบบโครงสร้างอย่างง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร บุญวัชราภัย  วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2559) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายเหมาะกับองค์กร
ขนาดเล็ก เจ้าของด าเนินการเอง โดยมีพนักงานจ านวนน้อย และแต่ละคนสามารถท างานได้
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จากตารางที่ 2 สมมติฐานการวิจัย องค์ประกอบทางการบริหารทั้ง 7 ด้าน มีความสัมพันธ์กับ
ความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม พบว่า ความสัมพันธ์
ขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้านกับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับปานกลาง (r = .682) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน จากผลการวิเคราะห์พบว่า  

องค์ประกอบการบริหารด้านกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .496)  

องค์ประกอบการบริหารด้านโครงสร้าง มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .573)  

องค์ประกอบการบริหารด้านระบบ มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .561)  

องค์ประกอบการบริหารด้านทักษะ  มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจโฮสเทล
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .629)  

องค์ประกอบการบริหารด้านบุคลากร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ 
โฮสเทล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .521)  

องค์ประกอบการบริหารด้านรูปแบบการบริหาร มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจ 
โฮสเทล ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .561)  

องค์ประกอบการบริหารด้านค่านิยมร่วม มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จของธุรกิจโฮสเทล  
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน (r = .516)  
 
สรุปการวิจัย 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากการวิจัยพบว่าธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความส าเร็จใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งความส าเร็จในด้านกระบวนการภายในมีระดับสูงที่สุด รองลงมาคือ 
ความส าเร็จในด้านการเรียนรู้และพัฒนา ความส าเร็จในด้านลูกค้า และความส าเร็จในการเงิน 
ตามล าดับ และระดับความส าคัญขององค์ประกอบการบริหาร 7 ด้านของธุรกิจโฮสเทล ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งองค์ประกอบการบริหารด้านระบบมีความส าคัญ
เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ด้านรูปแบบ ด้านโครงสร้าง ด้านกลยุทธ์ ด้านทักษะด้านบุคลากร และ
ด้านค่านิยมร่วม ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับ อัฐภิญญา ปุณณมากุล (2559) กล่าวถึงการพัฒนากล
ยุทธ์เพ่ือให้ธุรกิจโฮสเทลประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องคิดและวางแผนกลยุทธ์การบริหารในหลายด้าน 

96 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



97 

ซึ่งในแต่ละด้านที่ต้องค านึงถึงคือ ด้านกลยุทธ์ ด้านโครงสร้าง ด้านระบบ ด้านทักษะ ด้านบุคลากร 
ด้านรูปแบบ และด้านค่านิยมร่วม 

องค์ประกอบการบริหารด้านทักษะมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของธุรกิจ
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ ถึงแม้
ธุรกิจโฮสเทลเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ให้บริการหลักด้านที่พัก โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ของที่พัก ไม่ว่า  
จะเป็นการตกแต่งหรือท าเลที่ตั้ง รวมทั้งการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มากมายนั้น เป็นสิ่งส าคัญใน
การดึงดูดความสนใจให้ลูกค้าเลือกใช้บริการเข้าพักในครั้งแรก แต่การสร้างความประทับใจให้กับ
ลูกค้า จนท าให้เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ าอีกในอนาคต คือทักษะด้านการบริหาร ซึ่งสอดคล้อง  
ตามแนวคิดของ วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ และจิตติพันธ์ ศรีกสิกรณ์ (2558) ได้กล่าวถึง การบริการ และ
ทีมงานของธุรกิจโฮสเทลว่า การบริการที่ให้ผลลัพธ์สูงสุดคือ การบริการที่ยืดหยุ่นเพ่ือช่วยเหลือให้
ลูกค้าได้และสมควรได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งทีมงานต้องมีทักษะต่าง ๆ อาทิเช่น ทักษะในการแก้ ปัญหา
แบบพลิกแพลง ทักษะในการสร้างบรรยากาศท่ีละลายพฤติกรรมระหว่างคนแปลกหน้าเพ่ือสร้างความ
สนุกสนานและเป็นกันเองให้เกิดขึ้น ตลอดจนทักษะการสื่อสารในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
ต่อลูกค้า นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าทางผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทลได้เน้นให้ความส าคัญใน 
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความสอดคล้องกับ จันทณี พหุรัต 
(2554) ที่กล่าวถึงด้านทักษะไว้ว่า การที่จะท าให้ธุรกิจโรงแรมประเภทดังกล่าวประสบความส าเร็จ  ได้
นั้นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพและทักษะที่จ าเป็นต่าง ๆ ให้แก่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในโรงแรมเป็น
ส าคัญ และสอดคล้องกับ กฤษติญา มูลศรี (2559) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมประเภท 3 ดาวในประเทศไทยเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยกล่าวถึงภาคธุรกิจโรงแรม คุณภาพการบริการ (Service 
Quality) มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อธุรกิจโรงแรมในการจูงใจให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ าอย่างต่อเนื่อง 
หรือก่อให้เกิดความจงรักภักดีของลูกค้า รวมถึงการแนะน าบอกต่อบุคคลอ่ืนให้มาใช้บริการต่อไป 

องค์ประกอบการบริหารด้านโครงสร้างมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ความเหมาะสมของโครงสร้าง
องค์กรในแต่ละแห่งนั้นขึ้นอยู่กับขนาดและลักษณะของกิจกรรมในแต่ละที่ จากบทสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจโฮสเทล กล่าวว่าธุรกิจที่พักโฮสเทลนั้นจัดอยู่ในกลุ่มที่พักขนาดเล็กจนถึ งขนาด
กลาง ซึ่งส่วนใหญ่มีผู้ประกอบการเป็นผู้ด าเนินกิจการเอง จึงมีลักษณะการวางโครงสร้างเป็น  
แบบโครงสร้างอย่างง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทศพร บุญวัชราภัย  วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ
ขวัญฤดี ตันตระบัณฑิตย์ (2559) ที่ได้กล่าวถึงลักษณะโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายเหมาะกับองค์กร
ขนาดเล็ก เจ้าของด าเนินการเอง โดยมีพนักงานจ านวนน้อย และแต่ละคนสามารถท างานได้
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องค์ประกอบการบริหารด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของธุรกิจ
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการได้ให้ความส าคัญ   
ในการให้อ านาจการตัดสินใจท างานกับพนักงาน ทรัพยากรบุคคล และแนวทางของทุนมนุษย์ 
(Human Capital) สอดคล้องกับแนวความคิดของ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลากรไว้ว่า หากขาดซึ่งการกระจายอ านาจผู้ประกอบการจะสูญเสียทรัพยากรไปกับงานทั่วไป  และ
ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้บุคลากรในองค์กรขาดการเติบโตพัฒนา เพราะขาดการกระจายอ านาจ
ทางการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ รวมถึงความรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเอง และอาจ
ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจลดลง เพราะไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการกระท าตัวเองในองค์กร 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารจัดการให้พนักงานมีอิสระในการท างาน โดยใช้พนักงานที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างบรรยากาศแบบพ่ีน้องหรือแบบครอบครัว มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชา
เฉพาะที่จ าเป็น ตลอดจนการแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเป้าหมายและมีส่วนรับรู้ของความส าเร็จร่วมกัน 

องค์ประกอบการบริหารด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โฮสเทลได้ให้ความส าคัญใน
การสร้างค่านิยมร่วมกัน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความเชื่อมั่นในคุณค่าจะเป็นแรงผลักดันสู่
ความส าเร็จ อันจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของเราทุก
คนส าคัญเสมอ ปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิพัฒน์ 
ลักษณ์กุลมาศ (2550) ที่กล่าวว่า ตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลให้องค์การด าเนินงานได้โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลควบคู่ไปกับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาถึง
ความรู้สึกผูกพันของพนักงานในองค์กร จึงสรุปได้ว่าการตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและ
การมีค่านิยมร่วมกันนั้นเป็นรากฐานที่ส าคัญเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนา
องค์กรอีกรูปแบบ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งเป็นตัวช่วยก าหนดและหล่อหลอมให้บุคลากร
ในองค์กรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือเป็นแรงผลักให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ 

องค์ประกอบการบริหารด้านกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โฮสเทลให้ความส าคัญกับ  
การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเน้นให้แต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยการค้นหา  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตนเองเป็นหลัก ก าหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ อัฐภิญญา ปุณณมากุล (2559) ที่กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง สร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับโฮสเทล ท าให้สามารถก าหนดราคาในระดับสูง อีกท้ังยังสามารถ
เจาะตลาดใหม่ ๆ แต่ยังสามารถรักษาตลาดเดิมไว้ได้ 
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หลากหลาย จากผลการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการโฮสเทลให้ความส าคัญในการปรับโครงสร้าง  
เพ่ือความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดของ ชัชวลิต สรวารี (2550) 
ได้ให้ความหมาย โครงสร้างองค์กร คือ ตัวก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กร  โดยมีผู้บริหารเป็นผู้
ก าหนดพฤติกรรมของคนในองค์กรตั้งแต่ก าหนดกระบวนการท างาน กลไกการประสานงานกัน
ระหว่างกลุ่มงานกับกลุ่มงาน ตลอดจนสร้างและก าหนดความยืดหยุ่ นในการตอบสนอต่อ
สภาพแวดล้อมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากผู้บริหารองค์กรมีจิตส านึกในเรื่องของงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างจริงจัง ก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมคนในองค์กรให้ไปในทิศทางที่ต้องการ
เดียวกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับ มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2554) ได้กล่าวถึง 
โครงสร้างขององค์กรไว้ว่าการจัดวางที่ดีของโครงสร้างองค์กรนั้นเป็นพื้นฐานหลักที่ส าคัญที่ช่วยท าให้
ผู้บริหารงานสามารถสั่งการและควบคุมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้อง 

องค์ประกอบการบริหารด้านระบบมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของธุรกิจ
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการโฮสเทลให้ความส าคัญในการจัดระบบต่าง ๆ ที่สนองตอบต่อตลาดและลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ว ได้แก่ การจองห้องพักผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐภรณ์ เหลืองพิพัฒน์ 
(2555) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลความคิดเห็นออนไลน์ต่อการตัดสินใจจองที่พักราคาประหยัด  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่กล่าวว่า ในปัจจุบันผู้ประกอบการธุรกิจที่พักส่วนใหญ่นั้นได้น าเอา
อินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นตัวช่วยเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ สร้างการตลาดและให้บริการจองที่พัก
ออนไลน์ อีกทั้งจากผลการศึกษายังพบว่าผู้เข้าพักโฮสเทลส่วนใหญ่  ตัดสินใจเข้าพักจากการอ่าน 
ความคิดเห็นออนไลน์ 

องค์ประกอบการบริหารด้านรูปแบบบริหารมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการ
ของธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า
ผู้ประกอบการเน้นให้ความส าคัญกับการท างานร่วมกันเป็นทีมรวมทั้งมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ 
ดังนั้นความส าเร็จขององค์กรและวัฒนธรรมองค์กรจึงมีความสัมพันธ์กันกับพฤติกรรมของผู้บริหาร   
ในการบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารควรมีแบบการ
บริหารงานที่ดี  ด้วยบรรยากาศแห่งประชาธิปไตยและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยผู้บริหารต้อง
มีความเป็นผู้น าเพ่ือก าหนดทิศทางให้กับองค์กร สร้างทีมงานให้มีพลังในการขับเคลื่อนองค์กร 
ตลอดจนแรงจูงใจให้คนปรารถนาท่ีจะท างาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ อุษา กล้าวิจารณ์ (2560) 
ที่ได้กล่าวถึงความส าเร็จของการบริหารที่ส่งผลไปสู่ความส าเร็จขององค์การ คือความสามารถของผู้น า
ที่จะให้ผู้อื่นมีส่วนร่วมในการสร้างพันธกิจ แรงจูงใจ วิสัยทัศน์ ร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
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องค์ประกอบการบริหารด้านบุคลากรมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของธุรกิจ
โฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง ผู้ประกอบการได้ให้ความส าคัญ   
ในการให้อ านาจการตัดสินใจท างานกับพนักงาน ทรัพยากรบุคคล และแนวทางของทุนมนุษย์ 
(Human Capital) สอดคล้องกับแนวความคิดของ วรวัจน์ สุวคนธ์ (2558) ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
บุคลากรไว้ว่า หากขาดซึ่งการกระจายอ านาจผู้ประกอบการจะสูญเสียทรัพยากรไปกับงานทั่วไป  และ
ในขณะเดียวกันอาจส่งผลให้บุคลากรในองค์กรขาดการเติบโตพัฒนา เพราะขาดการกระจายอ านาจ
ทางการคิด การวิเคราะห์ และการตัดสินใจ รวมถึงความรับผิดชอบการตัดสินใจของตัวเอง และอาจ
ส่งผลให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจลดลง เพราะไม่ตระหนักถึงความส าคัญของการกระท าตัวเองในองค์กร 
ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรบริหารจัดการให้พนักงานมีอิสระในการท างาน โดยใช้พนักงานที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างบรรยากาศแบบพ่ีน้องหรือแบบครอบครัว มุ่งเน้นสายการบังคับบัญชา
เฉพาะที่จ าเป็น ตลอดจนการแจ้งให้ทุกคนได้ทราบเป้าหมายและมีส่วนรับรู้ของความส าเร็จร่วมกัน 

องค์ประกอบการบริหารด้านค่านิยมร่วมมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โฮสเทลได้ให้ความส าคัญใน
การสร้างค่านิยมร่วมกัน ด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ความเชื่อมั่นในคุณค่าจะเป็นแรงผลักดันสู่
ความส าเร็จ อันจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเน้นว่าองค์กรหรือหน่วยงานของเราทุก
คนส าคัญเสมอ ปลูกฝังให้พนักงานมีความรู้สึกร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับภูมิพัฒน์ 
ลักษณ์กุลมาศ (2550) ที่กล่าวว่า ตัวแปรส าคัญที่จะส่งผลให้องค์การด าเนินงานได้โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผลควบคู่ไปกับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการศึกษาถึง
ความรู้สึกผูกพันของพนักงานในองค์กร จึงสรุปได้ว่าการตระหนักในการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรและ
การมีค่านิยมร่วมกันนั้นเป็นรากฐานที่ส าคัญเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือทางการบริหารและพัฒนา
องค์กรอีกรูปแบบ นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งเป็นตัวช่วยก าหนดและหล่อหลอมให้บุคลากร
ในองค์กรยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันเพ่ือเป็นแรงผลักให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่วางไว้ได้ 

องค์ประกอบการบริหารด้านกลยุทธ์ที่มีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการด าเนินการของ
ธุรกิจโฮสเทลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระดับปานกลาง โฮสเทลให้ความส าคัญกับ  
การวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งเน้นให้แต่ละฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนปฏิบัติการ โดยการค้นหา  
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของตนเองเป็นหลัก ก าหนดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างชัดเจน
สอดคล้องกับ อัฐภิญญา ปุณณมากุล (2559) ที่กล่าวถึงการใช้กลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง สร้าง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้กับโฮสเทล ท าให้สามารถก าหนดราคาในระดับสูง อีกท้ังยังสามารถ
เจาะตลาดใหม่ ๆ แต่ยังสามารถรักษาตลาดเดิมไว้ได้ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  

 จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจโฮสเทลทั้งรายเก่าและรายใหม่ สามารถน าผลการวิจัย 
ในครั้งนี้ไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนหรือวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาธุรกิจให้
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ และประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบหลายประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่การลงรายละเอียดในส่วนของ
แต่ละองค์ประกอบการบริหารที่มีผลต่อความส าเร็จ และแนวคิดการท าธุรกิจอ่ืน ๆ ที่ท าให้ธุรกิจ  
โฮสเทลบางแห่งที่สามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งคาดว่างานวิจัยในครั้งต่อไปจะมีข้อมูลที่
หลากหลาย และลงรายละเอียดได้มากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  

ของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของบุคลากร กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน
ทั้งสิ้น 108 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .891 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัย
พบว่า 1) บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และด้านการศึกษาต่อ และ  
2) บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุและระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความรู้ความสามารถขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร 
น าไปสู่การสร้างคุณค่าต่อผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อคุณค่าขององค์กรสามารถพัฒนาผลผลิตของ
องค์กรได้มากขึ้น เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุนี้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญและมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแห่งความรู้กันอย่างกว้างขวาง (สมคิด พุทธศรี, 2562) 

ส าหรับประเทศไทย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งทาง
จิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยในส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น มุ่งเน้น
เตรียมเด็กและเยาวชนทั้งด้านจิตใจทักษะชีวิต และความรู้พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การพัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงาน และเร่งผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนและต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วน 
ที่เกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปลี่ยนแนวทางในการบริหารไปจากเดิมภายใต้กรอบ
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 
ภายใต้ฐานแนวคิดทุนมนุษย์ กล่าวถึงแนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคคล (Individual Development) ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาในและนอกระบบ การพัฒนาด้วย
ประสบการณ์ท างาน การโยกย้าย สับเปลี่ยน การเลื่อนต าแหน่งงาน ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ 2) การพัฒนาสายอาชพี (Career Development) เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง ได้แก่ การประเมินศักยภาพของบุคคล  
การก าหนดเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม การวางแผน และการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี 
การพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน และ 3) การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็น
การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแผน เป็นความพยายามของผู้บริหารระดับสูงสุดที่ได้วางแผนจัดองค์กร 
จัดการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กร ที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมใน  
การท างานที่พึงประสงค์ขององค์กร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556) 
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ส่วนบุคลากรที่มีเพศ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

 
ค าส าคัญ: ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) study self-development progression 
of staff at Ramkhamhaeng University Library, and 2) compare the self-development 
progression of staff classified by gender, age, educational qualifications, average 
monthly income, and type of staff. The sample population consisted of 108 staff at 
Ramkhamhaeng University Library. The research instruments were a five-rating scale 
questionnaire with its reliability level at .891. The data was analyzed by statistics of 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test technique and one–way 
analysis of variance.  

Findings were as follows: 1) the staff at Ramkhamhaeng University Library under 
study exhibited the self-development progression overall at a high level. When 
considered in each aspect, it was found that the self-development progression of staff 
at Ramkhamhaeng University Library was at a high level in all aspects in the following 
descending order, these were training, self-directed learning and continuing education, 
and 2) the staff at Ramkhamhaeng University Library who differed in age and education 
had differences in the overall of self-development at the statistically significant level 
of .05. However, the staff who differed in gender, average monthly income, and type 
of staff did not have differences in the overall of self-development. 

 
Keywords: Self-Development Progression 
 
บทน า 

สังคมโลกในปัจจุบันและอนาคตเป็นสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านข้อมูลข่าวสารการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร และพัฒนาสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ เห็นได้จากปัจจุบันกลยุทธ์ 
การพัฒนาประเทศจะมุ่งไปสู่ “เศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแห่งความรู้” โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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สู่การเป็นทุนมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความรู้ความสามารถขององค์กร เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์เป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นกลไกส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้กับองค์กร 
น าไปสู่การสร้างคุณค่าต่อผลผลิตหรือบริการที่ส่งผลต่อคุณค่าขององค์กรสามารถพัฒนาผลผลิตของ
องค์กรได้มากขึ้น เพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
เหตุนี้ประเทศและองค์กรต่าง ๆ จึงให้ความส าคัญและมุ่งเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับ
เศรษฐกิจยุคใหม่หรือเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานแห่งความรู้กันอย่างกว้างขวาง (สมคิด พุทธศรี, 2562) 

ส าหรับประเทศไทย จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) ได้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดทิศทางการพัฒนาประเทศโดยเน้นคนเป็นศูนย์กลาง ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ความส าคัญล าดับสูงกับการพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุลทั้งทาง
จิตใจ ร่างกาย ความรู้ ทักษะ และความสามารถ โดยในส่วนของการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้น มุ่งเน้น
เตรียมเด็กและเยาวชนท้ังด้านจิตใจทักษะชีวิต และความรู้พ้ืนฐานในการด ารงชีวิต การพัฒนา
สมรรถนะและทักษะแรงงาน และเร่งผลิตก าลังคนเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จ าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในทุกภาคส่วนและต้องใช้ระยะเวลาในการวางแผน
การศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสู่การเป็นทุนมนุษย์ที่ดีของสังคมและประเทศต่อไป 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) 

การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบราชการอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน โดยเฉพาะในส่วน 
ท่ีเกี่ยวกับระบบการบริหารงานบุคคล ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้เปลี่ยนแนวทางในการบริหารไปจากเดิมภายใต้กรอบ
แนวคิดของการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (Strategic Human Resource Management) 
ภายใต้ฐานแนวคิดทุนมนุษย์ กล่าวถึงแนวทางท่ีสามารถด าเนินการได้ 3 ประการ ได้แก่ 1) การพัฒนา
บุคคล (Individual Development) ได้แก่ การฝึกอบรม การศึกษาในและนอกระบบ การพัฒนาด้วย
ประสบการณ์ท างาน การโยกย้าย สับเปลี่ยน การเลื่อนต าแหน่งงาน ให้เกิดการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถ
ท างานได้ 2) การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจัดขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือบุคลากรในการจัดการกับอาชีพของตนเอง ได้แก่ การประเมินศักยภาพของบุคคล  
การก าหนดเส้นทางอาชีพท่ีเหมาะสม การวางแผน และการฝึกอบรม เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมี 
การพัฒนาและความก้าวหน้าในงาน และ 3) การพัฒนาองค์กร (Organization Development) เป็น
การเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีแผน เป็นความพยายามของผู้บริหารระดับสูงสุดที่ได้วางแผนจัดองค์กร 
จัดการและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในองค์กร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรทั้งใน
ระดับบุคคล กลุ่มงาน และองค์กร ที่น าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมใน  
การท างานที่พึงประสงค์ขององค์กร (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, 2556) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวความคิดของงานวิจัยนี้ พัฒนาจากแนวคิดการพัฒนาตนเองจาก สุนิษา กลึงพงษ์ 

(2556) และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2560) แสดงดังภาพที่ 1 
 
             ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย จ านวน 143 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05  และสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งสัดส่วนตามประเภทบุคลากร ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 108 คน 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ของบุคลากร 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
5. ประเภทของบุคลากร 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1. ด้านการศึกษาต่อ  
2. ด้านการฝึกอบรม  
3. ด้านการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
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ดังนั้น ผู้ที่อยู่ในช่วงจังหวะชีวิตของการท างาน มีความต้องการให้ตนเองมีความก้าวหน้าใน
การท างานมากขึ้นเรื่อยๆ เพ่ือสร้างโอกาสในชีวิตให้กับตนเองได้พัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง หรืออาจ
มีผลต่อรายได้ที่อาจมีการพิจารณาจากหัวหน้าให้ได้รับเพ่ิมข้ึน  อย่างไรก็ตามสิ่งส าคัญที่จะท าให้แต่ละ
คนมีความก้าวหน้าในการท างานนั้น แน่นอนว่าการพัฒนาตนเองจะเป็นทางหนึ่งที่ท าให้ตนเอง
สามารถเดินต่อในเส้นทางการท างานได้อย่างเชี่ยวชาญ มีผลต่อความก้าวหน้าท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
ในอนาคต (ดวงกมล วิเชียรสาร และธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ, 2561) 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สนับสนุนการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย มีวิสัยทัศน์เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย สนับสนุนการเรียนการสอนแบบตลาด
วิชา เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และที่ส าคัญทางส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและ 
มีประสิทธิภาพในการท างาน มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรได้ศึกษาต่อ ให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง และการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพ่ือน าการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ไปสู่ความรู้ ความสามารถ 
และทัศนคติที่ดี มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีความช านาญในงานท่ีรับผิดชอบ ส านัก
หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงจึงเล็งเห็นความส าคัญของผลการวิจัยความต้องการพัฒนา
ตนเองของบุคลากร เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดนโยบายวางแผนการพัฒนาบุคลากรและองค์กร  
อีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาความสามารถท าให้บุคลากรมีการพัฒนาต าแหน่งหน้าที่การงาน ได้รับ
ผลตอบแทนสูงข้ึน มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการท างาน โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงน ามาสู่
การศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เพ่ือน าผลที่ได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหารและผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และน าข้อมูลที่ได้ใน 
การวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉล่ียต่อเดือน และประเภท
ของบุคลากร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
กรอบแนวความคิดของงานวิจัยน้ี พัฒนาจากแนวคิดการพัฒนาตนเองจาก สุนิษา กลึงพงษ์ 

(2556) และแนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ ดวงเดือน จันทร์เจริญ (2560) แสดงดังภาพที่ 1 
 
             ตัวแปรอิสระ                                         ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้

เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ท่ีปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย จ านวน 143 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเปิดตารางของ Krejcie & Morgan 
(1970) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 โดยก าหนดความคลาดเคลื่อนเท่ากับ .05  และสุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) แบ่งสัดส่วนตามประเภทบุคลากร ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 108 คน 

เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง แบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

สถานภาพส่วนบุคคล 
ของบุคลากร 

1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดือน 
5. ประเภทของบุคลากร 

ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

1. ด้านการศึกษาต่อ  
2. ด้านการฝึกอบรม  
3. ด้านการเรยีนรูด้้วยตนเอง 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามเพศ  

ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
เพศ 

t p-value ชาย หญิง 
𝑥𝑥 ̅ S.D. 𝑥𝑥 ̅ S.D. 

1.  ด้านการศึกษาต่อ 4.04 .47 3.84 .41 2.22* .029 
2.  ด้านการฝึกอบรม 4.08 .48 3.92 .36 1.88 .062 
3.  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3.97 .47 3.94 .42  .36 .719 

ภาพรวม 4.03 .46 3.90 .37 1.56 .121 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาต่อมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามอายุ  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษาต่อ      
    ระหว่างกลุ่ม  3.468    3     1.15 6.96* .000 
    ภายในกลุ่ม 17.281 104 .16   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม  2.650    3 .88 6.12* .001 
    ภายในกลุ่ม 14.926 104 .14   

รวม 17.577 107    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม  1.818    3 .60 3.46* .019 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลมีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบตรวจรายการ 
(Checklist) จ านวน 5 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ
ประเภทของบุคลากร 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับแบบสอบถามความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง ของ
บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่  
1) ด้านการศึกษาต่อ 2) ด้านการฝึกอบรม และ 3) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง จ านวน 29 ข้อ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Item-Objective 
Congruence Index: IOC) ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์หรือนิยามตัวแปร ได้ค่า IOC  
อยู่ระหว่าง .67 - 1.00 และค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของครอนบาคแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 
.891 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแจกแบบสอบถามด้วยตนเองจ านวน 108 ฉบับ 

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) 

 
ผลการวิจัย  

1. จากการศึกษา สถานภาพทั่วไปของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 69.40 อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี ร้อยละ 38.90 ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 72.20 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,000-25,000 บาท ร้อยละ 
55.60 และประเภทของบุคลากรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ร้อยละ 57.40 

2. บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥 ̅= 3.94) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า บุคลากร 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม  
(�̅�𝑥 = 3.97) ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (𝑥𝑥 ̅= 3.95) และด้านการศึกษาต่อ (𝑥𝑥 ̅= 3.90)   

3. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของ
บุคลากร แสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามเพศ  

ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
เพศ 

t p-value ชาย หญิง 
𝑥𝑥 ̅ S.D. 𝑥𝑥 ̅ S.D. 

1.  ด้านการศึกษาต่อ 4.04 .47 3.84 .41 2.22* .029 
2.  ด้านการฝึกอบรม 4.08 .48 3.92 .36 1.88 .062 
3.  ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง  3.97 .47 3.94 .42  .36 .719 

ภาพรวม 4.03 .46 3.90 .37 1.56 .121 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการฝึกอบรม ด้านการเรียนรู้
ด้วยตนเองไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการศึกษาต่อมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามอายุ  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษาต่อ      
    ระหว่างกลุ่ม  3.468    3     1.15 6.96* .000 
    ภายในกลุ่ม 17.281 104 .16   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม  2.650    3 .88 6.12* .001 
    ภายในกลุ่ม 14.926 104 .14   

รวม 17.577 107    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม  1.818    3 .60 3.46* .019 
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
    ระหว่างกลุ่ม   3.681    2 1.84 14.25* .000 
    ภายในกลุ่ม 13.563 105   .13   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ  
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษา      
    ระหว่างกลุ่ม     .242    2 .12  .62 .540 
    ภายในกลุ่ม 20.507 105 .20   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม     .421    2 .21 1.29 .280 
    ภายในกลุ่ม 17.156 105 .16   

รวม 17.577 107    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม     .011    2 .01  .03 .971 
    ภายในกลุ่ม 20.019 105 .19   

รวม 20.030 107    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม     .145    2 .07  .45 .642 
    ภายในกลุ่ม 17.099 105 .16   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
    ภายในกลุ่ม 18.212 104 .17   

รวม 20.030 107    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม 2.522    3 .84 5.94* .001 
    ภายในกลุ่ม 14.723 104 .14   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 2 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ ด้านการฝึกอบรม 
และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามระดับการศึกษา  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษาต่อ      
    ระหว่างกลุ่ม   4.351    2 2.18 13.93* .000 
    ภายในกลุ่ม 16.398 105   .16   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม   4.886    2 2.44 20.21* .000 
    ภายในกลุ่ม 12.691 105   .12   

รวม 
 

17.577 107    

ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม   2.228    2 1.11   6.57* .002 
    ภายในกลุ่ม 17.802 105   .17   

รวม 20.030 107    
ภาพรวม      
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แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
    ระหว่างกลุ่ม   3.681    2 1.84 14.25* .000 
    ภายในกลุ่ม 13.563 105   .13   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีระดับการศึกษา
แตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษาต่อ  
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 
ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษา      
    ระหว่างกลุ่ม     .242    2 .12  .62 .540 
    ภายในกลุ่ม 20.507 105 .20   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม     .421    2 .21 1.29 .280 
    ภายในกลุ่ม 17.156 105 .16   

รวม 17.577 107    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม     .011    2 .01  .03 .971 
    ภายในกลุ่ม 20.019 105 .19   

รวม 20.030 107    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม     .145    2 .07  .45 .642 
    ภายในกลุ่ม 17.099 105 .16   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปการวิจัย 
1. บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
      1.1 ด้านการศึกษาต่อ บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความ

คิดเห็นด้านการศึกษาต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการโอกาสลาศึกษาต่อเพ่ือโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ต้องการศึกษาต่อเพ่ือให้
มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหงสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับ 
ปริญญาเอก บุคลากรส านักหอสมุดกลางจึงมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองทั้งในการลาศึกษาต่อ
ในลักษณะลาศึกษาต่อเต็มเวลาและลาศึกษาต่อในบางเวลาตามหลักสูตรที่เพ่ิมพูนความรู้และมี 
การฝึกทักษะในการท างานเพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงเดือน  
จันทร์เจริญ (2560) ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นการเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวส าหรับงานที่จะต้องรับผิดชอบ
ในอนาคตอันใกล้ได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่ อนต าแหน่ง
ต่อไป และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ สริญญา ไววิ่งรบ (2561) พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  
ด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก 

      1.2 ด้านการฝึกอบรม บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความ
คิดเห็นด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการฝึกอบรมโดยวิธีสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับทัศนคติในการท างาน และฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เนื่องมาจากการฝึกอบรมช่วยในการเพ่ิมทักษะใน 
การปฏิบัติงาน และช่วยแก้ปัญหาในการท างาน มีความคล่องตัวในการท างาน และประสบความส าเร็จ
ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีหน้าที่ในการให้บริการ
ด้านการยืม คืน การจัดหาหนังสือ ต าราเรียน และสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จึงมีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีใน 
การท างาน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด 
บางโม (2554) ได้อธิบายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะ
ด้านของบุคคลโดยมุ่งเพ่ิมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น 
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จากตารางที่ 4 พบว่า บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีรายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือนแตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่แตกต่างกัน 

 
ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามประเภทของบุคลากร  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F p-value 
ด้านการศึกษา      
    ระหว่างกลุ่ม     .070    2 .04  .18 .836 
    ภายในกลุ่ม 20.679 105 .20   

รวม 20.749 107    
ด้านการฝึกอบรม      
    ระหว่างกลุ่ม     .277    2 .14  .84 .435 
    ภายในกลุ่ม 17.300 105 .17   

รวม 17.577 107    
ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง       
    ระหว่างกลุ่ม     .742    2 .37 2.02 .138 
    ภายในกลุ่ม 19.288 105 .18   

รวม 20.030 107    
ภาพรวม      
    ระหว่างกลุ่ม     .233    2      .12  .72 .490 
    ภายในกลุ่ม 17.011 105 .16   

รวม 17.244 107    
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า บุคลากรสายส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีประเภท
ของบุคลากรแตกต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่  
ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่แตกต่างกัน 
 
 

112 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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สรุปการวิจัย 
1. บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง

โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถอภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 
      1.1 ด้านการศึกษาต่อ บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความ

คิดเห็นด้านการศึกษาต่อ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการโอกาสลาศึกษาต่อเพ่ือโอกาสก้าวหน้าในสายงาน ต้องการศึกษาต่อเพ่ือให้
มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น และต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งนี้เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยรามค าแหงสนับสนุนและให้โอกาสบุคลากรได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและระดับ 
ปริญญาเอก บุคลากรส านักหอสมุดกลางจึงมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองทั้งในการลาศึกษาต่อ
ในลักษณะลาศึกษาต่อเต็มเวลาและลาศึกษาต่อในบางเวลาตามหลักสูตรที่เพ่ิมพูนความรู้และมี 
การฝึกทักษะในการท างานเพ่ือให้ผลงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ ดวงเดือน  
จันทร์เจริญ (2560) ได้กล่าวว่า การศึกษาเป็นการเรียนรู้เพ่ือเตรียมตัวส าหรับงานที่จะต้องรับผิดชอบ
ในอนาคตอันใกล้ได้ รวมถึงการเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลที่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่ อนต าแหน่ง
ต่อไป และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ สริญญา ไววิ่งรบ (2561) พบว่า บุคลากรสาย
สนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง  
ด้านการศึกษาต่ออยู่ในระดับมาก 

      1.2 ด้านการฝึกอบรม บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีระดับความ
คิดเห็นด้านการฝึกอบรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า บุคลากร  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการฝึกอบรมโดยวิธีสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน ต้องการฝึกอบรมเกี่ยวกับทัศนคติในการท างาน และฝึกอบรมด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และมารยาทในการอยู่ร่วมกับสังคม ทั้งนี้ เนื่องมาจากการฝึกอบรมช่วยในการเพ่ิมทักษะใน  
การปฏิบัติงาน และช่วยแก้ปัญหาในการท างาน มีความคล่องตัวในการท างาน และประสบความส าเร็จ
ได้อย่างบรรลุเป้าหมาย บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงมีหน้าที่ในการให้บริการ
ด้านการยืม คืน การจัดหาหนังสือ ต าราเรียน และสารสนเทศทางการศึกษา ซึ่งมีการปฏิสัมพันธ์กับ
อาจารย์ นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จึงมีความต้องการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีใน 
การท างาน โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะทางสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด 
บางโม (2554) ได้อธิบายว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานเฉพาะ
ด้านของบุคคลโดยมุ่งเพ่ิมความรู้ ทักษะ และทัศนคติ อันจะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้สูงขึ้น 
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ต้องการให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพศต่างกัน จึงท าให้ความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาริสา ปานงาม (2559) พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีเพศต่างกันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 

      2.2 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากร
ที่อยู่ในช่วงอายุที่ต่างกัน มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน จึงท าให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความต้องการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น อายุแตกต่างกัน จึงท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ (2555) พบว่า ข้าราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่มีอายุต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      2.3 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้บุคลากรมีความต้องการในการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทัน 
ยุคสมัย ดังนั้นระดับการศึกษาแตกต่างกันจึงท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนิษฐา บัวเผื่อน (2555) พบว่า การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

      2.4 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
บุคลากรมีความเท่าเทียมและเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต ภาระความรับผิดชอบมีการแบ่งงานท างาน
เป็นทีม บุคลากรมุ่งเน้นพัฒนาตนเองและมุ่งความส าเร็จของงานในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องผลการวิจัย
ของ ปริฉัตร สระทองฮ่วม (2560) พบว่า พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

      2.5 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากประเภทของบุคลากรมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการท างาน มีบทบาท มีความส าคัญในทุกประเภทของบุคลากร เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟือง
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ บุคลากรทั้งหมดจึงมีความต้องการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือพัฒนางาน
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ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและองค์กรบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ กฤตเมธ บุญนุ่น (2561) กล่าวว่า การฝึกอบรม เป็นการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอันเป็นการเพ่ิมความสามารถในการท างานของบุคคล ทั้งในเรื่องของ
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความช านาญในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความรับผิดชอบต่าง ๆ ที่บุคคลพึงมีต่อ
หน่วยงานและสิ่งอ่ืน ๆ ที่แวดล้อมเกี่ยวข้องกับตัวผู้ปฏิบัติงาน และเป็นไปในแนวทางเดียวกั นกับ
ผลการวิจัยของ สวรรค์เกิด ยืนยาว (2559) พบว่า ความต้องการในการพัฒนาตนเองของบุคลากร 
ในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง
ด้านการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 

      1.3 ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
มีระดับความคิดเห็นด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บุคลากรมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองอยู่ในระดับมาก 10 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
3 อันดับแรก ได้แก่ ต้องการเรียนรู้วิธีการปรับตัวในการท างานในสถานการณ์ต่าง ๆ ต้องการแสวงหา
ความรู้ ข่าวสารต่าง ๆ โดยการพูดคุยหรือสนทนากับผู้รู้ในหน่วยงานต่าง ๆ และต้องการเรียนรู้จาก
การมอบหมายการท างานร่วมกันเป็นทีม ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
รามค าแหง ตระหนักถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง จึงแสวงหาความรู้ทั้งจากการสืบค้น และ
ให้ความร่วมมือในการท างานเป็นทีม ท าให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสามารถด ารงอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วุฒิพล สกลเกียรติ (2561) ได้กล่าวว่า  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นภาระส าคัญที่นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องรับผิดชอบใน 
การจัดการเรียนรู้ทั้งที่เป็นการศึกษา การฝึกอบรมและการพัฒนา เพ่ือให้บุคลากรสามารถน าไป
พัฒนาตนเอง สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต และน าไปปรับใช้กับ
ชีวิตประจ าวัน ในสังคม และในองค์กรได้ และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ สริญญา 
ไววิ่งรบ (2561) ที่พบว่า บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองด้านการเรียนรู้ด้วยตนเองอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และประเภทของ
บุคลากร อภิปรายได้ดังต่อไปนี้ 

      2.1 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีเพศต่างกัน มีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาตนเองในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา และเห็นความส าคัญของการพัฒนาตนเองมากขึ้น โดยไม่จ ากัดเพศชายหรือเพศหญิง อีกท้ัง

114 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ต้องการให้ผู้บริหารเห็นความส าคัญและให้การสนับสนุนโอกาสในการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้บุคลากรพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง และสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพศต่างกัน จึงท าให้ความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มาริสา ปานงาม (2559) พบว่า บุคลากร
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณที่มีเพศต่างกันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน 

      2.2 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีอายุแตกต่างกัน มีความก้าวหน้า
ในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องจาก บุคลากร
ที่อยู่ในช่วงอายุที่ต่างกัน มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ แตกต่างกัน จึงท าให้บุคลากรกลุ่มนี้มีความต้องการ
พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้น อายุแตกต่างกัน จึงท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตนเองแตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรทิพย์ ภู่ประดิษฐ์ (2555) พบว่า ข้าราชการ สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่มีอายุต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

      2.3 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องจากในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างมากและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลให้บุคลากรมีความต้องการในการพัฒนาตนเองมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานให้ทัน 
ยุคสมัย ดังนั้นระดับการศึกษาแตกต่างกันจึงท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กนิษฐา บัวเผื่อน (2555) พบว่า การพัฒนาตนเองของข้าราชการครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ที่ระดับ .05 

      2.4 บุคลากรส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหงที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน 
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของ
บุคลากรมีความเท่าเทียมและเพียงพอส าหรับการด ารงชีวิต ภาระความรับผิดชอบมีการแบ่งงานท างาน
เป็นทีม บุคลากรมุ่งเน้นพัฒนาตนเองและมุ่งความส าเร็จของงานในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องผลการวิจัย
ของ ปริฉัตร สระทองฮ่วม (2560) พบว่า พนักงานสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันมีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 

      2.5 บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน  
มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากประเภทของบุคลากรมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการท างาน มีบทบาท มีความส าคัญในทุกประเภทของบุคลากร เปรียบเสมือนเป็นฟันเฟือง
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ บุคลากรทั้งหมดจึงมีความต้องการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพ่ือพัฒนางาน
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ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นประเภทของบุคลากรต่างกันจึงท าให้ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง 
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สริญญา ไววิ่งรบ (2561) พบว่า บุคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีประเภทของบุคลากรแตกต่างกัน มีความก้าวหน้า 
ในการพัฒนาตนเองในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
1. ด้านการศึกษาต่อ ผู้บริหารควรสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษาต่ออย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

จัดตั้งกองทุนเพ่ือสนับสนุนการศึกษา การจัดสรรงบประมาณส าหรับทุนการศึกษาอย่างเพียงพอ และ
กระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยี เนื่องจากภายใน
องค์กรมีระบบการท างานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย และสามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้มีการใช้
ประโยชน์มากที่สุด 

2. ด้านการฝึกอบรม ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง ควรจัดการฝึกอบรม 
ให้บุคลากรในหน่วยงานอย่างเสมอภาคและต่อเนื่องตามความเหมาะสมของต าแหน่งงาน ได้แก่  
การสัมมนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายมาใช้ในการปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเกี่ยวกับ
ทัศนคติในการท างาน เป็นต้น 

3. ด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้บริหารควรส่งเสริมให้บุคลากรได้มีอิสระในการปฏิบัติงานตาม
ต าแหน่งอย่างเต็มที่ รวมทั้งการกระจายอ านาจความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรได้ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการท างานเป็นทีมมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรมีการศึกษาความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนเปรียบเทียบ

กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการให้มีความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเอง และเป็น
แนวทางการสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของมหาวิทยาลัยทั้งในภาครัฐและเอกชนต่อไป 

2. ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองขององค์กรต่าง ๆ เพ่ือ
ก าหนดเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองของบุคลากรต่อไป 

3. ควรศึกษาประเด็นการสร้างความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองตัวแปรอื่น ๆ กับบริบทของ
องค์กรทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน 

4. ควรศึกษางานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือจะได้ข้อมูลท่ีมาจากความต้องการความก้าวหน้า  
ในการพฒันาตนเองของบุคลากรที่ตรงประเด็นมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

เลขานุการ 2) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
และ 4) เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการส านักงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการบริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก               3
) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่ง สามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร้อย
ละ 43.5 
 
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการให้บริการ  
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บทคัดยอ่ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน

เลขานุการ 2) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 3) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
และ 4) เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการส านักงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 56 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม  
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน และค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอยพหุแบบขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า 1) ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก 2) พฤติกรรมการบริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมาก               3
) ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 และ 4) ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่ง สามารถร่วมกันพยากรณ์
พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร้อย
ละ 43.5 
 
ค าส าคัญ: ความฉลาดทางอารมณ์ พฤติกรรมการให้บริการ  

119Journal of Management and Development Ubon Ratchathani Rajabhat University
Vol.7  No.2 July - December 2020



121 

ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ การบริการ รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานให้กับประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในทุกระดับ และยกระดับการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับระบบการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือที่จะน า
ประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา โดยยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งเนน้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ”  
ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเป็น  
มืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพ คือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการ
บริหารจัดการ (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,  2562 )  
ในการสร้างบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและช านาญการนั้น จะต้องพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งปัจจุบันนักทรัพยากรมนุษย์ได้เน้นการพัฒนาทางด้านความฉลาด  
ทางอารมณ์ทั้งด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข เพราะมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว่าถ้าบุคคลมีความฉลาด 
ทางอารมณ์สูง แสดงว่าเป็นผู้มีความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดี ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความสุขและ
ความส าเร็จในชีวิต ส่วนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานคือผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก 
ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายและวิธีการที่วางไว้ ท าให้เป็น 
ผู้ที่สามารถบริหารจัดการงานได้ดี จึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับความไว้วางใจให้ท าหน้าที่ส าคัญและ 
มีโอกาสก้าวหน้าในงาน (ทิพย์ประภา พิศาลกิตติคุณ, 2558) 

ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารรวมไปถึงจัดท าหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บหนังสือ กลั่นกรองหนังสือก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
จัดท าปฏิทินการนัดหมายภารกิจของผู้บริหาร และให้การรับรองแขกรวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งกับ
หน่วยงานภายนอกและภายใน ซึ่งจะเห็นได้ว่างานเหล่านี้จะต้องอาศัยทักษะในเรื่องการบริการ การมี
มนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ ความคล่องแคล่วว่องไว พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้รับบริการที่อาจจะ
เป็นแขกที่มาติดต่อและตัวผู้บริหาร การมีพฤติกรรมการบริการที่ดี มีความรู้ความสามารถในงาน 
สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้รวดเร็ว มีความจริงใจ ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ มีทักษะด้านการ
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Abstract 
 The objectives of this research were to 1) study the emotional quotient level of 
secretaries, 2) study the service behaviors level of secretaries, 3) study the relationship 
between emotional quotient and service behavior of secretaries and 4) study the 
effects of emotional quotient on the service behaviors of secretaries. The population 
were executive secretaries and office secretaries in Rajamangala University of 
Technology Thanyaburi with total amount of 56 people. A questionnaire was used as 
a tool in the research. The entire confidence value was .96. The statistics used in data 
analysis were means, percentage, and standard deviation. The analysis of relationships 
was carried out by using Pearson's coefficient and Stepwise Multiple Regression 
Analysis. The study results indicated that 1) emotional quotient of secretaries in 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi was at the high level, 2) service 
behaviors of secretaries in Rajamangala University of Technology Thanyaburi was at 
the high level, 3) The relationship between emotional quotient that affected service 
behavior of secretaries in Rajamangala University of Technology Thanyaburi in the 
overall was correlation in positive with statistically significant at .01 and 4) emotional 
quotient in parts of happiness and intelligence significantly predicted the service 
behavior of secretaries in Rajamangala University of Technology Thanyaburi at 43.5 
percent. 
 
