




ค�ำน�ำ

การวิจัยเป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�าตอบและให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้และนวัตกรรมนับเป็นพื้นฐานส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระบุว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่ง
สู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายใน พ.ศ. 2570 ” มีพัทธกิจในการสร้างความเป็นผู้น�าทางวิชาการ
และนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสู่สังคมและเครือข่ายสากล 
ในส่วนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้ความส�าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผล
งานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องตลอดมา มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช ้การวิจัยใน
กระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการขับเคลื่อนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยการจัดให้มีการประชุม
วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย (PSU Trang National Conference on Research across Discipline) ให้
เป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการส�าหรับ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่และประสบการณ์ที่หลากหลายจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา 
อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นท่ีประจักษ์ มีการต่อยอดผลงานวิชาการที่
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็ง ตามแนวคิด
ของการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน”

เอกสารการประชุมทางวิชาการ ในโครงการการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 
ประจ�าปี 2562 นี้ ประกอบด้วยผลงานวิชาการ จ�านวนทั้งสิ้น 121 เรื่อง จัดเป็นผลงานวิจัย จ�านวน 113 เรื่อง ผล
งานสร้างสรรค์ จ�านวน 6 เรื่อง บทความวิชาการ จ�านวน 2 เรื่อง การน�าเสนอผลงานวิชาการจัดแบ่งเป็น 3 
กลุ่มสาขา ดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการ
ความเสี่ยง จ�านวน 7 เรื่อง สาขาการตลาด จ�านวน 49 เรื่อง  สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จ�านวน 15 เรื่อง  
สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จ�านวน 10 เรื่อง สาขาการบัญชี/การเงิน จ�านวน 14 เรื่อง กลุ่มที่ 2 กลุ่ม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ จ�านวน 18 เรื่อง 
กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย สาขาศิลปะการแสดงและการ
จัดการ จ�านวน 8 เรื่อง

ในนามคณะกรรมการด�าเนินการจัดประชุมขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยรวมทั้งผู้เข้าร่วมในการน�าเสนอผลงานวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมและขอขอบคุณคณะกรรมการ
ด�าเนินงานทุกท่านที่มีส่วนให้การประชุมส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการด�าเนินงาน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562
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ส�รจ�กอธิก�รบดี 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และ

ประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน�า 1 ใน 5 ของอาเซียนภายในปี 2570” ซึ่งจะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้

ความส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการส่งเสริมการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อน�าไปสู่การ

สร้างนวัตกรรมใหม่ๆอันจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาภูมิภาค ประเทศไทยรวมไปถึงการก้าว

ไปสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นในภูมิภาคอาเซียน

ก า ร จั ด ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย ค รั้ ง ที่  8  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  โ ด ย 

คณะพาณิชยศาสตร ์และการจัดการมีวัตถุประสงค ์ เป ิดโอกาสให ้นักศึกษาระดับปริญญา

ตรี อาจารย์ และนักวิจัยทั่วประเทศได้น�าเสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และสร้างความร่วม

มือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ การ

ต่อยอดผลงานวิชาการ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รวมท้ังส่งเสริมให้ธุรกิจของ

ประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อเน่ืองอย่างยั่งยืนน้ัน สอดคล้องต่อวิสัยทัศน์ของ

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก

ผมขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ท่ีเล็งเห็นความส�าคัญและมุ่งม่ันจัด

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 นี้ จะเปิดโอกาสให้กับอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ร่วมกัน เพื่อพัฒนาศักยภาพงานวิจัยท่ีได้มา

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

นิวัติ แก้วประดับ  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิวัติ แก้วประดับ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

29 มีนาคม 2562



ส�รจ�กรองอธิก�รบดีวิทย�เขตตรัง 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์  

วิทย�เขตตรัง

ก า ร จั ด โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร ร ะ ดั บ ช า ติ  ม . อ .  ต รั ง  วิ จั ย  ป ร ะ จ� า ป ี  2 56 2  ใ น วั น ท่ี  

29 มีนาคม 2562 นี้นับเป็นครั้งที่ 8 ของการจัดพื้นที่เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความ

สนใจได้มีโอกาสน�าเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจาก 

ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งแสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงความมุ่งม่ันและต้ังใจอย่างต่อเน่ืองของคณะพาณิชยศาสตร์

และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ต่อการเป็นเป็นส่วนส�าคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงาน

วิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศ

ชาติ รวมทั้งภูมิภาคต่อไป

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 ในครั้งนี้นับเป็นการ

พัฒนาอีกขั้นหนึ่งของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยที่ประสบความส�าเร็จของทาง

คณะฯ เห็นได้จากจ�านวนผลงาน และจ�านวนผู้สนใจท่ีเข้าร่วมน�าเสนอมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ขอขอบคุณคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

คณะกรรมการผู้จัดโครงการ ตลอดจนผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและขับ

เคลื่อนการสร้างผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้า และขอให้การจัดโครงการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562 “วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ประสบ

ความส�าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตตรัง 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



ส�รจ�กคณบดี 
คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รจัดก�ร 

มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย เป็นโครงการที่คณะพาณิชยศาสตร์และการ

จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้ความส�าคัญและจัดขึ้นทุกปี ซึ่งในปีพ.ศ. 2562 นี้

นับเป็นครั้งที่ 8 โดยมีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจาก ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา นักวิชาการ และนักวิจัย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้ง

ในด้านเนื้อหา กระบวนการวิจัย และองค์ความรู้ ระหว่างผู้เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการกับผู้ทรง

คุณวุฒิ อันจะน�าไปสู่การต่อยอดและปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 : วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน Research and Innovation for Sustainable Development ครั้งที่ 8 นี้ จัดขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 

2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยมีจ�านวนผลงานทางวิชาการท่ีเข้าร่วมน�า

เสนอเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความส�าคัญของการน�าองค์ความ

รู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะน�าไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็น

ประโชยน์ต่อสังคมมากขึ้น

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการประชุมวิชาการในครั้งนี้จะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมประชุมและผู้สนใจทุกท่าน ในการพัฒนาผลงานวิจัยและน�าความรู้ไปประยุกต์

ใช้ต่อไป และขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ท่ีมีส่วนร่วมในการจัด

โครงการในครั้งนี้

ปรารถนา หลีกภัย 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรารถนา หลีกภัย) 

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 

ประธานคณะกรรมการด�าเนินการจัดการประชุม

วิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจ�าปี 2562 

29 มีนาคม 2562





การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019 

“วิจัยก้าวใหม่ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

1� หลักก�รและเหตุผล

ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าท่ีผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาค�า

ตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อท�าให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญท่ีช่วย

ให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เล็งเห็นและ

ตระหนักถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้ด�าเนิน การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น 

เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้

ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยสนับสนุนการเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิชาการ ตลอดจนเป็นส่ือกลาง

เผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างบรรยากาศ

ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อเสนอแนะความคิดเห็น รวมถึงเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน

ให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการท�าผลงานวิจัย/

ผลงานสร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น สร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่

การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการใหม่ให้เป็นที่ประจักษ์ ต่อยอดผลงานวิชาการที่สามารถตอบสนอง

ต่อความต้องการของชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ธุรกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาต่อ

เนื่องอย่างยั่งยืน 

2� วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการสร้างสรรค์ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

2.2 เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

อาจารย์และนักวิจัยให้แพร่หลายมากขึ้น

2.3 เพื่อเป็นเวทีน�าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่สู่สาธารณชน

2.4 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
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3� รูปแบบก�รดำ�เนินก�ร

3.1 การบรรยายทางวิชาการโดยวิทยากร 

3.2 การน�าเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยาย (Oral Presentation) ประเภทบทความวิจัย หรือ

บทความวิชาการ

3.3 การน�าเสนอผลงานสร้างสรรค์ 

4� ส�ข�ที่เปิดรับผลง�น

ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์ และนักวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ ประกอบด้วย

 • บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

 • การตลาด

 • การจัดการการท่องเที่ยว

 • การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย

 • รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

 • ภาษาอังกฤษ

3) ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ ประกอบด้วย

 • ศิลปะการแสดงและการจัดการ 

5� วัน-เวล�ดำ�เนินง�น

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 16.30 น.

6� สถ�นที่ดำ�เนินง�น

อาคารเรียนรวม 1 และ 2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� ผู้เข้�ร่วมโครงก�ร

ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ดังนี้

7.1 นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ

7.2 ผู้สนใจทั่วไป
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8� ก�รเสนอผลง�น

8.1 รูปแบบของการเสนอผลงานภาคบรรยาย 

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�าเสนอ เรื่องละ

ไม่เกิน 12 นาที ตอบข้อซักถามไม่เกิน 3 นาที รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 15 นาที

8.2 รูปแบบของการเสนอผลงานสร้างสรรค์

น�าเสนอผลงานแบบบรรยายและการแสดง เรื่องละ 1 คน โดยใช้ Power Point ประกอบการน�า

เสนอแบบบรรยายเรื่องละไม่เกิน 5 นาที และน�าเสนอแบบการแสดงไม่เกิน 10 นาที รวมทั้งสิ้น

ไม่เกิน 15 นาที

8.3 การส่งผลงานวิจัย 

ผู้น�าเสนอผลงาน ส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนและผลงาน พร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้อง  

ส่งไปที่ www.psunc.trang.psu.ac.th

8.4 ก�าหนดการ

เปิดรับผลงาน

 • ตั้งแต่บัดนี้ – วันศุกร์ ที่ 25 มกราคม 2562

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

ช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

 • ภายในวันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

 • ภายในวันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้น�าเสนอ

 • ภายในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนและช�าระค่าลงทะเบียนส�าหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

 • ภายในวันที่ 8 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจ�าปี 2562

 • วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2562

8.5 อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้น�าเสนอผลงาน ช�าระค่าลงทะเบียน เรื่องละ 1,500 บาท

ผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป  ช�าระค่าลงทะเบียน คนละ 1,000 บาท

ช�าระค่าลงทะเบียนโดยการโอนผ่านบัญชี

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาตรัง

ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง (บัญชีออมทรัพย์)

เลขที่บัญชี 512 – 2461 – 962 

http://www.psunc.trang.psu.ac.th
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9� ประโยชน์ที่ค�ดว่�จะได้รับ

9.1 นักศึกษาในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท อาจารย์ นักวิจัย ได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชน

9.2 เกิดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์

9.3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์จากสถาบัน

ต่างๆ

10� ร�ยละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่

www.psunc.trang.psu.ac.th

ติดต่อคุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์  โทรศัพท์ 0 7520 1731 E-mail: wiphaphun.i@psu.ac.th

11� ติดต่อสอบถ�มข้อมูลก�รรับสมัครผลง�นแยกต�มส�ข� ดังนี้

สาขา: บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

ผู้รับผิดชอบ: คุณนงลักษณ์  เกตุบุตร โทร: 0-7520-1770 

อีเมล: nonglak.k@psu.ac.th

สาขา: การตลาด

ผู้รับผิดชอบ: คุณกานตรัตน์ ชุมคง โทร: 0-7520-1731 

อีเมล: karntharut.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข โทร: 0-7520-1735