Keywords: Emotional Quotient, Service Behavior 
 
บทน า 

จากสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สังคมโลกมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกัน 
มากขึ้น เป็นสภาพไร้พรมแดน การพัฒนาเทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้กระทบ
ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมากที่จะต้องเร่งพัฒนา แต่ใน
ขณะเดียวกันประเทศไทย ก็มีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์เกือบทุกด้านท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนา และภายใต้ข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาประเทศไทยในทุก
ด้านดังกล่าว จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส าหรับประเทศไทยที่จะต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานต่าง ๆ 
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ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์ การบริการ รวมไปถึงการพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพ และประสิทธิภาพ ในการด าเนินงานให้กับประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2562)  

สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยมีหน้าที่ผลิตบัณฑิต ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศในทุกระดับ และยกระดับการเรียนรู้โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปรับระบบการจัดการ
เรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และเตรียมคนที่มีทักษะให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
นอกจากนี้ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือที่จะน า
ประเทศไปสู่สังคมที่พึงปรารถนา โดยยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 มุ่งเนน้การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้มีทักษะความช านาญด้านวิชาชีพ เสริมสร้างทุนมนุษย์ที่มีมูลค่าเพ่ิมให้กับประเทศ”  
ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเป็น  
มืออาชีพมีความเชี่ยวชาญ ช านาญการ สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม สนองตอบต่อการพัฒนาประเทศ 
ซึ่งเป้าหมายของการพัฒนาประกอบไปด้วยการสร้างมืออาชีพ คือ บัณฑิต ผู้สอน บุคลากร และการ
บริหารจัดการ (กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ,  2562 )  
ในการสร้างบุคลากรมีความเชี่ยวชาญและช านาญการนั้น จะต้องพัฒนาทั้งความฉลาดทางสติปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งปัจจุบันนักทรัพยากรมนุษย์ได้เน้นการพัฒนาทางด้านความฉลาด  
ทางอารมณ์ทั้งด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข เพราะมีความเชื่อพ้ืนฐานท่ีว่าถ้าบุคคลมีความฉลาด 
ทางอารมณ์สูง แสดงว่าเป็นผู้มีความฉลาดในการใช้อารมณ์ได้ดี ส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความสุขและ
ความส าเร็จในชีวิต ส่วนผู้ที่ประสบความส าเร็จในการท างานคือผู้ที่มีทัศนคติที่ดี มองโลกในแง่บวก 
ขณะเดียวกันก็มีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้บรรลุเป้าหมายและวิธีการที่วางไว้ ท าให้เป็น 
ผู้ที่สามารถบริหารจัดการงานได้ดี จึงมีโอกาสสูงที่จะได้รับความไว้วางใจให้ท าหน้าที่ส าคัญและ 
มีโอกาสก้าวหน้าในงาน (ทิพย์ประภา พิศาลกิตติคุณ, 2558) 

ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีหน้าที่อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้บริหารรวมไปถึงจัดท าหนังสือโต้ตอบ จัดเก็บหนังสือ กลั่นกรองหนังสือก่อนน าเสนอผู้บริหาร 
จัดท าปฏิทินการนัดหมายภารกิจของผู้บริหาร และให้การรับรองแขกรวมทั้งติดต่อประสานงานทั้งกับ
หน่วยงานภายนอกและภายใน ซึ่งจะเห็นได้ว่างานเหล่านี้จะต้องอาศัยทักษะในเรื่องการบริการ การมี
มนุษยสัมพันธ์ มีไหวพริบ ความคล่องแคล่วว่องไว พร้อมให้ความช่วยเหลือกับผู้รับบริการที่อาจจะ
เป็นแขกที่มาติดต่อและตัวผู้บริหาร การมีพฤติกรรมการบริการที่ดี มีความรู้ความสามารถในงาน 
สามารถตอบสนองผู้รับบริการได้รวดเร็ว มีความจริงใจ ยกย่องให้เกียรติผู้รับบริการ มีทักษะด้านการ
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการส านักงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 56 คน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถามของกรม

สุขภาพจิต (2562) ลักษณะแบบประเมินเป็นประโยคที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก 
ที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ มีค าตอบให้เลือก 4 ค าตอบ คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง 
และจริง ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ มีจ านวน 52 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ 1 ) ด้านดี จ านวน 18 ข้อ 2 ) ด้านเก่ง จ านวน 18 ข้อ และ 3 ) ด้านสุข จ านวน 16 ข้อ 
 ในการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของ  
อันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยจะใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้น ตามหลักการค่าเฉลี่ย
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยการใช้ค่าเฉลี่ยในการพิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้ 

          คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์มากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์มาก 
         คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่ า 
         คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่ ามาก 

พฤติกรรมการให้บริการ 
1. ความรู้ความสามารถในงาน  
2. การตอบสนอง  
3. ความจริงใจ  
4. การยกย่องให้เกียรติ  
5. การติดต่อสื่อสาร  
6. การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ด้านด ี
2. ด้านเก่ง 
3. ด้านสุข 
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ติดต่อสื่อสาร เข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ จึงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ จากเหตุผล
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือน าผลการวิจัยมาใช้เป็น
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาการบริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการรวมไปถึงบุคลากรทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่จะต้องใช้ทักษะในการบริการและมีความฉลาดทางอารมณ์
ในการปฏิบัติงาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

2. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

4. เพ่ือศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

งานวิจัยเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีขอบเขตเนื้อหาการวิจัย ดังนี้ ตัวแปรต้น คือ
ความฉลาดทางอารมณ์ ได้แก่ ด้านดี ด้านเก่ง และด้านสุข  และตัวแปรตามคือ พฤติกรรม 
การให้บริการของเลขานุการ ได้แก่ ความรู้ความสามารถในงาน การตอบสนอง ความจริงใจ  
การยกย่องให้เกียรติ การติดต่อสื่อสาร และการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ แสดงดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากร คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารและเลขานุการส านักงานภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ านวน 56 คน ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 1 ชุด ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ 

มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความฉลาดทางอารมณ์ ผู้วิจัยน ามาจากแบบสอบถามของกรม

สุขภาพจิต (2562) ลักษณะแบบประเมินเป็นประโยคที่มีความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึก 
ที่แสดงออกมาในลักษณะต่าง ๆ มีค าตอบให้เลือก 4 ค าตอบ คือ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง 
และจริง ลักษณะแบบประเมินเป็นแบบประเมินค่า 4 ระดับ มีจ านวน 52 ข้อ ประกอบด้วย 3 ด้าน 
คือ 1 ) ด้านดี จ านวน 18 ข้อ 2 ) ด้านเก่ง จ านวน 18 ข้อ และ 3 ) ด้านสุข จ านวน 16 ข้อ 
 ในการวิเคราะห์ระดับความฉลาดทางอารมณ์ จะใช้เกณฑ์ในการแบ่งระดับการหาช่วงกว้างของ  
อันตรภาคชั้น (Class Interval) โดยจะใช้วิธีการค านวณหาช่วงกว้างระหว่างชั้น ตามหลักการค่าเฉลี่ย
ซึ่งแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยการใช้ค่าเฉลี่ยในการพิจารณา (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) ดังนี้ 

          คะแนนเฉลี่ย 3.26 – 4.00  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์มากท่ีสุด 
         คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.25  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์มาก 
         คะแนนเฉลี่ย 1.76 – 2.50  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่ า 
         คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.75  หมายถึง  มีระดับความฉลาดทางอารมณ์ต่ ามาก 

พฤติกรรมการให้บริการ 
1. ความรู้ความสามารถในงาน  
2. การตอบสนอง  
3. ความจริงใจ  
4. การยกย่องให้เกียรติ  
5. การติดต่อสื่อสาร  
6. การเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
1. ด้านด ี
2. ด้านเก่ง 
3. ด้านสุข 
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ค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน และพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ความฉลาดทางอารมณ์ �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 
1. ด้านดี 3.24 .27 มาก 
   1.1 การควบคุมตนเอง 3.01 .29 มาก 
   1.2 การเห็นใจผู้อ่ืน 3.20 .37 มาก 
   1.3 ความรับผิดชอบ 3.51 .39 มากที่สุด 
2. ด้านเก่ง 3.04 .36 มาก 
    2.1 การมีแรงจูงใจ 3.19 .43 มาก 
    2.2 การตัดสินใจและแก้ปัญหา 2.99 .48 มาก 
    2.3 สัมพันธภาพ 2.95 .39 มาก 
3. ด้านสุข 3.19 .30 มาก 
    3.1 ความภูมิใจในตนเอง 3.12 .51 มาก 
    3.2 ความพอใจชีวิต 3.18 .33 มาก 
    3.3 ความสุขสงบทางใจ 3.22 .39 มาก 

รวม 3.16 .27 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥 ̅= 3.16 , S.D. = .27) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านดี (𝑥𝑥̅ = 3.24, S.D. = .27) รองลงมาคือ ด้านสุข (𝑥𝑥̅ = 3.19, 
S.D. = .30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านเก่ง (𝑥𝑥̅ = 3.04, S.D. = .36) 
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 ตอนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ ให้บริการ จ านวน 30 ข้อ ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) เกณฑ์ในการแปล
ความหมายของค่าคะแนนเฉลี่ย มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) 

  คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการอยู่ในระดับมาก 
  คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการอยู่ในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการอยู่ในระดับน้อย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง  พฤติกรรมการให้บริการอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
3. การสร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้  
   3.1 ศึกษาแนวคิดเรื่องความฉลาดทางอารมณ์และแนวคิดเรื่องพฤติกรรมการให้บริการจาก
เอกสาร ต ารา บทความ สิ่งตีพิมพ์ และงานวิจัยต่าง ๆ  
   3.2 ผู้วิจัยส่งแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหา 
ทั้งนี้ค่าความสอดคล้องของเนื้อหาของแบบสอบถามทุกข้อมีค่ามากกว่า .60 (วิชิต อู่อ้น, 2553) 
   3.3 น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับบุคลากรงานสารบรรณที่มีลักษณะงานคล้ายกับ
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจ านวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .96  
   3.4 จัดท าบันทึกข้อความออกจากผู้อ านวยการกองกลาง ส านักงานอธิการบดี  เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัย  
   3.5 ด าเนินการส่งแบบสอบถามไปยังคณะ วิทยาลัย ส านัก และกอง ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
  3.6 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ค าตอบจากแบบสอบถาม เพ่ือหาค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน  และพยากรณ์โดยใช้ 
ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
  ผู้วิจัยใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้เพ่ือวิเคราะห์สถานภาพส่วนบุคคล ด้วยการหาค่าความถี่  และ
ร้อยละ วิเคราะห์ความฉลาดทางอารมณ์และพฤติกรรมการให้บริการ โดยการหาค่าเฉลี่ย  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติเชิงวิเคราะห์ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับ
พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้
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ค่าสัมประสิทธิ์เพียร์สัน และพยากรณ์ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน  
 
ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ  
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ความฉลาดทางอารมณ์ �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 
1. ด้านดี 3.24 .27 มาก 
   1.1 การควบคุมตนเอง 3.01 .29 มาก 
   1.2 การเห็นใจผู้อ่ืน 3.20 .37 มาก 
   1.3 ความรับผิดชอบ 3.51 .39 มากที่สุด 
2. ด้านเก่ง 3.04 .36 มาก 
    2.1 การมีแรงจูงใจ 3.19 .43 มาก 
    2.2 การตัดสินใจและแก้ปัญหา 2.99 .48 มาก 
    2.3 สัมพันธภาพ 2.95 .39 มาก 
3. ด้านสุข 3.19 .30 มาก 
    3.1 ความภูมิใจในตนเอง 3.12 .51 มาก 
    3.2 ความพอใจชีวิต 3.18 .33 มาก 
    3.3 ความสุขสงบทางใจ 3.22 .39 มาก 

รวม 3.16 .27 มาก 
  
 จากตารางท่ี 1 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 3.16 , S.D. = .27) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านดี (𝑥𝑥̅ = 3.24, S.D. = .27) รองลงมาคือ ด้านสุข (𝑥𝑥̅ = 3.19, 
S.D. = .30) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือด้านเก่ง (𝑥𝑥̅ = 3.04, S.D. = .36) 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ความฉลาดทางอารมณ์ 
พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Pearson Correlation (r) Sig 

1. ด้านดี .489** .000 
2. ด้านเก่ง .595** .000 
3. ด้านสุข .596** .000 
ความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม .658** .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคือ ด้านสุข (r = .596) รองลงมาคือ ด้านเก่ง (r = .595) 
และด้านดี (r = .489) ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหาความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการวิเคราะห์แสดง 
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอนเพ่ือหารูปแบบสมการท านายพฤติกรรม 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b 𝛽𝛽 t Tol VIF 
ค่าคงที่ 1.027 5.18  1.982   
ด้านสุข .564 .205 .367 2.756** .603 1.66 
ด้านเก่ง .471 .172 .364 2.733** .603 1.66 
R = .659, R2 = .435, S.E.est = .353, F = 20.389  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 2. ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี �̅�𝑥 S.D. ความหมาย 

1. ด้านความรู้ความสามารถในงาน 4.07 .56 มาก 
2. ด้านการตอบสนอง 4.27 .60 มาก 
3. ด้านความจริงใจในการให้บริการ 4.42 .58 มาก 
4. ด้านการรู้จักยกย่องให้เกียรติ 4.38 .53 มาก 
5. ด้านการติดต่อสื่อสาร 4.00 .51 มาก 
6. ด้านการเข้าใจและรู้จักผู้รับบริการ 4.34 .53 มาก 

รวม 4.25 .46 มาก 
   
  จากตารางที่ 2 พบว่า พฤติกรรมการบริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥̅ = 4.25, S.D. = .46) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ด้านทีม่ีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ ด้านความจริงใจในการให้บริการ (𝑥𝑥̅ = 4.42, S.D. = .58) รองลงมา
คือ ด้านการรู้จักยกย่องให้เกียรติ (𝑥𝑥̅ = 4.38, S.D. = .53) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ด้าน 
การติดต่อสื่อสาร (𝑥𝑥̅ = 4.00, S.D. = .51) 

3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี แสดงดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

ความฉลาดทางอารมณ์ 
พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 

ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
Pearson Correlation (r) Sig 

1. ด้านดี .489** .000 
2. ด้านเก่ง .595** .000 
3. ด้านสุข .596** .000 
ความฉลาดทางอารมณ์ภาพรวม .658** .000 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 จากตารางที่ 3 ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 โดยพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคือ ด้านสุข (r = .596) รองลงมาคือ ด้านเก่ง (r = .595) 
และด้านดี (r = .489) ตามล าดับ 

4. ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรม 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผู้วิจัยวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน เพ่ือหาความฉลาดทางอารมณ์มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการ
ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ผลการวิเคราะห์แสดง 
ดังตารางที่ 4 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพ่ือหารูปแบบสมการท านายพฤติกรรม 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ตัวแปรพยากรณ์ b S.E.b 𝛽𝛽 t Tol VIF 
ค่าคงที่ 1.027 5.18  1.982   
ด้านสุข .564 .205 .367 2.756** .603 1.66 
ด้านเก่ง .471 .172 .364 2.733** .603 1.66 
R = .659, R2 = .435, S.E.est = .353, F = 20.389  

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ด้วยอัธยาศัยอันดี มีความรับรู้ไวเมื่อเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ มีความสามารถ  
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและน่าชื่นชม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณี ข าพวง (2558 )  
ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ในระดับมาก  

3. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดังที่กรมสุขภาพจิต (2562) กล่าวไว้ว่า 
ความส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต มีผลมาจากการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มี
อารมณ์ดีจะมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ง่าย ตลอดจนมีทักษะอารมณ์ที่ดีในการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน สามารถสร้างก าลังใจให้กับตัวเองได้ ซึ่งต่างจากคนมองโลกในแง่ร้ายที่มักจะมองเห็นแต่
ปัญหาและความยุ่งยาก ท าให้ขาดก าลังใจที่จะผลักดันให้ฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยฉัตร  
จันทิวา (2558) ที่ก าหนดขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเลขานุการไว้ว่า จะต้องมีใจรักงาน
บริการ มีทัศนคติที่ดี มีความคิด ความเชื่อในด้านดี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน องค์กร 
รักงานเลขานุการ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างถ่องแท้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เลขานุการ 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งมีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งมีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง ย่อมมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าตนเอง จึงท าให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขเป็นตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และเนื่องจากผู้ที่มีแรงจูงใจในการท างานและให้บริการจะมีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ย่อมเป็นผู้ที่มีพลังและมีแรงจูงใจที่จะท ากิจการงานให้ประสบความส าเร็จ  
จึงท าให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการให้บริ การของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ทิพย์ประภา พิศาลกิตติคุณ (2558) ที่กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้และรู้จัก
อารมณ์ ความรู้สึกของตนให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุ เป็นการน าความฉลาดทางอารมณ์ของ
ตนเองออกมาติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท าให้สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์งานในหน้าที่ของตนกับ
ผู้อื่นได้อย่างดี และสอดคล้องกับ ปิยฉัตร จันทิวา (2558) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ

128 

 
 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนนั้น จะต้องมีการตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้นก่อน โดยก าหนดเกณฑ์การพิจารณาค่า Variance Inflation Factor (VIF) ควรมี
ค่าไม่เกิน 10 และค่า Tolerance (Tol) ควรมากกว่า .10 จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาตัวแปรต้นมี
ความสัมพันธ์กันสูงเกินไป (ส าราญ มีแจ้ง, 2557) จากผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 4 พบว่า ค่า VIF 
เท่ากับ 1.66 ทั้ง 2 ตัวแปร และค่า Tol เท่ากับ .603 ทั้ง 2 ตัวแปร ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าตัวแปรต้นเป็น
อิสระต่อกัน และจากตารางที่ 4 ยังพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งสามารถท านาย
พฤติกรรมการให้บริการของของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้
ร้อยละ 43.5 โดยตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบด้านสุขเท่ากับ .564 และด้านเก่งเท่ากับ .471 
ในขณะท่ีตัวแปรพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐานด้านสุขเท่ากับ .367 และด้านเก่งเท่ากับ .364 
ตามล าดับ  
 
สรุปการวิจัย 
 สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  1. ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะการปฏิบัติงานทางด้านเลขานุการจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็น
คนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ สามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ของตนเองได้ มีความสามารถ  
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า สอดคล้องกับ Goleman (1998) ได้ให้ความหมายของความฉลาด 
ทางอารมณ์ว่า เป็นความสามารถในการควบคุมตนเอง มีใจจดจ่อ เพียรพยายาม สามารถจูงใจตนเอง 
ดังนั้นความฉลาดทางอารมณ์จึงเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีคุณภาพและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
โดยสามารถใช้ปัญญาก ากับอารมณ์ และใช้ประโยชน์จากอารมณ์เพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับตนเองและ
ผู้อ่ืน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณี ข าพวง (2558 ) ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับ
พฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่าความฉลาด  
ทางอารมณ์ของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อยู่ในระดับมาก 

2. พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ปฏิบัติงานเลขานุการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริหารและบุคคล
ที่มาติดต่อราชการ ดังนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน แก้ปัญหาให้กับผู้มารับ
บริการได้ ตอบสนองและพร้อมให้ความช่วยเหลือให้กับผู้ที่มารับบริการโดยไม่เกี่ยงชนชั้น มีอัยธยาศัย
ดีกับผู้รับบริการ และเต็มใจต้อนรับผู้เข้ามารับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Hogan et al. 
(1984) ที่ว่า จิตส านึกของการให้บริการ คือ ความเต็มใจจะปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้รับบริการ

128 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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ด้วยอัธยาศัยอันดี มีความรับรู้ไวเมื่อเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการ มีความสามารถ  
ในการสื่อสารอย่างถูกต้องและน่าชื่นชม และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ญาณี ข าพวง (2558 )  
ได้ศึกษาความฉลาดทางอารมณ์กับพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่าพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรมอ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
อยู่ในระดับมาก  

3. ความฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ดังที่กรมสุขภาพจิต (2562) กล่าวไว้ว่า 
ความส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต มีผลมาจากการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ คนที่มี
อารมณ์ดีจะมีความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนได้ง่าย ตลอดจนมีทักษะอารมณ์ที่ดีในการติดต่อสัมพันธ์กับ
บุคคลอ่ืน สามารถสร้างก าลังใจให้กับตัวเองได้ ซึ่งต่างจากคนมองโลกในแง่ร้ายที่มักจะมองเห็นแต่
ปัญหาและความยุ่งยาก ท าให้ขาดก าลังใจที่จะผลักดันให้ฟันฝ่าอุปสรรค ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยฉัตร  
จันทิวา (2558) ที่ก าหนดขีดความสามารถของการปฏิบัติงานของเลขานุการไว้ว่า จะต้องมีใจรักงาน
บริการ มีทัศนคติที่ดี มีความคิด ความเชื่อในด้านดี มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงาน องค์กร 
รักงานเลขานุการ ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีของตนเองอย่างถ่องแท้ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
เลขานุการ 

4. ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งมีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน
เลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน พบว่าความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งมีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ทั้งนี้เนื่องจากผู้ที่สามารถด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข มีความภูมิใจในตนเอง ย่อมมีความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติงานและเห็นคุณค่าตนเอง จึงท าให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขเป็นตัวแปรที่สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี และเนื่องจากผู้ท่ีมีแรงจูงใจในการท างานและให้บริการจะมีความสามารถในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ย่อมเป็นผู้ที่มีพลังและมีแรงจูงใจที่จะท ากิจการงานให้ประสบความส าเร็จ  
จึงท าให้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งเป็นตัวแปรที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการให้บริ การของ
ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับ  
ทิพย์ประภา พิศาลกิตติคุณ (2558) ที่กล่าวว่า ความฉลาดทางอารมณ์ถือเป็นการเรียนรู้และรู้จัก
อารมณ์ ความรู้สึกของตนให้ตระหนัก มีสติ รู้เท่าทันสาเหตุ เป็นการน าความฉลาดทางอารมณ์ของ
ตนเองออกมาติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท าให้สามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์งานในหน้าที่ของตนกับ
ผู้อื่นได้อย่างดี และสอดคล้องกับ ปิยฉัตร จันทิวา (2558) ได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาขีดความสามารถ
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จะต้องน าองค์ประกอบด้านสุขและด้านเก่ง มาพิจารณาในเรื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการด้วย นอกจากนี้ยังควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาด  
ทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งควบคู่กันไป เช่น อบรมการสร้างความรู้สึกดีกับตนเอง อบรมการคิด
เชิงบวกและการสร้างทัศนคติที่ดี จัดอบรมเก่ียวกับหลักสูตรและการให้บริการที่เป็นเลิศ  
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ในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้บริหารในสถานประกอบการ โดยสัมภาษณ์ผู้บริ หารสถาน 
ประกอบการ พบว่าประเด็นที่ผู้บริหารคาดหวังให้มีในคุณลักษณะของเลขานุการ คือ มีความเป็นผู้ใหญ่  
มีวุฒิภาวะ รู้จักควบคุมสติอารมณ์ รู้สิ่งใดควรท าไม่ควรท า รู้จักวางตัวและแสดงออกซึ่งพฤติกรรม  
ที่เหมาะสม และมีความอดทนที่จะท างานภายใต้สภาวะกดดัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. จากผลวิจัยพบว่าความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า  
ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น คือ ด้านเก่ง ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้มีการอบรม 
เรื่องพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์กับผู้ปฏิบัติงานเลขานุการโดยเน้น ด้านเก่ง และบรรจุ  
เป็นแผนพัฒนารายบุคคล เช่น จัดการอบรมเรื่องเทคนิคการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  
ในการท างาน  

2. จากผลวิจัยพบว่าพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน เมื่อพิจารณารายด้านแล้ว พบว่า 
ด้านที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ิมขึ้น คือ ด้านการติดต่อสื่อสาร  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมให้ 
มีการอบรมเรื่องพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการโดยเน้นด้ านการติดต่อสื่อสาร 
และบรรจุเป็นแผนพัฒนารายบุคคล เช่น การอบรมการส่ือสารภายในองค์กร และการอบรม
ภาษาอังกฤษ  

3. จากผลวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ในภาพรวมกับพฤติกรรม
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความสัมพันธ์กัน
ทางบวก ซึ่งสามารถกล่าวได้ว่ารากฐานของการบริการมาจากสภาพอารมณ์และจิตใจ ซึ่งมหาวิทยาลัย
ควรสนับสนุนให้มีการจัดการอบรมเพ่ือส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ รวมทั้งเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การท างานและการให้บริการของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การอบรมการสร้างแรงจูงใจในการท างานด้วย
ทัศนคติเชิงบวก  

4. จากผลวิจัยพบว่าตัวแปรด้านสุขและด้านเก่งสามารถร่วมกันพยากรณ์ความฉลาด 
ทางอารมณ์ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี กล่าวคือ ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมี
พฤติกรรมการให้บริการสูงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งของแต่ละ
คนเป็นส าคัญ นั่นคือ หากมหาวิทยาลัยต้องการผู้ปฏิบัติงานเลขานุการที่มีพฤติกรรมการให้บริการที่ดี

130 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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จะต้องน าองค์ประกอบด้านสุขและด้านเก่ง มาพิจารณาในเรื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการด้วย นอกจากนี้ยังควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความฉลาด  
ทางอารมณ์ด้านสุขและด้านเก่งควบคู่กันไป เช่น อบรมการสร้างความรู้สึกดีกับตนเอง อบรมการคิด
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ราชมงคลธัญบุรีโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
2.  ควรศึกษาปัจจัยความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่งที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบจ าลองของคาโน โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จากผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องจ านวน 6 ราย เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในมุมมองของผู้รับบริการสอดคล้องกับแนวคิดแบบจ าลองของคาโน ที่กล่าวว่า
คุณภาพการบริการไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอไป ซึ่งสามารถจ าแนก
คุณภาพการบริการได้ 5 ระดับ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี 2) คุณภาพ  
การบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 3) คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง 4) คุณภาพ  
การบริการที่ถูกละเลย และ 5) คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น โดยผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพ
การบริการจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ประการ ด้านผลลัพธ์อันเกิดจากการให้บริการ
มากที่สุดซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างคุณค่าในการบริการและตอบสนอง 
ความพึงพอใจของลูกค้า 
 
ค าส าคัญ:  โลจิสติกส์ คุณภาพการบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจ าลองของคาโน  
  ส่วนประสมการตลาดบริการ 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบจ าลองของคาโน โดยงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 จากผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ในจังหวัดนครราชสีมาที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องจ านวน 6 ราย เพ่ือน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เนื้อหาและตีความข้อมูล จากผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการบริการของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในมุมมองของผู้รับบริการสอดคล้องกับแนวคิดแบบจ าลองของคาโน ที่กล่าวว่า
คุณภาพการบริการไม่ได้มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอไป ซึ่งสามารถจ าแนก
คุณภาพการบริการได้ 5 ระดับ ได้แก่ 1) คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี 2) คุณภาพ  
การบริการท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ 3) คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง 4) คุณภาพ  
การบริการที่ถูกละเลย และ 5) คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น โดยผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพ
การบริการจากปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ประการ ด้านผลลัพธ์อันเกิดจากการให้บริการ
มากที่สุดซึ่งผู้ให้บริการโลจิสติกส์ใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างคุณค่าในการบริการและตอบสนอง 
ความพึงพอใจของลูกค้า 
 
ค าส าคัญ:  โลจิสติกส์ คุณภาพการบริการ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบบจ าลองของคาโน  
  ส่วนประสมการตลาดบริการ 
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(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2563) จากการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้า และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Khudri & 
Sultana, 2015) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่ได้มีหน้าที่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องบริหาร
จัดการกระบวนการส่งมอบสินค้าโดยการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ 
ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน  

ผู้ ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าหรือผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในการซื้อขายสินค้าขนาดเล็ก (Kovacs, 2004) ด้วยรูปแบบการให้บริการที่อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถจัดส่งสินค้าได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส าหรับประเทศไทยในช่วง 2 – 3 
ปีที่ผ่านมาการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการแข่งขัน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากกว่า 10 บริษัท (ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์, 2562) ส่งผลให้การด าเนินงานในโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากปัจจัยทางการแข่งขันของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดซึ่งเป็น
เครื่องมือที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและสามารถน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม (McCarthy, 
1960) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการศึกษาคุณภาพการบริการจากมุมมองของผู้รับบริการตามเกณฑ์
คุณภาพของแบบจ าลองคาโน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และรักษาความสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดออนไลน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์คุณภาพของแบบจ าลองคาโน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
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Abstract 
 This research aimed to study the importance of logistics service quality for  
e-commerce business: an application of Kano model. The study was qualitative 
research and the in-depth interview was employed for data collection between 
December 2019 and January 2020 from own e-commerce business in Nakhon 
Ratchasima province that expertise and continuous growth 6 people. Data were 
analyzed through content analysis and interpretation. The findings revealed that the 
service quality of logistic service providers from a customer’s point of view consists of 
key non-relationship with satisfaction. Therefore, the Kano model categorizes the 
qualitative characteristics of logistics service quality for e-commerce business into five 
main categories of requirements: must-be quality elements, one-dimensional quality 
elements, attractive quality elements, indifferent quality elements and reverse quality 
elements. Customers are aware of service quality from 7Ps in the service marketing 
mix especially for services output that logistics service providers use as a tool to create 
service values and fulfilling the satisfaction in target customers.  
 
Keywords: Logistics, Service Quality, E-Commerce, Kano Model, Service Marketing Mix  
 
บทน า 

ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ยุคที่เทคโนโลยีมีบทบาทในการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น  
จึงท าให้พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งลักษณะของการด าเนินกิจการและพฤติกรรม
ผู้บริโภคจากการเลือกซื้อสินค้าหน้าร้านสู่ร้านค้าบนอินเทอร์เน็ตด้วยช่องทางเว็บไซต์ E-Marketplace 
และ Social Media Application ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้า ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึง 
การลงทุนของผู้ประกอบการรายใหญ่จากต่างประเทศมากขึ้น เช่น Ebay Alibaba Group และ 
Jingdong (JD) การเปิดเสรีทางการค้าผ่านการด าเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ท าให้การกระจาย
สินค้า เข้ าถึ งกลุ่ มผู้ บริ โภคได้สะดวกรวดเร็ ว  (Nair & Bhattacharyya, 2019 ; Taiminen & 
Karjaluoto, 2015) จึงมีผู้ประกอบการรายใหม่ให้ความสนใจและเข้ามาเป็นคู่แข่งขันในตลาด
ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการออกเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
พบว่า หมวดหมู่สินค้าที่ ได้รับความนิยม 3 อันดับแรกคือ 1) สินค้าแฟชั่น เครื่องแต่งกาย 
เครื่องประดับ 2) การแพทย์ สุขภาพ ยา สมุนไพร สปา และ 3) เครื่องอุปโภค บริโภคประจ าวัน  
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(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2563) จากการแข่งขันที่รุนแรงของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้า และการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ (Khudri & 
Sultana, 2015) ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงไม่ได้มีหน้าที่ขายสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องบริหาร
จัดการกระบวนการส่งมอบสินค้าโดยการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าที่มีคุณภาพ 
ในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าด้วยเช่นกัน  

ผู้ ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าหรือผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์จึงเติบโตควบคู่ไปกับการเติบโตของตลาดออนไลน์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในการซื้อขายสินค้าขนาดเล็ก (Kovacs, 2004) ด้วยรูปแบบการให้บริการที่อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สามารถจัดส่งสินค้าได้ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ส าหรับประเทศไทยในช่วง 2 – 3 
ปีที่ผ่านมาการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีอัตราการแข่งขัน
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้จดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
มากกว่า 10 บริษัท (ไทยเอสเอ็มอีเซ็นเตอร์, 2562) ส่งผลให้การด าเนินงานในโซ่อุปทาน (Supply 
Chain) ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพมากขึ้น จากปัจจัยทางการแข่งขันของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ควรศึกษาความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการ  
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการบริการ ด้วยการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดซ่ึงเป็น
เครื่องมือที่ผู้ให้บริการสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วและสามารถน ามาพัฒนาแผนกลยุทธ์เพ่ือ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างเหมาะสม (McCarthy, 
1960) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการศึกษาคุณภาพการบริการจากมุมมองของผู้รับบริการตามเกณฑ์
คุณภาพของแบบจ าลองคาโน เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้อง 
กับความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพ และรักษาความสมดุลของอุปสงค์และ
อุปทานในตลาดออนไลน์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามเกณฑ์คุณภาพของแบบจ าลองคาโน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ 
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3. ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ จังหวัดนครราชสีมา 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพ่ือให้เกิดความรู้ และความ

เข้าใจในคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) จากทฤษฎี เอกสาร 
บทความงานวิจัย และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือ
วิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และแนวค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  โดยน า
แบบจ าลองของคาโนเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริการ 5 
ระดับ ได้แก่ คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการที่มากกว่าความคาดหวัง คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย และคุณภาพการบริการ  
ที่ไมม่ีความจ าเป็น 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ประกอบการธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมวดหมู่สินค้าที่มีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการรายใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 3 อันดับแรกคือ 1) แฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 2) การแพทย์ สุขภาพ ยา สมุนไพร 
สปา และ 3) เครื่องอุปโภค บริโภคประจ าวัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) ในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสูงเป็นล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จังหวัดนครราชสีมา, 2559) และการสุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากการแนะน าของวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเครือข่าย และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกลุ่ม
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความและงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศพบว่า 

คุณภาพการบริการที่ผู้ให้บริการตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์กับ
ความพึงพอใจเสมอไป Kano (1984) จึงได้เสนอแนวทางในการจ าแนกระดับคุณภาพการบริการ
ออกเป็น 5 ระดับ ซึ่ งมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ 7 ประการ (McCarthy, 1960)  
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการคุณภาพการบริการ ดังแสดงในภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตประชากรเป้าหมาย 
 ศึกษาข้อมูลจากผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ที่รับ

บริการจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ เพ่ือการจัดส่งสินค้าอุปโภค บริโภคทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

2. ขอบเขตด้านตัวแปรหรือเนื้อหา 
 เนื้อหาที่ท าการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คุณภาพการบริการตามเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพ

โดยรวมของคาโน และปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการ  
 
 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

- คุณภาพการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต้องมี 
- คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
- คุณภาพการบริการที่มากกวา่ความคาดหวัง 
- คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย 
- คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น 
(Kano, 1984) 
 

- ผลลัพธ์อนัเกิดจากการให้บรกิาร  
- อัตราค่าบริการ  
- สถานที่ให้บริการ  
- การส่งเสริมการตลาด 
(McCarthy & Jerome, 1960) 

- บุคลากรผู้ให้บรกิาร  
- กระบวนการ  
- ลักษณะทางกายภาพ  

แบบจ าลองคุณภาพของคาโน (Kano’ Model) 

ส่วนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) 

136 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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3. ขอบเขตด้านสถานที่และระยะเวลา 
 สถานที่ จังหวัดนครราชสีมา 
 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ถึงวันที่ 

29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 
30 มกราคม พ.ศ. 2563 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) เพ่ือให้เกิดความรู้ และความ

เข้าใจในคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงได้ 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านเอกสาร (Documentary Research) จากทฤษฎี เอกสาร 
บทความงานวิจัย และแหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือ
วิจัยให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีโครงสร้างค าถามในการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ และแนวค าถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการโลจิสติกส์  โดยน า
แบบจ าลองของคาโนเป็นแนวทางในการก าหนดประเด็นค าถามตามเกณฑ์คุณภาพการบริการ 5 
ระดับ ได้แก่ คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการท่ีมากกว่าความคาดหวัง คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย และคุณภาพการบริการ  
ที่ไมม่ีความจ าเป็น 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview) ด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้ประกอบการธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์  
จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หมวดหมู่สินค้าที่มีอัตราการเติบโตของผู้ประกอบการรายใหม่อย่าง
ต่อเนื่อง 3 อันดับแรกคือ 1) แฟชั่น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ 2) การแพทย์ สุขภาพ ยา สมุนไพร 
สปา และ 3) เครื่องอุปโภค บริโภคประจ าวัน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563) ในจังหวัดนครราชสีมา 
ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีมูลค่าผลิตภัณฑ์รวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสูงเป็นล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะกรรมการนโยบายการบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) จังหวัดนครราชสีมา, 2559) และการสุ่มตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ (Snowball Sampling) จากการแนะน าของวิทยากรผู้ให้ความรู้ด้านการขายสินค้าออนไลน์ 
ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเครือข่าย และผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกลุ่ม
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4. นางสาว ง (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน เพศหญิง อายุ 31 ปี 
ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 3 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศประมาณ 0 ปี 

5. นาย จ (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 30 ปี ประสบการณ์ในการขาย
สินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 7 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
ประมาณ 1 ปี 

6. นางสาว ฉ (นามสมมติ)  อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 31 ปี ประสบการณ์  
ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 4 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่าง
ประเทศประมาณ 2 ปี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการจากผู้ให้ บริการ 
โลจิสติกส์แต่ละรายแตกต่างกันออกไป โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความพยายามในการเติมเต็ม
จุดบกพร่องของคู่แข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีที่สุด
ให้กับผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการบริการที่ดีไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเสมอไป (Wu, Cao & Huting, 2018) ดังนั้น คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพด้วยแบบจ าลองของคาโน  
(Kano’ Model) ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพการบรกิาร
พื้นฐานที่จ าเป็นต้องม ี

- รวดเร็ว 
- ปลอดภัย 
- มีทางเลือก 
- การแก้ปัญหาให้กับ

ผู้รับบริการ 
- คุณภาพสอดคล้องกับ

ราคา 
- สะดวก 
- ผู้ให้บริการมีความ

ละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน 

- มีใจรักงานบริการ 
- มีมาตรฐานในการ

ให้บริการ 
- มีจุดให้บริการหีบห่อ 
- มีตู้รับบัตรคิว 
- มีระบบ Drop off 
- มีระบบติดตามพัสดุ 

คณุภาพการบรกิารที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจ 

- ความยืดหยุ่นในการบริการ 
- การให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
- การเผยแพร่อัตราค่าบริการ

สู่สาธารณะ 
- การให้ส่วนลดปริมาณ 
- ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้

นอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า 
- การขยายเวลาการตัดรอบจัดส่ง 
- การตรวจสอบ ยืนยัน

ประเภทสินค้าภายในจาก
ผู้รับบริการ 

- ระบบติดตามพัสดุท่ีให้ข้อมูล
อย่างละเอียด 

- การรับช าระผ่านบัตรเครดิต 
ณ จุดให้บริการ 

- ระบบ Drop off ท่ีช่วยลด
การส ารองเงินสดในการ
ช าระค่าบริการ 

คณุภาพการบรกิารที่
มากกว่าความคาดหวัง 

- รวดเร็วกว่าระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

- ความกระตือรือร้นและ
ใส่ใจของผู้ให้บริการ 

- การจัดส่งแบบด่วน
พิเศษ (พัสดุถึง
ปลายทางภายใน 1 
วัน) 

- การรับช าระผ่านบัตร
เครดิตโดยไม่ต้องใช้
บริการ ณ จุด
ให้บริการค่าบริการ 

คณุภาพการบรกิารที่ถูก
ละเลย 

- หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
ราคาสูงกว่าท้องตลาด 

- ขนาดของพื้นท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอ 

- ความน่าเช่ือถือ 
- ความระมัดระวังในการ

เคลื่อนย้าย 
- การแยกตู้อัตโนมัติ

ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ระหว่างรับบัตร
คิวและระบบ Drop 
off 

คณุภาพการบรกิารที่ไม่
มีความจ าเป็น 

- อัตราค่าบริการถูกแต่
การบริการไม่มี
คุณภาพ 

- การส่งพัสดุกลับคืน
ผู้ขาย เพราะผูส้ั่งซื้อ
เปลี่ยนใจ ไม่ต้องการ
รับสินค้าท่ีได้สั่งซื้อและ
จัดส่งให้ 

- การน าจ่ายพสัดุไม่ถึง
มือผู้สั่งซื้อ  

- การไม่แจ้งเตือนผู้
สั่งซื้อเมื่อพัสดุน าจ่าย
ไม่ส าเร็จต้ังแต่ครั้งแรก 
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ตัวอย่างต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการขายสินค้าออนไลน์ทั้งในประเทศหรือระหว่างประเทศ  
มีความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิคการขายออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหม่  
และมีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากอัตราการรับบริการจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์ 
และยอดขายต่อปี  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการจ านวน 6 ราย ซึ่งข้อมูลมีความอ่ิมตัว
และตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จะได้รับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล  

ด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้านข้อมูลพิจารณาการเก็บรวมรวมข้อมูล
จากผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละช่วงเวลาและประเภทของสินค้าที่จัดจ าหน่าย  
บนช่องทางออนไลน์ที่แตกต่างกันออกไป และด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม
ผู้ให้สัมภาษณ์ร่วมกับการซักถาม จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะถูกน าไปวิเคราะห์เ นื้อหา (Content 
Analysis) และตีความ ( Interpretation) เพ่ือแสดงผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive) 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ตามแบบจ าลองของคาโน (Kano’s Model) ของ Kano (1984) และ
ส่วนประสมการตลาดบริการของ McCarthy (1960)  

 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 4 คน 
และเพศชายจ านวน 2 คน มีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศ อยู่ระหว่าง 1 - 7 ปี 
และมีประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ อยู่ระหว่าง 1 - 3 ปี โดยมีช่องทางการ
ขายบนระบบ Electronic Marketplace ส่วนใหญ่คือ Lazada รองลงมาคือ Shopee Ebay และ
เพจ Facebook โดยรายละเอียดของผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เชิงลึกมีดังนี้ 

1. นางสาว ก (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 31 ปี ประสบการณ์  
ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 3 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่าง
ประเทศประมาณ 1 ปี  

2. นาย ข (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 
ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 7 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่าง
ประเทศประมาณ 1 ปี 

3. นางสาว ค (นามสมมติ) อาชีพหลัก ขายสินค้าออนไลน์ อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 
ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 1 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่าง
ประเทศประมาณ 3 ปี 
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4. นางสาว ง (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน เพศหญิง อายุ 31 ปี 
ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 3 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้า
ออนไลน์ระหว่างประเทศประมาณ 0 ปี 

5. นาย จ (นามสมมติ) อาชีพหลัก พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 30 ปี ประสบการณ์ในการขาย
สินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 7 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ
ประมาณ 1 ปี 

6. นางสาว ฉ (นามสมมติ)  อาชีพหลัก พนักงานบริษัทเอกชน อายุ 31 ปี ประสบการณ์  
ในการขายสินค้าออนไลน์ในประเทศประมาณ 4 ปี ประสบการณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ระหว่าง
ประเทศประมาณ 2 ปี 

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู้รับบริการรับรู้ถึงคุณภาพการบริการจากผู้ให้ บริการ 
โลจิสติกส์แต่ละรายแตกต่างกันออกไป โดยผู้ให้บริการโลจิสติกส์มีความพยายามในการเติมเต็ม
จุดบกพร่องของคู่แข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดและส่งมอบคุณภาพการบริการที่ดีที่สุด
ให้กับผู้รับบริการ อย่างไรก็ตาม คุณภาพการบริการที่ดีไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการเสมอไป (Wu, Cao & Huting, 2018) ดังนั้น คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส าหรับ
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จึงสามารถวิเคราะห์ตามเกณฑ์คุณภาพด้วยแบบจ าลองของคาโน  
(Kano’ Model) ได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณุภาพการบรกิาร
พื้นฐานที่จ าเป็นต้องม ี

- รวดเร็ว 
- ปลอดภัย 
- มีทางเลือก 
- การแก้ปัญหาให้กับ

ผู้รับบริการ 
- คุณภาพสอดคล้องกับ

ราคา 
- สะดวก 
- ผู้ให้บริการมีความ

ละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงาน 

- มีใจรักงานบริการ 
- มีมาตรฐานในการ

ให้บริการ 
- มีจุดให้บริการหีบห่อ 
- มีตู้รับบัตรคิว 
- มีระบบ Drop off 
- มีระบบติดตามพัสดุ 

คณุภาพการบรกิารที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใจ 

- ความยืดหยุ่นในการบริการ 
- การให้ข้อมูลท่ีชัดเจน 
- การเผยแพร่อัตราค่าบริการ

สู่สาธารณะ 
- การให้ส่วนลดปริมาณ 
- ผู้ให้บริการมีทักษะความรู้

นอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า 
- การขยายเวลาการตัดรอบจัดส่ง 
- การตรวจสอบ ยืนยัน

ประเภทสินค้าภายในจาก
ผู้รับบริการ 

- ระบบติดตามพัสดุท่ีให้ข้อมูล
อย่างละเอียด 

- การรับช าระผ่านบัตรเครดิต 
ณ จุดให้บริการ 

- ระบบ Drop off ท่ีช่วยลด
การส ารองเงินสดในการ
ช าระค่าบริการ 

คณุภาพการบรกิารที่
มากกว่าความคาดหวัง 

- รวดเร็วกว่าระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

- ความกระตือรือร้นและ
ใส่ใจของผู้ให้บริการ 

- การจัดส่งแบบด่วน
พิเศษ (พัสดุถึง
ปลายทางภายใน 1 
วัน) 

- การรับช าระผ่านบัตร
เครดิตโดยไม่ต้องใช้
บริการ ณ จุด
ให้บริการค่าบริการ 

คณุภาพการบรกิารที่ถูก
ละเลย 

- หีบห่อ บรรจุภัณฑ์
ราคาสูงกว่าท้องตลาด 

- ขนาดของพื้นท่ีจอดรถ
ไม่เพียงพอ 

- ความน่าเช่ือถือ 
- ความระมัดระวังในการ

เคลื่อนย้าย 
- การแยกตู้อัตโนมัติ

ออกจากกันอย่าง
ชัดเจน ระหว่างรับบัตร
คิวและระบบ Drop 
off 

คณุภาพการบรกิารที่ไม่
มีความจ าเป็น 

- อัตราค่าบริการถูกแต่
การบริการไม่มี
คุณภาพ 

- การส่งพัสดุกลับคืน
ผู้ขาย เพราะผูส้ั่งซื้อ
เปลี่ยนใจ ไม่ต้องการ
รับสินค้าท่ีได้สั่งซื้อและ
จัดส่งให้ 