อีเมล: sineenart.kh@psu.ac.th

สาขา: การบัญชี/การเงิน

ผู้รับผิดชอบ: คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: ngamthip.c@psu.ac.th

สาขา: การจัดการการท่องเที่ยว

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล โทร: 0-7520-1721

อีเมล: suriyan.b@psu.ac.th

สาขา: รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ

ผู้รับผิดชอบ: คุณวีณา แพฟืน โทร: 0-7520-1726

อีเมล: weena.p@psu.ac.th

สาขา: ภาษาอังกฤษ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.t

สาขา: ศิลปะการแสดงและการจัดการ

ผู้รับผิดชอบ: คุณสุธัญญา  หนูนรินทร์ โทร: 0-7520-1774

อีเมล: sutanya.n@psu.ac.th

http://www.nucm.trang.psu.ac.th


กำ�หนดก�ร 
ก�รประชุมวิช�ก�รระดับช�ติ ม�อ� ตรัง วิจัย ครั้งที่ 8 ประจำ�ปี 2562

The 8th PSU Trang National Conference on Research across Disciplines 2019
“วิจัยก้�วใหม่ เพื่อก�รพัฒน�ที่ยั่งยืน”

Research and Innovation for Sustainable Development
วันศุกร์ที่ 29 มีน�คม 2562

ณ  มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ วิทย�เขตตรัง
เวล� กำ�หนดก�ร

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.30 น. พิธีเปิด
09.30 – 10.00 น. มอบรางวัลผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
10.00 - 10.45 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง “University in Disruptive Era”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และ CEO Food Innopolis Thailand 
ห้องบรรยาย  L2221 และห้องบรรยาย  L2211 (ถ่ายทอด) อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 

10.45 - 11.00 น. พัก 
11.00 - 12.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 1 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม คือ

กลุ่ม 1 ส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
ห้องที่ 1  L1232  อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 2 ส�ข�วิช�ก�รตล�ด 
ห้องที่ 1  L2111  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 2  L2112  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 3  L2113  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 4  L2121  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1
ห้องที่ 5  L2122  อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 1

กลุ่ม 3 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว
ห้องที่ 1 L2212 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2 
ห้องที่ 2 L2222 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 4 ส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
ห้องที่ 1  L1215 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 5 ส�ข�วิช�ก�รบัญชี/ก�รเงิน
ห้องที่ 1  L2211 อาคารเรียนรวม 2 ชั้น 2

กลุ่ม 6 ส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ
ห้องที่ 1  L1211 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 
ห้องที่ 2  L1221 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

กลุ่ม 7 กลุ่มส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร 
ห้องที่ 1  L1224 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2

12.00- 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้อง  L1132, L1133 และ L1134 อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1
13.00-14.30 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 2 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ)

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 - 16.00 น. การน�าเสนอผลงานภาคบรรยาย ช่วงที่ 3 แบ่งเป็น 7 กลุ่ม (ต่อ) 

มอบเกียรติบัตรส�าหรับผู้น�าเสนอผลงาน 





วิทย�กรพิเศษ ผศ� ดร� อัครวิทย์ ก�ญจนโอภ�ษ

ประวัติ
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) นายอัครวิทย์ กาญจนโอภาษ

(ภาษาอังกฤษ) Mr. Akkharawit Kanjana-Opas
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112
อีเมล์ akkharawit.k@psu.ac.th

akkharawit.k@gmail.com

ประวัติก�รศึกษ�
ปริญญาตรี วท.บ.(อุตสาหกรรมเกษตร) เกียรตินิยมอันดับสอง ม.สงขลานครินทร์ 

พ.ศ. 2532
ปริญญาโท วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2536
ปริญญาเอก Ph.D. (Oceanography-Marine Chemistry) 

Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego พ.ศ. 2545

ส�ข�ที่มีคว�มชำ�น�ญเป็นพิเศษ
เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล เน้นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากทะเล
(Marine Biotechnology, Marine Natural Products)
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
(Intellectual Property and Intellectual Property Management)
การประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (Technoprenuership)

ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น
มีนาคม 2532-พฤษภาคม 2533 ผู้ช่วยวิจัยภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม-ธันวาคม 2536 นักเคมี บริษัทโคคา-โคลา (ประเทศไทย) จ�ากัด
กันยายน 2543-มกราคม 2545 ผู้ช่วยวิจัย  Scripps Institution of Oceanography 

University of California San Diego, USA.
มกราคม 2537-2549 อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ธันวาคม 2547-2549 คณะท�างานเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจทาง

เทคโนโลยี 

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กรกฎาคม 2548-พฤษภาคม 2549 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาฝ่ายกิจการพิเศษ
1 มิถุนายน 2549-2554 รองผู้อ�านวยการฝ่ายการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

mailto:akkharawit.k@psu.ac.th
mailto:akkharawit.k@gmail.com


ประสบก�รณ์ในก�รทำ�ง�น (ต่อ)
กรกฎาคม 2549-ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สิงหาคม 2551-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้
สิงหาคม 2553-ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มกราคม 2558-ปัจจุบัน คณะท�างานรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์

ก�รฝึกอบรม ดูง�น
มีนาคม-พฤษภาคม 2538 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณ The Northern Alberta  

Institute of Technology, Edmonton, Alberta ประเทศแคนาดา
มีนาคม-ธันวาคม  2546 ฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ณ Gesselschaft fur  

Biotechnologie Forschung (GBF) ประเทศสหพันธรัฐเยอรมัน
พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547 ฝึกอบรมทางด้าน Bioindustry ณ ประเทศญี่ปุ่น
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2547 ฝึกอบรมทางด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการส�าหรับบุคคลากรทางด้าน

วิทยาศาสตร์  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรกฎาคม 2549 ฝึกอบรมทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา ณ ส�านักงานสิทธิบัตร 

และสถาบันนวัตกรรม ประเทศญี่ปุ่น
พฤษภาคม 2550 ฝึกอบรมด้านสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญาของทรัพยากรชีวภาพ  

ณ ประเทศสวีเดน
มีนาคม 2551 ฝึกอบรมการเขียนค�าขอสิทธิบัตร (South East Asian Drafting) โดย

ส�านักงานสิทธิบัตร ยุโรป และ International Federation of Intellectual 

Property Attorneys (FICPI)
มิถุนายน-กันยายน 2551 ฝึกอบรมตัวแทนสิทธิบัตรมืออาชีพ ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
มิถุนายน 2554 ฝึกอบรมหลักสูตร  Patent  and Intellectual Property Law, Center for 

Advanced Study & Research on Intellectual Property, School of Law, 

University of Washington
มิถุนายน  2557 อบรมหลักสูตร Licensing Academy in Intellectual Property and  

Technology Transfer, University of California, Davis

ร�งวัลที่เคยได้รับ
2553 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2551 รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์สูงสุด 20 อันดับแรก  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นในโอกาสครบรอบ 40 ปี  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2550 Best Poster Presentation Award, 12th Marine Natural Products  

Conference, February 4-9, 2007. Queenstown, New Zealand
2549 รางวัลอาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร



ก�รเป็นวิทย�กร/อ�จ�รย์พิเศษ
อาจารย์พิเศษวิชาการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย ให้กับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
วิทยากรในหัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ

สถาบันวิจัยของรัฐและเอกชน
วิทยากรในหัวข้อการจัดการงานวิจัยและการใช้ประโยชน์งานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ให้กับมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ และ สวทช.
วิทยากรด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่ประเทศในอาเซียน (โดย World Intellectual Property Organi-

zation) วิทยากรให้กับ USPTO
วิทยากรให้กับ USPTO





ร�ยน�มกองบรรณ�ธิก�รและผู้ทรงคุณวุฒิ 
พิจ�รณ�ผลง�นวิจัย บทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ปรีช� วิจิตรธรรมรส

คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร�นุชษร� พึ่งวิริยะ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ดร�พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นฤบ�ล ยมะคุปต์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์

ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สิทธิชัย นวลเศรษฐ 

คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ดร�ปิยะนุช  ปรีช�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�วร�งคณ� ตันฑสันติสกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�พงศกร พิชยดนย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญชลี วัฒนาเจริญศิลป์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สมพงษ์ อำ�นวยเงินตร�

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร�เมธ�วี  ว่องกิจ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

http://eds.trang.psu.ac.th/mis/expert_system/displayprofile.php?id=7Zaq4Jn1Mq4JTh7i6Rw0D
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4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร� สย�ม  แย้มแสงสังข์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อ�จ�รย์รุชดี  บิลหมัด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร� สุพัฒธน�  สุขรัตน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� อัจฉร�  หลีระพงศ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร� จุไรรัตน์  พุทธรักษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

ดร�ปัญญ�  สัมฤทธิ์ประดิษฐ์

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ป�ริช�ติ  มณีมัย

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�มัทนชัย  สุทธิพันธุ์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�สุรนัย  ช่วยเรือง

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ดลิน�  อมรเหม�นนท์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�สุวิทย์  จันทร์เพ็ชร 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ทวนธง  ครุฑจ้อน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ดร�กรวิทย์  เก�ะกล�ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

ดร�วิสุทธิณี ธ�นีรัตน์ 

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�อรอุม�  สุพัฒนกุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร�ณรงค์ฤทธิ์  ปริสุทธิ์กุล

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

7� กลุ่มส�ข�วิช�ภ�ษ�อังกฤษธุรกิจ 

ดร� ณัฐกฤต�  โชติภัคธนสุข

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�จิร�พร เยี่ยมคำ�นวณ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�รัชฎ�ภรณ์  จันทร์อุดม

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

8� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง



ร�ยน�มผู้ทรงคุณวุฒิวิพ�กษ์ 
ผลง�นวิจัยบทคว�มวิช�ก�รและผลง�นสร้�งสรรค์

1� กลุ่มส�ข�วิช�บริห�รธุรกิจ/ก�รประกันภัยและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง

ดร�อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รตล�ด

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�ศศิวิมล สุขบท

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ธีรศักดิ์ จินด�บถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ดร�นิจก�นต์ หนูอุไร

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�อรจันทร์  ศิริโชติ 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ดร�สิริภัทร์ โชติช่วง 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

3� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รก�รท่องเที่ยว

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�ชัยรัตน์  จุสป�โล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ดร�ห้�วห�ญ  ทวีเส้ง

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

4� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รจัดก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ

ดร. สุณิสา  สถาพรวจนา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5� กลุ่มส�ข�วิช�ก�รบัญชี

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�พน�รัตน์  ป�นมณี 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

6� กลุ่มส�ข�วิช�รัฐประศ�สนศ�สตร์/ก�รบริห�รรัฐกิจ

ดร�ดนุวัศ  สุวรรณวงศ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ดร�วิวัฒน์  ฤทธิม� 