- การน าจ่ายพสัดุไม่ถึง
มือผู้สั่งซื้อ  

- การไม่แจ้งเตือนผู้
สั่งซื้อเมื่อพัสดุน าจ่าย
ไม่ส าเร็จต้ังแต่ครั้งแรก 
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ลูกค้า การให้บริการจัดส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางในระยะเวลา 1 วัน และการรับช าระผ่านบัตร
เครดิตโดยไม่ต้องใช้บริการ ณ จุดให้บริการ  

4. คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย (Indifferent Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการที่ถูกละเลยมีสาเหตุมาจาก ผู้ ให้บริการไม่ให้ความส าคัญใน 

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแม้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ  
ก็ตาม (Kano, 1984) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มี
คุณลักษณะต่างกันจะมีมุมมองต่อคุณภาพการบริการที่ถูกละเลยแตกต่างกันออกไป เมื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะระหว่างผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าในประเทศและผู้ขายสินค้าออนไลน์  
ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่างประเทศจึงพบว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้า  
ในประเทศมีปริมาณค าสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก สินค้าส่วนใหญ่หาซื้อได้ในประเทศไทย ผู้ขาย
จึงต้องแข่งขันกันด้วยราคา ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ าที่สุด และการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว ผู้รับบริการกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญกับอัตราค่าบริการที่ถูกและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับบริการมากกว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ ส าหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ขายสินค้าที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีราคาแพง จึงส่งผลให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับสถาน 
ที่ให้บริการต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ปะปนกับร้านยี่ปั๊ว ซาปั๊ว และมีกระบวนการให้บริการที่มี 
ความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน  

แม้ว่าคุณภาพการบริการที่ผู้ให้บริการพยายามตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ขายสินค้าออนไลน์มากเพียงใด แต่คุณภาพการบริการ  
บางประการไม่ได้มีความจ าเป็นต่อผู้รับบริการมากนักและบางครั้งอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อ  
การด าเนินกิจการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วย จากแบบจ าลองของคาโนสามารถอธิบายคุณภาพ
การบริการที่ไม่มีความจ าเป็น (Reverse Quality Elements) ได้ดังนี้  

5. คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น (Reverse Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็นเกิดจากการให้บริการโดยที่ผู้รับบริการเห็นว่า

คุณภาพการบริการเหล่านี้ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ และไม่ต้องการได้รับจากการบริการ (Kano, 1984) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น 
ประกอบด้วย การลดอัตราค่าบริการ การส่งพัสดุกลับคืนผู้ขายด้วยเหตุผลที่ผู้สั่งซื้อไม่ต้องการรับ
สินค้าที่ได้สั่งซื้อและจัดส่งให้ การน าจ่ายพัสดุไม่ถึงมือผู้สั่งซื้อ และการไม่แจ้งเตือนผู้สั่งซื้อเมื่อพัสดุ  
น าจ่ายไม่ส าเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น การลดอัตราค่าบริการเพ่ือเป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขันและ
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากการใช้บริการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งส่งผล

140 

1. คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี (Must-Be Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการที่ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องมีเป็นขั้นพ้ืนฐานตามแบบจ าลองของคาโน 

(Kano, 1984) เป็นคุณภาพการบริการที่ผู้ให้บริการจ าเป็นต้องค านึงถึงเป็นล าดับแรก หากมีการลด
ระดับคุณภาพการบริการพ้ืนฐานลงจะส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความไม่พึงพอใจต่อการบริการในทันที 
ในทางกลับกัน ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการจะให้ความส าคัญกับคุณภาพการบริการพื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีเพ่ิม
มากขึ้นเพียงใด แต่ไม่ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจเพ่ิมมากขึ้น (Sohn, Woo & Kim, 2017) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี
เ พ่ือส่งเสริมศักยภาพการขายสินค้าออนไลน์ ประกอบด้วย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย  
การมีทางเลือกให้กับผู้รับบริการ ความสามารถในการแก้ปัญหา คุณภาพการบริการสอดคล้องกับ
อัตราค่าบริการ ความสะดวกในการรับบริการ ความละเอียดรอบคอบของผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการ 
ต้องมีใจรักงานบริการ การให้บริการต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีจุดให้บริการบรรจุหีบห่อ
และเทคโนโลยีที่อ านวยความสะดวกในการรับบริการคือ ตู้รับบัตรคิว ระบบ Drop Off และระบบ
ติดตามพัสดุ (Tracking Number)  

2. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (One-Dimensional Quality Elements) 
 Kano (1984) ได้อธิบายว่า เป็นคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า

โดยตรง เมื่อคุณภาพการบริการสูงขึ้นจะส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สูงขึ้นด้วยเช่นกั น 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
ประกอบด้วย ความยืดหยุ่นในการให้บริการสามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป การให้ข้อมูลที่ชัดเจนสามารถเผยแพร่ข้อมูลที่จ าเป็นในสื่อสาธารณะ การให้
ส่วนลดปริมาณเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้รับบริการ ความมีทักษะของผู้ให้บริการนอกเหนือจาก
บทบาทหน้าที่ประจ า การขยายเวลาตัดรอบจัดส่งพัสดุ การยืนยันประเภทของสินค้าที่จัดส่ง  
ความละเอียดของระบบติดตามพัสดุ การรับช าระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต และการอ านวย  
ความสะดวกโดยไม่ต้องส ารองเงินสดเมื่อใช้ระบบ Drop Off 

3. คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง (Attractive Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวังของลูกค้าตามแบบจ าลองของคาโน (Kano, 

1984) เป็นคุณภาพการบริการที่ผู้รับบริการได้รับมากกว่าการบริการพ้ืนฐานที่ค าดหวังไว้ และ 
เมื่อได้รับการเติมเต็มความต้องการส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง ประกอบด้วย  
การให้บริการที่รวดเร็วกว่าเวลามาตรฐาน ความกระตือรือร้นและใส่ใจของผู้ให้บริก ารในการดูแล
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ลูกค้า การให้บริการจัดส่งสินค้าจากต้นทางถึงปลายทางในระยะเวลา 1 วัน และการรับช าระผ่านบัตร
เครดิตโดยไม่ต้องใช้บริการ ณ จุดให้บริการ  

4. คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย (Indifferent Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการที่ถูกละเลยมีสาเหตุมาจาก ผู้ ให้บริการไม่ให้ความส าคัญใน 

การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการแม้ว่ากิจกรรมเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ  
ก็ตาม (Kano, 1984) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มี
คุณลักษณะต่างกันจะมีมุมมองต่อคุณภาพการบริการที่ถูกละเลยแตกต่างกันออกไป เมื่อเปรียบเทียบ
คุณลักษณะระหว่างผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าในประเทศและผู้ขายสินค้าออนไลน์  
ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่างประเทศจึงพบว่า ผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้า  
ในประเทศมีปริมาณค าสั่งซื้อจากลูกค้าเป็นจ านวนมาก สินค้าส่วนใหญ่หาซื้อได้ในประเทศไทย ผู้ขาย
จึงต้องแข่งขันกันด้วยราคา ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนให้ต่ าที่สุด และการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าที่รวดเร็ว ผู้รับบริการกลุ่มนี้จึงให้ความส าคัญกับอัตราค่าบริการที่ถูกและ  
สิ่งอ านวยความสะดวกในการรับบริการมากกว่าผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่าง
ประเทศ ส าหรับผู้ขายสินค้าออนไลน์ที่มุ่งเน้นการขายสินค้าระหว่างประเทศส่วนใหญ่ขายสินค้าที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีราคาแพง จึงส่งผลให้ผู้รับบริการกลุ่มนี้ให้ความส าคัญกับสถาน 
ที่ให้บริการต้องมีความน่าเชื่อถือไม่ปะปนกับร้านยี่ปั๊ว ซาปั๊ว และมีกระบวนการให้บริการที่มี 
ความระมัดระวังเพ่ิมมากข้ึน  

แม้ว่าคุณภาพการบริการที่ผู้ให้บริการพยายามตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้กับผู้ขายสินค้าออนไลน์มากเพียงใด แต่คุณภาพการบริการ  
บางประการไม่ได้มีความจ าเป็นต่อผู้รับบริการมากนักและบางครั้งอาจน ามาซึ่งผลกระทบต่อ  
การด าเนินกิจการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ได้ด้วย จากแบบจ าลองของคาโนสามารถอธิบายคุณภาพ
การบริการที่ไม่มีความจ าเป็น (Reverse Quality Elements) ได้ดังนี้  

5. คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น (Reverse Quality Elements) 
 คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็นเกิดจากการให้บริการโดยที่ผู้รับบริการเห็นว่า

คุณภาพการบริการเหล่านี้ไม่มีความจ าเป็นใด ๆ และไม่ต้องการได้รับจากการบริการ (Kano, 1984) 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่า คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น 
ประกอบด้วย การลดอัตราค่าบริการ การส่งพัสดุกลับคืนผู้ขายด้วยเหตุผลที่ผู้สั่งซื้อไม่ต้องการรับ
สินค้าที่ได้สั่งซื้อและจัดส่งให้ การน าจ่ายพัสดุไม่ถึงมือผู้สั่งซื้อ และการไม่แจ้งเตือนผู้สั่งซื้อเมื่อพัสดุ  
น าจ่ายไม่ส าเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ตัวอย่างเช่น การลดอัตราค่าบริการเพ่ือเป็นกลยุทธ์ทางการแข่งขันและ
ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของผู้ให้บริการโลจิสติกส์จากการใช้บริการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ ซึ่งส่งผล
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2. อัตราค่าบริการ (Price) ประกอบด้วย การก าหนดอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับคุณภาพ
การบริการ การประกันภัยที่มีวงเงินการรับประกันครอบคลุมความเสียหายของสินค้า การก าหนด
อัตราค่าบริการที่ชัดเจนและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ การควบคุมราคาบรรจุภัณฑ์ไม่ให้สูงกว่า
ท้องตลาด และการปรับลดอัตราค่าบริการในระยะสั้นเพ่ือดึงดูดลูกค้าจะต้องไม่ลดคุณภาพการบริการ
ให้น้อยลง 

3. สถานที่ให้บริการ (Place) ประกอบด้วย การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ขนาด
พ้ืนที่จอดรถที่เหมาะสม และความน่าเชื่อถือของจุดให้บริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ให้บริการควรจัดการส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูด
ลูกค้าด้วยการให้ส่วนลดปริมาณครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ในทุกช่องทาง 

5. บุคลากรผู้ให้บริการ (People) คุณลักษณะที่ส าคัญประกอบด้วย มีความละเอียดรอบคอบ 
มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีทักษะความรู้นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ 

6. กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การควบคุมมาตรฐานการให้บริการในทุกสาขา  
การขยายเวลาตัดรอบจัดส่งสินค้า การจัดเตรียมหีบห่อรวบรวมพัสดุให้กับผู้รับบริการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ ยืนยันสินค้าภายในหีบห่อจากผู้รับบริการก่อนจัดส่ง
เพ่ือการดูแลอย่างเหมาะสม การจัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษภายในระยะเวลา 1 วัน การเคลื่อนย้าย
พัสดุอย่างระมัดระวัง การผลักภาระค่าขนส่งพัสดุให้ผู้ขายกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ต้องการรับสินค้าที่สั่งซื้อ 
การน าจ่ายพัสดุไม่ถึงมือผู้สั่งซื้อ และการไม่แจ้งเตือนผู้สั่งซื้อเม่ือไม่มีผู้รับสินค้าปลายทาง 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ประกอบด้วย จุดให้บริการบรรจุหีบห่อ 
ตู้อัตโนมัติรับบัตรคิว ระบบ Drop Off เพ่ือลดการส ารองเงินสดช าระค่าบริการ พิกัดดาวเทียมท่ีให้
ข้อมูลละเอียด ชัดเจน และการรับช าระผ่านบัตรเครดิต ณ จุดให้บริการและไม่ใช่จุดให้บริการ 
 
สรุปการวิจัย 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ผู้รับบริการรับรู้นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอไป จึงสามารถจ าแนกคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จากความ
ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบจ าลองของคาโน (Kano’s Model) 
ได้ 5 ระดับ คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการที่มากกว่าความคาดหวัง คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย และคุณภาพการบริการ 
ที่ไม่มีความจ าเป็น ซึ่งคุณภาพการบริการมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเป็นองค์ประกอบ  
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ให้ปริมาณผู้รับบริการและจ านวนพัสดุที่จัดส่งเพ่ิมมากขึ้นไม่สัมพันธ์กับศักยภาพการด าเนินงานของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ กล่าวคือ อุปสงค์ของการรับบริการไม่มีความสมดุลกับอุปทานในการให้บริการ
และอาจน ามาซึ่งการสูญเสียลูกค้าของผู้รับบริการในล าดับต่อไป 

จากการวิเคราะห์คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ส าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ตามแบบจ าลองของคาโน พบว่า ผู้รับบริการรับรู้คุณภาพการบริการจากปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่ผู้ให้บริการน ามาใช้เป็นกลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้า
กลุ่มเป้าหมาย 7 ประการ ดังนี้ 
 

 
หมายเหตุ : (1) คุณภาพการบริการพื้นฐานทีจ่ าเป็นต้องมี (2) คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (3) คุณภาพการบริการมากกว่าความ
คาดหวัง (4) คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย (5) คุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น 
 
ภาพที่ 3 ส่วนประสมการตลาดบริการ 

 
1. ผลลัพธ์อันเกิดจากการให้บริการ (Service) ประกอบด้วย ความรวดเร็ว ความปลอดภัย 

การมีทางเลือกให้กับผู้รับบริการ ความสามารถในการแก้ปัญหา มีความยืดหยุ่นและความชัดเจนใน
การให้บริการ และการจัดการกระบวนการให้บริการที่มีความรวดเร็วมากกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม
มาตรฐาน 

142 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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2. อัตราค่าบริการ (Price) ประกอบด้วย การก าหนดอัตราค่าบริการที่สอดคล้องกับคุณภาพ
การบริการ การประกันภัยที่มีวงเงินการรับประกันครอบคลุมความเสียหายของสินค้า การก าหนด
อัตราค่าบริการที่ชัดเจนและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ การควบคุมราคาบรรจุภัณฑ์ไม่ให้สูงกว่า
ท้องตลาด และการปรับลดอัตราค่าบริการในระยะสั้นเพ่ือดึงดูดลูกค้าจะต้องไม่ลดคุณภาพการบริการ
ให้น้อยลง 

3. สถานที่ให้บริการ (Place) ประกอบด้วย การอ านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ ขนาด
พ้ืนที่จอดรถที่เหมาะสม และความน่าเชื่อถือของจุดให้บริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผู้ให้บริการควรจัดการส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูด
ลูกค้าด้วยการให้ส่วนลดปริมาณครอบคลุมและตอบสนองความต้องการของผู้ขายสินค้าออนไลน์ 
ในทุกช่องทาง 

5. บุคลากรผู้ให้บริการ (People) คุณลักษณะที่ส าคัญประกอบด้วย มีความละเอียดรอบคอบ 
มีใจรักงานบริการ มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และมีทักษะความรู้นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ 
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ค าแนะน าแก่ผู้รับบริการ 

6. กระบวนการ (Process) ประกอบด้วย การควบคุมมาตรฐานการให้บริการในทุกสาขา  
การขยายเวลาตัดรอบจัดส่งสินค้า การจัดเตรียมหีบห่อรวบรวมพัสดุให้กับผู้รับบริการเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย การตรวจสอบ ยืนยันสินค้าภายในหีบห่อจากผู้รับบริการก่อนจัดส่ง
เพ่ือการดูแลอย่างเหมาะสม การจัดส่งพัสดุแบบด่วนพิเศษภายในระยะเวลา 1 วัน การเคลื่อนย้าย
พัสดุอย่างระมัดระวัง การผลักภาระค่าขนส่งพัสดุให้ผู้ขายกรณีที่ผู้สั่งซื้อไม่ต้องการรับสินค้าที่สั่งซื้อ 
การน าจ่ายพัสดุไม่ถึงมือผู้สั่งซื้อ และการไม่แจ้งเตือนผู้สั่งซื้อเม่ือไม่มีผู้รับสินค้าปลายทาง 

7. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) ประกอบด้วย จุดให้บริการบรรจุหีบห่อ 
ตู้อัตโนมัติรับบัตรคิว ระบบ Drop Off เพ่ือลดการส ารองเงินสดช าระค่าบริการ พิกัดดาวเทียมท่ีให้
ข้อมูลละเอียด ชัดเจน และการรับช าระผ่านบัตรเครดิต ณ จุดให้บริการและไม่ใช่จุดให้บริการ 
 
สรุปการวิจัย 

คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่ผู้รับบริการรับรู้นั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการเสมอไป จึงสามารถจ าแนกคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ จากความ
ต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบจ าลองของคาโน (Kano’s Model) 
ได้ 5 ระดับ คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ 
คุณภาพการบริการท่ีมากกว่าความคาดหวัง คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย และคุณภาพการบริการ 
ที่ไม่มีความจ าเป็น ซึ่งคุณภาพการบริการมีปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการเป็นองค์ประกอบ  
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คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จึงควรค านึงถึงความยืดหยุ่นในการให้บริการเพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  

 การให้ส่วนลดปริมาณช่วยให้ผู้รับบริการสามารถลดต้นทุนการขายสินค้าและน ามาซึ่ง  
ผลก าไรและความพึงพอใจที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lu et al. (2018) ได้กล่าวว่า  
การส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ด้วย 
การสร้างความตระหนักรู้และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม  
การให้ส่วนลดปริมาณยังคงมีข้อจ ากัดคือ ไม่ครอบคลุมถึงผู้ รับบริการที่ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง เพจ Facebook เว็บไซต์ และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่บนแพลตฟอร์มส าหรับขายสินค้า
ออนไลน์โดยเฉพาะ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการด้วยการขยายเวลาตัดรอบการจัดส่งพัสดุ ช่วยลดข้อจ ากัด ในการรับค าสั่งซื้อที่เข้ามา 
ในระบบเป็นจ านวนมากหลังจากเวลาเลิกงานและช่วงเวลาที่แตกต่างกันส าหรับลูกค้าจากต่างประเทศ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. (2019) ได้กล่าวว่า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
สามารถน ามาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Lin et al. (2016) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  
จะน ามาซึ่งความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 

3. คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง (Attractive Quality Elements) 
 การให้บริการที่รวดเร็วกว่าเวลามาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huma et al. 

(2019) ได้กล่าวว่า การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และการรักษาเวลาในการส่ง
มอบสินค้ามีผลโดยตรงต่อความภักดีของผู้รับบริการ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. 
(2019) ได้กล่าวว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรม จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในระยะเวลา
ที่ก าหนดเท่านั้น สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการขนส่งและส่งมอบสินค้า 
ในอุตสาหกรรมที่มีบริบทความต้องการที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะธุรกิจแบบ Business-to-
Business (B2B) ลูกค้าต้องการได้รับสินค้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนใน 
การเก็บรักษาสินค้าที่ได้รับก่อนช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน แต่ธุรกิจแบบ Business-to-Consumer 
(B2C) การที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าเพ่ือน ามาใช้อุปโภคบริโภครวดเร็วมากยิ่งขึ้นย่อมจะน ามาซึ่ง  
ความพึงพอใจที่เพ่ิมมากข้ึน  
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โดยผู้รับบริการมุ่งเน้นผลลัพธ์อันเกิดจากการให้บริการ (Service) เป็นสิ่งส าคัญในการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงควรตระหนักถึงความต้องการของผู้รับบริการซึ่งจะช่วย
ส่งเสริมผู้ให้บริการในการพยากรณ์ความต้องการและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของผู้รับบริการ  
ได้ดียิ่งขึ้น อันจะน ามาซ่ึงแนวทางในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดและการรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้รับบริการต่อไป 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์บางประเด็นมีความสอดคล้องและ 

ไม่สอดคล้องกับบทความงานวิจัยที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 
1. คุณภาพการบริการพ้ืนฐานที่จ าเป็นต้องมี (Must-Be Quality Elements) 
 ในการปฏิบัติงานส าหรับการคิดอัตราค่าบริการต้องมาจากการชั่ง ตวง วัดทุกครั้งเพ่ือ  

ความเที่ยงตรง ไม่ก่อให้เกิดปัญหาจากการคาดคะเนน้ าหนักท่ีผิดพลาดและมีการเรียกเก็บเงินส่วนต่าง
เพ่ิมจากผู้รับบริการในภายหลัง ซึ่งกระบวนการท างานเหล่านี้จะต้องปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดี ยวกัน
ทุกสาขา สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen, Hsu & Lee (2019) ได้กล่าวว่า จากการวิเคราะห์คุณภาพ
การบริการโลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรม ด้วยการวิเคราะห์ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าตาม
แบบจ าลองของคาโน พบว่า การมีมาตรฐานในกระบวนการให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์   
อย่างเคร่งครัดเป็นคุณภาพการบริการที่ส าคัญที่สุด  

 การให้ค าแนะน าของผู้ให้บริการกับลูกค้ารายใหม่ในการใช้บริการเป็นการแสดงออกถึง
ความเต็มใจในการให้บริการและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีของผู้ให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Khudri & Sultana (2015) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรม บุคลิกลักษณะ การตอบค าถาม  
ความรวดเร็ว และการบริการด้วยความเต็มใจเป็นปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะตัวบุคคล การเสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นกับพนักงานในการปฏิบัติงาน ระหว่างพนักงานกับลูกค้าและระหว่างพนักงานกับ
พนักงานเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการและการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้รับบริการในส่วนของจุดให้บริการบรรจุหีบห่อ ระบบติดตามพัสดุที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของ
ผู้ขายเป็นปัจจัยที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อผู้รับบริการ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lu, Poon & Weng 
(2018) ได้กล่าว ลักษณะทางกายภาพเป็นวัสดุ อุปกรณ์สิ่งที่สามารถจับต้องได้และเอ้ือประโยชน์ 
ต่อประสิทธิภาพการให้บริการระหว่างพนักงานและลูกค้า 

2. คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ (One-Dimensional Quality Elements) 
 ความยืดหยุ่นในการใช้บรรจุภัณฑ์ หีบห่อพัสดุโดยไม่ก าหนดว่าต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ของ 

ผู้ให้บริการโลจิสติกส์รายใดรายหนึ่ง ช่วยให้ผู้รับบริการสามารถลดต้นทุนและความซับซ้อนใน  
การด าเนินงานลงได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huma et al. (2019) ได้กล่าวว่า ความต้องการ

144 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ในกลุ่มลูกค้าที่แตกต่างกันจะมีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์จึงควรค านึงถึงความยืดหยุ่นในการให้บริการเพ่ือตอบสนอง  
ความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกัน  

 การให้ส่วนลดปริมาณช่วยให้ผู้รับบริการสามารถลดต้นทุนการขายสินค้าและน ามาซึ่ง  
ผลก าไรและความพึงพอใจที่สูงขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ Lu et al. (2018) ได้กล่าวว่า  
การส่งเสริมการขายเป็นปัจจัยส าคัญในการกระตุ้นยอดขาย ดึงดูดให้ลูกค้าเกิดความสนใจ ด้วย 
การสร้างความตระหนักรู้และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเชิญชวนลูกค้าให้มาใช้บริการ แต่อย่างไรก็ตาม  
การให้ส่วนลดปริมาณยังคงมีข้อจ ากัดคือ ไม่ครอบคลุมถึงผู้ รับบริการที่ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช่องทาง เพจ Facebook เว็บไซต์ และช่องทางอ่ืน ๆ ที่ไม่อยู่บนแพลตฟอร์มส าหรับขายสินค้า
ออนไลน์โดยเฉพาะ และการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการด้วยการขยายเวลาตัดรอบการจัดส่งพัสดุ ช่วยลดข้อจ ากัด ในการรับค าสั่งซื้อที่เข้ามา 
ในระบบเป็นจ านวนมากหลังจากเวลาเลิกงานและช่วงเวลาที่แตกต่างกันส าหรับลูกค้าจากต่างประเทศ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. (2019) ได้กล่าวว่า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า
สามารถน ามาคาดการณ์ความต้องการของลูกค้าล่วงหน้าได้แม่นย ามากยิ่งขึ้น และสอดคล้อง 
กับงานวิจัยของ Lin et al. (2016) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการในธุรกิจอีคอมเมิร์ซมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพการบริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ การปรับปรุงคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง  
จะน ามาซึ่งความพึงพอใจและความจงรักภักดีของลูกค้าต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ 

3. คุณภาพการบริการมากกว่าความคาดหวัง (Attractive Quality Elements) 
 การให้บริการที่รวดเร็วกว่าเวลามาตรฐาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huma et al. 

(2019) ได้กล่าวว่า การส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าโดยใช้ระยะเวลาอันสั้น และการรักษาเวลาในการส่ง
มอบสินค้ามีผลโดยตรงต่อความภักดีของผู้รับบริการ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Chen et al. 
(2019) ได้กล่าวว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านเภสัชกรรม จะต้องส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าในระยะเวลา
ที่ก าหนดเท่านั้น สามารถอธิบายได้ว่า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการขนส่งและส่งมอบสินค้า  
ในอุตสาหกรรมที่มีบริบทความต้องการที่แตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะธุรกิจแบบ Business-to-
Business (B2B) ลูกค้าต้องการได้รับสินค้าในช่วงเวลาที่ก าหนดเท่านั้น เพ่ือเป็นการลดต้นทุนใน 
การเก็บรักษาสินค้าที่ได้รับก่อนช่วงเวลาที่ต้องการใช้งาน แต่ธุรกิจแบบ Business-to-Consumer 
(B2C) การที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าเพ่ือน ามาใช้อุปโภคบริโภครวดเร็วมากยิ่งขึ้นย่อมจะน ามาซึ่ง  
ความพึงพอใจที่เพ่ิมมากข้ึน  
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4. คุณภาพการบริการที่ถูกละเลย (Indifferent Quality Elements) 
 ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีท าเลที่ตั้งของสถานที่ให้บริการเป็นของตนเองอย่างชัดเจนจะมี

ความน่าเชื่อถือมากกว่าผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่เพิกเฉย ละเลยให้ร้านยี่ปั๊วซาปั๊วแอบอ้างเป็นตัวแทน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Huma et al. (2019) ได้กล่าวว่า คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ที่สร้าง
ความแข็งแกร่งทางกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระยะยาวและความภักดีของลูกค้าต้องสามารถสร้าง 
ความเชื่อมั่นในการให้บริการด้วยความจริงใจแก่ผู้รับบริการ แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ Asian 
et al. (2019) ได้กล่าวว่า ท าเลที่ตั้ งของผู้ให้บริการ ชื่อเสียง วิสัยทัศน์และวัฒนธรรมองค์กร  
เป็นคุณภาพการบริการโลจิสติกส์ ท่ีมากกว่าความคาดหวัง สามารถอธิบายได้ว่า บริบทของ  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ให้บริการกลุ่มลูกค้าที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เน้นการศึกษา  
ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ส าหรับธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เน้นความสะดวก รวดเร็วในการรับบริการ แต่ใน
อุตสาหกรรมการผลิตสถานที่ให้บริการของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไม่ได้เป็นปัจจัยส าคัญในล าดับแรก
ของการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ 
1. จากผลการวิจัยพบข้อสังเกตเกี่ยวกับคุณภาพการบริการที่ไม่มีความจ าเป็น (Reverse 

Quality Elements) ซึ่งเป็นคุณภาพการบริการที่ผู้รับบริการในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ต้องการได้รับการตอบสนองจากการรับบริการ ดังนั้น ผู้ให้บริการโลจิสติกส์จึงควรทบทวน  
ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการรับบริการอย่างรอบคอบเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพ
การบริการต่อไป 

2. ผู้ให้บริการโลจิสติกส์สามารถน าผลการวิเคราะห์คุณภาพการบริการตามแบบจ าลอง 
ของคาโนไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจ เพ่ือพัฒนาแผนกลยุทธ์ขององค์กร  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและรับมือกับการเติมโตอย่างต่อเนื่องของผู้รับบริการ 
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3. ผู้ ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีความรู้  ความเข้าใจ และมีศักยภาพในการตอบสนอง 
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สามารถท าให้ผู้ใช้ข้อมูลตัดสินใจแตกต่างไป ผู้ใช้บางรายเลือกท่ีจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพราะ
ได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งอ่ืนแล้ว แต่ถ้าข้อมูลทางการเงินนี้มีคุณค่าทางการพยากรณ์ที่สามารถใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้าสู่กระบวนการในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต หรือมีคุณค่าทางการยืนยันที่ให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการยืนยัน หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินในอดีตลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง
สองลักษณะ นอกจากนี้ ความมีสาระส าคัญก็จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ โดยข้อมูลจะมีสาระส าคัญเมื่อ
การละเว้นการแสดงข้อมูลหรือแสดงข้อมูลผิดอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ความมี
สาระส าคัญเป็นลักษณะเฉพาะกิจการของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่อิงกับลักษณะหรือขนาดของ
รายการซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการแต่ละแห่ง จึงไม่สามารถก าหนด
เกณฑ์ข้ันต่ าเชิงปริมาณที่เหมาะสมส าหรับความมีสาระส าคัญได้ในทุกกรณี 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Value Relevance) ถือเป็นตัววัดคุณภาพของข้อมูลทาง 
การบัญชีประเภทหนึ่ง ซึ่ง Francis et al. (2004) ได้วัดความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ Market-Based 
Measure เนื่องจากเป็นตัววัดที่ใช้ข้อมูลทางการตลาด เช่น ราคาหลักทรัพย์หรือผลตอบแทนมาร่วมใน
การค านวณด้วย โดยข้อมูลทางการบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินของบริษัทจะมีความเกี่ยวข้องกับ 
การตัดสินใจก็ต่อเมื่อข้อมูลทางการบัญชีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัววัดมูลค่าของ
หลักทรัพย์ เช่น ราคาหลักทรัพย์ (Barth, 2000) ต้นทุนของเงินทุนนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน 
การวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงคุณภาพ โดยต้นทุนของเงินทุนจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ หลักใน 
การก าหนดต้นทุนของเงินทุนในธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารทางการเงินที่
จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการวางแผนและคาดคะเนเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นและต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินทุนของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย หากผู้บริหารมี
ความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า ก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
แต่หากการตัดสินใจของผู้บริหารเกิดความผิดพลาด ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ โดยธุรกิจ
ที่แตกต่างกันจะมีต้นทุนของเงินทุนแตกต่างกันไปตามนโยบายของธุรกิจ ธุรกิจที่มีต้นทุนของเงินทุน
ส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินต่ ากว่าธุรกิจที่มีต้นทุนของเงินทุนที่ส่วน
ใหญ่มาจากหนี้สิน โดยแหล่งเงินทุนของธุรกิจต่าง ๆ อาจมาจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม
แล้วแต่นโยบายของแต่ละธุรกิจ  

ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนของ
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Abstract 
Accounting information quality in the financial reports reflects the company's 

operating performance, which relevant to the cost of capital in listed companies in the 
stock market. A high-accounting information quality relevant to a low cost of capital in 
accordance with profit figures presented in the financial reports. Therefore, this 
research aims to study the quality of accounting information regarding the decision 
making and the cost of capital of the listed companies in the Market for Alternative 
Investment (MAI) and SET 100 Index in 2014-2017 consisting of 960 companies. 
Statistics used to analyze accounting information quality for decision-making and the 
cost of capital are second-order confirmatory factor analysis, used weighted average 
costing as an indicator of earning of quality to test the hypothesis, as high accounting 
information quality for decision-making relevance to the low cost of capital. The results 
of this study show accounting information quality correlation with Cost of Capital listed 
companies on MAI at the statistical significance level of 0.5 
 
Keywords: Value Relevance, Cost of Capital, Value Relevant 
 
บทน า 

ในปัจจุบันมีการขยายตัวของภาคธุรกิจเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากมีการเปิดเสรีด้านการค้าและ
การลงทุนตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เขตการค้าเสรีในภูมิภาคอาเซียน 
(ASEAN) เขตการค้าเสรีในภูมิภาคอเมริกา (NAFTA) และเขตการค้าเสรีในภูมิภาคยุโรป (EU) เป็นต้น 
การเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนทั่วโลกมีผลท าให้การค้าทั่วโลกมีการขยายตัวเป็นอย่างมากจน
เรียกได้ว่าเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจไร้พรมแดน (Economic Globalization) นอกจากนี้การขยายตัวด้าน
การค้าการลงทุนของบริษัทข้ามชาติ (Multinational Companies: MNCs) ยังมีผลท าให้มีการน า
ข้อมูลการบัญชีไปใช้ประโยชน์เพ่ือการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
(Biddle, Hilary & Verdi, 2009)  

สาเหตุที่ต้องให้ความส าคัญกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีก็เพราะนักลงทุนมองว่ากิจการที่มี
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่สูงย่อมมีความเสี่ยงน้อยกว่ากิจการที่มีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ต่ า ทั้งนี้
เนื่องจากกิจการเหล่านี้จะจัดท าตัวเลขก าไรโดยใช้นโยบายความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ เพ่ือให้  
นักลงทุนมีความมั่นใจที่จะมาลงทุนในกิจการนั้น ๆ ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะ
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สามารถท าให้ผู้ใช้ข้อมูลตัดสินใจแตกต่างไป ผู้ใช้บางรายเลือกท่ีจะไม่ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนี้เพราะ
ได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งอ่ืนแล้ว แต่ถ้าข้อมูลทางการเงินนี้มีคุณค่าทางการพยากรณ์ที่สามารถใช้เป็น
ข้อมูลน าเข้าสู่กระบวนการในการพยากรณ์ผลลัพธ์ในอนาคต หรือมีคุณค่าทางการยืนยันที่ให้ข้อมูล
ป้อนกลับเกี่ยวกับการยืนยัน หรือการเปลี่ยนแปลงการประเมินในอดีตลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง
สองลักษณะ นอกจากนี้ ความมีสาระส าคัญก็จ าเป็นส าหรับการตัดสินใจ โดยข้อมูลจะมีสาระส าคัญเมื่อ
การละเว้นการแสดงข้อมูลหรือแสดงข้อมูลผิดอาจมีผลต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน ความมี
สาระส าคัญเป็นลักษณะเฉพาะกิจการของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่อิงกับลักษณะหรือขนาดของ
รายการซึ่งมีความสัมพันธ์กับข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการแต่ละแห่ง จึงไม่สามารถก าหนด
เกณฑ์ข้ันต่ าเชิงปริมาณที่เหมาะสมส าหรับความมีสาระส าคัญได้ในทุกกรณี 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Value Relevance) ถือเป็นตัววัดคุณภาพของข้อมูลทาง 
การบัญชีประเภทหนึ่ง ซึ่ง Francis et al. (2004) ได้วัดความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ Market-Based 
Measure เนื่องจากเป็นตัววัดที่ใช้ข้อมูลทางการตลาด เช่น ราคาหลักทรัพย์หรือผลตอบแทนมาร่วมใน
การค านวณด้วย โดยข้อมูลทางการบัญชีที่เปิดเผยในงบการเงินของบริษัทจะมีความเกี่ยวข้องกับ  
การตัดสินใจก็ต่อเมื่อข้อมูลทางการบัญชีนั้นมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับตัววัดมูลค่าของ
หลักทรัพย์ เช่น ราคาหลักทรัพย์ (Barth, 2000) ต้นทุนของเงินทุนนับว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญใน 
การวิเคราะห์ธุรกิจในเชิงคุณภาพ โดยต้นทุนของเงินทุนจะมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจ หลักใน 
การก าหนดต้นทุนของเงินทุนในธุรกิจต่าง ๆ จะเป็นหน้าที่ในการตัดสินใจของผู้บริหารทางการเงินที่
จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการวางแผนและคาดคะเนเกี่ยวกับหนี้สินและส่วนของ 
ผู้ถือหุ้นและต้องมีความสอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินทุนของธุรกิจนั้น ๆ ด้วย หากผู้บริหารมี
ความสามารถในการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นย า ก็จะส่งผลให้เกิดการบริหารทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ 
แต่หากการตัดสินใจของผู้บริหารเกิดความผิดพลาด ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจ โดยธุรกิจ
ที่แตกต่างกันจะมีต้นทุนของเงินทุนแตกต่างกันไปตามนโยบายของธุรกิจ ธุรกิจที่มีต้นทุนของเงินทุน
ส่วนใหญ่มาจากส่วนของผู้ถือหุ้นย่อมมีความเสี่ยงทางการเงินต่ ากว่าธุรกิจที่มีต้นทุนของเงินทุนที่ส่วน
ใหญ่มาจากหนี้สิน โดยแหล่งเงินทุนของธุรกิจต่าง ๆ อาจมาจากการระดมทุนจากผู้ถือหุ้นหรือการกู้ยืม
แล้วแต่นโยบายของแต่ละธุรกิจ  

ในการวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งเน้นศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนของ
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้อง  

กับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน ซึ่งวัดโดยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนหนี้สิน และต้นทุน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100  
ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 ไม่รวมบริษัทที่เป็นสถาบัน
การเงิน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และบริษัทที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ดังแสดง 
ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุ่มบริษัทท่ีท าการศึกษา จ านวน บริษัท  
MAI SET 100 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ  
และ ดัชนี SET 100 

632 400 

หัก บริษัทที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี 
SET 100 

36 36 

รวม 596 364 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 คุณภาพของข้อมูลทางบัญชี  

ใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  (Value 
Relevance) ซึ่งได้ทดสอบเรื่องของราคาหลักทรัพย์ (Price) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะ
สัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุน โดยสะท้อนจากราคาของหลักทรัพย์ในงบการเงิน และความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นกับมูลค่าตามบัญชี (BV) และ ก าไร (EARN)  Francis et al. (2004) 

3.2 ต้นทุนของเงินทุน 
ใช้วิธีการทดสอบต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก สามารถค านวณจากต้นทุนส่วนของ

เจ้าของ (Cost of Equity) และต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt) ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วน
ของเจ้าของ (Equity) และส่วนของหนี้สิน (Debt) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินสามารถใช้
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจกับต้นทุนของหนี้สิน 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจกับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับ

การตัดสินใจกับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีกับต้นทุนของเงินทุน 
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  จะศึกษาเฉพาะคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี 
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Value Relevance) จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่า 
มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุน (Francis et al., 2004) นอกจากนี้ต้นทุนของเงินทุน (Cost of 
Capital) สามารถท าการวัดค่าได้จาก ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยวถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนหนี้สิน  
และต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น (Lambert et al., 2006; Lopes & De Alencar, 2008) โดยควบคุม
ปัจจัยอ่ืนที่ศึกษาจากงานวิจัยในอดีตที่อาจมีผลกระทบต่อการส่งผลดังกล่าว ประกอบด้วย ขนาดของ
บริษัท (Size) มูลค่าตามบัญชีของบริษัท (Book Value: BV) และอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อ
สินทรัพย์รวมของบริษัท (Leverage: LEV) (Botosan & Plumlee, 2002) 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้อง  

กับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน ซึ่งวัดโดยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ต้นทุนหนี้สิน และต้นทุน
ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100  
ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560  

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100 ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2560 ไม่รวมบริษัทที่เป็นสถาบัน
การเงิน หรืออยู่ในอุตสาหกรรมการเงิน และบริษัทที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ดังแสดง 
ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จ านวนตัวอย่างที่ศึกษา 

กลุ่มบริษัทท่ีท าการศึกษา จ านวน บริษัท  
MAI SET 100 

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ  
และ ดัชนี SET 100 

632 400 

หัก บริษัทที่ไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ครบถ้วนที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี 
SET 100 

36 36 

รวม 596 364 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.1 คุณภาพของข้อมูลทางบัญชี  

ใช้วิธีการทดสอบคุณภาพของข้อมูลด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  (Value 
Relevance) ซึ่งได้ทดสอบเรื่องของราคาหลักทรัพย์ (Price) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจะ
สัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุน โดยสะท้อนจากราคาของหลักทรัพย์ในงบการเงิน และความสัมพันธ์ 
เชิงเส้นกับมูลค่าตามบัญชี (BV) และ ก าไร (EARN)  Francis et al. (2004) 

3.2 ต้นทุนของเงินทุน 
ใช้วิธีการทดสอบต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก สามารถค านวณจากต้นทุนส่วนของ

เจ้าของ (Cost of Equity) และต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt) ถ่วงน้ าหนักด้วยสัดส่วนของส่วน
ของเจ้าของ (Equity) และส่วนของหนี้สิน (Debt) เนื่องจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของหนี้สินสามารถใช้
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ตัวแปร Minimum Maximum �̅�𝑥 S.D. 
Kd .03 2.48 1.174  .413 
Ke .05 3.55 1.676  .591 

SIZE 6.12 10.90 8.808 .5257 
BV   .01 2.20 .268 .3164 
LEV   .02 4.11 .434 .2775 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ มีราคาปิดต่อหุ้นของหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉลี่ย  1.716  ต้นทุนของ
เงินทุน โดยเฉลี่ย 2.841 ต้นทุนของหนี้สินเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.174 
ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ  โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.6764  ขนาดของ
กิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.808  มูลค่าตามบัญชี โดยเฉลี่ยเท่ากับ .268 และอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อด้วยสินทรัพย์รวม โดยเฉลี่ยเท่ากับ .434  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ดัชนี SET 100 ทั้งหมด 364 บริษัทจ าแนกตามแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร Minimum Maximum �̅�𝑥 S.D. 
Pit .01 22.16 1.522 2.248 

WACC .44 6.13 3.050 .963 
Kd .18 2.53 1.256 .396 
Ke .26 3.61 1.794 .566 

SIZE 7.94 12.42 10.583 .756 
BV .01 6.36 .202 .647 
LEV .11 7.34 .574 .637 

 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 มีราคาปิดต่อหุ้นของหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉลี่ย 1.522 ต้นทุน 
ถัวเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0505 ต้นทุนของหนี้สินเฉลี่ยทางการเงินของ
กิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.256 ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ  
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.794 ขนาดของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.583 มูลค่าตามบัญชี โดยเฉลี่ย
เท่ากับ .202 และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อด้วยสินทรัพย์รวม โดยเฉลี่ยเท่ากับ .574 
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หักลดหย่อนภาษี (Tax: T) ได้ในประเทศส่วนใหญ่ ต้นทุนของหนี้สินจึงจะคูณด้วย (1-T) ส่งผลให้เกิด
การลดลงของต้นทุนของหนี้สิน สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ทางภาษีที่บริษัทได้รับจากการจ่ายภาษี
น้อยลง (Tax Shield) Lopes & De Alencar, 2008) โดยต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก มีการค านวณ
ดังนี้ 

           WACC  =  WeKe + WdKd (1-T) 
เมื่อ WACC =   ต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (%) 

We  =   สัดส่วนของเงินทุนจากส่วนของเจ้าของต่อเงินทุนรวม 
Wd  =   สัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีภาระผูกพันต่อเงินทุนรวม 
Ke =   ต้นทุนของส่วนของเจ้าของ (Cost of Equity) 
Kd =   ต้นทุนของหนี้สิน (Cost of Debt) 
T  =   อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Tax Rate) 

4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ข้อมูลทางการเงินที่ใช้ในการศึกษานี้เก็บรวบรวมจากฐานข้อมูลเว็บไซต์ของส านักงาน

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และข้อมูลจากฐานข้อมูล SETSMART 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและต้นทุนทางการเงิน  

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดัชนี SET 100  โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  
 ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใช้ ค่าเฉลี่ย ค่ าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ จะใช้การวิเคราะห์ความถดถอย
เชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) รวมถึงการทดสอบ t-test โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
ทางสถิติทดสอบที่ระดับนัยส าคัญ .05 

 
ผลการวิจัย  
 
ตารางที่ 2  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด 596 บริษัทจ าแนกตามแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร Minimum Maximum �̅�𝑥 S.D. 
Pit .01 20.02 1.716 1.841 

WACC .08 6.03 2.841 1.004 

154 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



155 

ตัวแปร Minimum Maximum �̅�𝑥 S.D. 
Kd .03 2.48 1.174  .413 
Ke .05 3.55 1.676  .591 

SIZE 6.12 10.90 8.808 .5257 
BV   .01 2.20 .268 .3164 
LEV   .02 4.11 .434 .2775 

 
 จากตารางท่ี 2 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ที่อยู่ในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ มีราคาปิดต่อหุ้นของหลักทรัพย์ของบริษัท โดยเฉลี่ย  1.716  ต้นทุนของ
เงินทุน โดยเฉลี่ย 2.841 ต้นทุนของหนี้สินเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.174 
ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ  โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.6764  ขนาดของ
กิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.808  มูลค่าตามบัญชี โดยเฉลี่ยเท่ากับ .268 และอัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อด้วยสินทรัพย์รวม โดยเฉลี่ยเท่ากับ .434  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
ดัชนี SET 100 ทั้งหมด 364 บริษัทจ าแนกตามแต่ละตัวแปร 

ตัวแปร Minimum Maximum �̅�𝑥 S.D. 
Pit .01 22.16 1.522 2.248 

WACC .44 6.13 3.050 .963 
Kd .18 2.53 1.256 .396 
Ke .26 3.61 1.794 .566 

SIZE 7.94 12.42 10.583 .756 
BV .01 6.36 .202 .647 
LEV .11 7.34 .574 .637 

 
จากตารางท่ี 3 ผลการศึกษา พบว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 มีราคาปิดต่อหุ้นของหลักทรัพย์ของบริษัทโดยเฉลี่ย 1.522 ต้นทุน 
ถัวเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.0505 ต้นทุนของหนี้สินเฉลี่ยทางการเงินของ
กิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.256 ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยทางการเงินของกิจการ  
โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.794 ขนาดของกิจการ โดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.583 มูลค่าตามบัญชี โดยเฉลี่ย
เท่ากับ .202 และอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อด้วยสินทรัพย์รวม โดยเฉลี่ยเท่ากับ .574 
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้ สิน ( Kd)  ในกลุ่ มดัชนี  เ อ็ม เอ ไอ  
(P-value = .008) ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ของกลุ่มดัชนี SET 100  
(p-value = .119)  นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
หนี้สิน (Kd) ทั้งในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และกลุ่มดัชนี SET 100 (p-value = .721 และ .493 ตามล าดับ) 
อัตราส่วนของมูลค่าตามบัญชี (BV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ทั้งในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และ
กลุ่มดัชนี SET 100 (p-value = .021 และ .005 ตามล าดับ อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์
ของกิจการ (LEV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) (p-value = .000 และ .003 ตามล าดับ)  
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
และดัชนี SET 100  