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ



7� กลุ่มส�ข�วิช�ศิลปะก�รแสดงและก�รจัดก�ร

รองศ�สตร�จ�รย์ ดร�จินตน�  ส�ยทองคำ�

คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร�บุปผ�ช�ติ อุปถัมภ์นร�กร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คุณกฤษฏิ์ ชัยศิลบุญ

ผู้จัดการบริษัทกฤษฏิ์ทีม ออร์แกไนเซอร์ แอนด์ เพอร์ฟอร์มแม้นส์ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการแสดงและการจัดการธุรกิจการแสดง 

น�ยยุทธน� อัมระรงค์

หัวหน้าคณะศิลปินคิดบวกสิปป์ 

ดร�สมโภชน์ เกตุแก้ว

สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง





ปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup และปัจจัยวัดความส�าเร็จ

The Ecosystems Related to development as a Startup Firm  

And Success Factors

นางสาวชุตินันท์ รอดบุญเกิด1 และ รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2

Chutinan Rodboonkerd1 and Assoc. Prof. Dr. Taninrat Rattanapongpinyo2

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเป็นธุรกิจ Start-

up และปัจจัยวัดความส�าเร็จ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณสมบัติเป็นธุรกิจ Startup จ�านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิตเชิงพรรณนาด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี ระดับการ

ศึกษาปริญญาตรี เป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมธุรกิจการค้า และมีรายได้ธุรกิจ (บาท/เดือน) 100,001-

500,000 บาท จากการศึกษาคุณสมบัติของธุรกิจ Startup พบว่า คุณสมบัติของการเป็นธุรกิจ Startup ที่

มีค่ามากที่สุด คือ Startup เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อธุรกิจมีการเติบโตขึ้น (Mean = 

3.95, S.D.= 0.73) จากผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับการพัฒนาธุรกิจ Startup 

วัดจากค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยปัจจัยด้าน

การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup มากที่สุด โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 

(r) เท่ากับ 0.617 และการพัฒนาธุรกิจ Startup ส่งผลต่อปัจจัย วัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup โดยมีค่า 

Adjusted R Square อยู่ที่ 0.459

ค�าส�าคัญ : Startup, ปัจจัยแวดล้อม, ปัจจัยวัดความส�าเร็จ
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2

ABSTRACT

This research aimed to study the Ecosystems and Success Factors of Startup Firm. 

The samples used in this study were 400 potential entrepreneurs SME to development as 

a Startup Firm. The tools used to collect data was questionnaire. Analyzed data used de-

scriptive statistics as shown by percentage, mean and standard deviation, and Simple Re-

gression and Pearson’s Correlation Coefficient for hypothesis testing.

The research found that most of the samples were male in age between 31-40 

years old with Bachelor Degree. They were in trade business entrepreneurs and have in-

come of business (Baht/month) 100,001-500,000 baht. From study startup business fea-

tures, found that the most valuable feature of being a Startup business is Startup is a 

business that has exponential growth. When the business has grown (Mean = 3.95, 

S.D.=0.73). From the tested results, the relationship between the Ecosystems and devel-

opment of startup firm. All factors have related to development of startup firm, Manage-

ment factors are most related to the development of the Startup Firm. by the correlation 

coefficient (r) 0.617. And the development of startup firm affected to Success Factors of 

Startup Firm by the adjusted R square 0.459.

Keywords : Startup, ecosystem, success factors
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บทน�า

ในปัจจุบันกระแสค�าว่า “สตาร์ทอัพ” (Startup) หรือ “ธุรกิจเกิดใหม่” นั้นมีการพูดถึงกันใน  วง

กว้างทั้งภายในประเทศไทยเองและต่างประเทศ “สตาร์ทอัพ” เป็นธุรกิจเกิดใหม่ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง

ด้วยแนวคิดที่แตกต่าง โดยใช้กระบวนการและนวัตกรรมที่ไม่เหมือนใคร สามารถท�าซ�้า (Repeatable) 

ขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) และเป็น

ธุรกิจที่สามารถเติบโตได้โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน (โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมราย

ใหม่ (มศก.,2560)

“สตาร์ทอัพ” (Startup) มีจุดเริ่มต้นที่ Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นศูนย์กลาง

แห่งเทคโนโลยี ปัจจุบันนักลงทุนเริ่มให้ความสนใจกับธุรกิจ Startup มากขึ้น เพราะ Startup มีแนวโน้มที่

จะเติบโตได้แบบก้าวกระโดด เมื่อเทียบกับการท�าธุรกิจแบบในอดีตที่ต้องใช้เวลาและเงินลงทุนจ�านวนมาก

ในการขยายธุรกิจให้เติบโต หลายบริษัทระดับโลก เช่น Apple, Google, Facebook, Instagram, Twitter 

ฯลฯ ล้วนแล้วแต่เคยผ่านการเป็น Startup มาก่อนแล้วทั้งนั้น และตัวอย่างธุรกิจ Startup ของประเทศไทย

ที่ประสบความส�าเร็จ อาทิ Wongnai, Ookbee และอื่นๆอีกมากมาย ที่เป็น Startup ของไทย ซึ่งคนกลุ่ม

นี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยก็สามารถท�า Startup ได้ (ณัฐพล ประดิษฐผลเลิศ,2560) 

หากย้อนไปเมื่อประมาณ 20 ปีที่แล้ว ผู้ที่ต้องการเริ่มต้นประกอบธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ทุกคน

จะมองไปที่การประกอบธุรกิจแบบ SME (Small Medium Enterprises) หรือที่สมัยนี้มักเรียกว่า “SMB” 