ตัวแปร p-value 
MAI SET 100 

Pit .008** .119 
SIZE .761 .489 
BV .023* .005** 
LEV .000** .003** 

*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, .01 ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ในกลุ่มดัชนี เอ็ม เอ ไอ  
(p-value = .008) ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ของกลุ่มดัชนี SET 100  
(p-value = .119) นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไมม่ีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) (p-value = .761 และ .489 ตามล าดับ) อัตราส่วนของมูลค่าตามบัญชี (BV)  
มีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) (p-value = .023 และ .005 ตามล าดับ) อัตราส่วนของ
หนี้ สินรวมต่อสินทรัพย์ของกิจการ (LEV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (Ke)  
(p-value  =.000 และ .003 ตามล าดับ) 
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ตารางที่  4 ผลการวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมอง 
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และดัชนี SET 100  

ตัวแปร p-value 
MAI SET 100 

Pit .011* .118 
SIZE .869 .489 
BV .118 .005** 
LEV .000** .003** 

*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, .01 ตามล าดับ 
 

จากตารางที่  4 ผลการวิ เคราะห์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่ วัด ในมุมมองด้าน 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ในกลุ่ม 
เอ็ม เอ ไอ (p-value มีค่าเท่ากับ .011) ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักของกลุ่มดัชนี SET 100 (p-value มีค่าเท่ากับ .118)  นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของ
กิจการ (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ทั้งในกลุ่ม 
เอ็ม เอ ไอ และกลุ่มดัชนี SET 100  (p-value มีค่าเท่ากับ .869 และ .489 ตามล าดับ) อัตราส่วนของ
มูลค่าตามบัญชี (BV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก(WACC) ของกลุ่มดัชนี 
SET 100  (p-value มีค่าเท่ากับ .005) อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์ของกิจการ (LEV)  
มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ทั้งในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และกลุ่มดัชนี 
SET 100 (p-value มีค่าเท่ากับ .000 และ .003 ตามล าดับ) 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน  
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับต้นทุนหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
และดัชนี SET 100  

ตัวแปร p-value 
MAI SET 100 

Pit .008** .119 
SIZE .721 .493 
BV .021* .005** 
LEV .000** .003** 

*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, .01 ตามล าดับ 
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้ สิน ( Kd)  ในกลุ่ มดัชนี  เ อ็ม เอ ไอ  
(P-value = .008) ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ของกลุ่มดัชนี SET 100  
(p-value = .119)  นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุน
หนี้สิน (Kd) ทั้งในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และกลุ่มดัชนี SET 100 (p-value = .721 และ .493 ตามล าดับ) 
อัตราส่วนของมูลค่าตามบัญชี (BV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ทั้งในกลุ่ม เอ็ม เอ ไอ และ
กลุ่มดัชนี SET 100 (p-value = .021 และ .005 ตามล าดับ อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์
ของกิจการ (LEV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) (p-value = .000 และ .003 ตามล าดับ)  
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจกับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
และดัชนี SET 100  

ตัวแปร p-value 
MAI SET 100 

Pit .008** .119 
SIZE .761 .489 
BV .023* .005** 
LEV .000** .003** 

*, ** มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05, .01 ตามล าดับ 
 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) ในกลุ่มดัชนี เอ็ม เอ ไอ  
(p-value = .008) ในขณะที่ไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนหนี้สิน (Kd) ของกลุ่มดัชนี SET 100  
(p-value = .119) นอกจากนี้ตัวแปรควบคุมคือ ขนาดของกิจการ (SIZE) ไมม่ีความสัมพันธ์กับต้นทุน
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) (p-value = .761 และ .489 ตามล าดับ) อัตราส่วนของมูลค่าตามบัญชี (BV)  
มีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Ke) (p-value = .023 และ .005 ตามล าดับ) อัตราส่วนของ
หนี้ สินรวมต่อสินทรัพย์ของกิจการ (LEV) มีความสัมพันธ์กับต้นทุนส่ วนของผู้ ถือหุ้ น (Ke)  
(p-value  =.000 และ .003 ตามล าดับ) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน  

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Apergis et al. (2011) ได้ศึกษาคุณภาพของข้อมูล
ทางการบัญชีและต้นทุนของเงินทุน โดยใช้ โมเดล CAPM พบว่าคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับต้นทุนทางการเงิน แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือเมื่อบริษัทมี  
การเพ่ิมคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี จะส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของบริษัทลดลง ในขณะที่ถ้าคุณภาพ
ของข้อมูลทางบัญชีลดลง จะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนเงินทุนของบริษัท ซ่ึงผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมี
ความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
กลุ่มดัชนี SET 100 พบว่าไมม่ีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET 100  ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Lambert (2006) ศึกษาการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีและต้นทุนของเงินทุน โดยการใช้โมเดล CAPM และใช้หลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดมี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนส่งผลให้การเพ่ิมขึ้นของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีจะน าไปสู่การลด
ต้นทุนของเงินทุน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมอง
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกันกับ
การศึกษาของ Chen et al. (2003) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการก ากับดูแลกิจการ 
(การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการก ากับดูแลกิจการ) กับต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือ
หุ้นในตลาดทุนเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับต้นทุนของ
เงินทุนของบริษัทในประเทศบราซิล พบว่าคุณภาพของก าไรที่สูงสามารถลดต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือ
หุ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Botosan & Plumlee (2002) ขยายงานวิจัยของ Botosan 
(1997) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนคาดการณ์ของเงินทุนจากผู้ถือหุ้นกับการเปิดเผยข้อมูล 
3 ประเภท ได้แก่ รายงานประจ าปี รายงานรายไตรมาสและข้อมูลสาธารณะอ่ืน และการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้น  
 มีนักวิเคราะห์จ านวนมากติดตาม ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น และระยะเวลา
การศึกษาที่ยาวขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นทุนของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อ
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สรุปการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษารวบรวมวิเคราะห์การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ

ของข้อมูลทางบัญชีและต้นทุนของเงินทุน ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 
100 รายละเอียดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น และ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ   

2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น และ
ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี 
SET 100   

ทั้งนี้ยังพบว่าความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดโดยมุมมองด้านความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ส่วนของผู้ถือหุ้น และต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนักและเป็นความสัมพันธ์ทางบวกกับต้นทุนของหนี้สิน ต้นทุนของส่วนของผู้ ถือหุ้ น  
และต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักหรือมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี 

ในปัจจุบันมีการขยายตัวของการค้าการลงทุนโดยบริษัทข้ามชาติจ านวนมากท าให้ตลาด
หลักทรัพย์ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลกเกิดการขยายตัว รวมถึงมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักลงทุนข้ามชาติ 
ส่งผลท าให้มีความต้องการใช้งบการเงินเพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 
งานวิจัยในอดีตที่ผ่านมาได้มีการศึกษาถึงความส าคัญของข้อมูลบัญชีที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ 
ผลการวิจัยส่วนใหญ่ได้ผลที่สอดคล้องกันว่าข้อมูลบัญชีหลายตัว เช่น ก าไรสุทธิ ราคาตามบัญชี  
และกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์ต่อราคาหลักทรัพย์ งานวิจัยเหล่านี้ช่วยบอกเป็นนัยได้ว่าข้อมูลบัญชี
ที่นักบัญชีจัดท าขึ้นเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงิน ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงได้
ศึกษาถึงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน  
ซึ่งต้นทุนของเงินทุนจะวัดโดย ต้นทุนหนี้สิน ต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น และต้นทุนถัวเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก และศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี  นอกจากนี้ 
นักลงทุนสามารถน าผลที่ได้จากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้าน 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุนใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์กิจการ
ประกอบการตัดสินใจ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน  

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Apergis et al. (2011) ได้ศึกษาคุณภาพของข้อมูล
ทางการบัญชีและต้นทุนของเงินทุน โดยใช้ โมเดล CAPM พบว่าคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับต้นทุนทางการเงิน แต่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม กล่าวคือเมื่อบริษัทมี  
การเพ่ิมคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี จะส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของบริษัทลดลง ในขณะที่ถ้าคุณภาพ
ของข้อมูลทางบัญชีลดลง จะส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของต้นทุนเงินทุนของบริษัท ซึ่งผลการศึกษา
ความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมี
ความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
กลุ่มดัชนี SET 100 พบว่าไมม่ีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของหนี้สิน ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์กลุ่มดัชนี SET 100  ซึ่งตรงกับการศึกษาของ Lambert (2006) ศึกษาการเปิดเผยข้อมูล
การบัญชีและต้นทุนของเงินทุน โดยการใช้โมเดล CAPM และใช้หลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดมี
ความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจนส่งผลให้การเพ่ิมขึ้นของคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีจะน าไปสู่การลด
ต้นทุนของเงินทุน 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมอง
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกันกับ
การศึกษาของ Chen et al. (2003) ได้ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการก ากับดูแลกิจการ 
(การเปิดเผยข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของการวัดระดับการก ากับดูแลกิจการ) กับต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือ
หุ้นในตลาดทุนเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีสภาพแวดล้อมส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับต้นทุนของ
เงินทุนของบริษัทในประเทศบราซิล พบว่าคุณภาพของก าไรที่สูงสามารถลดต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือ
หุ้นได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Botosan & Plumlee (2002) ขยายงานวิจัยของ Botosan 
(1997) โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนคาดการณ์ของเงินทุนจากผู้ถือหุ้นกับการเปิดเผยข้อมูล 
3 ประเภท ได้แก่ รายงานประจ าปี รายงานรายไตรมาสและข้อมูลสาธารณะอ่ืน และการเปิดเผย
ข้อมูลของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท โดยตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีจ านวนเพ่ิมขึ้น  
 มีนักวิเคราะห์จ านวนมากติดตาม ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่หลากหลายมากขึ้น และระยะเวลา
การศึกษาที่ยาวขึ้น ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าต้นทุนของเงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเมื่อ
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กระแสเงินสดเหล่านี้ทั้งกระแสเงินสดทั้งหมดในตลาด งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีจะน าไปสู่การลดต้นทุนของเงินทุนที่ชัดเจน  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่าง
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์ 
กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งตรงกันกับการศึกษาของ Fernandez (2015) ศึกษานิยามความ
เข้าใจผิดและข้อผิดพลาดของ WACC ว่าเป็นอัตราที่ต้องลดกระแสเงินอิสระเพ่ือให้ได้ผลเช่นเดียวกับ
ในการประเมินโดยใช้กระแสเงินสดของส่วนของผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
ที่ต้องการ (Ke) และ WACC ไม่ใช่ต้นทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ แต่เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
ต้นทุนและผลตอบแทนที่ต้องการ เพ่ืออ้างถึง WACC ว่าเป็นต้นทุนของเงินทุนอาจท าให้เข้าใจผิด
เน่ืองจากไม่ใช่ค่าใช้จ่าย และ Fernandez (2007) ศึกษาความส าคัญของบริษัทที่มุ่งเน้นโครงสร้าง
เงินทุนท าให้มีการประเมินมูลค่าที่อยู่ ระหว่างหนี้สินคงที่และมูลค่าตลาดคงที่  หากบริษัท 
มีการตั้งเป้าหมายในแง่ของมูลค่าตลาดจะมีมูลค่าน้อยกว่าหากเป้าหมายมีส่วนร่วม ในแง่มูลค่าตาม
บัญชี ผลการศึกษาพบว่าหนี้สินมีความสัมพันธ์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มากกว่ามูลค่าตลาด
ของพวกเขา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของ

ข้อมูลทางบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานทางการเงินเนื่องจากบริษัทที่มีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีสูงจะท าให้
มีต้นทุนทางการเงินต่ า 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเฉพาะกลุ่ม SET 100 ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีบริบท  
ที่แตกต่างกัน 

2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ของ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับ ต้นทุนของ
เงินทุนเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงอิทธิพลของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อต้นทุน
ทางการเงิน โดยการใช้สถิติข้ันสูงขึ้น เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย 
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คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีสูงขึ้น ซึ่งผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัด
ในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100   

ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมอง  
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งตรงกันกับ
การศึกษาของ Botosan (1997) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีกับ
ต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือหุ้น (Cost of Equity) โดย Botosan วัดระดับการเปิดเผยข้อมูลจาก
จ านวนการเปิดเผยข้อมูล โดยสมัครใจ ในรายงานประจ าปี ค.ศ. 1990 ของบริษัทจ านวน 122 ราย 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มของบริษัทที่มีจ านวนนักวิเคราะห์ที่ติดตามน้อยรายและบริษัทที่มีการเปิดเผย
ข้อมูลที่มากกว่ามีความสัมพันธ์กับต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือหุ้นที่สูงกว่า แต่ส าหรับบริษัทที่มี
นักวิเคราะห์จ านวนมาก ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระดับการเปิดเผยข้อมูลกับ
ต้นทุนของเงินทุนจากผู้ถือหุ้น ซึ่ง Botosan คาดว่าผลท่ีเกิดขึ้นอาจเกิดจากการที่ระดับการเปิดเผย
ข้อมูลที่น ามาจากรายงานประจ าปีไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีพอส าหรับระดับการเปิดเผยข้อมูล
โดยรวมและการศึกษาของ Lopes & De Alencar (2008) พบว่า งานวิจัยของ Botosan (1997) 
อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมการเปิดเผยข้อมูลระดับสูงของบริษัทในสหรัฐอเมริกา จึงตั้งสมมติฐานว่า
ในสภาพแวดล้อมการเปิดเผยข้อมูลระดับองค์กรมีความแปรปรวนในแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทั่วทั้ง
บริษัทจะมีขนาดใหญ่กว่าในสหรัฐอเมริกาและจะส่งผลให้นโยบายการเปิดเผยข้อมูลโดยสมัครใจมีผล
เพ่ิมขึ้น การใช้ดัชนีการเปิดเผยข้อมูลของบราซิล (BCDI) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ ผลการวิจัยพบว่า
สมมติฐานการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากกับต้นทุนของเงินทุนของผู้ถือหุ้น 

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมอง
ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีความสัมพันธ์กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งตรงกันกับ
การศึกษาของ Lambert et al.  (2006) ศึกษาการเปิดเผยข้อมูลการบัญชีและต้นทุนของเงินทุน โดย
การใช้โมเดล CAPM และใช้หลักทรัพย์ที่มีกระแสเงินสดมีความสัมพันธ์กันอย่างชัดเจน แสดงให้เห็น
ว่าคุณภาพของข้อมูลการบัญชีสามารถส่งผลต่อต้นทุนของเงินท้ังทางตรงและทางอ้อม ผลกระทบ
ทางตรงเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้นช่วยลดความผันแปรของบริษัทที่มี  
การประเมินผลกบักระแสเงินสดของบริษัทอ่ืนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ ส่วนผลกระทบทางอ้อมเกิดขึ้น
เนื่องจากจากเปิดเผยข้อมูลที่มีคุณภาพสูงขึ้นมีผลต่อการตัดสินใจที่แท้จริงของบริษัท ซึ่งอาจมี  
การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับความแปรปรวนของ
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กระแสเงินสดเหล่านี้ทั้งกระแสเงินสดทั้งหมดในตลาด งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าการเพ่ิมขึ้นของ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีจะน าไปสู่การลดต้นทุนของเงินทุนที่ชัดเจน  

ผลการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่าง
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่วัดในมุมมองด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่มีความสัมพันธ์ 
กับต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก ซึ่งตรงกันกับการศึกษาของ Fernandez (2015) ศึกษานิยามความ
เข้าใจผิดและข้อผิดพลาดของ WACC ว่าเป็นอัตราที่ต้องลดกระแสเงินอิสระเพ่ือให้ได้ผลเช่นเดียวกับ
ในการประเมินโดยใช้กระแสเงินสดของส่วนของผู้ถือหุ้นตามอัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
ที่ต้องการ (Ke) และ WACC ไม่ใช่ต้นทุนหรือผลตอบแทนที่ต้องการ แต่เป็นค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของ
ต้นทุนและผลตอบแทนที่ต้องการ เพ่ืออ้างถึง WACC ว่าเป็นต้นทุนของเงินทุนอาจท าให้เข้าใจผิด
เน่ืองจากไม่ใช่ค่าใช้จ่าย และ Fernandez (2007) ศึกษาความส าคัญของบริษัทที่มุ่งเน้นโครงสร้าง
เงินทุนท าให้มีการประเมินมูลค่าที่อยู่ ระหว่างหนี้สินคงที่และมูลค่าตลาดคงที่  หากบริษัท 
มีการตั้งเป้าหมายในแง่ของมูลค่าตลาดจะมีมูลค่าน้อยกว่าหากเป้าหมายมีส่วนร่วม ในแง่มูลค่าตาม
บัญชี ผลการศึกษาพบว่าหนี้สินมีความสัมพันธ์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์มากกว่ามูลค่าตลาด
ของพวกเขา 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพของ

ข้อมูลทางบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานทางการเงินเนื่องจากบริษัทที่มีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีสูงจะท าให้
มีต้นทุนทางการเงินต่ า 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยเฉพาะกลุ่ม SET 100 ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจจะศึกษาตัวอย่างจากบริษัทจดทะเบียน 
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแยกเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีบริบท  
ที่แตกต่างกัน 

2. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะความสัมพันธ์ของ คุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับ ต้นทุนของ
เงินทุนเท่านั้น ดังนั้นการวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษาถึงอิทธิพลของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อต้นทุน
ทางการเงิน โดยการใช้สถิติข้ันสูงขึ้น เช่น การวิเคราะห์สมการถดถอย 
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แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ  
กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาแนวทาง  
การพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกกรณีศึกษาโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2  
เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
บ้านบางแค มาใช้ในการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลจากสถานบริการระยะยาวจ านวน 145 แห่ง ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์ข้ อมูล
ด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นบริการที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงยืนยัน พบว่า ขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
โมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 16.10 df = 12, P-value 
= .187 2/df = 1.341 CFI = .99 IFI = .99 GFI = .98 AGFI = .91 RMSEA = .049 SRMR = .011) 
แนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการส าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ การให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในลักษณะการดูแล  

162 

เอกสารอ้างอิง 
Apergis, N. et al. (2011). Accounting Information and Cost of Capital: A Theoretical 

Approach. Journal of Modern Economy, 2011(2), 589-596. 
Barth, M. E. (2000). Valuation-Based Accounting Research: Implications for Financial 

Reporting and Opportunities for Future Research. Accounting and Finance,  
40(1), 7-31. 

Biddle, G. C., Hilary, G. & Verdi, R. S. (2009). How Does Financial Reporting Quality 
Related to Investment Efficiency. Journal of Accounting and Economics, 
48,(2-3), 112-131.  

Botosan, C. (1997). Disclosure Level on the Cost of Equity Capital. Accounting 
Review, 72(3), 323-349. 

Botosan, C. & Plumlee, M. (2002). A Re-examination of Disclosure Level and the 
Expected Cost of Equity Capital. Journal of Accounting Research, 40(1),  
21-40. 

Chen, K. et al. (2003). Disclosure, Corporate Governance, and the Cost of Equity 
Capital: Evidence from Asia’s Emerging Markets. Retrieved July 15, 2019 
from http://ssrn.com.422000. 

Fernandez, P. (2007). A More Realistic Valuation: APV and WACC with Constant Book 
Leverage Ratio. Journal of Applied Finance, 17(2), 13-20. 

Fernandez, P. (2015). WACC: Definition, Misconceptions and Errors. Retrieved  
August 18, 2019 from https://ssrn.com/abstract=1620871. 

Francis, J. et al. (2004). Cost of Equity and Earnings Attributes. The Accounting 
Review, 79(4), 967-1010. 

Lambert, R. et al. (2006). Accounting Information, Disclosure, and the Cost of 
Capital. Retrieved February 12, 2019 from 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=823504. 

Lopes, A. B. & De Alencar, R. C. (2008). Disclosure and Cost of Equity Capital in 
Merging Markets: The Brazilian Case. The International Journal of 
Accounting, 45(4), 443-464. 

  

162 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



163 

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ  
กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

Guildline for the Development of Service Innovation Capabilities for  
the Elderly A Case Study of Institutional Long-Term Care in Bangkok 

 
จิระพงค์ เรืองกุน 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
Jirapong Ruanggoon 

Faculty of Management Science, Dhonburi Rajabhat University 
Corresponding Author E-mail: jirapong.r@dru.ac.th 

(Received: June 23, 2020; Accepted: August 25, 2020) 
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ
ส าหรับผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาแนวทาง  
การพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเอกสาร และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือกกรณีศึกษาโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2  
เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 
บ้านบางแค มาใช้ในการวิจัยเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ
เก็บข้อมูลจากสถานบริการระยะยาวจ านวน 145 แห่ง ด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย วิเคราะห์ข้ อมูล
ด้วยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 

 ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
เป็นบริการที่ครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
เชิงยืนยัน พบว่า ขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการเสริมสร้างขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
โมเดลการวิจัยที่พัฒนาขึ้นนั้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2= 16.10 df = 12, P-value 
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บทน า 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ, 2562) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม ดังนั้นครอบครัว
และองค์การในภาคส่วนต่าง ๆ จ าเป็นต้องเตรียมพร้อม หาแนวทางวางมาตรการสร้างความม่ันคง
ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นครอบครัว คือ บุตรหลานและญาติ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่ครอบครัวไทยมีลูกน้อยลงหรือไม่มีลูก ประกอบกับอายุเฉลี่ยของ
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังเป็น
จ านวนมาก ท าให้การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวเริ่มมีข้อจ ากัด (วรเวศม์ สุวรรณระดา , 2559) 
ประกอบกับแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยลดลงต่ ากว่าระดับทดแทนเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2535 และยังพบว่าสตรีไทยมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึ้นและแต่งงานช้าลง (สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ 
และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) นอกจากนี้ อัตราส่วนศักยภาพในการเกื้อหนุนผู้สูงวัย (Potential 
Support Ratio) มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยแรงงานท่ีสามารถดูแลเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุนั้นลดลง ท าให้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้นประชากรวัยแรงงาน
ยังตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าบทบาทเชิงซ้อน (Sandwich Roles) คือ ต้องรับบทบาทหลายด้าน  
ทั้งบทบาทของการเป็นภรรยา แม่บ้าน และการท างานเพ่ือหารายได้ไปพร้อมกัน ส่งผลให้บุตรหลาน
หรือญาติดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เต็มที่ (สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ , 2553; สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์, 2556) ดังนั้น ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งวรเวศม์ สุวรรณระดา (2559) พบว่า ครอบครัวไทยมีการใช้บุคคลนอกครอบครัวมาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และมีระบบการดูแลระยะยาวเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของศิริพันธุ์  
สาสัตย์ และคณะ (2552) พบว่า การพ่ึงพาของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานบริการนั้นพบมาก
ขึ้น ทั้งสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สถานบริบาล และบ้านพัก
คนชรา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สถานบริการส าหรับผู้สูงอายุเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงประสบปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง
พฤติกรรมการด ารงชีวิต กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ให้บริการภาคเอกชนท าหน้าที่ในการดูแล
ระยะยาวแก่ผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากถึง 161 แห่ง (เอลเดอร์แคร์ ไทยแลนด์ , 2561) และหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาลที่รับดูแลระยะยาว สถานบริบาล ศูนย์จัดส่งผู้ดูแล และสถานสงเคราะห์
ในลักษณะศูนย์บริการ สถานบริการเหล่านี้อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในเรื่องการให้บริการ
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แบบองค์รวม และการยกระดับขีดความสามารถองค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และ  
ขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ 
 
ค าส าคัญ: บริการผู้สูงอายุ ขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ สถานบริการดูแลระยะยาว 
 
Abstract 

The aim of this study was to 1) study the pattern of institutional long-term care 
in Bangkok 2) confirmatory factor analysis of service innovation capability of 
institutional long-term care in Bangkok, and 3) study the guideline of innovative 
capabilities for entrepreneurs’ institutional long-term care in Bangkok. The researchers 
conducted document research and quantitative research. Kluaynamthai 2 Hospital, 
The Senior, Golden Life Center Nursing Home and Social Development Center for 
Elderly People at Baan Bangkae were used in document research. Quantitative data 
collected from 145 institutional long-term care. Content analysis and confirmatory 
factor analysis were used for data analysis. 

The results showed that the characteristics of institutional long-term care in 
Bangkok have a comprehensive range of physical, mental, social and economic 
services. Organization capabilities, marketing capabilities, and human resources 
capability were a component of service innovation capabilities. The research model 
developed is consistent with the empirical data (2= 16.10  df = 12 , P-value = .187 
2/df = 1.341 CFI = .99 IFI = .99 GFI = .98 AGFI = .91 RMSEA = .049 SRMR = .011) 
Guidelines for the development of service innovation capabilities for institutional long-
term care in Bangkok, including the provision of elderly services for long-term care 
facilities in the form of holistic care and the development of service innovation requires 
the enhancing of organizational capabilities, marketing capability and human resource 
capabilities should be provided.  
 
Keywords: Service for Elderly, Service Innovation Capabilities,  

Institutional Long-Term Care 
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บทน า 
การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยจะเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (กรมกิจการ

ผู้สูงอายุ, 2562) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวม ดังนั้นครอบครัว
และองค์การในภาคส่วนต่าง ๆ จ าเป็นต้องเตรียมพร้อม หาแนวทางวางมาตรการสร้างความมั่นคง
ให้กับผู้สูงอายุ ซึ่งผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุยังคงเป็นครอบครัว คือ บุตรหลานและญาติ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการที่ครอบครัวไทยมีลูกน้อยลงหรือไม่มีลูก ประกอบกับอายุเฉลี่ยของ
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยที่เปลี่ยนไปในลักษณะที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังเป็น
จ านวนมาก ท าให้การดูแลผู้สูงอายุโดยครอบครัวเริ่มมีข้อจ ากัด (วรเวศม์ สุวรรณระดา , 2559) 
ประกอบกับแนวโน้มอัตราเจริญพันธุ์รวมของไทยลดลงต่ ากว่าระดับทดแทนเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.  
2535 และยังพบว่าสตรีไทยมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึ้นและแต่งงานช้าลง (สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ 
และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ, 2553) นอกจากนี้ อัตราส่วนศักยภาพในการเกื้อหนุนผู้สูงวัย (Potential 
Support Ratio) มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าประชากรวัยแรงงานท่ีสามารถดูแลเกื้อหนุน
ผู้สูงอายุนั้นลดลง ท าให้ความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุลดน้อยลง ยิ่งไปกว่านั้นประชากรวัยแรงงาน
ยังตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่าบทบาทเชิงซ้อน (Sandwich Roles) คือ ต้องรับบทบาทหลายด้าน  
ทั้งบทบาทของการเป็นภรรยา แม่บ้าน และการท างานเพ่ือหารายได้ไปพร้อมกัน ส่งผลให้บุตรหลาน
หรือญาติดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เต็มที่ (สัมฤทธิ์ ศรีธ ารงสวัสดิ์ และกนิษฐา บุญธรรมเจริญ , 2553; สมศักดิ์ 
ชุณหรัศมิ์, 2556) ดังนั้น ความต้องการในการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการจึงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
ซึ่งวรเวศม์ สุวรรณระดา (2559) พบว่า ครอบครัวไทยมีการใช้บุคคลนอกครอบครัวมาเป็นผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ และมีระบบการดูแลระยะยาวเพ่ิมสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยที่ผ่านมาของศิริพันธุ์  
สาสัตย์ และคณะ (2552) พบว่า การพ่ึงพาของผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลของสถานบริการนั้นพบมาก
ขึ้น ทั้งสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย สถานบริบาล และบ้านพัก
คนชรา ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า สถานบริการส าหรับผู้สูงอายุเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทส าคัญในการรองรับ
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย  

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และรูปแบบการด าเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
ไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงประสบปัญหาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ รวมทั้ง
พฤติกรรมการด ารงชีวิต กรุงเทพมหานครเป็นพ้ืนที่ที่มีผู้ให้บริการภาคเอกชนท าหน้าที่ในการดูแล
ระยะยาวแก่ผู้สูงอายุเป็นจ านวนมากถึง 161 แห่ง (เอลเดอร์แคร์ ไทยแลนด์ , 2561) และหลากหลาย
ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาลที่รับดูแลระยะยาว สถานบริบาล ศูนย์จัดส่งผู้ดูแล และสถานสงเคราะห์
ในลักษณะศูนย์บริการ สถานบริการเหล่านี้อยู่ในภาวะที่ต้องเผชิญกับการแข่งขันในเรื่องการให้บริการ
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ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ Hertog 
(2000) ผลการวิจัยที่ได้น ามาเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับ
ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเอกสาร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ท าการศึกษาลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถาน
บริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ คือ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถาน
บริการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิต สถานบริบาล และบ้านพักคนชรา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และ โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2 สถานบริการดูแลระยะยาวที่เลือกมานี้เป็นสถานบริการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
การให้บริการผู้สูงอายุ ประกอบกิจการมาอย่างยาวนาน และมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก เก็บข้อมูล
จากรายงานงานวิจัย บทความจากวารสาร รายงานประจ าปีของสถานบริการดูแลระยะยาว ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสถานบริการดูแลระยะยาว ข้อมูลที่ได้
นั้นได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ให้รหัส จ าแนก จัดกลุ่ม และหาความหมายเพ่ือสรุปถึงลักษณะบริการ
ดูแลระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริการผู้สูงอาย ุ

 

ร่างกาย 
 

จิตใจ 

 

สังคม 
 

เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 

ขีดความสามารถองค์การ 

ขีด
ความสามารถ
ทางการตลาด 

ขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ผู้สูงอายุที่คอ่นข้างรุนแรง กลายเป็นปัญหาส าคัญท าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน เพ่ือความอยู่รอดและเจริญเติบโต นอกจากนี้สถานประกอบการยังต้องเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีที่เข้ามากดดันการด าเนินงาน ดังนั้น
สถานประกอบการจึงต้องอาศัยนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในทุกมิติ (ทัศนีย์ ญาณะ, 2557)  

นวัตกรรมท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แต่การสร้างสรรค์นวัตกรรม
ให้เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องยาก จ าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนรู้
ขององค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการรับมือกับสภาพแวดล้อม (พยัต วุฒิรงค์ , 2562)  
ซึ่งสอดคล้องกับผลงานของ Hertog (2000) สะท้อนให้เห็นว่าในการพัฒนานวัตกรรมบริการ
จ าเป็นต้องอาศัยขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรมนุษย์ อย่างไรก็ตามในการพัฒนาขีดความสามารถทั้ง 3 ประการดังกล่าวนี้ยังไม่มี
แนวทางชัดเจนว่าควรมีการด าเนินการอย่างไร ควรมีวิธีปฏิบัติ (Practice) ใดบ้างจึงจะท าให้ 
การพัฒนานวัตกรรมบริการประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ที่เกี่ยวกับการสร้าง
ขีดความสามารถนวัตกรรมมีจ ากัด และยังไม่มีข้อสรุปที่เห็นตรงกันว่าในการพัฒนาขีดความสามารถ
นวัตกรรมต้องอาศัยองค์ประกอบอะไรบ้าง (Schartinger, 2013; พยัต วุฒิรงค์, 2562) ข้อจ ากัดนี้เป็น
ช่องว่างขององค์ความรู้ที่ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติม ความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
นวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานบริการดูแล
ระยะยาวในภูมิภาคอ่ืน ๆ อันจะท าให้ผู้สูงอายุของไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร  
2. เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับ

ผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้ประกอบการ

สถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาลักษณะบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุด้าน

ร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ วิเคราะห์ขีดความสามารถนวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแล
ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ตามองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ขีดความสามารถขององค์การ  
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ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวคิดของ Hertog 
(2000) ผลการวิจัยท่ีได้น ามาเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับ
ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ดังกรอบแนวคิดการวิจัยในภาพที่ 1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเอกสาร เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 1 ท าการศึกษาลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถาน
บริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 4 รูปแบบ คือ สถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถาน
บริการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิต สถานบริบาล และบ้านพักคนชรา ได้แก่ ศูนย์พัฒนาการจัด
สวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เดอะซีเนียร์ ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม และ โรงพยาบาล
ผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2 สถานบริการดูแลระยะยาวที่เลือกมานี้เป็นสถานบริการที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีในเรื่อง
การให้บริการผู้สูงอายุ ประกอบกิจการมาอย่างยาวนาน และมีผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก เก็บข้อมูล
จากรายงานงานวิจัย บทความจากวารสาร รายงานประจ าปีของสถานบริการดูแลระยะยาว ข่าวจาก
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจากเว็บไซต์และเฟสบุ๊กของสถานบริการดูแลระยะยาว ข้อมูลที่ได้
นั้นได้ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ให้รหัส จ าแนก จัดกลุ่ม และหาความหมายเพ่ือสรุปถึงลักษณะบริการ
ดูแลระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บริการผู้สูงอาย ุ

 

ร่างกาย 
 

จิตใจ 

 

สังคม 
 

เศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขีดความสามารถนวตักรรมบริการ 

ขีดความสามารถองค์การ 

ขีด
ความสามารถ
ทางการตลาด 

ขีดความสามารถ
ทางทรัพยากรมนุษย์ 

แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
กรณีศึกษาสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ในการแปลผล ผู้วิจัยพิจารณาความส าคัญของตัวแปรจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  

ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ 3 นั้นผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมายกร่างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับ
ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรมจ านวน 5 ท่าน ประเมินร่างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ
เพ่ิมเติม ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของสถาน
บริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า ลักษณะบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นบริการที่ครอบคลุม
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา รูปแบบสถานบริการ ลักษณะบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2 สถานดูแลระยะยาว
ในโรงพยาบาล 

✓ ✓ ✓  

เดอะซีเนียร์ สถานบริการให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต 

✓ ✓ ✓  

ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานบริบาล ✓ ✓ ✓  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 

บ้านพักคนชรา ✓ ✓ ✓ ✓ 

   
1.1 บริการด้านร่างกาย ได้แก่ การประเมินสุขภาพก่อนรับเข้าดูแล บริการพยาบาล

พ้ืนฐาน กายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่เป็นไปตามภาวะสุขภาพ 
เช่น ผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายอาหาร เป็นต้น 
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การวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ที่ 2 ประชากรคือ สถานบริการดูแลระยะยาวใน
เขตกรุงเทพมหานคร ทั้งสิ้น 161 แห่ง (เอลเดอร์แคร์ ไทยแลนด์, 2561) ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
ผู้จัดการสถานบริการดูแลระยะยาว ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้พิจารณาจากอัตราส่วน 10-20  
ต่อ 1 ตัวแปรสังเกตได้ (Hair et al., 2019) โดยตัวแปรใช้ในการวิจัยประกอบด้วยขีดความสามารถ
องค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ มีตัวแปรสังเกตได้
จ านวน 12, 12 และ 12 ตัวแปร ตามล าดับ ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอจึงอยู่ที่ 120-240 
ตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม พัฒนาขึ้นจากการทบทวน
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ โดยมีองค์ประกอบ 
คือ ขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากร
มนุษย์ ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยด้วยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) เกณฑ์ประเมินค่า IOC มีค่ามากกว่า .70 ขึ้นไป โดยพบว่า ข้อค าถามส่วนใหญ่มีค่าผ่าน
เกณฑ์ ส่วนข้อค าถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีอยู่จ านวน 5 ข้อนั้น ผู้วิจัยได้ปรับปรุงใหม่ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
แนะน า จากนั้นจึงน าไปท าการทดลองแบบสอบถาม (Tryout) เพ่ือทดสอบความน่าเชื่อถือ 
(Reliability) ด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค พบว่า ตัวแปรมีค่าผ่านเกณฑ์ 
ที่ยอมรับได้คือ มีค่าตั้งแต่ .70 ขึ้นไป (ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี, 2561)  

รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ได้ 145 แห่ง ตัวอย่างที่ได้มาประกอบด้วย
สถานบริบาล ร้อยละ 66.20 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตของผู้สูงอายุ 
ร้อยละ 24.8 และสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล ร้อยละ 9.0 ส่วนบ้านพักคนชรานั้นมีเพียง 
แห่งเดียว คือ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมนั้นไม่ได้รับแบบสอบถามกลับคืน อย่างไรก็ตามผู้วิจัย
ได้ท าการวิจัยเอกสารในส่วนของบ้านพักคนชรานี้คู่ขนานไว้ด้วยแล้ว ข้อมูลที่ได้มาได้ท าการวิเคราะห์
โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) โมเดลที่ท าการศึกษาเป็นประเมินตัวชี้วัดสะท้อน 
(Reflective Assessment) ท าการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง 
เพ่ือตรวจสอบการกระจายตัวปกติของข้อมูล พบว่า ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์นั้นมีการกระจายที่ปกติ 
หลังจากนั้นจึงเริ่มวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผู้วิจัยจึงท าการการประมาณค่าพารามิเตอร์ โดยใช้
วิธี Maximum Likelihood ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Model Fit) โดยพิจารณาค่าไค-สแควร์ (2– test) ค่าสัดส่วน 2/df ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง 
(GFI) ดัชนีความสอดคล้องที่ปรับแก้ (AGFI) ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI)  
ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA) และค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อน 
(SRMR) ผู้วิจัยปรับโมเดลตามที่ค่าดัชนีการปรับแก้ (Modification Index: MI) ได้แนะน าไว้ อนึ่ง 
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ในการแปลผล ผู้วิจัยพิจารณาความส าคัญของตัวแปรจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) 
และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2)  

ส าหรับวัตถุประสงค์ที่ 3 นั้นผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารและการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันมายกร่างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับ
ผู้ประกอบการสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร หลังจากนั้นได้น าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านนวัตกรรมจ านวน 5 ท่าน ประเมินร่างแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
พร้อมกันนี้ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ
เพ่ิมเติม ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เนื้อหา สรุปถึงแนวทางการพัฒนานวัตกรรมบริการของสถาน
บริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย 
พบว่า ลักษณะบริการของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นบริการที่ครอบคลุม
ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรณีศึกษา รูปแบบสถานบริการ ลักษณะบริการส าหรับผู้สูงอายุ 
ร่างกาย จิตใจ สังคม เศรษฐกิจ 

โรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2 สถานดูแลระยะยาว
ในโรงพยาบาล 

✓ ✓ ✓  

เดอะซีเนียร์ สถานบริการให้ความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิต 

✓ ✓ ✓  

ศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม สถานบริบาล ✓ ✓ ✓  
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค 

บ้านพักคนชรา ✓ ✓ ✓ ✓ 

   
1.1 บริการด้านร่างกาย ได้แก่ การประเมินสุขภาพก่อนรับเข้าดูแล บริการพยาบาล

พ้ืนฐาน กายภาพบ าบัด และกิจกรรมบ าบัด บริการเกี่ยวกับการดูแลรักษาที่เป็นไปตามภาวะสุขภาพ 
เช่น ผู้สูงอายุที่มีแผลกดทับ ผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ และผู้สูงอายุที่ต้องให้อาหารทางสายอาหาร เป็นต้น 
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.98 

.88 

.78 

.86 

.69 

.56 

.78 

.62 

.64 

.79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2= 16.10: df = 12 P-value = .187 2/df = 1.341, CFI = .99 IFI = .99 GFI = .98 AGFI = .91  
RMSEA = .049 SRMR = .011 
 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
 

 ตัวแปรทั้ง 3 สามารถพยากรณ์ขีดความสามารถนวัตกรรมได้สูง มีค่าสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .96 .97 และ .98 ตามล าดับ โดยมีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) 
และค่าดัชนีต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ โมเดลทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันดีมาก 
(Model Fit) เมื่อพิจารณาท่ีองค์ประกอบย่อย พบว่า กระบวนการ การด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติ 
ที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ มีผลในตารางที่ 2 
 
 
 
 
 

.99 
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การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด 

ความผูกพนักับลกูค้า 

การสร้างความเชื่อมโยงกับพนัธมิตร 

ขีดความสามารถ
ทางทรัพยากร

มนุษย์ 

ขีดความสามารถ
ทางการตลาด 

 

ขีดความสามารถ
นวัตกรรมบริการ 

ขีดความสามารถ
ขององคก์าร 

การเรียนรู ้

กระบวนการ 

คุณภาพ 

วิธีปฏิบัติเพื่อให้พนกังานมีส่วนรว่ม 

วิธีปฏิบัติเพื่อจูงใจพนกังาน 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ ทกัษะ 
ความสามารถของพนกังาน 
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บริการด้านร่างกายยังครอบคลุมการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การแต่งตัว การเข้าห้องน้ า การเคลื่อนย้าย 
และการเข้าห้องน้ า เป็นต้น รวมทั้งบริการด้านโภชนาการเพ่ือสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ บริการเหล่านี้
พบได้ทั้งในสถานดูแลระยะยาวในโรงพยาบาล สถานบริการให้ความช่วยเหลือในการด ารงชีวิต สถาน
บริบาล และบ้านพักคนชรา  

1.2 บริการด้านจิตใจ มีขึ้นเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพจิต ส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการใช้
กิจกรรมบ าบัดเพ่ือให้ผู้สูงอายุไม่เครียด ผ่อนคลาย และมีจิตใจที่แจ่มใส เช่น การออกก าลังกาย 
กลุ่ม ศิลปะบ าบัด สันทนาการบ าบัด ดนตรีบ าบัด การเล่นเกม และการท่องเที่ยว เป็นต้น  

1.3 บริการด้านสังคม มีขึ้นเพ่ือให้ผู้สูงอายุได้มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
พูดคุยประสบการณ์ และเสริมสร้างความหมายของชีวิต ตัวอย่างที่น่าสนใจ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุของ
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  

1.4 บริการด้านเศรษฐกิจ ปรากฏให้เห็นเฉพาะที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม
ผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นลักษณะของการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ฝึกสอนงาน
ประดิษฐ์ดอกไม้ ท าเครื่องหอม ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเย็บปักถักร้อย ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นได้น าไป
จ าหน่ายสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุ รวมทั้งยังมีบริการจัดท าพินัยกรรมให้กับผู้สูงอายุด้วย 

ลักษณะบริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวทั้ง 4 รูปแบบ พบว่า สถานบริการมี
การให้บริการที่เหมือนกัน คือ บริการที่คลุมด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ขณะที่บริการที่แตกต่าง
ออกไป ได้แก่ บริการด้านเศรษฐกิจ ซึ่งพบเฉพาะที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้าน 
บางแค โดยได้จัดฝึกทักษะด้านอาชีพ เช่น งานประดิษฐ์ดอกไม้ ท าเครื่องหอม แปรรูปสมุนไพร และ
งานหัตกรรม เป็นต้น  

นอกจากนี้ กิจกรรมที่น่าสนใจของการให้บริการผู้สูงอายุ เช่น การให้บริการดูแลผู้สูงอายุแบบ
ไป-กลับ (Day Care) กิจกรรมฝึกสมองส าหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาด้านความจ า และการตรวจรักษา
ผู้สูงอายุที่บ้านของโรงพยาบาลผู้สูงอายุกล้วยน้ าไท 2 บริการท าบุญตักบาตร เล่นเกม และกิจกรรม
กลุ่มสัมพันธ์ของผู้สูงอายุโดยเดอะซีเนียร์ และบริการดนตรีบ าบัด โดยติดตั้งระบบเคร่ืองเสียงภายใน
ตัวอาคารของศูนย์โกลเด้นไลฟ์ เนอร์สซิ่งโฮม เป็นต้น 

 2. องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแล
ระยะยาว 

   ผลการวิเคราะห์ พบว่า ขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทางการตลาด และ
ขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของขีดความสามารถนวัตกรรม
บริการ ดังแสดงในภาพที่ 2  
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2= 16.10: df = 12 P-value = .187 2/df = 1.341, CFI = .99 IFI = .99 GFI = .98 AGFI = .91  
RMSEA = .049 SRMR = .011 
 
ภาพที่ 2 องค์ประกอบเชิงยืนยันโมเดลขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ 
 

 ตัวแปรทั้ง 3 สามารถพยากรณ์ขีดความสามารถนวัตกรรมได้สูง มีค่าสัมประสิทธิ์ 
การพยากรณ์ (R2) เท่ากับ .96 .97 และ .98 ตามล าดับ โดยมีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) 
และค่าดัชนีต่าง ๆ ผ่านเกณฑ์ โมเดลทางทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสอดคล้องกันดีมาก 
(Model Fit) เมื่อพิจารณาที่องค์ประกอบย่อย พบว่า กระบวนการ การด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติ 
ที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ มีผลในตารางที่ 2 
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องค์ประกอบ กระบวนการ การด าเนินงาน  
และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ 

β S.E. R2 

ขีด
ความสามารถ
ทาง
ทรัพยากร
มนุษย์ 

วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
ความรู้ 
ทักษะ และ
ความสามารถ
ของพนักงาน 

คัดเลือกพนักงานท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสม และมีทักษะ
การให้บริการผูสู้งอายุเข้ามาร่วมงาน 

.73 .056 .54 

พัฒนาพนักงานให้สามารถบริการผู้สูงอายไุด้ตรง
ความต้องการ 

.79 .028 .63 

วิธีปฏิบัติ
เพื่อให้
พนักงานมี
ส่วนร่วม 

เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรคส์ิ่งใหม่เพื่อบริการ
ผู้สูงอาย ุ

.97 .065 .94 

เสรมิสร้างประสบการณ์ท างานใหก้ับพนักงานเพื่อให้
สามารถบริการผูสู้งอาย ุ

.78 .036 .59 

วิธีปฏิบัติเพื่อ
จูงใจพนักงาน 

การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานเด่น 

.93 .042 .86 

รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถสงูด้านการให้บริการ
ผู้สูงอาย ุ

.81 .047 .66 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน .81 .045 .65 
 
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า กระบวนการ การด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อ 

การพัฒนานวัตกรรมบริการ ประกอบด้วยขีดความสามารถขององค์การ ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรม
เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ 2) โครงสร้างการท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา
บริการผู้ สู งอายุ  3)  ก าหนดเป้ าหมายเกี่ ยวกับนวัตกรรมบริการผู้ สู งอายุ ไว้อย่ างชัดเจน  
4) การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างเต็มที่ 5) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 6) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
ผู้สูงอายุ และ 7) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการผู้สูงอายุ 