(Small Medium Businesses) โดยการประกอบธุรกิจแบบ SME นั้นมีมากกว่า 90% ของจ�านวนทั้งหมด

ในประเทศ แต่ในปัจจุบันโลกธุรกิจทั่วโลกได้เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการน�าเทคโนโลยีและ

อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการประกอบธุรกิจหลากหลายรูปแบบมากขึ้น เพื่ออ�านวยความสะดวกและความ

รวดเร็วในการด�าเนินงาน ส่งผลให้ธุรกิจรูปแบบ SME ล้มตัวลงอย่างมากจากการปรับตัวไม่ทัน จึงเป็นจุด

เริ่มต้นในการประกอบธุรกิจแบบ Startup ซึ่งก็คือ ธุรกิจที่ถูกออกแบบมาให้เติบโตอย่างรวดเร็วมาตั้งแต่

แรกตั้งแต่ทีมงาน โครงสร้างธุรกิจ ไปจนถึงวิธีการใช้เงิน การท�าตลาด และต้องอาศัยเครื่องมือทางการเงิน

และการบริหารองค์กรที่แตกต่างจากธุรกิจ SME แบบที่เคยมีมาก่อน ท�าให้มีผู้ประกอบการ SME จ�านวน

มากได้ตัดสินใจที่จะเข้าสู่ธุรกิจ Startup (อายุส ยุวรี,2560)

แต่อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดเป็นธุรกิจ Startup ได้นั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆหลาย

ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการด�าเนินธุรกิจด้วย ได้แก่ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ เป็นการบริหารจัดการผ่าน

กิจกรรมหลักทางการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การชี้น�า และการควบคุมให้ธุรกิจมี

การด�าเนินงานอย่างคล่องตัวมากขึ้น (จิราภรณ์ บุญยิ่ง,2559) ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นการน�าเทคโนโลยี

ที่มีการพัฒนาหรือเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการด�าเนิน

งานมากขึ้น (ศิริญา ตังนฤมิตร,2558) ปัจจัยด้านกฎหมาย เป็นการออกกฎหมายใหม่ นโยบายของภาครัฐ 

และกฎ ระเบียบข้อบังคับต่างๆเพื่อเป็นการสนับสนุนต่อการด�าเนินธุรกิจ Startup ได้สะดวกมากขึ้น 

(นฤมล พึ่งทอง,2558) รวมถึงปัจจัยด้านเงินทุน เป็นเงินทุนที่ธุรกิจจะต้องมีอย่างเพียงพอทั้งแหล่งเงินทุน

ภายในและภายนอกเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจ (อศินา พรวศิน,2559) ปัจจัยต่างๆเหล่านี้มีความส�าคัญต่อ

การพัฒนาธุรกิจ Startup เป็นอย่างมาก
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ปัจจุบันหลายภาคส่วนพากันสนับสนุนให้ผู้ประกอบการต่างๆท�าธุรกิจ Startup เพื่อให้สอดคล้อง

กับกระแสโลก แต่จากสถิติของส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กลับพบว่า ผู้

ประกอบการชาวไทยที่ประสบความส�าเร็จมีจ�านวนไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ (ส�านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อม (สสว.),2560) จากปัญหาดังกล่าวนี้ ท�าให้ผู้วิจัยท�าการศึกษาปัจจัยวัดความส�าเร็จของ

ธุรกิจ Startup ดังต่อไปนี้ ปัจจัยด้านจังหวะเวลา ปัจจัยด้านทีมงาน ปัจจัยด้านแนวความคิดใหม่ๆ ปัจจัย

ด้านแผนธุรกิจ ปัจจัยด้านเงินทุน และปัจจัยด้านผลตอบแทนจากการลงทุน และเพื่อพิจารณาถึงตัวชี้วัด

ความส�าเร็จในแต่ละด้านที่จะน�าผู้ประกอบการธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จได้ (ศิริญา ตังนฤมิตร,2558) 

จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงน�ามาสู่การศึกษาเร่ือง “ปัจจัยแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพัฒนาเป็น

ธุรกิจ Startup และปัจจัยวัดความส�าเร็จ” เพื่อได้ข้อมูลที่ส�าคัญและเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาในการ

ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาคุณสมบัติของธุรกิจ Startup

2. เพื่อศึกษาปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup 

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup ที่ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้ทราบถึงคุณสมบัติของธุรกิจ Startup

2. ได้ทราบความสัมพันธ์ของปัจจัยแวดล้อมที่มีต่อการพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup

3. ได้ทราบถึงการพัฒนาเป็นธุรกิจ Startup ที่ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จ

4. สามารถน�าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลส�าหรับผู้ประกอบการหรือบุคคลท่ีสนใจเพ่ือ

เป็นแนวทางในการพัฒนาเป็นธุรกิจ start up
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กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น�ามาก�าหนดกรอบแนวความคิดในการ

วิจัย ดังนี้

ทบทวนวรรณกรรม

1. ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ Start-up

1.1 ความเป็นมาและความหมายของธุรกิจ Startup

ศุจิมาลย์ สุวรรณโรจน์ และคณะ (2560) กล่าวในรายงานสรุปโครงการศึกษาวิจัย THAILAND 

ISO STARTUP PROFILE ว่า ธุรกิจ Startup มีแนวคิดมากมายเริ่มต้นจากศูนย์กลางเทคโนโลยีอย่าง

ซิลิคอน แวลลีย์ มีการเปรียบเปรยการเติบโตของซิลิคอนแวลลีย์ เสมือนเป็นต�านานเทพนิยายแห่งซิลิคอน