ขณะที่ขีดความสามารถทางการตลาด ได้แก่ 1) การคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ตลาดผู้สูงอายุได้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริง  2) ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุ 3) การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ทันท่วงที   
4) การด าเนินการเชิงรุกเพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้สูงอายุ  5) การน าความคิดเห็น
ผู้สูงอายุมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ 6) การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ด้วยเป็นคนส าคัญของธุรกิจ
อย่างแท้จริง 7) การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างเหนียวแน่น 8) การท างานร่วมกับ
พันธมิตรเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ และ 9) การระดมทรัพยากรจากพันธมิตรเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ  
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ตารางที่ 2 กระบวนการ การด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ  

องค์ประกอบ กระบวนการ การด าเนินงาน  
และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ 

β S.E. R2 

ขีด
ความสามารถ
ขององค์การ 

การเรยีนรู ้ สร้างวัฒนธรรมเอื้อต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ 
เกี่ยวกับบริการ 

.93 .023 .87 

กระบวนการ โครงสร้างการท างานเป็นทีมเพื่อพัฒนาบริการ
ผู้สูงอาย ุ

.95 .011 .91 

ก าหนดเป้าหมายเกีย่วกับนวัตกรรมบริการผู้สูงอายไุว้
อย่างชัดเจน 

.85 .028 .73 

การสนับสนุนทรัพยากรเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ
อย่างเต็มที ่

.85 .018 .73 

 คุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการผูสู้งอายุอย่าง
ต่อเนื่อง 

.79 .018 .79 

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลเุป้าหมายการ
ให้บริการผู้สูงอาย ุ

.81 .025 .65 

เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการเพื่อปรับปรุงการ
ให้บริการผู้สูงอาย ุ

.89 .065 .62 

ขีด
ความสามารถ
ทางการตลาด 

การติดตาม
การ
เปลี่ยนแปลง
ของตลาด 

คาดการณ์เกี่ยวกับตลาดผูสู้งอายุได้ก่อนท่ีเหตุการณ์
จะเกิดขึ้นจริง 

.93 .200 .87 

เข้าใจในสิ่งท่ีจะต้องตอบสนองการเปลีย่นแปลงของ
ตลาดผูสู้งอายุ 

.89 .159 .78 

ความผูกพัน
กับลูกค้า 

ตอบสนองความต้องการของผูสู้งอายุได้ทันท่วงท ี .79 .074 .63 
ด าเนินการเชิงรุกเพื่อตอบสนองความคาดหวังของ
ผู้สูงอาย ุ

.78 .055 .60 

น าความคิดเห็นผูสู้งอายุมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ .95 .052 .91 
ดูแลผูสู้งอายุอย่างใกล้ชิดด้วยเป็นคนส าคัญของธุรกิจ
อย่างแท้จริง 

.75 .051 .56 

การสร้าง
ความ
เชื่อมโยงกับ
พันธมิตร 

การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมติรได้อย่างเหนียว
แน่น 

.80 .050 .64 

การท างานร่วมกับพันธมิตรเพื่อใหบ้ริการผู้สูงอาย ุ .71 .062 .50 
การระดมทรัพยากรจากพันธมติรเพื่อให้บริการ
ผู้สูงอาย ุ

.75 .037 .56 
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องค์ประกอบ กระบวนการ การด าเนินงาน  
และวิธีปฏิบัติที่ช่วยพัฒนานวัตกรรมบริการ 

β S.E. R2 

ขีด
ความสามารถ
ทาง
ทรัพยากร
มนุษย์ 

วิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับ
ความรู้ 
ทักษะ และ
ความสามารถ
ของพนักงาน 

คัดเลือกพนักงานท่ีมีคณุสมบัติเหมาะสม และมีทักษะ
การให้บริการผูสู้งอายุเข้ามาร่วมงาน 

.73 .056 .54 

พัฒนาพนักงานให้สามารถบริการผู้สูงอายไุด้ตรง
ความต้องการ 

.79 .028 .63 

วิธีปฏิบัติ
เพื่อให้
พนักงานมี
ส่วนร่วม 

เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรคส์ิ่งใหม่เพื่อบริการ
ผู้สูงอาย ุ

.97 .065 .94 

เสรมิสร้างประสบการณ์ท างานใหก้ับพนักงานเพื่อให้
สามารถบริการผูสู้งอาย ุ

.78 .036 .59 

วิธีปฏิบัติเพื่อ
จูงใจพนักงาน 

การเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งพนักงานท่ีมีผลการ
ปฏิบัติงานเด่น 

.93 .042 .86 

รักษาพนักงานท่ีมีความสามารถสงูด้านการให้บริการ
ผู้สูงอาย ุ

.81 .047 .66 

ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน .81 .045 .65 
 
จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า กระบวนการ การด าเนินงาน และวิธีปฏิบัติที่มีประโยชน์ต่อ 

การพัฒนานวัตกรรมบริการ ประกอบด้วยขีดความสามารถขององค์การ ได้แก่ 1) การสร้างวัฒนธรรม
เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับบริการ 2) โครงสร้างการท างานเป็นทีมเพ่ือพัฒนา
บริการผู้ สู งอายุ  3)  ก าหนดเป้ าหมายเ ก่ียวกับนวัตกรรมบริการผู้ สู งอายุ ไว้อย่ างชัดเจน  
4) การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือพัฒนานวัตกรรมบริการอย่างเต็มที่ 5) มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ 
การให้บริการผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 6) ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือบรรลุเป้าหมายการให้บริการ
ผู้สูงอายุ และ 7) เก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพบริการเพื่อปรับปรุงการให้บริการผู้สูงอายุ 

ขณะที่ขีดความสามารถทางการตลาด ได้แก่ 1) การคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ตลาดผู้สูงอายุได้ก่อนที่เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นจริง  2) ความเข้าใจในสิ่งที่จะต้องตอบสนอง 
การเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุ 3) การตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ทันท่วงที   
4) การด าเนินการเชิงรุกเพ่ือให้สามารถตอบสนองความคาดหวังของผู้สูงอายุ  5) การน าความคิดเห็น
ผู้สูงอายุมาใช้ปรับปรุงการให้บริการ 6) การดูแลผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด ด้วยเป็นคนส าคัญของธุรกิจ
อย่างแท้จริง 7) การพัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรได้อย่างเหนียวแน่น 8) การท างานร่วมกับ
พันธมิตรเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ และ 9) การระดมทรัพยากรจากพันธมิตรเพ่ือให้บริการผู้สูงอายุ  
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ผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบที่จะท าให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือการให้บริการผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งแป รเปลี่ยนไปตาม 
ผลการปฏิบัติงานในเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ 
 
สรุปการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย  
1.  ผลการศึกษาลักษณะบริการผู้ สู งอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการให้บริการผู้สูงอายุครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สถานบริการดูแลระยะยาวให้ความส าคัญ โดยแต่ละสถานบริการต่างมีลักษณะ
บริการหรือกิจกรรมที่หลากหลายมารองรับการให้บริการผู้สูงอายุ ตัวอย่างของนวัตกรรมบริการ เช่น 
การพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ของโรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 2 การน าธาราบ าบัด ดนตรีบ าบัด 
สัตว์เลี้ยงบ าบัด ของสถานบริบาลต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นต้น  

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ
กรณีสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทาง
การตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาว 

3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุกรณีสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแล
ระยะยาวในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม และ 2) การยกระดับขีดความสามารถองค์การ  
ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ลักษณะบริการผู้สูงอายุ ผลการวิจัยในเรื่องลักษณะบริการผู้สูงอายุกรณีสถานบริการดูแล

ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมบริการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจนั้นเป็น
บริการที่มีขึ้นเพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นไปตามแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม 
และแนวคิดการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุพิชชา  
เอกระ (2559) สะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการผู้สูงอายุควรครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากผู้สูงอายุล้วนมี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านจิตใจ นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุ
ที่มีขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหา รักษา หรือฟ้ืนฟู แต่ยังเป็นบริการที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า
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ส่วนขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 1) การคัดเลือกพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม และมีทักษะการให้บริการผู้สูงอายุเข้ามาร่วมงาน 2) การพัฒนาพนักงานให้สามารถบริการ
ผู้สูงอายุได้ตรงกับความต้องการ 3) การเปิดโอกาสให้พนักงานได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่เพ่ือให้บริการ
ผู้สูงอายุ 4) การเสริมสร้างประสบการณ์ท างานให้กับพนักงานเพ่ือให้สามารถบริการผู้สูงอายุ  
5) การเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเด่น ๆ ได้เลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่ง  6) การรักษา
พนักงานที่มีความสามารถสูงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผู้สูงอายุให้คงอยู่ และ 7) ระบบ 
การจ่ายค่าตอบแทนยึดผลการปฏิบัติงาน 

3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุกรณีสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.1 แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแลระยะยาว ควรมีลักษณะเป็น  
การให้บริการในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม (Holistic Care) ซึ่งให้ความส าคัญกับชีวิตของผู้สูงอายุ
ในทุกมิติ มุ่งเน้นการดูแลที่ครอบคลุมมากกว่าความเจ็บป่วยหรือความต้องการด้านสุขภาพกาย  
การดูแลแบบองค์รวมนั้นพิจารณาความต้องการของผู้สูงอายุในแง่ความต้องการด้านร่างกาย  
ความต้องการด้านจิตใจ และความต้องการด้านจิตวิญญาณการมีตัวตนในสังคมอย่างสมดุล ด้วยเหตุ
ที่ว่าสุขภาพกายของผู้สูงอายุจะดีหรือไม่นั้นยังมีความเกี่ยวข้องกับภาวะทางจิตใจ เช่น ภาวะ  
ทางอารมณ์ที่แจ่มใสร่าเริง ผ่อนคลายไม่ตึงเครียด และรู้สึกมีความสุข ภาวะทางสังคม เช่น การได้มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การพูดคุยร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนอ่ืน ๆ รวมทั้งมิติทางเศรษฐกิจ  
ซึ่งเก่ียวข้องการสร้างงาน สร้างอาชีพ ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุ  

3.2 การยกระดับขีดความสามารถขององค์การ สถานบริการดูแลระยะยาวควรก าหนด
เป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมในการให้บริการผู้สูงอายุที่ชัดเจน โดยควรได้มีการระบุตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของเป้าหมายไว้พร้อมด้วย และคอยติดตามผลการด าเนินงาน ควรได้ส่งเสริมให้พนักงานได้เรียนรู้ 
ปรับปรุงวิธีการท างาน และควรสนับสนุนให้พนักงานได้ทดลองกระท าสิ่งใหม่ๆ เพ่ือให้การให้บริการ
ผู้สูงอายุดีขึ้นอยู่เสมอ จัดตั้งกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle) เพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
การให้บริการผู้สูงอายุ และน าเทคโนโลยีในการท างานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับ  
การให้บริการผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การ  

3.3 การยกระดับขีดความสามารถทางการตลาด สถานบริการดูแลระยะยาวควร ได้ท า 
การติดตามแนวโน้มทางการตลาดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และวิเคราะห์โอกาส หรือคาดการณ์เหตุการณ์  
ต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม  

3.4 การยกระดับขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ สถานบริการดูแลระยะยาวควรท า 
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการให้บริการ

174 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ผู้สูงอายุ การพัฒนาระบบที่จะท าให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพ่ือการให้บริการผู้สูงอายุ 
รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ ในรูปของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งแป รเปลี่ยนไปตาม 
ผลการปฏิบัติงานในเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ 
 
สรุปการวิจัย 

สรุปผลการวิจัย  
1.  ผลการศึกษาลักษณะบริการผู้ สู งอายุของสถานบริการดูแลระยะยาวในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ลักษณะการให้บริการผู้สูงอายุครอบคลุมด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่สถานบริการดูแลระยะยาวให้ความส าคัญ โดยแต่ละสถานบริการต่างมีลักษณะ
บริการหรือกิจกรรมท่ีหลากหลายมารองรับการให้บริการผู้สูงอายุ ตัวอย่างของนวัตกรรมบริการ เช่น 
การพัฒนาศูนย์ดูแลผู้สูงอายุอัลไซเมอร์ของโรงพยาบาลกล้วยน้ าไท 2 การน าธาราบ าบัด ดนตรีบ าบัด 
สัตว์เลี้ยงบ าบัด ของสถานบริบาลต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เป็นต้น  

2. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุ
กรณีสถานบริการดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถขององค์การ ขีดความสามารถทาง
การตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการพัฒนา
นวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาว 

3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุกรณีสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) แนวทางการให้บริการผู้สูงอายุของสถานบริการดูแล
ระยะยาวในลักษณะการดูแลแบบองค์รวม และ 2) การยกระดับขีดความสามารถองค์การ  
ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ 

อภิปรายผลการวิจัย  
1. ลักษณะบริการผู้สูงอายุ ผลการวิจัยในเรื่องลักษณะบริการผู้สูงอายุกรณีสถานบริการดูแล

ระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งครอบคลุมบริการด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และเศรษฐกิจนั้นเป็น
บริการที่มีขึ้นเพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นไปตามแนวคิดการดูแลแบบองค์รวม 
และแนวคิดการสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุพิชชา  
เอกระ (2559) สะท้อนให้เห็นว่า การให้บริการผู้สูงอายุควรครอบคลุมทุกมิติ เนื่องจากผู้สูงอายุล้วนมี
ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ด้านร่างกาย ด้านสังคม และด้านจิตใจ นอกจากนี้ รูปแบบการให้บริการผู้สูงอายุ
ที่มีขึ้นไม่ได้เป็นเพียงการแก้ปัญหา รักษา หรือฟ้ืนฟู แต่ยังเป็นบริการที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ า
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ทางการตลาด โดยท าการติดตามแนวโน้มทางการตลาด และวิเคราะห์โอกาสหรือคาดการณ์เหตุการณ์
เกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ควรน า
ความต้องการของผู้สูงอายุมาออกแบบบริการ พิจารณาว่าอะไรหรือบริการใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุ อะไรที่ท าแล้วหรือมีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่ เป็นไปตามทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด ที่มองว่าในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
องค์การธุรกิจควรน าความต้องการของตลาดมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ (นพดล 
เหลืองภิรมย์, 2557) หากสถานบริการดูแลระยะยาวรับรู้ถึงความต้องการของผู้สูงอายุและสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าสถานบริการจะต้องส่งมอบบริการอะไรให้กับผู้สูงอายุ สถานบริการดูแลระยะ
ยาวนั้นจะกลับมาทบทวนได้ว่าจะต้องใช้ปัจจัยน าเข้าอะไรบ้าง สามารถระบุได้ว่างบประมาณ 
บุคลากร อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้เพ่ือให้บริการเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจ าเป็นต้องอาศัย
พันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมบริการควรได้ท าการยกระดับ
ขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีกระบวนการคิด 
(Mindset) เรื่องบริการ มีความรู้ และทักษะที่สัมพันธ์กับการให้บริการผู้สูงอายุ ท าการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการให้บริการผู้สูงอายุ พัฒนา
ระบบที่จะท าให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งแปรเปล่ียนไปตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ แนวทางนี้
เป็นไปตามแนวคิดการเสริมกันของวิธีปฏิบัติทางทรัพยากรมนุษย์ (Complementary HR Practices) 
ช่วยให้วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การเพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรมบริการ โดยเริ่มต้นจาก  

การก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมในการให้บริการผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน จากนั้นจึงใช้
โครงสร้างการท างานเป็นทีมสหสาขาร่วมกันพัฒนาและส่งมอบบริการ น าข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการผลักดัน
ขีดความสามารถขององค์การนี้จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ และจ าเป็นต้อง
สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุ 

2. มุ่งเน้นขีดความสามารถทางการตลาด โดยจ าเป็นต้องคาดการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับตลาด
ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจว่าสถานบริการของตนเองจะตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้สูงอายุได้
อย่างไร และต้องด าเนินการเชิงรุกตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างทันท่วงที น าความ
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ด้วย ผลการวิจัยนี้เป็นไปในท านองเดียวกับผลงานของส านักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ (2556) 
พบว่า ผู้สูงอายุต้องการบ ารุงรักษาร่างกายและการออกก าลังกายที่สม่ าเสมอ ต้องการที่อยู่อาศัยที่
สะอาด อากาศดี และสิ่งแวดล้อมดี ต้องการมีผู้ดูแลช่วยเหลือและให้การพยาบาลอย่ างใกล้ชิด  
และต้องหาแนวทางป้องกันโรคต่าง ๆ เพื่อให้ตนเองมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 

2. องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ จากผลการวิจัยที่พบว่า  
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขีดความสามารถนวัตกรรมบริการยืนยันให้เห็นว่าโมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ดีมาก สะท้อนให้เห็นว่าขีดความสามารถขององค์การ 
ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของการพัฒนานวัตกรรมบริการของสถานบริการดูแลระยะยาว ข้อค้นพบนี้เป็นไปตามแนวคิดของ 
Hertog (2000) ที่เห็นว่าการพัฒนานวัตกรรมบริการจะต้องให้ความส าคัญกับองค์ประกอบทั้ง 3 ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการเสนอคุณค่าใหม่ ๆ ของบริการ อันเกิดจากการปรับปรุงกระบวนการให้บริการเดิมสู่
รูปแบบใหม่ ตามแนวทางขีดความสามารถองค์การ และเป็นนวัตกรรมบริการที่เกิดขึ้นได้ในทุกพ้ืนที่ที่
มีการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ตามแนวทางขีดความสามารถทางการตลาด รวมทั้ง
เป็นนวัตกรรมบริการที่ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริการ หรือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ส าเร็จ
ตามแนวขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ การให้บริการที่หลากหลายของสถานบริการดูแลระยะ
ยาวในเขตกรุงเทพมหานครมีขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ โดยมองว่า “เป็นคนส าคัญ
ของธุรกิจ” ตรงน้ีคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมบริการ ความส าเร็จในการสรรสร้างนวัตกรรมบริการ
เกิดขึ้นจากการขยายขอบเขตของบริการได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประเภทของบริการ โครงสร้าง 
และหน้าที่ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งก็คือ ขีดความสามารถทางขององค์การ  
ทางการตลาด และทางทรัพยากรมนุษย์ 

3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถนวัตกรรมบริการส าหรับผู้สูงอายุของสถานบริการ
ดูแลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าแนวทางในการพัฒนานั้นตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุ “ผู้สูงอายุคือคนส าคัญ” คือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม
บริการ แนวทางดังกล่าวนี้เป็นไปตามที่ มาโกโตะ ยูซูอิ (2554) ได้มีการกล่าวถึง แนวคิดห่วงโซ่ก าไร 
(Service Profit Chain) ท่ีมีมุมมองว่า “ไม่มีความพึงพอใจของพนักงาน ไม่มีความพึงพอใจของ
ลูกค้า” ไว้ว่า “ความส าเร็จในการสรรสร้างนวัตกรรมบริการเกิดขึ้นจากการขยายขอบเขตของบริการ 
ธุรกิจจะขยายขอบเขตการบริการได้มากน้อยเพียงใดเกิดจากจากการพิจารณาประเภทของบริการ 
โครงสร้าง และหน้าที่ต่าง ๆ ที่สัมพันธ์และสนับสนุนซึ่งกัน” ซึ่งก็คือ ขีดความสามารถขององค์การ  
ขีดความสามารถทางการตลาด และขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีส่วนช่วยกันเสริมสร้าง
ขีดความสามารถนวัตกรรมบริการ โดยสถานบริการดูแลระยะยาวควรเสริมสร้างขีดความสามารถ  

176 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ทางการตลาด โดยท าการติดตามแนวโน้มทางการตลาด และวิเคราะห์โอกาสหรือคาดการณ์เหตุการณ์
เกี่ยวกับตลาดผู้สูงอายุ เพ่ือที่จะได้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม ควรน า
ความต้องการของผู้สูงอายุมาออกแบบบริการ พิจารณาว่าอะไรหรือบริการใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สูงอายุ อะไรที่ท าแล้วหรือมีอยู่แล้วในปัจจุบันแต่อาจยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการ ต้องมีการ
ปรับปรุงใหม่ เป็นไปตามทฤษฎีนวัตกรรมในแนวการตลาด ที่มองว่าในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
องค์การธุรกิจควรน าความต้องการของตลาดมาใช้ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ (นพดล 
เหลืองภิรมย์, 2557) หากสถานบริการดูแลระยะยาวรับรู้ถึงความต้องการของผู้สูงอายุและสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นได้ว่าสถานบริการจะต้องส่งมอบบริการอะไรให้กับผู้สูงอายุ สถานบริการดูแลระยะ
ยาวนั้นจะกลับมาทบทวนได้ว่าจะต้องใช้ปัจจัยน าเข้าอะไรบ้าง สามารถระบุได้ว่างบประมาณ 
บุคลากร อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่จะน ามาใช้เพ่ือให้บริการเป็นอย่างไร ซึ่งอาจจ าเป็นต้องอาศัย
พันธมิตรช่วยขับเคลื่อนการด าเนินงาน นอกจากนี้การพัฒนานวัตกรรมบริการควรได้ท าการยกระดับ
ขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีกระบวนการคิด 
(Mindset) เรื่องบริการ มีความรู้ และทักษะที่สัมพันธ์กับการให้บริการผู้สูงอายุ ท าการประเมินผล
การปฏิบัติงานพนักงาน โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับการให้บริการผู้สูงอายุ พัฒนา
ระบบที่จะท าให้พนักงานได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนทั้งที่อยู่ในรูปของตัวเงิน
และไม่ใช่ตัวเงิน ซึ่งแปรเปล่ียนไปตามผลการปฏิบัติงานในเรื่องการให้บริการผู้สูงอายุ แนวทางนี้
เป็นไปตามแนวคิดการเสริมกันของวิธีปฏิบัติทางทรัพยากรมนุษย์ (Complementary HR Practices) 
ช่วยให้วิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพ่ือขับเคลื่อนนวัตกรรม 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. เสริมสร้างขีดความสามารถขององค์การเพ่ือมุ่งสู่นวัตกรรมบริการ โดยเริ่มต้นจาก  

การก าหนดเป้าหมายเกี่ยวกับนวัตกรรมในการให้บริการผู้สูงอายุไว้อย่างชัดเจน จากนั้นจึงใช้
โครงสร้างการท างานเป็นทีมสหสาขาร่วมกันพัฒนาและส่งมอบบริการ น าข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการ
ให้บริการมาวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงการให้บริการให้มีสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการผลักดัน
ขีดความสามารถขององค์การนี้จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทรัพยากรอย่างเต็มที่ และจ าเป็นต้อง
สร้างวัฒนธรรมที่เอ้ือต่อการสร้างสรรค์ความคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับการให้บริการผู้สูงอายุ 

2. มุ่งเน้นขีดความสามารถทางการตลาด โดยจ าเป็นต้องคาดการณ์เหตุการณ์เกี่ยวกับตลาด
ผู้สูงอายุ มีความเข้าใจว่าสถานบริการของตนเองจะตอบสนองการเปล่ียนแปลงของตลาดผู้สูงอายุได้
อย่างไร และต้องด าเนินการเชิงรุกตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอย่างทันท่วงที น าความ
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คิดเห็นของผู้สูงอายุมาปรับใช้เพ่ือปรับเปลี่ยนสู่นวัตกรรมบริการ พัฒนาความสัมพันธ์กับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ เช่น สมาคมวิชาชีพ โรงเรียนผู้ผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุ  และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้าง
ความร่วมมือ และการระดมทรัพยากรจากพันธมิตรเข้ามาใช้ด าเนินงาน 

3. เพ่ิมพูนขีดความสามารถทางทรัพยากรมนุษย์ นวัตกรรมเกิดขึ้นจากพนักงานที่เก่ง  
มีความรู้ ทักษะในให้บริการผู้สูงอายุ สถานบริการจึงต้องมีการคัดเลือกพนักงานอย่างเข้มข้น วางแผน
และด าเนินการพัฒนาให้พนักงานบริการผู้สูงอายุได้ตรงกับความต้องการ ดังนั้นสถานบริการจึงควรน า
แนวคิดสมรรถนะ (Competency) เข้ามาปรับใช้ ก าหนดรายการสมรรถนะเกี่ยวกับนวัตกรรมบริการ 
เชื่อมโยงสู่ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะของพนักงานที่จ าเป็น เ พ่ือเป็นกรอบ 
ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ท้ังในส่วนของการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรท าการวิจัยเพ่ือประเมินประสิทธิผลของการให้บริการผู้สูงอายุว่ามีมากน้อยเพียงใด  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรคด้านภาวะผู้น ากับการจัดการ  
ห่วงโซ่อุปทาน และเพ่ือศึกษาบทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดระยอง จ านวน 15 คน ใช้
วิธีการสุ่มแบบเจาะจง โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมายงานวิจัย โดยเจาะจงสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ทุกอ าเภอในจังหวัดระยอง  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ จ านวน ร้อยละ และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 
ผลการวิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีภาวะผู้น าทั้งแปดแบบมาใช้ใน  
การบริหารงานโดยใช้กระบวนการห่วงโซ่อุปทาน โดยผลที่ได้จากการวิเคราะห์พบปัญหาและอุปสรรค
ที่เกิดในกระบวนการห่วงโซ่อุปทานมีดังนี้ ด้านการวางแผน ด้านการจัดซื้อจัดหา ด้านการขนส่ง และ
ด้านการส่งคืน งานวิจัยชิ้นนี้ได้จัดท าข้อเสนอแนะให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง 
ขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
 
ค าส าคัญ: ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ภาวะผู้น า  
     ห่วงโซ่อุปทาน 
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ก่อให้เกิดอุปทานวัสดุก่อสร้างมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากนโยบาย
พัฒนาเมืองดังกล่าวส่งผลให้มีการก้าวเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ เช่น บริษัท  
ไทวัสดุ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2559) ดังนั้นเพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น กลยุทธ์หลักของ
ผู้ประกอบการ SMEs จึงควรสอดคล้องกับกระแสของการพัฒนาและอุตสาหกรรม นั่นคือการเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ก าลังขยายตัว เนื่องด้วยผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้น าขององค์กร  
มีบทบาทในการตัดสินใจต่าง ๆ และเป็นผู้ชี้ทิศทางการพัฒนาให้ก้าวหน้า และการด าเนินงาน 
ในทุกส่วนขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้น าจึงเป็นผู้มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความส าคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้น า การมีผู้น าที่สามารถน าพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญถึงปัญหาดังกล่าวและสนใจศึกษา
บทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดย่อมที่สามารถอยู่รอดได้ในยุคท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ด้านภาวะผู้น ากับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

 2. เพ่ือศึกษาบทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย เพ่ือสกัดตัวแปรและสร้างข้อค าถาม ดังนี้ 
1. ด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 8 ทฤษฎี ดังนี้ ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย (สุไหล

มาน บิลหีม, 2555) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบท างานเป็นทีม (ธัญญามาส โลจมานนท์ , 2557; พันทิวา  
สุพัฒนาภรณ์, 2556) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี (วรางคณา 
กาญจนพาที, 2556; อรรถวิท ชื่นจิตต์, 2557) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ (รัตนาวรรณ 
เวศนานนท์, 2552; สมเกียรติ บาลลา, 2554) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา (ภัทรกร 
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Abstract 
 The purpose of this study was to explore the problems and obstacles of 
leadership and supply chain management in small and medium construction material 
retail enterprise located in Rayong Province, Thailand. And the Study to the role of 
leadership and Supply Chain Management in Small and Medium Construction Material 
Retail Enterprise in Rayong Province. The samples were 15 entrepreneurs of small and 
medium construction material retail enterprises which located in Rayong Province, 
Thailand, and used purposive sampling. The interview was conducted in order to 
collect data. The statistics used were descriptive and content analysis. The results 
were found that in the process of supply chain management, there were eight 
leadership styles which performed by entrepreneurs of small and medium 
construction material retail enterprises. The findings also revealed that the problems 
existed in supply chain process were planning, source, delivering, and product return. 
This research also provided the suggestion for small and medium construction material 
retail enterprises in order to increase their ability to competitive potential. 
 
Keywords: Small and Medium Construction Material Retail Enterprise, Leadership, 

Supply Chain Management 
 
บทน า 

ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจการค้าเสรีอาเซียน ในปี 2558 ที่ผ่านมาท าให้เกิดการเชื่อมโยง
ทางเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอย่างกว้างขวาง ประเทศไทยซ่ึงมีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็น
อันดับ 1 ของภูมิภาค (World Bank, 2016) และตั้งอยู่ใจกลางภูมิภาค และเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของภูมิภาคในอนาคตประเทศไทยจึงได้มีการพัฒนาพ้ืนที่เขตการค้าและการลงทุน โดยจัดตั้งโครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ด าเนินการครอบคลุมภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ 
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง มีการลงทุนเพ่ือสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์ทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ เพ่ือประโยชน์ต่อการส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งอ านวย 
ความสะดวกให้แก่นักลงทุนในการด าเนินกิจการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
เป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลก  
จากแผนพัฒนาดังกล่าวส่งผลดีต่อธุรกิจก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง (Voice TV, 2017) เนื่องจาก
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ก่อให้เกิดอุปทานวัสดุก่อสร้างมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการ
โดยเฉพาะผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม เนื่องจากนโยบาย
พัฒนาเมืองดังกล่าวส่งผลให้มีการก้าวเข้ามาลงทุนของผู้ประกอบการค้าปลีกรายใหญ่ เช่น บริษัท  
ไทวัสดุ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย เป็นต้น (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2559) ดังนั้นเพ่ือให้ธุรกิจสามารถเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตท่ามกลางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น กลยุทธ์หลักของ
ผู้ประกอบการ SMEs จึงควรสอดคล้องกับกระแสของการพัฒนาและอุตสาหกรรม นั่นคือการเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่ก าลังขยายตัว เนื่องด้วยผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้น าขององค์กร  
มีบทบาทในการตัดสินใจต่าง ๆ และเป็นผู้ชี้ทิศทางการพัฒนาให้ก้าวหน้า และการด าเนินงาน 
ในทุกส่วนขององค์กร ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้น าจึงเป็นผู้มีความส าคัญและเกี่ยวข้องกับการพัฒนา 
และเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานที่จะบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่มีความส าคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับปรุงการผลิตให้ทันสมัย ก้าวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
และสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือผู้น า การมีผู้น าที่สามารถน าพาองค์กรไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องจ าเป็น ผู้วิจัยจึงเห็นความส าคัญถึงปัญหาดังกล่าวและสนใจศึกษา
บทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จังหวัดระยอง เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ส าหรับการด าเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดย่อมที่สามารถอยู่รอดได้ในยุคท่ีมีการแข่งขันท่ีรุนแรง  
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือส ารวจปัญหาและอุปสรรค ด้านภาวะผู้น ากับการจัดการห่วงโซ่อุปทานของ
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

 2. เพ่ือศึกษาบทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย เพ่ือสกัดตัวแปรและสร้างข้อค าถาม ดังนี้ 
1. ด้านภาวะผู้น า ประกอบด้วย 8 ทฤษฎี ดังนี้ ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย (สุไหล

มาน บิลหีม, 2555) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบท างานเป็นทีม (ธัญญามาส โลจมานนท์ , 2557; พันทิวา  
สุพัฒนาภรณ์, 2556) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี (วรางคณา 
กาญจนพาที, 2556; อรรถวิท ชื่นจิตต์, 2557) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ (รัตนาวรรณ 
เวศนานนท์, 2552; สมเกียรติ บาลลา, 2554) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา (ภัทรกร 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด

กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดระยองซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดระยอง จ านวน 15 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย
งานวิจัย โดยเจาะจงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อม  
ทุกอ าเภอในจังหวัดระยอง ได้แก่ อ าเภอแกลง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอนิคมพัฒนา จ านวน 2 ร้าน 
อ าเภอบ้านค่าย จ านวน 2 ร้าน อ าเภอบ้านฉาง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอปลวกแดง จ านวน 2 ร้าน 
อ าเภอเมือง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอวังจันทร์ จ านวน 2 ร้าน และอ าเภอเขาชะเมา จ านวน 1 ร้าน  
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของ SMEs (รัฐบาลไทย, 2562) คือ การค้าปลีก วิสาหกิจขนาดกลางรายได้
เกินกว่า 50 - 300 ล้านบาทต่อปี จ านวนพนักงานเกินกว่า 30 - 100 คน และวิสาหกิจขนาดย่อม
รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี จ านวนพนักงานไม่เกิน 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ถูกจัดท าขึ้นโดยศึกษา
ประเด็นค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สร้างค าถามให้มีความ
ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งค าถาม
ปลายเปิดผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC รายข้อมีค่า .50 – 1.00  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ (สุรพงษ ์คงสัตย์ และธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายถึงลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังใช้สถิติวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์
ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือการจัดกลุ่มรูปแบบภาวะผู้น ายุคใหม่ที่น ามาใช้ในกระบวนการห่วง
โซ่อุปทาน 

 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุอยู่ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จ านวนปีที่เปิดด าเนินการ
ธุรกิจ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีจ านวนพนักงานจ านวน 1 -15 คน จ านวน 
14 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.3 
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วงศ์สกุล, 2555; สุกฤษฎิ์ ขวัญเมือง, 2559) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล  
(ขวัญตา เกื้อกูลรัฐ, 2554; สกล พันธมาส, 2557) ทฤษฎีภาวะผู้น าแบบสนับสนุน (ศิริภัทร ดุษฎี
วิวัฒน์, 2555; กฤษดา น่วมจิตร์, 2558) และทฤษฎีภาวะผู้น าแบบให้มีส่วนร่วม (กัลยาณี บัณฑิชาติ , 
2557)  

2. ห่ วง โซ่ อุปทาน ตามแบบจ าลอง  SCOR (Supply Chain Operations Reference) 
(Supply Chain Councill, 2012) ผู้วิจัยท าการประยุกต์ใช้กระบวนการ SCOR ให้สอดคล้องกับธุรกิจ
ค้าปลีกของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ดังนี้ 1) การวางแผน (Plan) เป็นการ
วางแผนต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการขายสินค้า 2) การจัดซื้อจัดซื้อจัดหา (Source) เป็นการจัดซื้อ 
จัดหาสินค้า 3) การขนส่ง (Delivery) เป็นการจัดการในการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า และ 4) การส่งคืน 
(Return) เป็นการส่งวัตถุดิบคืนกลับผู้ขายหรือผู้ส่งมอบและรับสินค้าคืนจากลูกค้า จึงออกแบบ
ขั้นตอนการวิจัยและกรอบแนวคิดดังภาพที่ 1  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ารวจปัญหา / ก าหนดปัญหา 

ศึกษาข้อมูล / แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

สร้างกรอบแนวคิด 

ผู้น ายุคใหม่ ห่วงโซ่อุปทาน  
1. ผู้น าแบบประชาธิปไตย  
2. ผู้น าแบบท างานเป็นทีม 
3. ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี   
4. ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ 
5. ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา 
6. ผู้น าแบบค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 
7. ผู้น าแบบสนับสนุน 
8. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
 

1. การวางแผน (Plan) 
2. การจัดซื้อจัดหา (Source) 
3. การขนส่ง (Delivery) 
4. การส่งคืน (Return)   
 
 
 

สร้างแบบสัมภาษณ์ 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

วิเคราะห์ / สรุปผลการวิจัย 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร (Population) ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด

กลางและขนาดย่อม ในจังหวัดระยองซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดระยอง จ านวน 15 คน 
โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยพิจารณาความสอดคล้องกับเป้าหมาย
งานวิจัย โดยเจาะจงสัมภาษณ์ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลาง และขนาดย่อม  
ทุกอ าเภอในจังหวัดระยอง ได้แก่ อ าเภอแกลง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอนิคมพัฒนา จ านวน 2 ร้าน 
อ าเภอบ้านค่าย จ านวน 2 ร้าน อ าเภอบ้านฉาง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอปลวกแดง จ านวน 2 ร้าน 
อ าเภอเมือง จ านวน 2 ร้าน อ าเภอวังจันทร์ จ านวน 2 ร้าน และอ าเภอเขาชะเมา จ านวน 1 ร้าน  
โดยพิจารณาจากเกณฑ์ของ SMEs (รัฐบาลไทย, 2562) คือ การค้าปลีก วิสาหกิจขนาดกลางรายได้
เกินกว่า 50 - 300 ล้านบาทต่อปี จ านวนพนักงานเกินกว่า 30 - 100 คน และวิสาหกิจขนาดย่อม
รายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อปี จ านวนพนักงานไม่เกิน 30 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นแนวค าถามที่ถูกจัดท าขึ้นโดยศึกษา
ประเด็นค าถามจากการทบทวนวรรณกรรมและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง สร้างค าถามให้มีความ
ครอบคลุมตามขอบเขตของการวิจัยที่ต้องการศึกษาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ ซึ่งค าถาม
ปลายเปิดผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ได้ค่า IOC รายข้อมีค่า .50 – 1.00  
ถือว่าผ่านเกณฑ์ (สุรพงษ์ คงสัตย์ และธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551)  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนาเพ่ืออธิบายถึงลักษณะของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ นอกจากนี้งานวิจัยชิ้นนี้ยังใช้สถิติวิเคราะห์เชิงเนื้อหาเพ่ือวิเคราะห์
ค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เพ่ือการจัดกลุ่มรูปแบบภาวะผู้น ายุคใหม่ที่น ามาใช้ในกระบวนการห่วง
โซ่อุปทาน 

 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 อายุอยู่ระหว่าง 41 -50 ปี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
80.0 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0 จ านวนปีที่เปิดด าเนินการ
ธุรกิจ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 13 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 86.7 มีจ านวนพนักงานจ านวน 1 -15 คน จ านวน 
14 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 93.3 
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โดยไม่มีระบบในการแก้ไขปัญหา และมีการคิดแก้ไขปัญหาให้พนักงานโดยไม่กระตุ้นให้พนักงานได้
เผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

6. ผู้น าแบบค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่
มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7  

7. ผู้น าแบบสนับสนุน พบว่า ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้น าแบบสนับสนุน  
8.  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่มีการจัดการประชุม 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

ห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. การวางแผน การวางแผนด้านการส่งคืนสินค้าไปยังลูกค้า 

ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 
14 93.3 

2. การจัดซื้อจัดหา ปัญหาในกระบวนการการจัดซื้อ จดัหา และขนส่งวัตถุดิบ
ท าให้รอสินค้าเป็นเวลานาน 

6 37.4 

3. การขนส่ง มีความลา่ช้าจากการใช้ GPS น าทาง และการจราจรติดขัด  9 60.0 
4. การส่งคืน การส่งคืนสินค้า หรือวัตถดุิบกลับไปยังผู้จัดส่งเกิดความ

เสียเวลาในการรอเปลี่ยนสินคา้ท าให้เสียโอกาสทางการค้า 
8 53.3 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง พบปัญหาดังต่อไปนี้  
1. การวางแผน พบปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ลูกค้ามา

สามารถเปลี่ยนของได้ ผู้ประกอบการรับผิดชอบในกรณีท่ีสินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 

2. การจัดซื้อ จัดหา พบปัญหาและอุปสรรคในการค านวณสินค้าคงเหลือที่ เกิดการ
คลาดเคลื่อน ท าให้จ านวนการสั่งสินค้าผิดพลาดส่งผลให้จ านวนสินค้าขาดหรือมีมากเกินจ านวนที่
ต้องการ หากสินค้าขาดจะท าให้รอสินค้าเป็นเวลานาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 

3. การขนส่ง พบปัญหาและอุปสรรคคือ ปัญหาการใช้ GPS และการจราจรที่ติดขัดท าให้เกิด
ความล่าช้า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

4. การส่งคืน พบปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งคืนสินค้า ไปยังผู้จัดส่ง คือเกิดการเสียเวลาใน
การรอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งอาจท าให้เสียโอกาสทางการค้า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านภาวะผู้น าของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

ภาวะผู้น า ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. ผู้น าแบบประชาธิปไตย ผู้ประกอบการมีการเปิดโอกาสใหพ้นักงานมีส่วน

ร่วมในการตดัสินใจแค่บางเรื่องเทา่นั้น 
8 53.3 

2. ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้ประกอบการมีการไว้วางใจเฉพาะพนักงานเก่า 8 53.3 
3. ผู้น าแบบมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์และการ
สร้างบารม ี

ผู้ประกอบการไม่มีการตั้งเป้าหมายในการท างานท่ี
ชัดเจน 

   10 66.7 

4. ผู้น าแบบสรา้งแรง
บันดาลใจ 

ไม่กระตุ้น จูงใจให้ลูกน้องเกิดความกระตือรือร้น 5 33.6 

5. ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้
ปัญญา 

ผู้ประกอบการไม่มีการกระตุ้นใหพ้นักงานตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ไมม่ีระบบในการแก้ไขปัญหา ไม่
กระตุ้นให้พนักงานได้เผชิญกับปัญหาและแกไ้ข
ปัญหาด้วยตัวเอง 

9 60.0 

6. ผู้น าแบบค านึงถึงการ
เป็นปัจเจกบุคคล 

ผู้ประกอบการไม่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพ
การท างานของพนักงาน 

7 46.7 

7. ผู้น าแบบสนับสนุน ไม่พบปัญหา 0 .0 
8. ผู้น าแบบมีส่วนร่วม ผู้ประกอบการไม่มีการจัดการประชุม    13 86.7 

 
จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านภาวะผู้น าของผู้ประกอบการธุรกิจค้า

ปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง พบปัญหาและอุปสรรคดังต่อไปนี้  
1. ผู้น าแบบประชาธิปไตย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการมีการเปิดโอกาสให้

พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแค่บางเรื่องเท่านั้น จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3  
2. ผู้น าแบบท างานเป็นทีม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการมีการไว้วางใจเฉพาะ

พนักงานเก่า จ านวน 8 ร้าน คิดเป็นร้อยละ 53.3  
3. ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ 

ผู้ประกอบการไม่มีการตั้งเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7  
4. ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่กระตุ้น จูงใจ

ให้พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6  
5. ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่มีการ

กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะแก้ไขปัญหาไปตามสาเหตุที่เกิดขึ้น
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โดยไม่มีระบบในการแก้ไขปัญหา และมีการคิดแก้ไขปัญหาให้พนักงานโดยไม่กระตุ้นให้พนักงานได้
เผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

6. ผู้น าแบบค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่
มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงาน จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7  

7. ผู้น าแบบสนับสนุน พบว่า ไม่พบปัญหาเกี่ยวกับผู้น าแบบสนับสนุน  
8.  ผู้น าแบบมีส่วนร่วม พบว่า ปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่มีการจัดการประชุม 

จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 86.7  
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
วัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

ห่วงโซ่อุปทาน ปัญหาและอุปสรรค จ านวน ร้อยละ 
1. การวางแผน การวางแผนด้านการส่งคืนสินค้าไปยังลูกค้า 

ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 
14 93.3 

2. การจัดซื้อจัดหา ปัญหาในกระบวนการการจัดซื้อ จดัหา และขนส่งวัตถุดิบ
ท าให้รอสินค้าเป็นเวลานาน 

6 37.4 

3. การขนส่ง มีความลา่ช้าจากการใช้ GPS น าทาง และการจราจรติดขัด  9 60.0 
4. การส่งคืน การส่งคืนสินค้า หรือวัตถดุิบกลับไปยังผู้จัดส่งเกิดความ

เสียเวลาในการรอเปลี่ยนสินคา้ท าให้เสียโอกาสทางการค้า 
8 53.3 

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคด้านห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง พบปัญหาดังต่อไปนี้  
1. การวางแผน พบปัญหาและอุปสรรคคือ ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า ลูกค้ามา

สามารถเปลี่ยนของได้ ผู้ประกอบการรับผิดชอบในกรณีท่ีสินค้าเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง 
จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 

2. การจัดซื้อ จัดหา พบปัญหาและอุปสรรคในการค านวณสินค้าคงเหลือที่ เกิดการ
คลาดเคลื่อน ท าให้จ านวนการสั่งสินค้าผิดพลาดส่งผลให้จ านวนสินค้าขาดหรือมีมากเกินจ านวนที่
ต้องการ หากสินค้าขาดจะท าให้รอสินค้าเป็นเวลานาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 

3. การขนส่ง พบปัญหาและอุปสรรคคือ ปัญหาการใช้ GPS และการจราจรที่ติดขัดท าให้เกิด
ความล่าช้า จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 60.0  

4. การส่งคืน พบปัญหาหรืออุปสรรคในการส่งคืนสินค้า ไปยังผู้จัดส่ง คือเกิดการเสียเวลาใน
การรอเปลี่ยนสินค้า ซึ่งอาจท าให้เสียโอกาสทางการค้า จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 
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เป็นที่เคารพไว้วางใจของพนักงานรวมถึงการให้ความเคารพกันแบบครอบครัว เป็นกันเองกับพนักงาน 
มีการด าเนินงานด้วยหลักจริยธรรมและศีลธรรม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  2. การจัดซื้อจัดหา พบว่า การจัดซื้อจัดหาเป็นการเช็คจ านวนสินค้าคงคลังและติดต่อกับ
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสั่งสินค้า ซึ่งมีกระบวนการการจัดส่งและการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า  
ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าในด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย เนื่องจากในการสั่งซื้อสินค้าจะต้อง
มีการพูดคุยถามความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับสินค้าขายดีมีการติดต่อสื่อสารขอข้อมูลจาก
พนักงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการวางแผนการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องรับฟังความคิดเห็น
จากพนักงาน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 

3. การขนส่งสินค้า พบว่าการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ามีการจัดล าดับก่อนหลังในการส่งสินค้า 
และสินค้าที่ส่งในเส้นทางเดียวกันจะส่งเที่ยวเดียวกัน เพ่ือลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการขนส่ง
สินค้า มีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้า ปัญหาที่พบคือปัญหาด้านจราจรติดขัดในระหว่าง 
การขนส่งสินค้า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมคือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และการสร้างบารมี ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าแบบ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบสนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบควรมีการวางแผน
จัดแบ่งทีมการท างานอย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจในการบริหารงานสั่งงานพนักงาน มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา การกระตุ้นจูงใจให้พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  
เข้าใจความแตกต่างของพนักงาน และพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือในการท างาน มีการพบปะพูดคุย
กับพนักงานแนะน าทางในการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาในเรื่องการท างานแก่พนักงาน  จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การส่งคืนสินค้า พบว่า การส่งคืนสินค้าเป็นการคืนสินค้าที่มีปัญหา เช่น สินค้าไม่ตรงตาม
การสั่งซื้อ ไม่ครบตามจ านวน หรือช ารุดเสียหาย ผู้ประกอบการต้องแจ้งตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือ
ด าเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมคือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบสนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการ
สามารถอธิบายให้พนักงานเข้าใจจุดมุ่งหมายของการท างาน มีการวางแผนตัดสินใจในการบริหารงาน
สั่งงานพนักงาน เม่ือเกิดปัญหาผู้ประกอบการมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ ไขปัญหา แนะน า
แนวทางในการท างาน สอนงานสอนทักษะในการท างานให้พนักงาน แก้ไขปัญหาร่วมกับพนักงาน  
เข้าใจความแตกต่างของพนักงาน สนับสนุนเครื่องมือในการท างาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์บทบาทภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ
ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง 

ห่วงโซ่อุปทาน กระบวนการธรุกิจ ภาวะผู้น า จ านวน ร้อยละ 
1. การวางแผน 
 

- วางแผนการจัดซื้อ 
- วางแผนการผลิต 
- วางแผนการขนส่งสินค้า 

- ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
- ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และสร้างบารมี  

15 100.0 

2. การจัดซื้อ
จัดหา  

- เช็คสต็อกสินค้า 
- โทรสั่งสินค้า 
- รอรับสินค้า/ตรวจเช็ค 

- ผู้น าแบบประชาธิปไตย 14 93.3 

3. การขนส่ง  - จัดล าดับการส่งสินค้า 
- จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ 
- ตรวจเช็คสินค้า 
- ท าการขนส่งสินค้าไปยัง
ลูกค้า 

- ผู้น าแบบท างานเป็นทีม 
- ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์
- ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา 
- ผู้น าแบบสรา้งแรงบันดาลใจ 
- ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
- ผู้น าแบบสนับสนุน 
- ผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

15 100.0 

4. การส่งคืน - รับเรื่องการขอคืนหรือ
เปลี่ยนสินค้าจากลูกค้า 
- จัดคิวรถไปรับของคืน 
- ตรวจเช็คสินค้า 
- เปลี่ยนสินคา้ใหม่ให้
ลูกค้า 
- ท าการขนส่งน าสินค้า
กลับ 

- ผู้น าแบบท างานเป็นทีม 
- ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ ์
- ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา 
- ผู้น าแบบสรา้งแรงบันดาลใจ 
- ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล 
- ผู้น าแบบสนับสนุน 
- ผู้น าแบบมีส่วนร่วม 

15 100.0 

  
 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์บทบาทภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจ

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง พบว่า  
   1. การวางแผน พบว่า การวางแผนเป็นกระบวนการวางแผนของการด าเนินงานที่ประกอบ

ไปด้วย การวางแผนในการสั่งซื้อสินค้า การวางแผนด้านการขนส่งสินค้า โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้อง
มีภาวะผู้ น าดั งนี้  ผู้ น าแบบประชาธิปไตยและผู้ น าแบบมี อิทธิพลอย่างมี อุดมการณ์และ  
การสร้างบารมี เนื่องจากเป็นเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของพนักงานที่ต้องมีการวางแผนร่วมกัน 
และผู้ประกอบการต้องมีความกล้า หนักแน่น เด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ มีความมั่นใจในการแสดงออก 

188 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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เป็นที่เคารพไว้วางใจของพนักงานรวมถึงการให้ความเคารพกันแบบครอบครัว เป็นกันเองกับพนักงาน 
มีการด าเนินงานด้วยหลักจริยธรรมและศีลธรรม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

  2. การจัดซ้ือจัดหา พบว่า การจัดซื้อจัดหาเป็นการเช็คจ านวนสินค้าคงคลังและติดต่อกับ
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือสั่งสินค้า ซึ่งมีกระบวนการการจัดส่งและการรับสินค้า ตรวจสอบสินค้า  
ท าให้ผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าในด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย เนื่องจากในการสั่งซื้อสินค้าจะต้อง
มีการพูดคุยถามความคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับสินค้าขายดีมีการติดต่อสื่อสารขอข้อมูลจาก
พนักงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือใช้ในการวางแผนการขาย ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องรับฟังความคิดเห็น
จากพนักงาน และให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 93.3 

3. การขนส่งสินค้า พบว่าการขนส่งสินค้าไปยังลูกค้ามีการจัดล าดับก่อนหลังในการส่งสินค้า 
และสินค้าที่ส่งในเส้นทางเดียวกันจะส่งเที่ยวเดียวกัน เพ่ือลดต้นทุน และประหยัดเวลาในการขนส่ง
สินค้า มีการใช้โทรศัพท์ในการติดต่อกับลูกค้า ปัญหาที่พบคือปัญหาด้านจราจรติดขัดในระหว่าง 
การขนส่งสินค้า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมคือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์และการสร้างบารมี ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าแบบ
ค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบสนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบควรมีการวางแผน
จัดแบ่งทีมการท างานอย่างเหมาะสม มีการตัดสินใจในการบริหารงานสั่งงานพนักงาน มีความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา การกระตุ้นจูงใจให้พนักงานให้เกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  
เข้าใจความแตกต่างของพนักงาน และพร้อมที่จะสนับสนุนเครื่องมือในการท างาน มีการพบปะพูดคุย
กับพนักงานแนะน าทางในการปฏิบัติงานให้ค าปรึกษาในเร่ืองการท างานแก่พนักงาน  จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100 

4. การส่งคืนสินค้า พบว่า การส่งคืนสินค้าเป็นการคืนสินค้าที่มีปัญหา เช่น สินค้าไม่ตรงตาม
การสั่งซื้อ ไม่ครบตามจ านวน หรือช ารุดเสียหาย ผู้ประกอบการต้องแจ้งตัวแทนจ าหน่ายเพ่ือ
ด าเนินการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ภาวะผู้น าที่เหมาะสมคือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพล
อย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ 
ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบสนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการ
สามารถอธิบายให้พนักงานเข้าใจจุดมุ่งหมายของการท างาน มีการวางแผนตัดสินใจในการบริหารงาน
สั่งงานพนักงาน เม่ือเกิดปัญหาผู้ประกอบการมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ ไขปัญหา แนะน า
แนวทางในการท างาน สอนงานสอนทักษะในการท างานให้พนักงาน แก้ไขปัญหาร่วมกับพนักงาน  
เข้าใจความแตกต่างของพนักงาน สนับสนุนเครื่องมือในการท างาน จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 
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ในการจัดหาจัดซื้อทางบริษัทไม่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือท าสัญญา แต่จะใช้การสั่งแบบ
ปากเปล่าจากเจ้าหน้าที่ท่ีบริษัทไว้วางใจ และเชื่อใจ  

บทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง ในแต่ละด้าน มีดังนี้  

การวางแผน ส าหรับการวางแผน เป็นกระบวนการวางแผนของการด าเนินงาน  
โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าดังนี้ ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่าง  
มีอุดมการณ์และสร้างบารมี เนื่องจากผู้ประกอบการต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง วางแผน
ร่วมกัน ระดมความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับลูกน้อง เป็นที่เคารพไว้วางในของลูกน้องสร้าง
ความเป็นกันเองกับลูกน้อง มีการด าเนินงานด้วยหลักจริยธรรมและศีลธรรม จึงจะท าให้ 
การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ โตส้ม (2557) 
พบว่า ผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านการกระตุ้นปัญญา และการสร้าง  
แรงบันดาลใจ ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี   

การจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าในด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย เนื่องจากใน
การสั่งซื้อสินค้าจะต้องมีการพูดคุย เพ่ือถามความคิดเห็นจากลูกน้อง เนื่องจากลูกน้องเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ลูกค้า ดังนั้นจึงควรรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้อง และให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัลยาณี บัณฑิตชาติ (2557) พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ
ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การขนส่งสินค้าและการส่งคืนสินค้า เป็นกระบวนการในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ จัดล าดับการส่งสินค้า จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ ตรวจสอบสินค้า  และ
ขนส่งสินค้า รวมถึงการท างานเป็นทีมของพนักงานร่วมกับผู้ประกอบการ และการอ านวยความ
สะดวกในการท างานทั้งเรื่องเครื่องมือ และการสื่อสาร ดังนั้นภาวะผู้น าที่ เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการนี้คือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี 
ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบ
สนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการมีการจัดแบ่งทีมการท างานอย่างเหมาะสมกับ
ภาระงาน ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเหมาะสมกับภาวะผู้น าแบบสนับสนุน  
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรเดช ริ้วมงคล (2556) ได้กล่าวว่า ทีมที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคน
จะต้องเข้าใจในบทบาทของตนเองในทีมเป็นอย่างดี และจะต้องเข้าใจในลักษณะของภาระหน้าที่  
ของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ โตส้ม (2557) พบว่า ผู้บริหารมีความมั่นใจ 

190 

สรุปการวิจัย 
สรุปและอภิปรายผล 
ปัญหาและอุปสรรคของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุ

ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง ด้านภาวะผู้น า มีดังนี้ 1) ผู้น าแบบประชาธิปไตย 
ผู้ประกอบการมีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแค่บางเรื่องเท่านั้น 2) ผู้น าแบบ
ท างานเป็นทีม ผู้ประกอบการไม่เน้นบรรยากาศในการท างานที่สนุกสนาน 3) ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่าง
มีอุดมการณ์และสร้างบารมี ผู้ประกอบการไม่มีการตั้งเป้าหมายในการท างานที่ชัดเจน 4) ผู้น าแบบ
สร้างแรงบันดาลใจ ผู้ประกอบการไม่กระตุ้น จูงใจให้ลูกน้องเกิดความกระตือรือร้นในการท างาน  
5) ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้ประกอบการไม่มีการกระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงปัญหาที่
เกิดขึ้นรวมทั้งไม่มีระบบในการแก้ไขปัญหา 6) ผู้น าแบบค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล 
ผู้ประกอบการไม่มีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และ 7) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม 
ผู้ประกอบการไม่มีการจัดการประชุมเพ่ือระดมความคิดเห็น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิวะนันท์ 
ศิวพิทักษ์ (2559) กล่าวถึงการมีภาวะผู้น าแบบการสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นทางปัญญา  
การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล และการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ในธุรกิจท่องเที่ยวมีอิทธิพล
ทางตรงต่อธุรกิจค่อนข้างสูง และมีผลต่อลักษณะความเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจอย่างแท้จริง   
ซึ่งผู้ประกอบการควรมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้น โดยควรมีการประพฤติตนเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน มีการทุ่มเทเพ่ือให้งานส าเร็จตามเป้าหมาย ควบคุมอารมณ์ดีในสถานการณ์
วิกฤต   

ด้านห่วงโซ่อุปทานที่พบปัญหา มีดังนี้  1) การวางแผนในการส่งคืนสินค้าไปยังลูกค้า 
ผู้ประกอบการไม่มีการวางแผนล่วงหน้า 2) การจัดซื้อจัดหา มีการรอสินค้าเป็นเวลานาน มีความล่าช้า 
เนื่องจากมีการด าเนินการหลายขั้นตอน 3) การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า และ 4) การส่งคืนสินค้า  
เกิดความล่าช้าในการส่งสินค้า เนื่องจากจราจรติดขัด และท าให้เกิดเสียเวลาในการส่งสินค้า ลูกค้ารอ
นาน เนื่องจากผู้ประกอบการยังขาดการวางระบบที่ชัดเจน ไม่มีวางแผนล่วงหน้า ซ่ึงส่งผลต่อ 
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและส่งผลต่อลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติเดช วิศาล
กิตติ (2555) ที่ได้แสดงการวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้ตัวแบบจ าลอง SCOR ของ
บริษัทก าแพงแสน คอมเมอร์เชียล พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในห่วงโซ่อุปทานเกิดจาก
การวางแผนที่ต้องมีความสอดคล้องกับอายุผลิตภัณฑ์ เช่น การวางแผนการส่งคืนมีข้อจ ากัดในเรื่อง
ระยะเวลาในการเก็บรักษา แต่ทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่สุ่มตรวจสอบความปลอดภัยของผลผลิตก่อน
ส่งออก และเมื่อสินค้าไม่ได้ตามมาตรฐานบริษัทยินดีให้ลูกค้าสามารถเผาท าลายทิ้งได้ เลย  
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ในการจัดหาจัดซื้อทางบริษัทไม่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร หรือท าสัญญา แต่จะใช้การสั่งแบบ
ปากเปล่าจากเจ้าหน้าที่ท่ีบริษัทไว้วางใจ และเชื่อใจ  

บทบาทของภาวะผู้น ากับห่วงโซ่อุปทานของผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างขนาด
กลางและขนาดย่อม จังหวัดระยอง ในแต่ละด้าน มีดังนี้  

การวางแผน ส าหรับการวางแผน เป็นกระบวนการวางแผนของการด าเนินงาน  
โดยผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีภาวะผู้น าดังนี้ ผู้น าแบบประชาธิปไตย และผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่าง  
มีอุดมการณ์และสร้างบารมี เนื่องจากผู้ประกอบการต้องรับฟังความคิดเห็นของลูกน้อง วางแผน
ร่วมกัน ระดมความคิดเห็น เป็นตัวอย่างที่ดีส าหรับลูกน้อง เป็นที่เคารพไว้วางในของลูกน้องสร้าง
ความเป็นกันเองกับลูกน้อง มีการด าเนินงานด้วยหลักจริยธรรมและศีลธรรม จึงจะท าให้ 
การด าเนินงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ โตส้ม (2557) 
พบว่า ผู้บริหารมีความมั่นใจที่จะเอาชนะอุปสรรค มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ เป็นแบบอย่างที่ดี มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านการกระตุ้นปัญญา และการสร้าง  
แรงบันดาลใจ ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี   

การจัดซื้อจัดหา ผู้ประกอบการต้องมีภาวะผู้น าในด้านผู้น าแบบประชาธิปไตย เนื่องจากใน
การสั่งซื้อสินค้าจะต้องมีการพูดคุย เพ่ือถามความคิดเห็นจากลูกน้อง เนื่องจากลูกน้องเป็นผู้ใกล้ชิดกับ
ลูกค้า ดังนั้นจึงควรรับฟังความคิดเห็นจากลูกน้อง และให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ กัลยาณี บัณฑิตชาติ (2557) พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการ และการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากับ
ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

การขนส่งสินค้าและการส่งคืนสินค้า เป็นกระบวนการในการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้า 
ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ คือ จัดล าดับการส่งสินค้า จัดเรียงสินค้าขึ้นรถ ตรวจสอบสินค้า  และ
ขนส่งสินค้า รวมถึงการท างานเป็นทีมของพนักงานร่วมกับผู้ประกอบการ และการอ านวยความ
สะดวกในการท างานทั้งเรื่องเครื่องมือ และการสื่อสาร ดังนั้นภาวะผู้น าที่ เหมาะสมส าหรับ
กระบวนการนี้คือ ผู้น าแบบท างานเป็นทีม ผู้น าแบบมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์และการสร้างบารมี 
ผู้น าแบบกระตุ้นการใช้ปัญญา ผู้น าแบบสร้างแรงบันดาลใจ ผู้น าแบบค านึงถึงปัจเจกบุคคล ผู้น าแบบ
สนับสนุน และผู้น าแบบมีส่วนร่วม โดยผู้ประกอบการมีการจัดแบ่งทีมการท างานอย่างเหมาะสมกับ
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สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรเดช ริ้วมงคล (2556) ได้กล่าวว่า ทีมที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคน
จะต้องเข้าใจในบทบาทของตนเองในทีมเป็นอย่างดี และจะต้องเข้าใจในลักษณะของภาระหน้าที่  
ของงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจมาศ โตส้ม (2557) พบว่า ผู้บริหารมีความมั่นใจ 
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ที่จะเอาชนะอุปสรรค มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการปฏิบัติงานตามภารกิจ เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ด้านการกระตุ้นปัญญา และการสร้างแรงบันดาลใจ ท าให้ผู้ตามปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความไว้วางใจ เกิดความจงรักภักดี   

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
ด้านภาวะผู้น า  
1. การค านึงถึงบรรยากาศในการท างาน สร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ซึ่งจะส่งผลให้พนักงาน

มีความสุขในการท างานมากขึ้น 
2. การตัง้เป้าหมายในการท างานจะท าให้สามารถวางแผนการด าเนินงานได้ชัดเจน  
3. การพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานจะท าให้ผลงาน

ออกมามีประสิทธิภาพ 
4. การจัดการประชุม เพ่ือช่วยกันแสดงความคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาร่วมกัน แสดงการรับฟัง 

รับรู้ การสร้างความเข้าใจในทุก ๆ ฝ่าย  
ด้านห่วงโซ่อุปทาน 
1. การวางแผน การวางแผนอย่างเป็นระบบโดยมีการประชุมพนักงานเพ่ือระดมความคิดเห็น

และวางแผนร่วมกัน 
2. การจัดซื้อจัดหา การตรวจสอบจ านวนสินค้าคงคลังเป็นประจ า จะท าให้สามารถค านวณ

การสั่งซื้อสินค้าเป็นจ านวนแน่นอนและเพียงพอ เพ่ือลดปัญหาการส่งหลายรอบ และลดปัญหาความ
ผิดพลาด 

3. การขนส่งสินค้าไปยังลูกค้า การวางแผนถามเส้นทางที่ชัดเจนจากลูกค้าผ่านเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่นช่วยในการสื่อสาร เพ่ือให้สามารถสื่อสารได้หลากหลายช่องทางลด
ปัญหาการล่าช้า  

4. การส่งคืนสินค้า การวางแผนล่วงหน้ากับตัวแทนจ าหน่ายในการส่งคืนสินค้าจะท าให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการขนส่ง  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
1. ควรศึกษาถึงความพึงพอใจของลูกค้า รวมถึงสิ่งที่จ าเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง ส าหรับน าไป

พัฒนาธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและสนองความต้องการของลูกค้า  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรบ้านหนองขอน 

ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น Smart Farmer และ 2) เพ่ือหา
แนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการเกษตรในบ้านหนองขอน ต าบล
ม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ด าเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน จ านวน 52 ราย การประชุมกลุ่มแบบมีส่วน
ร่วม แลกเปลี่ยนแนวคิด การเปิดเวทีชุมชน จัดฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลแบบสามเส้าด้านวิธีการ โดยวิเคราะห์ สรุปและน าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบพรรณนาความ 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีจ านวน 10 
ราย มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรกรมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้ง 6 ด้านของการเป็น Smart Farmer คือ ด้านความรู้ในเรื่อง
การเกษตรที่ท าอยู่ ด้านข้อมูลในการตัดสินใจ ด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด ด้าน
คุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม มีความ
ภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกร 2) แนวทางพัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
บ้านหนองขอน โดยการน าผลผลิตที่เป็นผักปลอดสารของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน มาวาง 
จัดจ าหน่ายในตลาดอินทรีย์ เพ่ือให้ผู้บริโภคได้รับประทานผักท้องถิ่นปลอดสารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย  
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผัก สมุนไพรท้องถิ่น ที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือน 
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บทน า 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันเกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะราคาข้าว 
ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางเกษตรประเภทข้าว และอาชีพส่วนใหญ่ของ
เกษตรไทยเป็นอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือน/ปี 
ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึ้น แต่ราคาขายข้าวเปลือกลดลง ส่งผลให้
เกษตรกรขาดทุนในการผลิตข้าวเนื่องจากราคาข้าวเปลือกของไทยส่วนใหญ่จะอิงกับราคาข้าวของ
ตลาดโลก ทั้งกลไกของอุปสงค์และอุปทานของตลาดข้าวในประเทศและตลาดข้าวของโลกที่มี 
การผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลของผลผลิต เป็นต้น ส่งผลให้ภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดความรู้ของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสารเคมี ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาการขาดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต  
การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรและความท้าทาย 
จากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิด
เสรีการค้าสินค้าเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันและความยากจนของเกษตรกรรายย่อย อันน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าของรายได้ของ
ประเทศในที่สุด (อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, 2559) จากปัญหาของเกษตรกรที่ได้กล่าวมาข้างต้นกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2559) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 
โดยในแผนยุทธศาสตร์นี้มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรในการด าเนินงาน 
มองภาพการท างานที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในมิติของพ้ืนที่ คน สินค้า เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
งานส่งเสริมการเกษตร คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปร่ือง  (Smart Farmer)  
และเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย 
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 1) พัฒนาเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรแปลงใหญ่ 2) สินค้า
เกษตรมีคุณภาพ 3) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรในประเทศไทยให้เป็น Smart Farmer พบว่า ในปี  
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เพาะปลูกและดูแลรักษาได้ง่าย มีประโยชน์ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกร
บ้านหนองขอน โดยใช้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และกลยุทธ์ส่งเสริมการตลาดสินค้าผักปลอดสาร  
 
ค าส าคัญ: ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เกษตรกรปราดเปรื่อง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 
Abstract 

This research aimed to 1) study the transformational leadership from farmers 
in Ban Nong Khon, Muang Sam Sip District, Ubon Ratchathani to smart farmers and  
2) guide market development based on the creative economy approach in agriculture 
in Ban Nong Khon, Muang Sam Sip District, Ubon Ratchathani. The study was conducted 
by using qualitative research method which was in-depth interviews with 52 Ban Nong 
Khon farmers, participatory group meeting, exchange ideas, opening of a community 
forum, training, and study trip. Verify the correctness of the information by used the 
triangulation method. Analysis, summarization and finding were presented in the 
descriptive form. The results of the research showed that: 1) there were 10 farmers in 
the creation of transformational leadership from farmers to smart farmers which ready 
to change their attitude in term of safe farming. The farmers knew and understood all 
6 aspects of being a Smart Farmer included, knowledge of agriculture, Information for 
decision making, productivity and marketing management, product quality and 
consumer safety, environmental and society responsibility, pride in the career of 
farmers, and 2) marketing development guidelines based on the agricultural creative 
economy of Ban Nong Khon by bring the produce that was organic vegetables of Ban 
Nong Khon and distribute in the organic market, so that consumers can consume local 
vegetables that were free of quality substances safe, environmentally conscious by 
using local knowledge, vegetables, local herbs that can be produced in the household 
easily to grow and maintain, useful to add value to local product of the Ban Nong  
Khon farmer group. They also used product strategy, price strategy, distribution 
channel strategy and marketing strategies to promote organic vegetables. 
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บทน า 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันเก่ียวกับราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า โดยเฉพาะราคาข้าว 
ซึ่งผลผลิตของเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางเกษตรประเภทข้าว และอาชีพส่วนใหญ่ของ
เกษตรไทยเป็นอาชีพทางการเกษตร เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ ส่งผลกระทบต่อรายได้ในครัวเรือน/ปี 
ของเกษตรกรลดลงเนื่องจากต้นทุนในการผลิตข้าวสูงขึ้น แต่ราคาขายข้าวเปลือกลดลง ส่งผลให้
เกษตรกรขาดทุนในการผลิตข้าวเนื่องจากราคาข้าวเปลือกของไทยส่วนใหญ่จะอิงกับราคาข้าวของ
ตลาดโลก ทั้งกลไกของอุปสงค์และอุปทานของตลาดข้าวในประเทศและตลาดข้าวของโลกที่มี 
การผันผวนตามสภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิอากาศและฤดูกาลของผลผลิต เป็นต้น ส่งผลให้ภาค
การเกษตรของไทยต้องเผชิญกับปัญหาและความท้าทายหลายประการ เช่น การขาดความรู้ของ
เกษตรกรในการผลิตสินค้าการเกษตรที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสารเคมี ปัญหาผลผลิตล้นตลาด 
ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาการขาดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต  
การขาดแคลนน้ าสลับกับปัญหาอุทกภัย ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้สารเคมี
ในภาคเกษตรและการเติบโตของเมือง ปัญหาการแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรและความท้าทาย 
จากภายนอก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การกีดกันทางการค้าที่รุนแรงขึ้น การเปิด
เสรีการค้าสินค้าเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
แข่งขันและความยากจนของเกษตรกรรายย่อย อันน าไปสู่ปัญหาความเหล่ือมล้ าของรายได้ของ
ประเทศในที่สุด (อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ, 2559) จากปัญหาของเกษตรกรที่ได้กล่าวมาข้างต้นกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (2559) ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560 – 2564 
โดยในแผนยุทธศาสตร์นี้มีจุดเน้นที่ส าคัญ คือ การใช้เครื่องมือส่งเสริมการเกษตรในการด าเนินงาน 
มองภาพการท างานที่เชื่อมโยงกัน ทั้งในมิติของพ้ืนที่ คน สินค้า เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายของ
งานส่งเสริมการเกษตร คือ เกษตรกรได้รับการพัฒนาให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง  (Smart Farmer)  
และเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ ปลอดภัย 
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองได้และสินค้าเกษตรมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน 
สามารถแข่งขันได้ อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรกร พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร และ
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง มีแนวทางการด าเนินงานที่ส าคัญ คือ 1) พัฒนาเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรได้รับการพัฒนาเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง เกษตรกรรุ่นใหม่ และเกษตรแปลงใหญ่ 2) สินค้า
เกษตรมีคุณภาพ 3) ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืนบนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส าหรับข้อมูลการพัฒนาเกษตรกรในประเทศไทยให้เป็น Smart Farmer พบว่า ในปี  
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการเกษตร  
บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาแนวคิดของ รัตติกรณ์ 
จงวิศาล (2556) ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน
การท าเกษตรให้เป็น Smart Farmer 2)  สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรแบบ Smart 
Farmer 3) กระตุ้นทางปัญญาด้านการท าการเกษตร 4) ค านึงถึงปัจเจกบุคคลของเป้าหมายของ
เกษตรกร ส าหรับแนวคิดด้านคุณสมบัติของการเป็น Smart Farmer ต้องมีรายได้ทางการเกษตร  
ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการเกษตร เป็นเกษตรต้นแบบ มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน ทุน เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด  
มีความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practices: GAP) และมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice: GMP) มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีความภูมิใจมุ่งมั่นในอาชีพเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559) ซึ่งทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดด้านคุณสมบัติของการเป็น 
Smart Farmer ล้วนส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น สามารถเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

คุณสมบัติของการเป็น Smart Farmer 
1.  มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เป็นเกษตร
ต้นแบบ 
2.  มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3.  มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต แรงงาน ทุน เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด 
4.  มีความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้า ความ
ปลอดภัย มาตรฐาน GAP และ GMP  
5.  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
6.  มีความภูมิใจมุ่งมั่นในอาชีพเกษตรกร 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 1.  มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน
การท าเกษตรให้เป็น Smart 
Farmer 
 2.  สร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
เกษตรกรแบบ Smart Farmer 
3.  กระตุ้นทางปัญญาด้านการท า
การเกษตร 
4.  ค านึงถึงปัจเจกบุคคลของ
เป้าหมายของเกษตรกร 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของบ้านหนองขอน 
ต าบลม่วงสามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
 

200 

พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรในประเทศไทยท่ีสามารถพัฒนาให้เป็น Smart Farmer ที่ได้รับการประเมิน 
วิเคราะห์ศักยภาพ ปรับแนวคิดในการท าอาชีพและจัดท าแผนพัฒนาศักยภาพและการผลิต พัฒนา
ทักษะอาชีพเกษตร เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเมินผลสู่การเป็น Smart Farmer  
มีจ านวน 197,057 ราย โดยในปี พ.ศ. 2562 – 2564 ประเทศมีแผนพัฒนาทักษะอาชีพเกษตรสู่
ผู้ประกอบการ เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมจ านวนเกษตรกร 
ที่สามารถพัฒนาให้เป็น Smart Farmer จ านวนปีละ 90,000 ราย โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
คาดการณ์ไว้ว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 จะมีจ านวนเกษตรกรที่สามารถพัฒนาให้เป็น Smart 
Farmer จ านวน 467,057 ราย ท่ัวประเทศไทย (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2561) ส าหรับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนชุมชน และ
การพัฒนาทุนมนุษย์ ซึ่งการพัฒนาทุนชุมชนให้เกิดคุณค่าและมูลค่าทางการตลาดเพ่ือสร้างประโยชน์
ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน ต้องส่งเสริมภาวะผู้น าทางการเกษตรให้มีทักษะความคิดสร้ างสรรค์บน 
พ้ืนฐานความรู้ ความช านาญทางการเกษตร (กนกวรา พวงประยงค์, 2561) ซึ่งนักวิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือ
ศึกษาถึงปัญหาของเกษตรกรในจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน ต าบล  
ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ยังขาดภาวะผู้น าทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติของกา รพัฒนา 
จากเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนมีพฤติกรรม 
การท าการเกษตรแบบดั้งเดิม ใช้ปุ๋ยเคมีจ านวนมาก จึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดิน และสุขภาพ
ของเกษตรกร นักวิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนว่าควรส่งเสริม 
ให้กลุ่มเกษตรกรมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer  

ดังนั้นการพัฒนาเกษตรกรทั่วไปให้เป็น Smart Farmer เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการตลาดตาม
แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทุกภาคส่วนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุน กระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
จากความส าคัญที่ ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการท าวิจัยเรื่อง ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาการตลาดตามแนวทาง
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โดยให้บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ เป็นพ้ืนที่เริ่มต้นในการพัฒนาเกษตรกร 
ให้เป็น Smart Farmer   
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรบ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็น Smart Farmer  
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2. เพ่ือศึกษาแนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการเกษตร  
บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิดด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาแนวคิดของ รัตติกรณ์ 
จงวิศาล (2556) ซึ่งภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 1) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน
การท าเกษตรให้เป็น Smart Farmer 2)  สร้างแรงบันดาลใจในการเป็นเกษตรกรแบบ Smart 
Farmer 3) กระตุ้นทางปัญญาด้านการท าการเกษตร 4) ค านึงถึงปัจเจกบุคคลของเป้าหมายของ
เกษตรกร ส าหรับแนวคิดด้านคุณสมบัติของการเป็น Smart Farmer ต้องมีรายได้ทางการเกษตร  
ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ เป็นวิทยากรถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการเกษตร เป็นเกษตรต้นแบบ มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัยการผลิต แรงงาน ทุน เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด  
มีความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural 
Practices: GAP) และมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (Good Manufacturing Practice: GMP) มีความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และมีความภูมิใจมุ่งมั่นในอาชีพเกษตรกร (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์, 2559) ซึ่งทั้งแนวคิดด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง และแนวคิดด้านคุณสมบัติของการเป็น 
Smart Farmer ล้วนส่งผลให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากการทบทวนแนวคิดข้างต้น สามารถเสนอ
เป็นกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                         
 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย  

คุณสมบัติของการเป็น Smart Farmer 
1.  มีความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่ เป็นวิทยากร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร เป็นเกษตร
ต้นแบบ 
2.  มีข้อมูลในการตัดสินใจเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
3.  มีความสามารถในการบริหารจัดการปัจจัย
การผลิต แรงงาน ทุน เชื่อมโยงการผลิตและ
การตลาด 
4.  มีความรู้ในเรื่องคุณภาพสินค้า ความ
ปลอดภัย มาตรฐาน GAP และ GMP  
5.  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
6.  มีความภูมิใจมุ่งมั่นในอาชีพเกษตรกร 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
 1.  มีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ใน
การท าเกษตรให้เป็น Smart 
Farmer 
 2.  สร้างแรงบันดาลใจในการเป็น
เกษตรกรแบบ Smart Farmer 
3.  กระตุ้นทางปัญญาด้านการท า
การเกษตร 
4.  ค านึงถึงปัจเจกบุคคลของ
เป้าหมายของเกษตรกร 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
ของบ้านหนองขอน 
ต าบลม่วงสามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ 

จังหวัดอุบลราชธานี 
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เกณฑ์ในการวัดทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer แบ่งเป็น 3 ระดับ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

  40 – 60 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ด ี
 20 – 39 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 0 – 19 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี 
แบบวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart Farmer 

ของเกษตรกรบ้านหนองขอน จ านวน 25 ข้อ คะแนนรวม 75 คะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

 ปฏิบัติทุกครั้ง  3  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง  2  คะแนน 
 ไม่ปฏิบัติเลย  1  คะแนน 
เกณฑ์ในการวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart 

Farmer แบ่งเป็น 3 ระดับ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   
   60 คะแนนขึ้นไป   ระดับพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 
   37 - 59 คะแนน   ระดับพฤตกิรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 คะแนน ระดับพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เพ่ือประเมินภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจาก

เกษตรกรเป็น Smart Farmer มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .924 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเพ่ือวัดทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
มีค่าเท่ากับ .875 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท า
การเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart Farmer มีค่าเท่ากับ .958  

วิธีการด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกิจกรรม คือ 1) ลงพ้ืนที่ศึกษา

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน และวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
ให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer 2) จัดเวทีชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
ประโยชน์ของงานวิจัย และ3) จัดประชุมร่วมกันก าหนดลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจาก
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

 ระยะที่  2 พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล  ประกอบด้วยกิจกรรม คือ  
1) จัดประชุมเพ่ือออกแบบเครื่องมือในการวิจัย 2) ฝึกอบรมวิธีการเก็บข้อมูล 3) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรหมู่บ้านหนองขอน หมู่ที่ 4 ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอ 

ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีเกษตรกรจ านวน 60 ราย (ประคอง สีแดง, 2560)  
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ใช้สูตรของ Krejcie & Morgan (1970) ได้จ านวนตัวอย่างเกษตรกร 52 ราย 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Random Sampling) ขั้นตอน
ที่ 1 แบ่งแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 
2554) แบ่งตามพ้ืนที่การเกษตรในเขตอ าเภอม่วงสามสิบ คือ ต าบลม่วงสามสิบ บ้านหนองขอน หมู่ 4 
ขั้นตอนที่ 2 สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็น Smart 

Farmer ทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ในเรื่องที่ท าอยู่  5 ข้อค าถาม 2) ด้านการมีข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ 6 ข้อค าถาม 3) ด้านการบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด 6 ข้อค าถาม 4) ด้านการสร้าง
คุณภาพ ความปลอดภัยให้กับสินค้าการเกษตร 4 ข้อค าถาม 5) ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม 5 ข้อค าถาม และ 6) ด้านความภูมิใจในความเป็นเกษตรกร 6 ข้อค าถาม   

แบบทดสอบวัดความรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer จ านวน 10 ข้อ  
ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิด ได้ 0 คะแนน และผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวัดระดับความรู้

ของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรบ้านหนองขอน แบ่งเป็น 3 ระดับ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

 8 – 10 คะแนน  ระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์สูง 
 5 – 7 คะแนน  ระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 1 – 4 คะแนน  ระดับความรู้อยู่ในเกณฑ์น้อย 
แบบวัดทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรบ้านหนองขอน 

จ านวน 20 ข้อ คะแนนรวม 60 คะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความคิดเห็น 
ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

  เห็นด้วย         3  คะแนน 
 ไม่แน่ใจ         2  คะแนน 
 ไม่เห็นด้วย        1  คะแนน 
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เกณฑ์ในการวัดทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer แบ่งเป็น 3 ระดับ 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

  40 – 60 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ดี 
 20 – 39 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
 0 – 19 คะแนน  ระดับทัศนคติอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี 
แบบวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart Farmer 

ของเกษตรกรบ้านหนองขอน จ านวน 25 ข้อ คะแนนรวม 75 คะแนน ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการให้
คะแนน ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   

 ปฏิบัติทุกครั้ง  3  คะแนน 
 ปฏิบัติบางครั้ง  2  คะแนน 
 ไม่ปฏิบัติเลย  1  คะแนน 
เกณฑ์ในการวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท าการเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart 

Farmer แบ่งเป็น 3 ระดับ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2554)   
   60 คะแนนขึ้นไป   ระดับพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 
   37 - 59 คะแนน   ระดับพฤตกิรรมอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 36 คะแนน ระดับพฤติกรรมอยู่ในเกณฑ์ไม่ดี 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) เพ่ือประเมินภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจาก

เกษตรกรเป็น Smart Farmer มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ มีค่าเท่ากับ .924 และค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเพ่ือวัดทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 
มีค่าเท่ากับ .875 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเพ่ือวัดพฤติกรรมของเกษตรกรเกี่ยวกับการท า
การเกษตรเพ่ือพัฒนาให้เป็น Smart Farmer มีค่าเท่ากับ .958  

วิธีการด าเนินการวิจัย  
ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยได้แบ่งวิธีการด าเนินการวิจัย เป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 ศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วยกิจกรรม คือ 1) ลงพ้ืนที่ศึกษา

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน และวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาร่วมกับกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนา
ให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer 2) จัดเวทีชี้แจงให้เกษตรกรทราบถึงวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
ประโยชน์ของงานวิจัย และ3) จัดประชุมร่วมกันก าหนดลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจาก
เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 

 ระยะที่  2 พัฒนาเครื่องมือในการวิจัยและเก็บข้อมูล  ประกอบด้วยกิจกรรม คือ  
1) จัดประชุมเพ่ือออกแบบเครื่องมือในการวิจัย 2) ฝึกอบรมวิธีการเก็บข้อมูล 3) ลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
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ความสนใจในการท าการเกษตรปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว  
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่าย มีการปลูกพืชทดแทน
หลังจากหมดช่วงฤดูกาลท านาเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง
เกี่ยวกับงานสาธารณประโยชน์ของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบ ารุงแร่ธาตุไนโตรเจน
ให้กับดิน โดยเริ่มน าปอเทือง และถ่ัวพร้ามาปลูกหลังฤดูกาลการท านาเพ่ือเพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้กับดิน 
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางการเกษตรได้ เลิกการเผาตอซัง ฟางข้าว 
ในแปลงนา เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนในการน าสินค้าพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ที่ปลอดสาร 
มาจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็น 
Smart Farmer ทั้ ง  6 ด้าน พบว่า  พฤติกรรมของเกษตรกรทั้ ง  10 ราย มีความพร้อมใน 
การเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทั้ง 6 ด้านของการเป็น Smart Farmer มีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุดมการณ์ 
แรงบันดาลใจจากเกษตรกรต้นแบบของชุมชนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จในการท าการเกษตรปลอดสาร 
ซึ่งเกษตรกรทั้ง 10 ราย สามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer ได้ โดยเกษตรกรบ้านหนองขอน  
ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
55.31 รองลงมา คือ ระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
24.24 และระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 20.45 
ส าหรับทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรบ้านหนองขอนอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.48  

2. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน พบว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรกร
บ้านหนองขอนทั้ง 10 ราย ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกลุ่มเพ่ือการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นทางการ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม มีการแบ่งการด าเนินงานเพ่ือให้ง่ายต่อ 
การบริหารจัดการกลุ่ม โดยแบ่งแยกออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ มีจ านวนสมาชิกของกลุ่ม 20 ราย ดูแลและรับผิดชอบ
งานในฝ่ายที่ตนเองได้รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม วิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ราคามีความเหมาะสม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสู่
ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  คือ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้เกษตรกรบ้านหนองขอนมีสุขภาพที่ดีจาก 
การเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการเกษตรในบ้านหนองขอน รายได้ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน
ที่ได้จากการปลูกผักปลอดสาร โดยประมาณ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน  
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โดยทีมนักวิจัยที่เป็นนักวิชาการและนักวิจัยในท้องถิ่น 4) จัดเวทีเพ่ือรวบรวมและเรียบเรียง วิเคราะห์
และสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน 5) จัดเวทีคืนข้อมูลเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 6) จัด
กระบวนการเติมเต็มศักยภาพเพ่ือให้เกิดภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart 
Farmer เพ่ือกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน และ 7) ศึกษาเส้นทางดูงานของ
กลุ่มเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer   

ระยะที่ 3 ระยะปฏิบัติการรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง สรุปผลการศึกษาภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง และประเมินผลรูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

การตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ใช้หลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) เพ่ือดูความถูกต้องของ

แหล่งข้อมูล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม จากการจัดเวที  
มาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงตามประเด็นที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์เชิงลึก โดยได้ท าการวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้ทีมวิจัยได้ฝึกการรวบรวมข้อมูล หลังจากนั้นทีมวิจัยได้มีการจัด
ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือร่วมกันตีความจากข้อมูลที่เก็บได้ และวิเคราะห์ข้อมูล โดยอาศัยแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นหลักในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น  Smart Farmer เพ่ือเป็น
แนวทางพัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ 
อ าเภอม่วงสามสิบ จั งหวัดอุบลราชธานี  โดยการสัมภาษณ์เชิง ลึก การสังเกตพฤติกรรม 
การเปลี่ยนแปลงด้านการท าการเกษตร ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer พบว่า 
พฤติกรรมของเกษตรกรที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีจ านวน 
10 ราย ท่ีมีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ได้แก่ 1) นางบุญตา ก าพุธ 2) นายบัวสี  
ยืนทน 3) นายบุญส่ง สู่หา 4) นายประคอง สีแดง 5) นายสมเพชร ล่าวงศา 6) นางวันเพ็ญ เสงไธสง  
7) นายประสิทธิ นิยมชาติ 8) นางจริยา สีแดง 9) นายประพันธ์ อนุสนธ์ และ 10) นางบุญมี แก้วกาฬ 
ซึ่งมีลักษณะภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer คือ มีการวางแผนการใช้
ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับราคาผลผลิตทางการเกษตร ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าใน  
การท าการเกษตร สามารถค านวณวิเคราะห์หาต้นทุนในการผลิตข้าว/ไร่ เริ่มท าการเกษตรที่มีรูปแบบ
การเกษตรแบบปลอดภัยทั้งต่อผู้บริโภคและเกษตรกร ลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
พืชสด ถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นในการท าการเกษตรที่ปลอดภัยให้แก่เกษตรกรรายอ่ืน ๆ ที่มี  
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ความสนใจในการท าการเกษตรปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกข้าว การเก็บเกี่ยวข้าว  
ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง มีการจดบันทึกรายรับ รายจ่าย มีการปลูกพืชทดแทน
หลังจากหมดช่วงฤดูกาลท านาเพ่ือสร้างรายได้เสริมให้กับเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้ง
เกี่ยวกับงานสาธารณประโยชน์ของชุมชน มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบ ารุงแร่ธาตุไนโตรเจน
ให้กับดิน โดยเริ่มน าปอเทือง และถ่ัวพร้ามาปลูกหลังฤดูกาลการท านาเพ่ือเพ่ิมธาตุไนโตรเจนให้กับดิน 
ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือสืบค้นข้อมูลทางการเกษตรได้ เลิกการเผาตอซัง ฟางข้าว 
ในแปลงนา เป็นผู้น ากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนในการน าสินค้าพืชผักสวนครัวต่าง ๆ ที่ปลอดสาร 
มาจัดจ าหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง จากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติของการเป็น 
Smart Farmer ท้ั ง  6 ด้ าน พบว่า  พฤติกรรมของเกษตรกรทั้ ง  10 ราย มีความพร้อมใน 
การเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทั้ง 6 ด้านของการเป็น Smart Farmer มีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุดมการณ์ 
แรงบันดาลใจจากเกษตรกรต้นแบบของชุมชนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จในการท าการเกษตรปลอดสาร 
ซึ่งเกษตรกรท้ัง 10 ราย สามารถพัฒนาเป็น Smart Farmer ได้ โดยเกษตรกรบ้านหนองขอน  
ส่วนใหญ่มีระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
55.31 รองลงมา คือ ระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 
24.24 และระดับพฤติกรรมการพัฒนาให้เป็น Smart Farmer อยู่ในระดับไม่ดี คิดเป็นร้อยละ 20.45 
ส าหรับทัศนคติของเกษตรกรเกี่ยวกับการเป็น Smart Farmer ของเกษตรกรบ้านหนองขอนอยู่ใน
ระดับดี คิดเป็นร้อยละ 48.48  

2. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน พบว่า ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มเกษตรกร
บ้านหนองขอนทั้ง 10 ราย ได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างกลุ่มเพ่ือการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นทางการ ประกอบด้วย ประธานกลุ่ม รองประธานกลุ่ม มีการแบ่งการด าเนินงานเพ่ือให้ง่ายต่อ 
การบริหารจัดการกลุ่ม โดยแบ่งแยกออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
ฝ่ายการตลาด ฝ่ายผลิตและตรวจสอบคุณภาพ มีจ านวนสมาชิกของกลุ่ม 20 ราย ดูแลและรับผิดชอบ
งานในฝ่ายที่ตนเองได้รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม วิสัยทัศน์ของกลุ่ม คือ ผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัย มีคุณภาพ เป็นที่ต้องการของตลาด ราคามีความเหมาะสม สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรสู่
ความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน วัตถุประสงค์ของกลุ่ม  คือ เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้
เสริมจากการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพ่ือให้เกษตรกรบ้านหนองขอนมีสุขภาพที่ดีจาก 
การเพาะปลูกสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกพืช เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริม
ให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการเกษตรในบ้านหนองขอน รายได้ของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน
ที่ได้จากการปลูกผักปลอดสาร โดยประมาณ 10,000 - 20,000 บาท/เดือน  
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ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเกษตรกร
บ้านหนองขอนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สาเหตุของปัญหาเกิดจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การก าหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในท้องถิ่น ล้ วนส่งผลต่อ
รายได้ของเกษตรกร ปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ าท่วม ปัญหาสภาพดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ และปัญหา
ภาระหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร โดยนางบุญตา ก าพุธ (2561) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer ไว้ว่า “ส่วนใหญ่เกษตรกร 
บ้านหนองขอนยังมีความเชื่อ และค่านิยมในการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เนื่องจากเกษตรกร  
บ้านหนองขอนต้องการผลผลิตข้าวที่ได้ปริมาณจ านวนมาก ผลผลิตต่อไร่สูง เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับ
โรงสีข้าวในท้องถิ่น ท าให้เกษตรกรบ้านหนองขอนส่วนหนึ่งขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค”  

5 . แนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ ด้านการเกษตร  
บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มเกษตรกร  
บ้านหนองขอนโดยผู้น ากลุ่มที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer  
ของบ้านหนองขอน ทั้ง 10 ราย ได้เสนอแนวทางการผลิตผักท้องถิ่นปลอดสารพิษ เนื่องด้วยเป็น 
การลงทุนที่ไม่สูงมาก และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตรแบบปลอดสาร 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนให้หันมาสนใจท าการเกษตรแบบ
ปลอดสาร ลดการใช้สารเคมี โดยกลุ่มเกษตรบ้านหนองขอนได้พัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผัก สมุนไพรท้องถิ่น ที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือน สมุนไพรใน
ท้องถิ่นล้วนมีสรรพคุณ ประโยชน์มากมายให้กับผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท้องถิ่นของ 
กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน โดยหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน คือ นายประคอง สีแดง และ
นายบัวสี ยืนทน ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนให้เข้าร่วมโครงการเกษตร
ปลอดภัยบ้านหนองขอน จากเดิมมีสมาชิกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 20 ราย เพ่ิมจ านวนสมาชิก
เป็น 30 ราย ที่ให้ความร่วมมือและท าการเกษตรปลอดสาร ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนมี
ผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารเพ่ิมข้ึน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ยอดจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกร มีรายได้ 
10,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งแนวทางพัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้านการเกษตรในบ้านหนองขอน มีดังนี้ 