แวลลีย์  ที่เริ่มต้นจากการสร้างนวัตกรรมในโรงรถ แล้วมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดแบบทวีคูณ (Expo-

nential) ไม่ใช่การเติบโตแบบเส้นตรง ( Linear) ทั่วไป ด้วยเงินลงทุนจากกลุ่มธุรกิจที่ร่วมลงทุน (Venture 

Capital) กลุ่มธุรกิจท่ีเป็นต�านานเทพนิยายแห่งซิลิคอนแวลลีย์เหล่านี้ล้วนเป็นบริษัททางด้านเทคโนโลยีหรื

อไอทีหรือผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ตัวอย่าง Google, Facebook ,Twit-

ter, Instagram และอื่นๆ รูปแบบการด�าเนินการทั้งหมดนี้ถูกเรียกว่า Start-up หรือ Tech Start-up 

Sutton (2000) นักวิจัยธุรกิจ Startup ในยุคแรกให้นิยาม Startup ว่า หมายถึง องค์กรที่ถูก

ขับเคลื่อนและท้าท้ายโดยคนรุ่นใหม่ และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ มีทรัพยากรที่จ�ากัดอย่างมาก แต่

มีเทคโนโลยีและการตลาดที่เกี่ยวข้องแบบไดนามิก
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Steve Blank ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ง Startup ให้ค�านิยาม Startupไว้ว่า “a startup is an 

organization formed to search for a repeatable and scalable business model” แปลได้ว่า 

“Startup คือกิจการที่ตั้งขึ้นเพื่อค้นหาโมเดลธุรกิจ (Business model) ที่สามารถท�าซ�้าได้ (Repeatable) 

และขยายตัวได้ (Scalable)” และโมเดลธุรกิจนั้นสามารถสร้างก�าไรได้เรื่อยๆ เพิ่มผู้ใช้ได้เรื่อยๆ และ

สามารถเติบโตขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาอันสั้นและกลายเป็นบริษัทขนาดใหญ่นั่นเอง (โครงการ

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (มศก),2560 )

1.2 คุณสมบัติของธุรกิจ Startup 

ตามที่ภาครัฐได้เสนอต่อ คณะกรรมการ Startup แห่งชาติ และคณะกรรมการพัฒนาระบบ

นวัตกรรมแห่งชาติ ซึ่งได้อธิบายคุณสมบัติของธุรกิจ Startup ดังนี้

1.2.1 นวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) Startup Firm เป็น

ธุรกิจที่มีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากการด�าเนินงานแบบเดิม

1.2.2 การขยายตลาด (Scalable) Startup Firm เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูง 

มีตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต

1.2.3 สามารถท�าซ�้าได้ (Repeatable) Startup Firm เป็นธุรกิจที่สามารถขยายธุรกิจ

ไปท�าซ�้าในตลาดที่อื่นได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องออกแบบแผนธุรกิจใหม่

1.2.4 ความทะเยอทะยาน (Ambition) Startup Firm เป็นธุรกิจสะท้อนความ

ทะเยอทะยานในการสร้างธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาส�าคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

1.2.5 เติบโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth) Startup Firm เป็นธุรกิจที่มี

การเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อธุรกิจมีการเติบโตขึ้น

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยแวดล้อม 

2.1 ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ

บาร์โทล และ มาร์ติน (Bartol and Martin,1998) กล่าวไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการใน

การด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการท�าหน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การ

จัดการองค์กร การชี้น�า และการควบคุมองค์กร มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

2.1.1 การวางแผน (Planning) ก�าหนดสิ่งที่ต้องการบรรลุ ก�าหนดวัตถุประสงค์และขั้น

ตอนที่จะบรรลุผล มีการวางแผนเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ (Result-based)

2.1.2 การจัดองค์การ (Organizing) ทั้งการจัดโครงสร้างองค์การ จัดคน จัดทรัพยากร

ต่างๆให้พร้อมต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้

2.1.3 การชี้น�า (Leading) เป็นการกระตุ้นให้พนักงานท�างานให้ส�าเร็จด้วยความเต็มใจ

หรือไม่ต้องบังคับเพราะผู้บริหารคือผู้ที่ท�างานให้ส�าเร็จโดยไม่ต้องลงมือท�าเองหรืองานส�าเร็จโดยผู้อื่น จึง

ต้องใช้ภาวะผู้น�าจูงใจคนให้อยากท�างานให้ดี กระตุ้นความกระตือรือร้นของคนในองค์การให้ท�างานหนัก

เพื่อบรรลุแผนงานที่ส�าคัญ

2.1.4 การควบคุม (Controlling) เป็นการติดตาม (Monitoring) และประเมินผลงาน 

(Evaluation) ว่าเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่วางไว้และบรรลุตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์หรือไม่
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การที่ผู้บริหารสามารถท�าหน้าที่หลักทางการบริหารทั้ง 4 ประการข้างต้นได้เป็นอย่างดีก็จะ

สามารถน�าความส�าเร็จมาสู่องค์การของตนเองได้

2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีกระทบต่อสังคมมากมายในด้านธุรกิจสามารถท�าให้

สินค้าบางประเภทกลายเป็นสินค้าล้าสมัยทันที ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่สินค้าใหม่บริการ

ใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ และวัตถุดิบใหม่ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งสร้างสรรค์

และสิ่งท�าลาย เป็นสิ่งสร้างสรรค์ส�าหรับองค์การธุรกิจที่รู้และน�าไปใช้และเป็นสิ่งท�าลายส�าหรับองค์การ