     5.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า
เกษตรปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสะอาด สวยงาม แต่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น 
ใบตอง ตอก ไม้ไผ่ เป็นต้น ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของ 
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3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ของบ้านหนองขอน  
มีดังนี ้

    3.1 กระตุ้นและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกษตรกร สามารถขายผลผลิตทางการเกษตร
ได้ราคาที่ดี และสินค้าการเกษตรผลิตได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต  
ลดต้นทุนการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้รวม
ทางการเกษตรไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี  

    3.2 ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย หรือตลาด 
สีเขียวให้มีกลุ่มลูกค้าเพ่ิมจ านวนมากขึ้น  

    3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านหนองขอน น าความรู้ในการผลิตสินค้าการเกษตรที่ตนเองมี
ความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิต น าความรู้มาถ่ายทอด ให้ค าแนะน า ค าปรึกษา  แก่เกษตรกร
รายอื่น ๆ เช่น นักปราชญ์ดินของบ้านหนองขอน เกษตรกรนายบัวสี  ยืนทน เป็นต้น  

    3.4 ส่งเสริมและขอความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ม่วงสามสิบเพ่ือเข้าร่วมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตรอินทรีย์เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้เชิงเกษตร
อินทรีย์  

    3.5 จัดฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีข้อมูลพื้นฐานทางการเกษตร โดยให้เกษตรกรสามารถใช้
เทคโนโลยีเพ่ือค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

    3.6 ส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านหนองขอนท าบัญชีครัวเรือนเพ่ือวางแผนด้านการเงิน  
มีการบันทึกข้อมูลการผลิต การเก็บเก่ียว และการจ าหน่ายสินค้าเกษตรของครัวเรือน 

    3.7 สนับสนุนให้เกษตรกรบ้านหนองขอน มีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูก การเก็บ
เกี่ยวสินค้าการเกษตรให้มีความเหมาะสม  

    3.8 ส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านหนองขอนมีความสามารถเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
เพ่ือให้ขายผลผลิตได้ 

    3.9 ส่งเสริมให้เกษตรกรบ้านหนองขอนมีการจัดการของเหลือจากการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพ โดยให้เกษตรกรบ้านหนองขอนน าของเหลือจากการผลิตทางการเกษตรมาท าปุ๋ยหมัก
หรือพลังงานชีวภาพ  

    3.10 มีการจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี และ
กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน  

4. ปัญหาและอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer ของบ้าน
หนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า คุณสมบัติของเกษตรกร
ที่เป็น Smart Farmer ปัจจัยด้านรายได้ของเกษตรกรต้องไม่น้อยกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี 
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ถือได้ว่าเป็นคุณสมบัติของเกษตรกรที่เป็น Smart Farmer ที่ท าได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากเกษตรกร
บ้านหนองขอนส่วนใหญ่มีรายได้น้อยกว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี สาเหตุของปัญหาเกิดจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า การก าหนดราคารับซ้ือข้าวเปลือกของโรงสีข้าวในท้องถิ่น ล้ วนส่งผลต่อ
รายได้ของเกษตรกร ปัญหาภัยแล้ง ภัยน้ าท่วม ปัญหาสภาพดินที่ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ และปัญหา
ภาระหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร โดยนางบุญตา ก าพุธ (2561) ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและ
อุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer ไว้ว่า “ส่วนใหญ่เกษตรกร 
บ้านหนองขอนยังมีความเชื่อ และค่านิยมในการท าการเกษตรแบบใช้สารเคมี เนื่องจากเกษตรกร  
บ้านหนองขอนต้องการผลผลิตข้าวที่ได้ปริมาณจ านวนมาก ผลผลิตต่อไร่สูง เพ่ือน ามาจ าหน่ายให้กับ
โรงสีข้าวในท้องถิ่น ท าให้เกษตรกรบ้านหนองขอนส่วนหนึ่งขาดความสนใจในเรื่องความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค”  

5 . แนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ด้ านการเกษตร  
บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า กลุ่มเกษตรกร  
บ้านหนองขอนโดยผู้น ากลุ่มที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer  
ของบ้านหนองขอน ทั้ง 10 ราย ได้เสนอแนวทางการผลิตผักท้องถิ่นปลอดสารพิษ เนื่องด้วยเป็น 
การลงทุนที่ไม่สูงมาก และเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าการเกษตรแบบปลอดสาร 
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนให้หันมาสนใจท าการเกษตรแบบ
ปลอดสาร ลดการใช้สารเคมี โดยกลุ่มเกษตรบ้านหนองขอนได้พัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ โดยน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผัก สมุนไพรท้องถิ่น ที่สามารถผลิตได้ในครัวเรือน สมุนไพรใน
ท้องถิ่นล้วนมีสรรพคุณ ประโยชน์มากมายให้กับผู้บริโภค สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าท้องถิ่นของ 
กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน โดยหัวหน้ากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน คือ นายประคอง สีแดง และ
นายบัวสี ยืนทน ได้ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนให้เข้าร่วมโครงการเกษตร
ปลอดภัยบ้านหนองขอน จากเดิมมีสมาชิกเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 20 ราย เพ่ิมจ านวนสมาชิก
เป็น 30 ราย ที่ให้ความร่วมมือและท าการเกษตรปลอดสาร ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนมี
ผลผลิตจากการปลูกผักปลอดสารเพ่ิมข้ึน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ยอดจ าหน่ายของกลุ่มเกษตรกร มีรายได้ 
10,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน ซึ่งแนวทางพัฒนาการตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ด้านการเกษตรในบ้านหนองขอน มีดังนี้ 

     5.1 กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า
เกษตรปลอดภัย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูสะอาด สวยงาม แต่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ เช่น 
ใบตอง ตอก ไม้ไผ่ เป็นต้น ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยที่หลากหลาย ตรงตามความต้องการของ 
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ผลิตของเกษตรกรทุกรายพร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติ และงานวิจัยของ พฤติพร จินา และคณะ (2561) 
พบว่า รูปแบบชีวิตวิถีทางเลือกและการพ่ึงตนเองเพ่ือความยั่งยืนของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดล าพูน 
มีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร จัดกิจกรรมปรับแนวคิดในการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย การท างานเพ่ือสังคม พัฒนาทั้งด้านจิตใจ ความคิด การผลิต การแปรรูปผลผลิต  
ทางการเกษตรเพ่ือให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  
ด้านตลาด จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกร  
เป็น Smart Farmer คือ ผู้น าทางการเกษตรต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยน
อุดมการณ์ในการท าเกษตรให้เป็น Smart Farmer สร้างแรงบันดาลใจภาวะผู้น าต้นแบบการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะทางการเกษตรที่ทันสมัย การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต แลกเปลี่ยนและยอมรับเป้าหมายของเกษตรกรแต่ละรายที่มีความแตกต่าง
กันบนพ้ืนฐานของการศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน ภาระหน้ีสินต่อครัวเรือน ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ และแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าการเกษตร   

2. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน มีการจัดโครงสร้างกลุ่มเพ่ือการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นทางการ กระบวนการท างานของกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนการผลิต แผนการตลาด  
มีการประชุมกลุ่มเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการท างานของกลุ่ม สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม และ  
น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาน ามาปรับปรุง และแก้ไขการท างานของกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมุกต์  สมชอบ และคณะ (2558) พบว่า  
เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมทุ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมทุ่งให้เป็นรูปธรรม
มีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน และก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นทางการ ก าหนด
ข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่ม ส าหรับกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี 3 แนวทาง คือ เพ่ิมผลผลิต 
รักษาคุณภาพของพันธุ์ข้าว และแนวทางการแปรรูปสินค้า จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
พบว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของกลุ่มต้องสอดคล้องกัน และสื่อสารให้สมาชิกใน 
กลุ่มเกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม 

3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ของบ้านหนองขอน คือ 
กระตุ้นและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาที่ดี และ
สินค้าการเกษตรผลิตได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้รวมทางการเกษตรไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
หรือตลาดสีเขียวให้มีกลุ่มลูกค้าเพ่ิมจ านวนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต คงเมือง  
และคณะ (2561) พบว่า รูปแบบการท าเกษตรของกลุ่ม เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดมหาสารคามมี  
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กลุ่มผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าในเมือง และกลุ่มลูกค้าในท้องถิ่น มีการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย เช่น 
ขนมขบเคี้ยว อาหารว่าง  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร น้ าดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ มะม่วงแผ่น เป็นต้น 

     5.2 กลยุทธ์ด้านราคา สินค้าเกษตรปลอดสารพิษที่เป็นประเภทผักท้องถิ่น ก าหนดราคา
เริ่มต้น ตั้งแต่ราคา 10 บาท ถึง 30 บาท การก าหนดราคาสินค้าเกษตรปลอดสารจะค านึงถึงรายได้
ของผู้บริโภคตั้งแต่รายได้น้อย รายได้ปานกลาง และรายได้สูง  

     5.3 กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนได้ทดลองตลาด
สินค้าเกษตรปลอดสาร โดยน าสินค้ามาวางจ าหน่ายในห้างสุนีย์ทาวเวอร์ ซึ่งได้รับการตอบรับจาก
ลูกค้าท่ีสนใจบริโภคผักปลอดสาร น าสินค้าไปวางจัดจ าหน่ายร่วมกับเครือข่ายเกษตรปลอดภัย เกษตร
อินทรีย์ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

     5.4 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการตลาด เข้าร่วมเครือข่ายเกษตรปลอดภัย หรือเข้าร่วม
โครงการตลาดสีเขียว เพ่ือส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอนให้ลูกค้า  
เป็นที่รู้จัก กลุ่มเกษตรกรจัดท าบัตรสะสม “กินดี เพ่ือสุขภาพดี” ให้กับลูกค้าเพ่ือให้ลูกค้าสะสมการซื้อ
สินค้าเกษตรปลอดสารจากกลุ่มเกษตรกร  

 
สรุปการวิจัย 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer พบว่า 

พฤติกรรมของเกษตรกรที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer มีจ านวน 
10 ราย ที่มีรายได้ไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี พบว่าเกษตรกรทั้ง 10 ราย มีความพร้อมใน
การเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติที่ดีต่อการท าเกษตรแบบปลอดภัย เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณสมบัติทั้ง 6 ด้านของการเป็น Smart Farmer มีภาวะผู้น าในการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุดมการณ์
และแรงบันดาลใจจากเกษตรกรต้นแบบของชุมชนอ่ืนที่ประสบความส าเร็จในการท าการเกษตรปลอด
สาร ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการเกษตร ค านึงถึงเป้าหมายของเกษตรกรแต่ละราย  
จากการศึกษางานวิจัยของ เจษฏา นิตยาจาร (2560) พบว่า การพัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดหวาน
ในพ้ืนที่ฟาร์มขนาดเล็กให้เป็น Smart Farmers ต้องเพ่ิมความรู้พ้ืนฐาน เครื่องมือช่วยคิดและจับวัด 
ต่าง ๆ ที่จ าเป็นให้แก่เกษตรกรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดศักยภาพที่สามารถปรับปรุง
กระบวนการผลิตท่ีดีกว่าได้อย่างต่อเน่ืองเกิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและยั่งยืน โดยการสร้าง
กระบวนการผลิตข้าวโพดหวานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ฟาร์มขนาดเล็กที่สามารถผลิต การจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น ต้นทุน คุณภาพ ปริมาณ และเวลา กระบวนการผลิตต้องน าไปใช้ปฏิบัติ
ได้จริงในสภาวะแวดล้อมเป้าหมายที่หลากหลาย แม่นย า ความสามารถในการผลิตซ้ า ความสามารถ

208 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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ผลิตของเกษตรกรทุกรายพร้อมคู่มือแนวทางปฏิบัติ และงานวิจัยของ พฤติพร จินา และคณะ (2561) 
พบว่า รูปแบบชีวิตวิถีทางเลือกและการพ่ึงตนเองเพ่ือความยั่งยืนของเกษตรกรรุ่นใหม่ในจังหวัดล าพูน 
มีการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร จัดกิจกรรมปรับแนวคิดในการท าการเกษตรแบบอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย การท างานเพ่ือสังคม พัฒนาท้ังด้านจิตใจ ความคิด การผลิต การแปรรูปผลผลิต  
ทางการเกษตรเพ่ือให้เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา  
ด้านตลาด จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกร  
เป็น Smart Farmer คือ ผู้น าทางการเกษตรต้องมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับเปลี่ยน
อุดมการณ์ในการท าเกษตรให้เป็น Smart Farmer สร้างแรงบันดาลใจภาวะผู้น าต้นแบบการ
เปลี่ยนแปลง ภาวะผู้น าที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะทางการเกษตรที่ทันสมัย การน า
เทคโนโลยีมาใช้ในการผลิต แลกเปลี่ยนและยอมรับเป้าหมายของเกษตรกรแต่ละรายที่มีความแตกต่าง
กันบนพ้ืนฐานของการศึกษา รายได้ต่อครัวเรือน ภาระหนี้สินต่อครัวเรือน ปัจจัยพ้ืนฐานทางด้าน
เศรษฐกิจ และแนวโน้มความต้องการของตลาดสินค้าการเกษตร   

2. เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองขอน มีการจัดโครงสร้างกลุ่มเพ่ือการรวมกลุ่มอย่าง
เป็นทางการ กระบวนการท างานของกลุ่ม มีการประชุมกลุ่มเพ่ือวางแผนการผลิต แผนการตลาด  
มีการประชุมกลุ่มเพ่ือติดตาม ตรวจสอบการท างานของกลุ่ม สรุปผลการด าเนินงานของกลุ่ม และ  
น าข้อเสนอแนะจากผลการด าเนินงานของกลุ่มที่ผ่านมาน ามาปรับปรุง และแก้ไขการท างานของกลุ่ม
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมุกต์  สมชอบ และคณะ (2558) พบว่า  
เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมทุ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมทุ่งให้เป็นรูปธรรม
มีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจน และก าหนดบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มอย่างเป็นทางการ ก าหนด
ข้อตกลงของสมาชิกในกลุ่ม ส าหรับกลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์มี 3 แนวทาง คือ เพ่ิมผลผลิต 
รักษาคุณภาพของพันธุ์ข้าว และแนวทางการแปรรูปสินค้า จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัย
พบว่า การก าหนดวิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของกลุ่มต้องสอดคล้องกัน และสื่อสารให้สมาชิกใน 
กลุ่มเกิดความเข้าใจตรงกันเพื่อประโยชน์ของสมาชิกในกลุ่ม 

3. แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ของบ้านหนองขอน คือ 
กระตุ้นและส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้ราคาที่ดี และ
สินค้าการเกษตรผลิตได้คุณภาพ มีมาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิต ลดต้นทุนการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมด้านการตลาดของสินค้าการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายได้รวมทางการเกษตรไม่ต่ ากว่า 
180,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
หรือตลาดสีเขียวให้มีกลุ่มลูกค้าเพ่ิมจ านวนมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนกฤต คงเมือง  
และคณะ (2561) พบว่า รูปแบบการท าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัดมหาสารคามมี  
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2 แบบ คือ การท าเกษตรแบบอินทรีย์ และเกษตรแบบปลอดภัย ซึ่งอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนยังไม่ได้รับ
มาตรฐานอินทรีย์ แต่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เกษตรกรมีการวางแผน 
ด้านการตลาดและมีรายได้เสริมนอกภาคการเกษตรเข้ามาช่วยในการใช้จ่ายครัวเรือน  จากงานวิจัย 
ที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่า การเพ่ิมรายได้รวมทางการเกษตรไม่ต่ ากว่า 180,000 บาท/
ครัวเรือน/ปี ต้องลดภาระหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกร และเพ่ิมรายได้จากราคาผลผลิต 
ทางการเกษตร การปลูกพืชหมุนเวียน พืชที่มีราคาและเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การเกษตรของชุมชน 
การแปรรูปสินค้าการเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างสร้างสรรค์ 

4. แนวทางพัฒนาการตลาด ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้ า งสรรค์ด้ านการ เกษตร  
บ้านหนองขอน ต าบลม่วงสามสิบ อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยใช้กลยุทธ์ 
ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และกลยุทธ์ด้านการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ จรประดิษฐ์ อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า และเสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ์ (2557) พบว่า เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสินค้าทั้งประเภทอุปโภคและบริโภคของการใช้แนวคิด
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านความยากต่อการลอกเลียนแบบ มีผลทางตรงต่อความส าเร็จทางการตลาด 
ส่วนความมีเอกลักษณ์ของสินค้า และด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นมีผลทางอ้อมต่อความส าเร็จ 
ทางการตลาด และยังพบว่าส าหรับสินค้าอุปโภค ด้านการขายได้ราคายังมีผลทางตรงต่อความส าเร็จ
ทางการตลาด และงานวิจัยของ สวรรค์ ลาขุมเหล็ก (2556) พบว่า องค์ความรู้การปลูกผักอินทรีย์เพ่ือ
ขยายผลสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ บ้านอุปราช บ้านโนนตาล ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม เป็นองค์ความรู้เฉพาะของเกษตรกร เช่น องค์ความรู้การปลูกมะเขือเปราะ ถั่วฝักยาว 
ข่า พริก ถั่วลิสง มะละกอ แตงกวา กะหล่ าดอก ผักชี เป็นต้น แหล่งจ าหน่ายผลผลิตที่ตลาดนัดสีเขียว 
ตลาดเขียวโรงพยาบาล ตลาดเขียวบ้านโนนศรีสวัสด์ิ ตลาดเกษตร ตลาดโกสุม ตลาดวัดน้อยท่าสอง
คอน จากงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยพบว่าการพัฒนาตลาดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์
สามารถน าภูมิปัญญาท้องถิ่น ผัก สมุนไพรในท้องถิ่นที่รักษาโรคต่าง ๆ สามารถน ามาต่อยอดและใช้
ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดับชุมชนท้องถิ่นได้  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้  
กลุ่มเกษตรกรต าบลต่าง ๆ สามารถประยุกต์และก าหนดแนวทางพัฒนาการตลาดตาม

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์  กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ส่งเสริมให้เกษตรกรมี ภาวะผู้น า 
การเปลี่ยนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer ส่งเสริมให้เกิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกษตร 
โดยมีตัวชี้วัดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้ความรู้และฝึกฝนทักษะทางการเกษตรสมัยใหม่ การน า
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน

ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กลุ่มตัวอย่าง ใน 
การวิจัย คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 
217 คน โดยใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างเป็นระดับชั้นอย่างเป็นสัดส่วน โดยเลือกตัวอย่างจาก  
แต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติ  
เชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบเชิงบวก  
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (p < .01) และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -เฉื่อยชา ส่งผลกระทบเชิงบวก 
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา (p < .05) 
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น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับ
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ส าคัญประการ
หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) วัฒนธรรม
องค์กร เป็นความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา  
มีการถ่ายทอดจากสมาชิกเก่าสู่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง ผู้บริหารได้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่จะท าให้ผู้บริหาร  
ชี้ชัดให้เห็นถึงสาเหตุใด ที่องค์กรจึงประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว และจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาองค์กรได้ประสบความส าเร็จต่อไป (วิเชียร วิทยอุดม, 2551) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงน ามาก าหนด
เป้าหมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือให้มีระบบ
การท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (กองนโยบายและแผน , 2558) โดยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มีจ านวน 403 คน  มีหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ หรือภารกิจของ
มหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของมหาวิทยาลัย  แต่ในปัจจุบันพบว่าบุคลากร  
ในหน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย บุคลากรบางกลุ่มมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กร  
มีปฏิสัมพันธ์ และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลากรบางกลุ่มมีความมุ่งเน้นการต้องการความ
มั่นคง และเน้นมีผู้น าที่มุ่งเน้นบุคคล เน้นสัมพันธภาพของการปกป้องตัวเอง และบุคลากรบางกลุ่ม
มุ่งเน้นงานและความต้องการด้านความมั่นคงของพนักงาน เน้นอ านาจ แข่งขันชิงดีชิงเด่น ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมในการท างาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กร (Cooke & Lafferty, 1989) 

จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอก สามารถน าผลที่ได้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแนวทางใน 
การวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร
ให้มากขึ้น 
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sample size used in this research was 217 university support officers in 
Nakhonratchasima Rajabhat University. A questionnaire was used as a research tool 
and the data was analyzed by using descriptive statistics, consisted of frequency, 
percentage, mean, standard deviation, and using inferential statistics which was 
multiple regression analysis method to test the hypotheses.  

The research results found that the constructive styles of organizational culture 
affected the work efficiency of university support officer in Nakhonratchasima Rajabhat 
University (p < .01)  and the organizational culture in the passive/defensive styles 
affected the work efficiency of university support officer at Nakhonratchasima Rajabhat 
University (p < .05). 
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บทน า 

กระแสโลกาภิวัตน์ท าให้เศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปล่ียนแปลง
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากภาวการณ์การแข่งขันทางธุรกิจขององค์กรมีอยู่ในทุกพ้ืนที่ ทุกประเทศ และ  
สิ่งส าคัญที่จะท าให้องค์กรต่าง ๆ บรรลุผลส าเร็จได้นั่นคือ ทรัพยากรทางการบริหารทั้ง 4 ประเภท 
ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการบริหารจัดการ 
(Management) โดยทรัพยากรทางการบริหารที่มีคุณค่าที่สุดในองค์กรคือ ทรัพยากรมนุษย์ หรือ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จที่ส าคัญ กล่าวคือองค์กรต้องมีบุคลากรที่
ร่วมมือร่วมใจกันรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดีและมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน องค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จได้นั้น  ต้องเนื่องมาจากบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นส าคัญ (ดิเรก อัสถิ , 2555) 
หากองค์กรมีบุคลากรที่มีความสามารถ และองค์กรสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างาน ให้บุคลากรมี
ความพึงพอใจในงาน ทุ่มเทในการท างานแล้วนั้นจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานที่เพ่ิมขึ้นด้วย 
การพัฒนาประเทศตามแนวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้ประเทศ
ไทย มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้น ปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามโครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
และสังคมโลกมากขึ้น  จึงท าให้มีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่
ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ สู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังด าเนินการได้
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น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการที่มีผลิตภาพการผลิตต่ า ประกอบกับ
ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน คุณภาพการศึกษา 
คุณภาพบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความแตกแยก รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศที่ส าคัญประการ
หนึ่งมาอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) วัฒนธรรม
องค์กร เป็นความเชื่อ ความคิด วิถีชีวิต ความรู้สึกนึกคิดของสมาชิกที่ยึดถือปฏิบัติร่วมกันมา  
มีการถ่ายทอดจากสมาชิกเก่าสู่สมาชิกใหม่ วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งจึงมีผลต่อการปฏิบัติงานและ
ความส าเร็จขององค์กรอย่างยิ่ง ผู้บริหารได้รู้และเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่จะท าให้ผู้บริหาร  
ชี้ชัดให้เห็นถึงสาเหตุใด ที่องค์กรจึงประสบความส าเร็จ หรือล้มเหลว และจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง 
และพัฒนาองค์กรได้ประสบความส าเร็จต่อไป (วิเชียร วิทยอุดม, 2551) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าว และได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง จึงน ามาก าหนด
เป้าหมายในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือให้มีระบบ
การท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ (กองนโยบายและแผน , 2558) โดยพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มีจ านวน 403 คน  มีหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการ หรือภารกิจของ
มหาวิทยาลัย สังกัดอยู่ในคณะ หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ที่สุด ที่มี
บทบาทต่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของมหาวิทยาลัย  แต่ในปัจจุบันพบว่าบุคลากร  
ในหน่วยงานมีวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย บุคลากรบางกลุ่มมุ่งส่งเสริมให้สมาชิกในองค์กร  
มีปฏิสัมพันธ์ และสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บุคลากรบางกลุ่มมีความมุ่งเน้นการต้องการความ
มั่นคง และเน้นมีผู้น าที่มุ่งเน้นบุคคล เน้นสัมพันธภาพของการปกป้องตัวเอง และบุคลากรบางกลุ่ม
มุ่งเน้นงานและความต้องการด้านความมั่นคงของพนักงาน เน้นอ านาจ แข่งขันชิงดีชิงเด่น ซึ่งปัจจัย
เหล่านี้ก่อให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมในการท างาน อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
องค์กร (Cooke & Lafferty, 1989) 

จากสาเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพ่ือเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร หรือบุคคลภายนอก สามารถน าผลที่ได้ในการวิจัยในครั้งนี้  เป็นแนวทางใน 
การวางแผนกลยุทธ์ ก าหนดทิศทางในการด าเนินงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร
ให้มากขึ้น 
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อย่างเป็นสัดส่วน โดยเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร ตามการค านวณด้วยสูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Krejcie & Morgan, 1970) จ านวน 217 คน   

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ประจ าอยู่สังกัดต่าง ๆ ทั้งหมด 16 สังกัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้แบ่งตัวอย่างของประชากรเป็นชั้นตามสัดส่วนตาม
ลักษณะบางอย่าง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 217 คน ดังสูตร 

 

          ประชากรในแต่ละชั้น =    จ านวนประชากรแต่ละสังกัด  
                          จ านวนประชากรทั้งหมด

  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามจะ
ครอบคลุมส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัย 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการท างาน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

      ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สังกัดที่ปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) และให้เลือก
ค าตอบตามจริง  

    ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 3 ด้าน โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Cooke & Lafferty (1989) ประกอบด้วย
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรม
องค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว เช่น ท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า และท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร อยู่ในระดับใด , ท่านและเพ่ือนร่วมงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน และยอมรับ
ความสามารถในการท างานซึ่งกันและกัน อยู่ในระดับใดและท่านท างานโดยมุ่งเน้นความส าเร็จของ
งานเป็นหลักอยู่ในระดับใด เป็นต้น โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จ านวน 5 ระดับ 
โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน 5 หมายความว่า  เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
   คะแนน 3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
   คะแนน 1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 

X กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ  
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
เ พ่ือศึกษาวัฒนธรรมองค์กรที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษา  สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
                ตัวแปรอิสระ                              ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
ตัวแปรอิสระ คือ วัฒนธรรมองค์กร ผู้วิจัยได้พัฒนาจากแนวคิดของ Cooke & Lafferty 

(1989) โดยแบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 3 ประเภท เป็นการอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมในองค์กร
ที่มีความหลากหลาย  มีความส าคัญกับค่านิยมในการท างาน ประกอบด้วย วัฒนธรรมองค์กรลักษณะ
เชิงสร้างสรรค์ (Constructive Styles) วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (Passive/Defensive 
Styles) และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (Aggressive/Defensive Styles)   

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการท างาน ผู้วิจัยพัฒนาจากแนวคิดของ Peterson & 
Plowman (1989) โดยประสิทธิภาพในการท างานคือความสามารถในการท างานที่ได้รับมอบหมาย
ให้ส าเร็จลุล่วงอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันตามเวลาที่ก าหนด โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า  
ได้แก่ คุณภาพของงาน (Quality) ปริมาณงาน (Quantity) และเวลา (Time) 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม และเป็นงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จ านวน 403 คน (กองบริหารบุคคล, 2562) 

2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยใช้วิธีการค านวณกลุ่มตัวอย่างเป็นระดับชั้น  

ประสิทธิภาพในการท างาน 
1.  คุณภาพของงาน 
2.  ปริมาณงาน 
3.  เวลา 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
1. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค ์
2. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
3. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-กา้วร้าว 
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อย่างเป็นสัดส่วน โดยเลือกตัวอย่างจากแต่ละกลุ่มตามสัดส่วนประชากร ตามการค านวณด้วยสูตรการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Krejcie & Morgan, 1970) จ านวน 217 คน   

3. วิธีการสุ่มตัวอย่าง การศึกษาในครั้งนี้ ได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา ที่ประจ าอยู่สังกัดต่าง ๆ ทั้งหมด 16 สังกัด โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างเป็น
สัดส่วน ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ได้แบ่งตัวอย่างของประชากรเป็นชั้นตามสัดส่วนตาม
ลักษณะบางอย่าง (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2553) เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 217 คน ดังสูตร 

 

          ประชากรในแต่ละชั้น =    จ านวนประชากรแต่ละสังกัด  
                          จ านวนประชากรทั้งหมด

  

4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยแบบสอบถามจะ
ครอบคลุมส่วนประกอบทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ปัจจัย 
ด้านวัฒนธรรมองค์กร ปัจจัยด้านประสิทธิภาพการท างาน และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ดังนี้ 

      ส่วนที่ 1 ข้อค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สังกัดที่ปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด 
(Close-Ended Questionnaire) แบบมีหลายตัวเลือก (Multiple Choice Questions) และให้เลือก
ค าตอบตามจริง  

    ส่วนที่ 2 ข้อค าถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 3 ด้าน โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Cooke & Lafferty (1989) ประกอบด้วย
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา และวัฒนธรรม
องค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว เช่น ท่านมีความรู้ความเข้าใจในงานที่ท า และท างานให้บรรลุตาม
เป้าหมายขององค์กร อยู่ในระดับใด , ท่านและเพ่ือนร่วมงานให้เกียรติซึ่งกันและกัน และยอมรับ
ความสามารถในการท างานซ่ึงกันและกัน อยู่ในระดับใดและท่านท างานโดยมุ่งเน้นความส าเร็จของ
งานเป็นหลักอยู่ในระดับใด เป็นต้น โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จ านวน 5 ระดับ 
โดยก าหนดค่าคะแนนของช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

   คะแนน 5 หมายความว่า  เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนน 4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
   คะแนน 3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนน 2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
   คะแนน 1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 

X กลุ่มตัวอย่างท่ีต้องการ  
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 5.4 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) คือสถิติสหสัมพันธ์ เพียร์สัน ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( Correlation 
Coefficient) 

 5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) คือ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการท างาน 

 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และหน่วยงานที่
สังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ านวน  167 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.96  
มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีสถานภาพโสด จ านวน 125 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.60 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  162 คน คิดเป็นร้อยละ 74.65 มีระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 43.78 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่สังกัดส านัก/สถาบัน/กอง จ านวน 151 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 69.59 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวมของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยน าเสนอในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 𝑥𝑥 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 3.85 .545 มาก 
2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 3.67 .581 มาก 
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 3.58 .605 มาก 

รวม 3.70 .487 มาก 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥 ̅= 3.70, 
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    ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 
ด้าน โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Peterson & Plowman (1989) ประกอบด้วย คุณภาพของงาน 
ปริมาณงาน และเวลาในการท างาน เช่น ท่านท างานได้ตามแผนที่องค์กรวางไว้ และรู้สึกพึงพอใจใน
ผลงานที่ได้รับอยู่ในระดับใด, ท่านท างานได้ส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอยู่ในระดับใด และท่าน 
มีการก าหนดระยะเวลาในการท างาน เพ่ือให้ท างานได้บรรลุเป้าหมายอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ ใด  
เป็นต้น โดยข้อค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า จ านวน 5 ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนนของ 
ช่วงน้ าหนักเป็น 5 ระดับดังนี้ 

  คะแนน 5 หมายความว่า  เห็นด้วยมากที่สุด 
  คะแนน 4 หมายความว่า เห็นด้วยมาก 
  คะแนน 3 หมายความว่า เห็นด้วยปานกลาง 
  คะแนน 2 หมายความว่า เห็นด้วยน้อย 
  คะแนน 1 หมายความว่า เห็นด้วยน้อยที่สุด 
  หลังจากนั้น ท าการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์

แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบัค (Cronbach) ซึ่งต้องได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา .70 
ขึ้นไป โดยค่าความเชื่อมั่นหลังจากได้มีการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา เท่ากับ .88 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า วัฒนธรรมองค์กร ได้ค่าเท่ากับ .83 และประสิทธิภาพการท างาน ได้ค่าเท่ากับ .83 

5. การวิเคราะห์และแปรผลข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล และการน า
สถิติที่เก่ียวข้องมาใช้ ดังนี้ 

      5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สังกัดที่ปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) 
ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 

 5.2 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพใน 
การท างาน ซึ่งเป็นมาตรวัดช่วงมาตราส่วน วิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

      5.3 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงเป็นมาตรวัด
ช่วงมาตรา จะวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ ประสิทธิภาพ
การท างานด้านปริมาณงาน และประสิทธิภาพการท างานด้านเวลาการท างาน ตามล าดับ 

218 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
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 5.4 การวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 
ตัวแปรวัฒนธรรมองค์กร และประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้สถิติ เชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistics) คือสถิติสหสัมพันธ์ เพียร์สัน ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  ( Correlation 
Coefficient) 

 5.5 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential Statistics) คือ
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการท างาน 

 
ผลการวิจัย  

ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  และหน่วยงานที่
สังกัด พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีจ านวน  167 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.96  
มีอายุ 30-40 ปี จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 64.52 มีสถานภาพโสด จ านวน 125 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.60 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  162 คน คิดเป็นร้อยละ 74.65 มีระยะเวลา 
ในการปฏิบัติงาน 5-10 ปีจ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 43.78 ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนที่สังกัดส านัก/สถาบัน/กอง จ านวน 151 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 69.59 

ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวมของ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยน าเสนอในรูปแบบ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 

วัฒนธรรมองค์กร 𝑥𝑥 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ 3.85 .545 มาก 
2. ลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 3.67 .581 มาก 
3. ลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว 3.58 .605 มาก 

รวม 3.70 .487 มาก 
 

จากตารางท่ี 1 พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อวัฒนธรรมองค์กร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (𝑥𝑥 ̅= 3.70, 
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระวัฒนธรรม
องค์กร ทั้ง  3 ด้าน และประสิทธิภาพการท างาน ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ระหว่าง  
.40 - .63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance)  
อยู่ระหว่าง .60 – .78  มีค่ามากกว่า .2 และค่า VIF ของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งน้ี มีค่า 
อยู่ระหว่าง 1.28 – 1.67 มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง จึงไม่มี
ปัญหา Multicollinearity 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิธีแบบเข้าทีละตัว (Enter Regression) ผลที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างาน 

ตัวแปรอิสระ       ประสิทธิภาพการท างาน 
b S.D. β t p-value 

ตัวแปรคงท่ี (Constant) 1.96 .20  10.07 .00** 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (X1)   .31 .06 .37  5.13 .00** 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) .13 .06 .17  2.11 .04* 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3) .19 .05 .13  1.80 .07   
R² = .34, AdjR² = .33 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะต้ังรับ -เฉื่อยชา มีอิทธิพล 
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะ 
เชิงสร้างสรรค์มีผลมากที่สุด (β = .37, p < .01) รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
(β = .17, p < .05) โดยตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 33 
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S.D. = .487) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมาก (𝑥𝑥 ̅= 3.85, S.D. = .545) รองลงมา คือ วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -เฉื่อยชา  
(𝑥𝑥 ̅= 3.67, S.D. = .581) และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (𝑥𝑥 ̅= 3.58, S.D. = .605) 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน  
ในภาพรวมของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
โดยน าเสนอในรูปแบบค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการท างาน 

ประสิทธิภาพการท างาน 𝑥𝑥 ̅ S.D. ระดับความคิดเห็น 
1. ด้านคุณภาพงาน 4.13 .510 มาก 
2. ด้านปริมาณงาน 3.92 .499 มาก 
3. ด้านเวลาในการท างาน 3.82 .569 มาก 

รวม 3.95 .446 มาก 
 

จากตารางท่ี 2 พบว่า พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา มีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพการท างาน โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก  
(𝑥𝑥 ̅= 3.95, S.D. = .446) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านคุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก (𝑥𝑥 ̅= 4.13, S.D. = .510) รองลงมา คือ ประสิทธิภาพการท างานด้านปริมาณงาน (𝑥𝑥 ̅= 3.92, 
S.D. = .499) และประสิทธิภาพการท างานด้านเวลาในการท างาน (𝑥𝑥 ̅= 3.82, S.D. = .569) 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการท างาน
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพการท างาน 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y Tolerance VIF 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (X1)   1    .64 1.57 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) .63** 1   .78 1.28 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-กา้วร้าว (X3) .47** .60** 1  .60 1.67 

Y .54** .48** .40** 1   
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

220 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563
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จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระวัฒนธรรม
องค์กร ทั้ง  3 ด้าน และประสิทธิภาพการท างาน ทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกอยู่ระหว่าง  
.40 - .63 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าความคงทนของการยอมรับ (Tolerance)  
อยู่ระหว่าง .60 – .78  มีค่ามากกว่า .2 และค่า VIF ของแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้  มีค่า 
อยู่ระหว่าง 1.28 – 1.67 มีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันเอง จึงไม่มี
ปัญหา Multicollinearity 

ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ผู้วิจัย
ได้ด าเนินการทดสอบสมมติฐานด้วยการใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวิธีแบบเข้าทีละตัว (Enter Regression) ผลที่ได้จากการศึกษามีดังนี้ 

 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างาน 

ตัวแปรอิสระ       ประสิทธิภาพการท างาน 
b S.D. β t p-value 

ตัวแปรคงท่ี (Constant) 1.96 .20  10.07 .00** 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ (X1)   .31 .06 .37  5.13 .00** 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา (X2) .13 .06 .17  2.11 .04* 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว (X3) .19 .05 .13  1.80 .07   
R² = .34, AdjR² = .33 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05, ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -เฉื่อยชา มีอิทธิพล 
เชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะ 
เชิงสร้างสรรค์มีผลมากที่สุด (β = .37, p < .01) รองลงมาคือวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา 
(β = .17, p < .05) โดยตัวแปรอิสระสามารถพยากรณ์ตัวแปรตามได้ร้อยละ 33 
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เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการ 
การจัดการความเสี่ยง กลุ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพ หรือการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
อ่ืน เพ่ือให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา อินนันชัย (2559) เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรี พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรี โดยมิติเน้น
ความมั่นคงของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงพยาบาลชลบุรีให้ความส าคัญต่อ
ความมั่นคงของบุคลากรและรักษาสถานภาพขององค์กรเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้บุคลากรรู้สึกถึง
ความมั่นคง ปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์ไพร ณ พิกุล (2554) เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดล าปาง พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยด้านการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallach (1983) เรื่อง ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันซึ่งมีผลต่อการปฏิบัติงาน พบว่า วัฒนธรรมเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มีผลต่อการปฏิบัติงานในทางบวก 

3. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลจากวิจัย
นี้แตกต่างไปจาก ทฤษฎีของ Cook & Lafferty ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า องค์กรที่พนักงานมี 
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการแข่งขันที่ต้องการผลแพ้ชนะ ต้องการอ านาจและการได้มาซึ่งต าแหน่ ง
หน้าที่ กล้าแสดงอาการต าหนิผู้อ่ืนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดเห็นผู้อ่ืนเสมอ ๆ รวมทั้ง
มักแสดงออกถึงความเจ้าระเบียบ ใช้ระยะเวลานานในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เช่น พนักงานที่มีพฤติกรรมแข่งขันในการท างาน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งต าแหน่งหน้าที่และอ านาจนั้น ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานราชการ มีลักษณะการท างานตามโครงสร้างองค์กร ท างานตามสายการบังคับบัญชา  
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย พนักงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งานวิจัยของ 
Balthazard, Cooke & Potter (2006) เรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน พบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมที่ต้องการใช้อ านาจ ต้องการแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ต าแหน่งในการท างานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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สรุปการวิจัย 
1. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน 

ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า องค์กรที่มีค่านิยม ความเชื่อในการท างาน ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานท างานให้
สัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการสนับสนุนให้พนักงานเข้ารับการอบรมต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ความช านาญงาน รวมทั้งให้พนักงานมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนางาน
อย่างมีอิสระ ท าให้พนักงานเกิดการน าองค์ความรู้ และทักษะการท างานใหม่ ๆ มาปรับใช้ในการ
ท างาน ส่งผลให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง พึงพอใจในการท างาน ท างานได้อย่างถู กต้อง 
รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะความ
ช านาญงานให้บุคลากร โครงการ  Show and Share เพ่ือให้พนักงานในองค์กรและหน่วยงาน
ภายนอกได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพ่ืองานบริการส าหรับ
พนักงานที่มีความสนใจ เป็นต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของปัณณษร เทียนทอง (2555) เรื่องวัฒนธรรม
องค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารธนชาติ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผล
ต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานธนาคารธนชาติ โดยหากพนักงานมีความมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ 
และทุ่มเทให้กับการท างานแล้วนั้น ย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพการท างานที่ดีขึ้นด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พินิจตา ค ากรฤาชา และคณะ (2560) เรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่มีผลต่อประสิทธิภาพ 
การท างานของบุคลากรส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจ า
จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานในเชิงบวก โดยองค์กรควรกระตุ้นหรือส่งเสริมปัจจั ยดังกล่าวเพ่ือให้
บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพการท างานมากขึ้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Balthazard 
(2006) เรื่อง วัฒนธรรมองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พบว่าวัฒนธรรมองค์กร
ลักษณะเชิงสร้างสรรค์ส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยหากองค์กรเน้น 
การแลกเปลี่ยนความรู้ และให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนางาน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น   

2. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการท างาน 
ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า องค์กรที่มีค่านิยม ความเชื่อในการท างาน ที่มุ่งส่ง เสริมพฤติกรรมให้
พนักงานมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เคารพระบบอาวุโสตามล าดับชั้นบังคับบัญชา ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจจะท าให้เกิดข้อขัดแย้ง รวมทั้งปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อก าหนดที่องค์กร
ให้ไว้อย่างเคร่งครัด ส่งผลให้พนักงานรู้สึกถึงความมั่นคง ปลอดภัยในการท างาน เนื่องจากพนักงานมี
ลักษณะการท างานแบบพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ท าให้การท างานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้
พนักงานรู้สึกพึงพอใจในงาน และท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่มท างาน
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



223 

เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการ 
การจัดการความเสี่ยง กลุ่มคณะกรรมการประกันคุณภาพ หรือการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
อ่ืน เพ่ือให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการท างานแบบ
พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุจิตรา อินนันชัย (2559) เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรี พบว่าวัฒนธรรมองค์กรมี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรี โดยมิติเน้น
ความมั่นคงของบุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากโรงพยาบาลชลบุรีให้ความส าคัญต่อ
ความมั่นคงของบุคลากรและรักษาสถานภาพขององค์กรเป็นอย่างมากจึงส่งผลให้บุคลากรรู้สึกถึง
ความมั่นคง ปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสัมพันธ์ในทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ซ่ึงสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พิมพ์ไพร ณ พิกุล (2554) เรื่องปัจจัยที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ในเขตจังหวัดล าปาง พบว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยด้านการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีอิทธิพลทางบวกต่อ
ประสิทธิภาพการท างาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Wallach (1983) เรื่อง ความสัมพันธ์และ
อิทธิพลของรูปแบบวัฒนธรรมองค์กรที่ต่างกันซ่ึงมีผลต่อการปฏิบัติงาน พบว่า วัฒนธรรมเน้น
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร มีผลต่อการปฏิบัติงานในทางบวก 

3. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-ก้าวร้าว ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน ผลจากวิจัย
น้ีแตกต่างไปจาก ทฤษฎีของ Cook & Lafferty ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า องค์กรที่พนักงานมี 
การแสดงออกถึงพฤติกรรมการแข่งขันที่ต้องการผลแพ้ชนะ ต้องการอ านาจและการได้มาซ่ึงต าแหน่ ง
หน้าที่ กล้าแสดงอาการต าหนิผู้อ่ืนหรือต่อต้านการเปลี่ยนแปลงหรือความคิดเห็นผู้อ่ืนเสมอ ๆ รวมทั้ง
มักแสดงออกถึงความเจ้าระเบียบ ใช้ระยะเวลานานในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุผลสัมฤทธิ์ของ
องค์กร ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เช่น พนักงานที่มีพฤติกรรมแข่งขันในการท างาน เพ่ือให้
ได้มาซึ่งต าแหน่งหน้าที่และอ านาจนั้น ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็น
หน่วยงานราชการ มีลักษณะการท างานตามโครงสร้างองค์กร ท างานตามสายการบังคับบัญชา  
มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเลื่อนต าแหน่งหน้าที่ตามข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ของ
มหาวิทยาลัย พนักงานที่มีพฤติกรรมดังกล่าวจึงไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน งานวิจัยของ 
Balthazard, Cooke & Potter (2006) เรื่องวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน พบว่าวัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ -ก้าวร้าว ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน เนื่องจากพฤติกรรมและค่านิยมที่ต้องการใช้อ านาจ ต้องการแข่งขันเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ต าแหน่งในการท างานไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน 
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ส าหรับผู้ที่สนใจท าการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
และจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการท างานได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบงานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ 
ทักษะ ความรู้ความรู้ ความสามารถของพนักงาน  เช่น มีการจัดโครงการอบรมเทคนิคการท างาน
อย่างมืออาชีพ การสนับสนุนงบประมาณให้พนักงานได้รับการอบรมทั้งภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานมากขึ้น ท างานได้ถูกต้อง รวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะตั้งรับ-เฉื่อยชา ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ควรส่งเสริมด้านสัมพันธ์ภาพที่ดี
ของพนักงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอก เช่น มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือสร้าง
กิจกรรมการท างานเป็นทีม การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะกรรมการความเสี่ ยง 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างกลุ่มท า งานให้ส าเร็จตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

3. วัฒนธรรมองค์กรลักษณะ ตั้งรับ-ก้าวร้าว ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนให้การท างาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้มีประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น มหาวิทยาลัยควรมี  
การส่งเสริม ด้านเส้นทางความก้าวหน้าในงานมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้พนักงานรู้สึกมั่นคงในอาชีพ พึงพอใจในงาน 
และท างานได้มีประสิทธิภาพมาก เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการ 
ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน การให้รางวัลตอบแทนบุคลการที่ท างานดี หรือได้รับการโหวตให้เป็น
พนักงานดีเด่น เป็นต้น 

4. วัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีค่าการส่งผลร้อยละ 34 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา เป็นสถาบันการศึกษาในก ากับของรัฐ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากรัฐบาลและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย มีภารกิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต และให้บริการทางวิชาการ มีการจัดโครงการหรือกิจกรรม
ต่าง ๆ มีจ านวนมาก จึงท าให้องค์กรมีงบประมาณในการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
การท างานอย่างจ ากัด อีกทั้งปัจจัยสาเหตุด้านอ่ืน ๆ อาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้วยเช่นกัน 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งถัดไป 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าวัฒนธรรมองค์กรสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการท างานของ

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร้อยละ 34 ดังนั้น 
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ส าหรับผู้ที่สนใจท าการวิจัยในอนาคต ควรศึกษาปัจจัยอ่ืน ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างาน 
และจะท าให้สามารถก าหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพการท างานได้ครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสอบงานวิจัย ผู้ตอบแบบสอบถาม รวมทั้งผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ช่วยให้งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
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ค าแนะน าส าหรับการเขียนบทความ 
 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้เปิดรับบทความจาก
นักวิจัย คณาจารย์ นักศึกษา และนักวิชาการ ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับสากล มีก าหนดการตีพิมพ์ 
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม โดยมีขอบเขตของเนื้อหา
ของบทความที่พิจารณาตีพิมพ์เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ 
นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทั้งนี้ทุกบทความ
จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน แบบ Double 
Blinded คือ มีการปกปิดชื่อเจ้าของบทความแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าของบทความไม่ทราบชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในกรณีท่ีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
2 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น และในกรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลภายในและ/หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพ่ือให้บทความที่ตีพิมพ์เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพวารสาร ขอให้ผู้นิพนธ์จัดท าบทความตามรูปแบบต่อไปนี้  
 
  ประเภทของบทความท่ีตีพิมพ์ 
  1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานที่ได้จากข้อมูลที่ผู้นิพนธ์ได้ศึกษาวิจัยด้วย
ตนเอง โดยมีการน าเสนอบทน า วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย และสรุปการวิจัย เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  2. บทความวิชาการ (Article) เป็นการเขียนเพ่ือน าเสนอทางวิชาการในลักษณะการเขียน
แบบความเรียง มุ่งให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการกล่าวแสดงความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนท าให้เกิดการสรุปผลในบทความวิชาการนั้น อาจเป็นการ
อ้างถึงกรอบความคิด ทฤษฎี ตลอดจนข้อเท็จจริงจากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีการค้นคว้าอ้างอิง
จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และทันสมัย  
 
การเตรียมต้นฉบับบทความ 
    1. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เน้ือความรวม 8-15 หน้า ขนาดกระดาษ A4 
(21 x 29.7 เซนติเมตร) โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดแบบคอลัมน์เดียว  
  2. การจัดพิมพ์บทความมีข้อก าหนดดังนี้ 
       2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ และรูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์บทความ  มีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 1  
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จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ ไม่น้อยกว่า 2 ท่าน แบบ Double 
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ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในกรณีท่ีผู้นิพนธ์เป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 
2 ท่าน จะต้องเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยเท่านั้น และในกรณีที่ผู้นิพนธ์เป็นบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน สามารถเป็นได้ทั้งบุคคลภายในและ/หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเพ่ือให้บทความที่ตีพิมพ์เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน
ตามเกณฑ์การรับรองคุณภาพวารสาร ขอให้ผู้นิพนธ์จัดท าบทความตามรูปแบบต่อไปนี้  
 
  ประเภทของบทความท่ีตีพิมพ์ 
  1. บทความวิจัย (Research Article) เป็นผลงานที่ได้จากข้อมูลที่ผู้นิพนธ์ได้ศึกษาวิจัยด้วย
ตนเอง โดยมีการน าเสนอบทน า วัตถุประสงค์ ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย วิธีด าเนินการ
วิจัย ผลการวิจัย และสรุปการวิจัย เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 
  2. บทความวิชาการ (Article) เป็นการเขียนเพ่ือน าเสนอทางวิชาการในลักษณะการเขียน
แบบความเรียง มุ่งให้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นการกล่าวแสดงความคิดเห็นของผู้นิพนธ์โดยมี
ข้อมูลแสดงให้เห็นเชิงประจักษ์ที่สนับสนุนท าให้เกิดการสรุปผลในบทความวิชาการนั้น อาจเป็นการ
อ้างถึงกรอบความคิด ทฤษฎี ตลอดจนข้อเท็จจริงจากผลการศึกษาที่ผ่านมา โดยมีการค้นคว้าอ้างอิง
จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้และทันสมัย  
 
การเตรียมต้นฉบับบทความ 
    1. บทความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อความรวม 8-15 หน้า ขนาดกระดาษ A4 
(21 x 29.7 เซนติเมตร) โดยพิมพ์ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดแบบคอลัมน์เดียว  
  2. การจัดพิมพ์บทความมีข้อก าหนดดังนี้ 
       2.1 การตั้งค่าหน้ากระดาษ และรูปแบบตัวอักษรในการพิมพ์บทความ  มีรายละเอียด 
ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 3 หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
หัวข้อหลักในบทความวิจัย หัวข้อหลักในบทความวิชาการ 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 

บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย  
สรุปการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

บทน า 
การทบทวนวรรณกรรม 
สรุป  
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

 
4. การเขียนส่วนต้นของบทความ มีรายละเอียดดังนี้  

           4.1 ชื่อบทความ ควรกะทัดรัด ไม่ใช้ค าย่อ และไม่ควรยาวเกินไป 
      4.2 ชื่อผู้นิพนธ์ ให้อยู่ถัดจากชื่อเรื่อง ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล กรณีมีผู้นิพนธ์คนเดียว 
ไม่ต้องใส่ตัวเลขล าดับ และไม่มีเครื่องหมาย * แต่หากกรณีมีผู้นิพนธ์หลายคนให้ระบุชื่อทุกคน และ 
มีตัวเลขอารบิกก ากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุล (เรียงตามล าดับ) ก าหนดให้ใส่เครื่องหมาย * 
ไว้ต่อจากเลขล าดับของผู้นิพนธ์ที่ เป็นผู้ รับผิดชอบบทความหลักหรือผู้ประสานบทความ 
(Corresponding Author) 
       4.3 ที่อยู่ผู้นิพนธ์ให้ระบุไว้ที่ใต้ชื่อผู้นิพนธ์ โดยระบุชื่อคณะและสถาบันการศึกษาของ 
ผู้นิพนธ์ กรณีมีผู้นิพนธ์หลายคนให้ระบุสถานที่ติดต่อทุกคน  และให้ระบุอีเมล์ที่ใช้ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบบทความหลัก  
        4.4 ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่  
  ตัวอย่างการเขียนชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 1 การตั้งค่ากระดาษ 
ขอบกระดาษ ระยะขอบ 

ขอบบน (Top) 5.0 เซนติเมตร  
ขอบล่าง (Bottom) 4.0 เซนติเมตร 
ขอบซ้าย (Left) 3.8 เซนติเมตร 
ขอบขวา (Right) 2.5 เซนติเมตร 

 
    2.2. เน้ือหาของบทความให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ทั้งบทความภาษาไทยและ
บทความภาษาอังกฤษ กรณีบทความมีการเขียนค าภาษาอังกฤษในเนื้อหา ให้ขึ้นต้นค าด้วยอักษร
ตัวพิมพ์ใหญ่ การขึ้นหัวข้อหลักให้เว้น 1 บรรทัด ส่วนหัวข้อย่อยและการพิมพ์ส่วนเนื้อหาไม่มีการเว้น
บรรทัด ข้อก าหนดขนาดและรูปแบบอักษรมีรายละเอียดดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ขนาดและรูปแบบอักษร 

รายการ ขนาดอักษร การจัดต าแหน่ง ลักษณะตัวอักษร 
ชื่อเรื่อง ภาษาไทย 18 pt กึ่งกลาง ตัวหนา 
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษ 18 pt กึ่งกลาง ตัวธรรมดา 
ชื่อผู้นิพนธ์ 14 pt กึ่งกลาง ตัวธรรมดา 
ที่อยู่ผู้นิพนธ์/อีเมล์ 12 pt กึ่งกลาง ตัวธรรมดา 
หัวข้อหลัก 16 pt ชิดซ้าย ตัวหนา 
หัวข้อย่อย 16 pt เยื้องเข้า 1.25 เซนติเมตร ตัวธรรมดา 
เนื้อเรื่อง 16 pt กระจายแบบไทย ตัวธรรมดา 
ชื่อภาพ 16 pt ชิดซ้ายใต้ภาพ ตัวธรรมดา 
ชื่อตาราง 16 pt ชิดซ้ายเหนือตาราง ตัวธรรมดา 
เอกสารอ้างอิง 16 pt ชิดซ้าย ตัวธรรมดา 

 
3. การก าหนดหัวข้อหลักในบทความ 

      หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 3 
 
 
 

228 วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2563



229 

ตารางที่ 3 หัวข้อหลักในบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
หัวข้อหลักในบทความวิจัย หัวข้อหลักในบทความวิชาการ 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 

ชื่อบทความ 
บทคัดย่อ 
ค าส าคัญ 
Abstract 
Keywords 

บทน า 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
วิธีด าเนินการวิจัย  
ผลการวิจัย  
สรุปการวิจัย  
ข้อเสนอแนะ 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

บทน า 
การทบทวนวรรณกรรม 
สรุป  
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) 
เอกสารอ้างอิง 

 
4. การเขียนส่วนต้นของบทความ มีรายละเอียดดังนี้  

           4.1 ชื่อบทความ ควรกะทัดรัด ไม่ใช้ค าย่อ และไม่ควรยาวเกินไป 
      4.2 ชื่อผู้นิพนธ์ ให้อยู่ถัดจากชื่อเรื่อง ระบุเฉพาะชื่อและนามสกุล กรณีมีผู้นิพนธ์คนเดียว 
ไม่ต้องใส่ตัวเลขล าดับ และไม่มีเครื่องหมาย * แต่หากกรณีมีผู้นิพนธ์หลายคนให้ระบุชื่อทุกคน และ 
มีตัวเลขอารบิกก ากับเหนือตัวอักษรสุดท้ายของนามสกุล (เรียงตามล าดับ) ก าหนดให้ใส่เครื่องหมาย * 
ไว้ต่อจากเลขล าดับของผู้นิพนธ์ที่ เป็นผู้ รับผิดชอบบทความหลักหรือผู้ประสานบทความ 
(Corresponding Author) 
       4.3 ที่อยู่ผู้นิพนธ์ให้ระบุไว้ที่ใต้ชื่อผู้นิพนธ์ โดยระบุชื่อคณะและสถาบันการศึกษาของ 
ผู้นิพนธ์ กรณีมีผู้นิพนธ์หลายคนให้ระบุสถานที่ติดต่อทุกคน  และให้ระบุอีเมล์ที่ใช้ติดต่อของ
ผู้รับผิดชอบบทความหลัก  
        4.4 ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ชื่อผู้นิพนธ์ และที่อยู่ผู้นิพนธ์ ให้ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่  
  ตัวอย่างการเขียนชื่อและท่ีอยู่ผู้นิพนธ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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   5.7 ข้อเสนอแนะ คือ การเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจัยครั้งต่อไป 

   5.8 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) คือ การระบุแหล่งทุนวิจัย หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในการ 
ท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ   
   6. การพิมพ์เนื้อหาที่เป็นตัวเลข สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ตัวย่อ และส่วนขยายภาษาอังกฤษ 
มีข้อก าหนดดังนี้ 

 6.1 กรณีตัวเลขหน้าจุดทศนิยมมีค่าเป็นศูนย์ ไม่ต้องเขียนเลขศูนย์ เช่น .05 
 6.2 ก าหนดให้มีการเสนอข้อมูลตัวเลขหลังจุดทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 6.3 หากมีการน าเสนอข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก าหนดให้ใช้ฟังก์ชั่นทาง

คณิตศาสตร์ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเท่านั้น เช่น �̅�𝑥 และก าหนดให้มีปรับขนาดสัญลักษณ์ในการ
น าเสนอให้เหมาะสม 

 6.4 การเขียนค าแปลภาษาอังกฤษในวงเล็บต่อจากค าภาษาไทย ก าหนดให้ขึ้นต้นค าด้วย
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าเชื่อมภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก (ถ้ามี) และเขียนค าแปลภาษา
อังกฤษเพียงครั้งแรกที่เสนอข้อมูลเพียงครั้งเดียว หากมีการใช้ค าเดิมอีกในบทความให้เขียนเฉพาะ  
ค าภาษาไทยนั้นโดยไม่ต้องมีค าแปลภาษาอังกฤษ 

 6.5 กรณีที่เขียนค าย่อและค าขยายภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เขียนค าขยายก่อนตามด้วย  
ค าย่อ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
   7. การน าเสนอภาพและตาราง  

 7.1 ภาพประกอบเนื้อหา ให้ระบุชื่อรูปภาพหลังแสดงรูปภาพ จัดภาพกึ่งกลาง ส่วนชื่อภาพให้
จัดชิดซ้าย หากมีที่มาของภาพ ให้พิมพ์โดยย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่อธิบายภาพ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 3 

 
ภาพที ่3 รายได้บ็อกออฟฟิตเมืองไทย ปี พ.ศ. 2553 
   ที่มา: (ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, 2556) 
 

230 

อ าไพ ยงกุลวณิช1*  วิกานดา เกษตรอี่ยม2 
1,2คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

Ampai Yongkulvanich1*  Vikanda Kasetauim2 
1,2Faculty of Business Administration and Management, Ubonratchathani Rajabhat University 

*Corresponding Author E-mail: ampai.y@ubru.ac.th 
(Received: January 5, 2019; Accepted: March 5, 2019) 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเขียนชื่อและที่อยู่ของผู้นิพนธ์บทความ 
 

4.5 ค าส าคัญ และ Keywords ก าหนดให้ไม่เกิน 5 ค า ไมต่้องมีค าว่า “และ (And)” หน้า
ค าสุดท้าย การเขียนค าส าคัญภาษาไทยให้เขียนต่อจากบทคัดย่อภาษาไทย การเขียนค าส าคัญ
ภาษาอังกฤษให้เขียนต่อจากบทคัดย่อภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ใช้เครื่องหมาย
จุลภาค (Comma) คั่นระหว่างค า ตัวอย่างดังภาพที่ 2 
 
ค าส าคัญ: การจัดการ แผนพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม การรับรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
Keywords:  Management, Community Plan, Social Development, Perception, 
          Learning Organization 
 
ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียนค าส าคัญ และ Keywords 
 

5. การเขียนเนื้อหาในบทความ มีรายละเอียดดังนี้ 
   5.1 บทน า คือ ส่วนแสดงข้อมูลครอบคลุมความส าคัญและที่มาของปัญหาการวิจัย บทน า

ควรเขียนรูปแบบเรียงความให้รวมเป็นเนื้อเดียวกัน และเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับงานวิจัย 
   5.2 วัตถุประสงค์การวิจัย คือ ข้อความที่ผู้วิจัยก าหนดว่าต้องการค้นหาข้อเท็จจริงใดบ้าง 
   5.3 กรอบแนวคิดการวิจัย คือ ในหัวข้อนี้ให้น าเสนอการทบทวนวรรณกรรมหรือทฤษฎีที่

เกี่ยวข้อง กรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัย 
   5.4 วิธีด าเนินการวิจัย คือ ข้อมูลประชากร กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม

ข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
   5.5 ผลการวิจัย คือ ข้อค้นพบจากการวิจัย น าเสนอข้อมูลให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ

วิจัย 
   5.6 สรุปการวิจัย คือ การน าเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยโดยสรุป และอภิปรายผล 
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   5.7 ข้อเสนอแนะ คือ การเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจัยครั้งต่อไป 

   5.8 กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี) คือ การระบุแหล่งทุนวิจัย หรือผู้มีส่วนสนับสนุนในการ 
ท าวิจัยให้ประสบความส าเร็จ   
   6. การพิมพ์เนื้อหาที่เป็นตัวเลข สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ตัวย่อ และส่วนขยายภาษาอังกฤษ 
มีข้อก าหนดดังนี้ 

 6.1 กรณีตัวเลขหน้าจุดทศนิยมมีค่าเป็นศูนย์ ไม่ต้องเขียนเลขศูนย์ เช่น .05 
 6.2 ก าหนดให้มีการเสนอข้อมูลตัวเลขหลังจุดทศนิยมไม่เกิน 3 ต าแหน่ง 
 6.3 หากมีการน าเสนอข้อมูลด้วยสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ก าหนดให้ใช้ฟังก์ชั่นทาง

คณิตศาสตร์ในโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดเท่านั้น เช่น �̅�𝑥 และก าหนดให้มีปรับขนาดสัญลักษณ์ในการ
น าเสนอให้เหมาะสม 

 6.4 การเขียนค าแปลภาษาอังกฤษในวงเล็บต่อจากค าภาษาไทย ก าหนดให้ขึ้นต้นค าด้วย
อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ ส่วนค าเชื่อมภาษาอังกฤษให้เป็นอักษรตัวพิมพ์เล็ก (ถ้ามี) และเขียนค าแปลภาษา
อังกฤษเพียงครั้งแรกท่ีเสนอข้อมูลเพียงครั้งเดียว หากมีการใช้ค าเดิมอีกในบทความให้เขียนเฉพาะ  
ค าภาษาไทยนั้นโดยไม่ต้องมีค าแปลภาษาอังกฤษ 

 6.5 กรณีที่เขียนค าย่อและค าขยายภาษาอังกฤษในวงเล็บ ให้เขียนค าขยายก่อนตามด้วย  
ค าย่อ เช่น องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization: LO) 
   7. การน าเสนอภาพและตาราง  

 7.1 ภาพประกอบเนื้อหา ให้ระบุชื่อรูปภาพหลังแสดงรูปภาพ จัดภาพกึ่งกลาง ส่วนชื่อภาพให้
จัดชิดซ้าย หากมีที่มาของภาพ ให้พิมพ์โดยย่อหน้าเข้ามาให้ตรงกับตัวอักษรตัวแรกที่อธิบายภาพ ดัง
ตัวอย่างในภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 รายได้บ็อกออฟฟิตเมืองไทย ปี พ.ศ. 2553 
   ที่มา: (ศิวาวุธ ไพรีพินาศ, 2556) 
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 (Kotler & Armstrong, 2010) 
 (ColQuitt, LePine & Wesson, 2015)  
      2) กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” หรือ “et al.”  
 (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, 2550) 
 (Zikmund et al., 2013) 
   8.1.2 การอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งไว้ในวงเล็บ
ท้ายข้อความอีก แต่ให้ระบุปีที่พิมพ์ไว้หลังชื่อผู้แต่งที่อ้างอิง มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างการเขียน
ดังนี้ 
      ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
       1) กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยมีค าว่า “และ” ก่อนชื่อคนที่ 2 หรือ
คนที่ 3  

พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่า..... 
กมล สมใจ และไพริน วรรณศิลป์ (2561) กล่าวว่า........ 

         ไกรสร ทองอ้วน จุลมาศ สายเคน และศิริวรรณ สืบผล (2562) กล่าวว่า…….. 
Ivancevich (2010) กล่าวว่า......... 
Kotler & Armstrong (2010) ได้ศึกษา…….. 
ColQuitt, LePine & Wesson (2015) กล่าวว่า........ 

  2) กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” หรือ “et al.”  

        พินิจ สุขเสมอ และคณะ (2560) กล่าวว่า........ 
  Zikmund et al. (2013) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า……… 

8.2 การอ้างอิงท้ายบทความ  
      การอ้างอิงท้ายบทความเป็นการเขียนรายการอ้างอิงแหล่งที่มาที่มีการอ้างในเนื้อหา

บทความ ให้จัดชิดซ้าย รายการอ้างอิงท้ายบทความจะเขียนเฉพาะรายการที่มีการอ้างในเนื้อหา
บทความเท่านั้น  
         8.2.1 การอ้างอิงจากหนังสือหรือต ารา มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้  
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือหรือต ารา. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  1) กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยมีค าว่า “และ” ก่อนชื่อคนที่ 2 หรือ
คนที่ 3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

232 

 7.2 ตารางเนื้อหา ให้ระบุชื่อตารางก่อนแสดงตารางข้อมูล โดยจัดชื่อตารางและตารางข้อมูล
ให้ชิดซ้าย และในการพิมพ์ตารางก าหนดให้มีเส้นตารางในแนวนอนและแนวตั้งภายในตาราง ไม่มีเส้น
ตารางในแนวตั้งขอบด้านซ้ายและขวาของตาราง ตัวอักษรในตารางให้เป็นตัวบางทั้งหมด หากมีที่มา
ของตารางให้พิมพ์ “ที่มา” ชิดขอบซ้าย ดังตัวอย่าง 
 
ตารางที่ 3 พ้ืนที่อนุรักษ์และอุทยานแห่งชาติ 

ประเทศ จังหวัด พ้ืนที่อนุรักษ์ 
ไทย ศรีสะเกษ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก 
ลาว สาละวัน ป่าสงวนแห่งชาติพูเชียงทอง 

ป่าสงวนแห่งชาติเซซับ 
กัมพูชา พระวิหาร ป่าสงวนพระวิหาร 

ที่มา: (ชาติชาย สุขศรี, 2560) 
 
   8. การเขียนเอกสารอ้างอิง  

  การอ้าง อิง เอกสารด้วยระบบการเขียนตามแบบ APA (American Psychological 
Association) เพ่ือให้การอ้างอิงถึงผลงานของบุคคลอ่ืนมีความชัดเจนเป็นรูปแบบเดียวกัน วารสาร
ก าหนดการเขียนเอกสารอ้างอิง ดังนี้ 

8.1 การอ้างอิงแทรกในเนื้อหา  
       การอ้างอิงแทรกในเนื้อหาเป็นการเขียนอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ปรากฏในเนื้อหา

บทความ โดยระบุชื่อผู้แต่งและปีท่ีพิมพ์ คั่นด้วยจุลภาค (,) การอ้างอิงแทรกในเนื้อหามี 2 แบบ ดังนี้ 
     8.1.1 การอ้างอิงไว้ท้ายข้อความที่อ้างอิง ให้เขียนในวงเล็บและมีเครื่องหมายจุลภาคคั่น

ระหว่างชื่อผู้แต่งและปีที่พิมพ์ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างการเขียนดังนี้ 
       (ชื่อผู้แต่ง, ปีที่พิมพ์) 
        1) กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยมีค าว่า “และ” ก่อนชื่อคนที่ 2 
หรือคนท่ี 3  
 (พรรณี สวนเพลง, 2552)  
 (กมล สมใจ และไพริน วรรณศิลป์, 2561) 
 (ไกรสร ทองอ้วน จุลมาศ สายเคน และศิริวรรณ สืบผล, 2562) 
 (Ivancevich, 2010) 
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 (Kotler & Armstrong, 2010) 
 (ColQuitt, LePine & Wesson, 2015)  
      2) กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” หรือ “et al.”  
 (ธีระพล อรุณะกสิกร และคณะ, 2550) 
 (Zikmund et al., 2013) 
   8.1.2 การอ้างอิงกรณีมีการระบุชื่อผู้แต่งในเนื้อหาแล้ว ไม่ต้องระบุชื่อผู้แต่งไว้ในวงเล็บ
ท้ายข้อความอีก แต่ให้ระบุปีที่พิมพ์ไว้หลังชื่อผู้แต่งที่อ้างอิง มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างการเขียน
ดังนี้ 
      ชื่อผู้แต่ง (ปีที่พิมพ์) 
       1) กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยมีค าว่า “และ” ก่อนชื่อคนที่ 2 หรือ
คนที่ 3  

พรรณี สวนเพลง (2552) กล่าวว่า..... 
กมล สมใจ และไพริน วรรณศิลป์ (2561) กล่าวว่า........ 

         ไกรสร ทองอ้วน จุลมาศ สายเคน และศิริวรรณ สืบผล (2562) กล่าวว่า…….. 
Ivancevich (2010) กล่าวว่า......... 
Kotler & Armstrong (2010) ได้ศึกษา…….. 
ColQuitt, LePine & Wesson (2015) กล่าวว่า........ 

  2) กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ
คณะ” หรือ “et al.”  

        พินิจ สุขเสมอ และคณะ (2560) กล่าวว่า........ 
  Zikmund et al. (2013) ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า……… 

8.2 การอ้างอิงท้ายบทความ  
      การอ้างอิงท้ายบทความเป็นการเขียนรายการอ้างอิงแหล่งที่มาที่มีการอ้างในเนื้อหา

บทความ ให้จัดชิดซ้าย รายการอ้างอิงท้ายบทความจะเขียนเฉพาะรายการที่มีการอ้างในเนื้อหา
บทความเท่านั้น  
         8.2.1 การอ้างอิงจากหนังสือหรือต ารา มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้  
 

ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อหนังสือหรือต ารา. (พิมพ์ครั้งที่). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
 

  1) กรณีผู้แต่งไม่เกิน 3 คน ให้ใส่ชื่อทุกคน โดยมีค าว่า “และ” ก่อนชื่อคนที่ 2 หรือ
คนที่ 3 ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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       8.2.2 การอ้างอิงบทความหรือเนื้อหาจากหนังสือที่มีผู้แต่งหลายคน และมีบรรณาธิการ
หนังสือ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อเขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเนื้อหา. ใน ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ. 

(หน้า). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
วิกานดา เกษตรเอ่ียม. (2560). การประยุกต์ใช้โปรแกรม HR. ใน อ าไพ ยงกุลวณิช (บรรณาธิการ), 

ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ. (50-60). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
Molleda, J. & Jain, R. (2013).  Identity, Perceived Authenticity, and Reputation: A 

Dynamic Association in Strategic Communications, In Carroll, C.E. (Ed.). The 
Handbook of Communication and Corporate Reputation. (435-445).  
New Jeysey: Wiley & Sons, Inc. 

       8.2.3 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). รายงานการวิจัยเรื่อง ชื่อเรื่อง. สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
บุญเลิศ ธีระตระกูล และคณะ. (2555). รายงานการวิจัยเรื่อง ผลการวิจัยตลาดแรงงาน 

 ปี 2554-2555. กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงาน. 
8.2.4 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์. ประเภทและระดับปริญญา 

สถาบันการศึกษา. 
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วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
Zhmei, W. (2008). The Practices of Training Programs of Selected Transnational 

Companies in Chonburi Province. Master’s Thesis, Degree of Arts, Burapha 
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        8.2.5 การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท่ีพิมพ์(ฉบับที่), เลขหน้า. 
ภารดี มหาขันธ์. (2555). การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของภาคตะวันออกยุคปรับปรุง ประเทศตาม

แบบสมัยใหม่ถึงปัจจุบัน. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา, 20(34), 111-132. 

Porter, M. E. & Kramer, M. R. (2006). The Link Between Competitive Advantage and 
Corporate Social Responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92. 
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กรรณิการ์ สุขเกษม และสุชาติ ประสิทธิรัฐสินธุ์. (2544). นานานวัตกรรมวิธีวิทยาการวิจัย. 
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New York: McGraw-Hill Education.  
Colquitt, J. A., LePine, J. A. & Wesson, M. J. (2015). Organizational Behavior. (4th ed.). 

New York: McGraw-Hill Education. 
   2) กรณีผู้แต่งตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ให้ใส่ชื่อผู้แต่งคนแรก และตามด้วยค าว่า “และ

คณะ” หรือ “et al.” ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
พินิจ สุขเสมอ และคณะ. (2560). ความผูกพันในการท างานของข้าราชการครู. (พิมพ์ครั้งที่ 2). 
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       การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารเดิมมากกว่า ให้ขึ้นต้นด้วยรายการ

อ้างอิงของเอกสารเดิม ใช้ค าว่า “อ้างถึงใน” หรือ “กล่าวถึงใน” (“quoted in” หรือ “cited by”) 
น าหน้ารายการอ้างอิงของเอกสารรอง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
พรรณี สวนเพลง. (2552). เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมส าหรับการจัดการความรู้. 

กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, อ้างถึงใน พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ. (2553). ระบบซีทีและการจัดการ 
ยุคใหม่. กรุงเทพฯ: วิตตี้กรุ๊ป. 

      การเขียนอ้างอิงโดยให้ความส าคัญกับเอกสารรองมากกว่า ให้ขึ้นต้นด้วยรายการ
อ้างอิงเอกสารรอง ใช้ค าว่า “อ้างจาก” หรือ “กล่าวจาก” (“quoting” หรือ “citing”) น าหน้า
รายการอ้างอิงของเอกสารเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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       8.2.2 การอ้างอิงบทความหรือเนื้อหาจากหนังสือที่มีผู้แต่งหลายคน และมีบรรณาธิการ
หนังสือ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อเขียนบทความ. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเนื้อหา. ใน ชื่อผู้แต่ง (บรรณาธิการ), ชื่อหนังสือ. 

(หน้า). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
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ระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ. (50-60). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 
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Dynamic Association in Strategic Communications, In Carroll, C.E. (Ed.). The 
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New Jeysey: Wiley & Sons, Inc. 

       8.2.3 การอ้างอิงจากรายงานการวิจัย มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
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8.2.4 การอ้างอิงจากวิทยานิพนธ์ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อวิทยานิพนธ์หรือปริญญานิพนธ์. ประเภทและระดับปริญญา 

สถาบันการศึกษา. 
ธีระวัฒน์ ชะอุ่ม. (2554). การจัดการความรู้ทรัพยากรวัฒนธรรม: วัดพระศรีรัตนศาสดาราม. 
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Companies in Chonburi Province. Master’s Thesis, Degree of Arts, Burapha 
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        8.2.5 การอ้างอิงจากวารสารวิชาการ มีรูปแบบการเขียนและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปีท่ีพิมพ์(ฉบับที่), เลขหน้า. 
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4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้มีองค์ประกอบครบถ้วน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้
ชัดเจน และจัดรูปแบบบทความให้ถูกต้องและชัดเจนตามข้อก าหนดของวารสาร 

5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความต้องมีส่วนร่วมในผลงานการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้า
จริง (ถ้ามี) 

6. ผู้นิพนธ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการน าเสนอข้อมูลในบทความจะต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ประเมิน (Duties of Reviewers) 
1. ผู้ประเมินต้องรับประเมินบทความในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และสามารถให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมในการปรับปรุงบทความให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
2. ผู้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรมตามหลักวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 

ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว และไม่มีอคติในการประเมินบทความ 
3. ผู้ประเมินต้องไม่คัดลอกแนวคิดหรือเนื้อหาในบทความไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่เปิดเผย

ข้อมูลบทความและข้อมูลส าคัญส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับวารสาร   
4. ผู้ประเมินต้องไม่รับประเมินบทความที่ตนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

หรืออาจมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้นิพนธ์ 
5. ผู้ประเมินต้องให้ข้อมูลผลการประเมินที่เป็นจริงสะท้อนกลับมายังกองบรรณาธิการ รวมถึง

ข้อมูลบทความที่มีการเผยแพร่ซ้ าซ้อน ขาดจรรยาบรรณในการอ้างอิง และเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัย
อ่ืนทุกกรณ ี

บรรณาธิการ (Duties of Editors) 
1. บรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของบทความให้สอดคล้องกับขอบเขตและ

ข้อก าหนดของวารสาร และดูแลการการตีพิมพ์เผยแพร่ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด 
2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับบทความ 
3. บรรณาธิการก ากับดูแลกระบวนการรับ การประเมิน และการแจ้งผลการพิจารณา

บทความ ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่วารสารก าหนด 
4. บรรณาธิการก ากับดูแลข้อมูลของผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลอ่ืนของวารสารให้เป็น

ความลับไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต 
5. บรรณาธิการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นใดกับผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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       8.2.6 การอ้างอิงจากเอกสารสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ  มีรูปแบบการเขียนและ
ตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์). ชื่อบทความหรือชื่อเรื่องของบท. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ/Ed./Eds.), 

ชื่อการประชุม (หน้า). สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ์. 
อ าพวัน เอมบัณฑิต. (2559). การจัดการตลาดน้ าบางคล้ากับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน. ใน วันทนีย์  

วาสิกะสิน (บรรณาธิการ), การประชุมวิชาการระดับชาติ สหวิทยาการ 2559 “การก่อการ
ร้ายในศตวรรษที่ 21: ภัยคุกคามไร้พรมแดน” (411-439). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 

          8.2.7 การอ้างอิงจากเว็บไซต์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่เผยแพร่). ชื่อหนังสือหรือชื่อบทความ. สืบค้นเมื่อ วันที่ เดือน ปี จาก ชื่อเว็บไซต์. 
ชูศักดิ์ คงนานนท์. (2550). เกษตรกรรม. สืบค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2559 จาก 

http://ebook.ram.edu/ ebook/g/GE253-9.pdf. 
        8.2.8 การอ้างอิงจากการสัมภาษณ์ มีรูปแบบและตัวอย่างดังนี้ 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์หรือหน่วยงาน. (ปีที่สัมภาษณ์). ต าแหน่งผู้ให้สัมภาษณ์ (ถ้ามี). สถานที่ท างาน (ถ้ามี). 

สัมภาษณ์. วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์. 
ประกิต จงเจริญ. (2560). นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ. ส านักงานการเกษตร. 

สัมภาษณ์. 7 สิงหาคม 2560. 
 
จริยธรรมในการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร 

วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ก าหนดจริยธรรมใน 
การตีพิมพ์ผลงานในวารสาร (Publication Ethics) เพ่ือคุณภาพและมาตรฐานของการจัดท าวารสาร 
ดังนี้ 

ผู้นิพนธ์ (Duties of Authors) 
1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมาเป็นบทความใหม่ที่ไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน

หรืออยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาตีพิมพ์บทความในวารสารอ่ืน  
2. ผู้นิพนธ์ต้องเสนอข้อเท็จจริงจากผลการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าที่มีการด าเนินงาน

ถูกต้องตามหลักจริยธรรมในการวิจัย ไม่น าเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จหรือบิดเบือนจากผลการศึกษา 
3. ผู้นิพนธ์ต้องน าเสนอผลการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้าของตนเอง ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน

โดยมิได้มีการอ้างอิงหรือไม่ได้รับอนุญาต 
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4. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความให้มีองค์ประกอบครบถ้วน มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้
ชัดเจน และจัดรูปแบบบทความให้ถูกต้องและชัดเจนตามข้อก าหนดของวารสาร 

5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อปรากฏในบทความต้องมีส่วนร่วมในผลงานการวิจัยหรือการศึกษาค้นคว้า
จริง (ถ้ามี) 

6. ผู้นิพนธ์ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการน าเสนอข้อมูลในบทความจะต้องระบุผลประโยชน์
ทับซ้อนด้วย (ถ้ามี) 

ผู้ประเมิน (Duties of Reviewers) 
1. ผู้ประเมินต้องรับประเมินบทความในสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ และสามารถให้ข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมในการปรับปรุงบทความให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  
2. ผู้ประเมินต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรมตามหลักวิชาการของแต่ละสาขาวิชา 

ไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว และไม่มีอคติในการประเมินบทความ 
3. ผู้ประเมินต้องไม่คัดลอกแนวคิดหรือเนื้อหาในบทความไปใช้ประโยชน์ส่วนตน ไม่เปิดเผย

ข้อมูลบทความและข้อมูลส าคัญส่วนอื่นที่เก่ียวข้องกับวารสาร   
4. ผู้ประเมินต้องไม่รับประเมินบทความที่ตนอาจมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

หรืออาจมีผลประโยชน์ร่วมกับผู้นิพนธ์ 
5. ผู้ประเมินต้องให้ข้อมูลผลการประเมินที่เป็นจริงสะท้อนกลับมายังกองบรรณาธิการ รวมถึง

ข้อมูลบทความที่มีการเผยแพร่ซ้ าซ้อน ขาดจรรยาบรรณในการอ้างอิง และเหตุการณ์ที่เป็นข้อสงสัย
อ่ืนทุกกรณี 

บรรณาธิการ (Duties of Editors) 
1. บรรณาธิการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพของบทความให้สอดคล้องกับขอบเขตและ

ข้อก าหนดของวารสาร และดูแลการการตีพิมพ์เผยแพร่ตามรูปแบบที่วารสารก าหนด 
2. บรรณาธิการพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือประเมินบทความที่มีความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับบทความ 
3. บรรณาธิการก ากับดูแลกระบวนการรับ การประเมิน และการแจ้งผลการพิจารณา

บทความ ให้เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่วารสารก าหนด 
4. บรรณาธิการก ากับดูแลข้อมูลของผู้นิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และข้อมูลอ่ืนของวารสารให้เป็น

ความลับไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะโดยมิได้รับอนุญาต 
5. บรรณาธิการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอื่นใดกับผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ   เศรษฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ            เศรษฐศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี   การบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลณิี ศรีไมตรี   การบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ค าผา   การบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์ ควรรู้ดี   การบัญชี 
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์   การบัญชี 
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล   การบญัชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ   การตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ   การตลาด 
อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้   การตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชยั ยงกุลวณิช   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ   การจัดการ 
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล   การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร   การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา เกษตรเอ่ียม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ พลศรี   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง   การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
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ขั้นตอนการพิจารณาบทความ 
 

ผู้น ิพนธ์ส่งบทความมายังวารสาร

กองบรรณาธิการพิจารณา
บทความ

กองบรรณาธิการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิอย่าง
น้อย 2 ท่าน

ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรอง
และประเม ินบทความ

บทความครบตาม
ข้อก าหนด?

ผู้น ิพนธ์ปร ับแก ้บทความNo

Yes

บทความผ่าน
การประเมิน?

No ผ่านอย่างม ีเงื่อนไข ? แจ้งผู้น ิพนธ์แก้ไขบทความYes

แจ้งผลการพิจารณาบทความ

Yes

No
กองบรรณาธิการตรวจสอบการ

แก้ไขบทความ

บทความ
แก้ไขเรียบร้อย?

Yes

No

 
 
ผู้นิพนธ์ส่งบทความด้วยระบบออนไลน์ของวารสารผ่านเว็บไซต์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMDUBRU/index 
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ผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองบทความ  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  
รองศาสตราจารย์ ดร.นลินี ทองประเสริฐ   เศรษฐศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ            เศรษฐศาสตร์   
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติมา จึงสุวดี   การบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลณิี ศรีไมตรี   การบริหารธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประนอม ค าผา   การบัญชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์ ควรรู้ดี   การบัญชี 
อาจารย์ ดร.ก้องเกียรติ สหายรักษ์   การบัญชี 
อาจารย์ ดร.ประไพพิศ เลียบสื่อตระกูล   การบญัชี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรีนุช ยุวดีนิเวศ   การตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมุกต์ สมชอบ   การตลาด 
อาจารย์ ดร.รัตนภรณ์ แซ่ลี้   การตลาด 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สัณชยั ยงกุลวณิช   คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช วรบุตร   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยรดา พรเจริญ   การจัดการ 
อาจารย์ ดร.นิภา ชุณหภิญโญกุล   การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย หาระสาร   การจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริภาพรรณ ลี้ภัยเจริญ  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ ศรีวงษ์วรรณะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ สุนทราเมธากุล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกานดา เกษตรเอ่ียม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
อาจารย์ ดร.โชฒกามาศ พลศรี   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร สุขปลั่ง   การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
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อาจารย์ ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ การบริหารและจัดการ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีเงยวิจิตร  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ธวมินทร์ เครือโสม  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรงรงค์  สวัสดิกุล การบัญชี  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ การบัญชี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร์ 
อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ  พลเดช การบัญชี  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธ ารงค์  การเงินและการธนาคาร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง วงศ์ชาชม วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.เอกราช บุญเริง รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.หมะหมูด หะยีหมัด  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
รองศาสตราจารย์ ดร.กนกศักดิ์ แก้วเทพ เศรษฐศาสตร์   
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ การตลาด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ การตลาด  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐการ บัวศรี  การตลาด  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร ทิมแดง             การตลาด 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
อาจารย์ ดร.รุจิรา เหลืองศักดาพิชญ์  การตลาด  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.จุฬารัตน์ ขันแก้ว การตลาด  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
อาจารย์ ดร.ณฐมน บัวพรมมี การตลาด  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา  การจัดการการตลาด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี ขุนทองจันทร์ การบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร บุญมี การบริหารธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญฑวรรณ วิงวอน การจัดการ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริศร ์พงษ์เพียจันทร์  การจัดการ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
อาจารย์ ดร.จิรายุ รัตนบวร การจัดการทั่วไป  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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อาจารย์ ดร.วินัย ปัญจขจรศักดิ์ การบริหารและจัดการ  
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาล ีเงยวิจิตร  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.ธวมินทร์ เครือโสม  การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรงรงค์  สวัสดิกุล การบัญชี  
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.สุภาวดี ชอบเสร็จ การบัญชี  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

วิทยาเขตสุรินทร์ 
อาจารย์ ดร.มุกดาวรรณ  พลเดช การบัญชี  
 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 
อาจารย์ ดร.อุมาวดี เดชธ ารงค์  การเงินและการธนาคาร  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
รองศาสตราจารย์ ดร.จ านง วงศ์ชาชม วิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
อาจารย์ ดร.สาธิต แสงประดิษฐ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.สกล บุญสิน รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
อาจารย์ ดร.ประเทือง ม่วงอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.เอกราช บุญเริง รัฐประศาสนศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อาจารย์ ดร.หมะหมูด หะยีหมัด  เศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
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อาจารย์ ดร. วิไลพร หงษ์ขุนทด  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์   การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา ดุลยพัชร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิราช รัตนันต์   การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภันครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.วศิน เพชรพงศ์พันธ์  การบริหารทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์ สนามทอง  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ  รัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธิน ีอัตถากร   รัฐประศาสนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวัช ศรีโภคางกุล รัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รองศาสตราจารย์ อรรถกร จัตุกูล  การตลาด  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
อาจารย์ ดร.ดารณี เกตุชมภู  การตลาด  

มหาวิทยาลัยนครพนม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ สุทธิเทพ  การตลาด  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ การจัดการ  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อาจารย์ ดร.ชุติกร ปรุงเกียรติ   การจัดการทั่วไป  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
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อาจารย์ ดร. วิไลพร หงษ์ขุนทด  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตสกลนคร   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิราพร ศิรินนท์   การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา เห็นกลาง  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี โกกะนุช  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

อาจารย์ ดร.กุลนันทน์ ศรีพงษ์พันธุ์  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

อาจารย์ ดร.จิระพงค์ เรืองกุน  การบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
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วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563) 

 

วารสารได้รับการรับรองคุณภาพในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 
 

เจ้าของ   คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

ที่ปรึกษา  
รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

บรรณาธิการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ าไพ ยงกุลวณิช  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 

กองบรรณาธิการ 
ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฏฐ์ โชติวนชิ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์ ควรรู้ดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 

วัตถุประสงค์และขอบเขตของวารสาร  
วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น

สื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาการระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และ
นักศึกษา วารสารเปิดรับบทความประเภทบทความวิจัยและบทความวิชาการ มีขอบเขตวิชาการใน
ศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจและการจัดการ นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน และสหวิทยาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่สอดคล้อง
กับบทความ ไม่น้อยกว่าบทความละ 2 ท่านแบบ Double Blinded โดยผู้นิพนธ์ ไม่ทราบ 
ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์ 

 

ก าหนดการออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ  
ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม  
 
 

 

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารเป็นงานเขียนของนักวิจัยหรือนักวิชาการแต่ละท่านโดยเฉพาะ มิใช่ความเห็น  
และความรับผิดชอบใด ๆ ของกองบรรณาธิการวารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



บทความวิจัย
การจัดการความรู้ลูกค้าของผู้ประกอบการเวชส�าอางธรรมชาติในเขตภาคเหนือ
กฤต วรางกูร, วศิน เหลี่ยมปรีชา
การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีด้านความรับผิดชอบต่อสังคมภายใต้ ISO 26000  ที่ส่งผลต่อผลการด�าเนินงาน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์
สุนทรี สุนทรโชติ,  ศศิวิมล มีอ�าพล
การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันธุรกิจขนส่งภายในประเทศของผู้ประกอบการภาคเอกชน
ฉวีวรรณ ศรีวงศ์จรรยา, ชาญเดช  เจริญวิริยะกุล
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนค�าครตา อ�าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร เพื่อเพิ่มความสามารถ
ทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
รัตนภรณ์  แซ่ลี้, โชฒกามาศ พลศรี, ศุภกัญญา เกษมสุข
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มพฤติกรรมการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งหนึ่ง
พิชญาพร พีรพันธุ์,  ประสพชัย พสุนนท์
การศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างองค์ประกอบการบรหิาร (7s) กบัความส�าเรจ็ของธรุกจิโฮสเทลในเขตอ�าเภอเมือง จงัหวัดเชยีงใหม่
ปริยาพร ปรารถนกุล, วศิน เหลี่ยมปรีชา
ความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองของบุคลากรส�านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
วัชระ ณรงค์ฤทธิเดช, สุมิตรา เรืองพีระกุล,  ชมสุภัค ครุฑกะ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการให้บริการของผู้ปฏิบัติงานเลขานุการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ณชิตา หิรัญพิชา 
คุณภาพการบริการโลจิสติกส์ส�าหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบจ�าลองของคาโน 
ฐาปนี เรืองศรีโรจน์,  สรียา วิจิตรเสถียร
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและต้นทุนของเงินทุน: บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ ดัชนี SET 100
ชนิดา จันทนฤมาน, พัทธนันท์  เพชรเชิดชู, ศิริเดช ค�าสุพรหม
แนวทางการพฒันาขดีความสามารถนวตักรรมบริการส�าหรับผูส้งูอายุ กรณศึีกษาสถานบริการดแูลระยะยาวในเขตกรุงเทพมหานคร
จิระพงค์ เรืองกุน 
บทบาทของภาวะผู้น�ากบัห่วงโซ่อปุทานของผูป้ระกอบการธรุกจิค้าปลกีวสัดกุ่อสร้างขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวดัระยอง 
มินตรา บุญเกิด, เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์, ปนัดดา จั่นเพชร
ภาวะผูน้�าการเปล่ียนแปลงจากเกษตรกรเป็น Smart Farmer เพือ่เป็นแนวทางพัฒนา   การตลาดตามแนวทางเศรษฐกจิสร้างสรรค์
ด้านการเกษตรของบ้านหนองขอน ต�าบลม่วงสามสิบ อ�าเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
อัญญาณี อดทน,  วลัยพร สุขปลั่ง
วฒันธรรมองค์กรทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการท�างานของพนกังานในสถาบนัอดุมศกึษาสายสนบัสนนุ มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา
รัมย์ประภา บุญทะระ, สุวัฒนา ตุ้งสวัสดิ์  