ธุรกิจที่ไม่สนใจการค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ บริษัทที่น�าเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ก่อนคนอื่นจะได้ส่วนแบ่ง

ตลาดสูงและมีก�าไรสูง การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์การต้องระมัดระวังว่าควรน�าเทคโนโลยี

ใดมาใช้แทนเทคโนโลยีเก่า การมีเทคโนโลยีสูงอาจท�าการเข้าสู ่ธุรกิจง่ายและขณะเดียวกันหากใช้

เทคโนโลยีที่สูงกว่าก็อาจป้องกันคู่แข่งขันเข้ามาแย่งตลาดก็ได้ ศิริญา ตังนฤมิตร (2558)

2.3 ปัจจัยด้านกฎหมาย

องค์กรธุรกิจจะต้องสนใจต่อกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของรัฐเพราะส่งผลต่อการบริหาร

งานการแข่งขันและการใช้ทรัพยากร การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองและกฎหมายแต่ละครั้งส่งผลกระ

ทบโดยตรงต่อกลยุทธ์ของบริษัท เช่น กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการกีดกันแรงงาน การกีดกันทางการ

ค้าและการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาเหล่านี้กระทบต่อการบริหารงาน และผลก�าไรของบริษัทผู้บริหาร

กลยุทธ์ในยุคปัจจุบันจะต้องใช้เวลามากข้ึนในการพบกับบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ติดตามการประชุม

และสัมมนาของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฟังค�าแถลงและนโยบายต่างๆของรัฐประชุมปรึกษาหารือกับสมาคม

ธุรกิจอุตสาหกรรมและตัวแทนของรัฐบาล เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการปรับกลยุทธ์และการตัดสินใจในการ

ด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับระเบียบและข้อบังคับต่างๆของรัฐ ศิริญา ตังนฤมิตร (2558)

2.4 ปัจจัยด้านเงินทุน

เงินทุน ( capital ) คือ เงินสด ( cash) หรือเครดิต ( credit) เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ธุรกิจอยู่

รอดและเกิดการพัฒนาได้ เนื่องจากการท�าธุรกิจส่วนใหญ่ต้องใช้ทุนจ�านวนมาก เจ้าของหรือผู้ลงทุนควรมี

งบประมาณเพียงพอส�าหรับค่าใช้จ่าย ดังนั้นจึงต้องมีเงินทุนพอเพียงในการจัดการธุรกิจ เงินทุนที่พอเพียง 

คือ จ�านวนเงินที่เพียงพอต่อการด�าเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถด�าเนินงานจนสามารถสร้างก�าไรหรือผล

ประโยชน์ที่ได้รับคืนมามากกว่าส่วนที่จ่ายไป การน�าไปใช้เพ่ือท�าให้เกิดผลส�าเร็จในธุรกิจและหลีกเลี่ยง

ปัญหาทางด้านการเงิน ประเภทของเงินทุนแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามแหล่งที่มา และแบ่งตาม

ระยะเวลา อศินา พรวศิน (2559) ในการวิจัยนี้แบ่งตามแหล่งที่มา เงินทุนแบ่งตามที่มา แบ่งเป็น 2 ประเภท 

คือ

2.4.1 เงินทุนส่วนเจ้าของ (Equity capital) คือ เงินลงทุนของเจ้าของธุรกิจเองซึ่งอาจ

อยู่ในรูปของ ที่ดิน อาคาร สถานที่ เครื่องจักร วัสดุ หรือเงินสด

2.4.2 เงินจากการกู้ยืม (Borrowed capital) คือ เงินทุนที่ได้มาจากแหล่งเงินภายนอก

องค์กร โดยมีการท�าสัญญาการจ่ายคืนภายในอนาคต โดยมากมักอยู่ในรูปของเงินสด
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3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup

กล่าวโดย Bill Gross อ้างใน สุพเนตร แสนเสนา และ ธิดาทิพย์ บุตรแสง (2560) ประกอบด้วย 

ปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup ดังต่อไปนี้

3.1 แนวความคิด (Idea) การจะท�าธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จได้ต้องมีแนวความคิด

ใหม่ๆสร้างสรรค์รู้จักแก้ปัญหาเพราะแนวความคิดใหม่ๆจะเป็นตัวบอกว่าเราจะท�าอะไรท�ายังไงแก้ไขอะไร

เป็นการเริ่มต้นในการท�าสตาร์ทอัพให้ประสบความส�าเร็จโดยที่แนวความคิดต้องไม่ซ�้าหรือจะเป็นการต่อย

อดแนวความคิดเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

3.2 ทีม (Team) ทีมงานเป็นส่ิงที่ส�าคัญมากในการท�างานเป็นทีมจะท�าให้ไปได้ไกลและ

ประสบความส�าเร็จและถ้าได้ทีมงานที่ดีเข้าใจกันมีแนวคิดการท�างานทีตรงกันและให้ความร่วมมือดีงานก็

จะออกมาดีธุรกิจก็จะเติบโตและประสบความส�าเร็จ

3.3 แผนธุรกิจ (Business model) เป็นอีกปัจจัยที่ท�าให้ธุรกิจ Startup ประสบความ

ส�าเร็จ การที่เราจะท�าธุรกิจอะไรก็ตามเราต้องมีการวางแผนที่ชัดเจนในการท�าธุรกิจเพื่อให้ธุรกิจเป็นไปใน

ทิศทางที่เราต้องการ

3.4 เงินทุน (Funding) การท�าธุรกิจสิ่งที่ส�าคัญ คือ เงินทุนหรือแหล่งเงินทุน ปัจจุบัน

แหล่งเงินทุนสตาร์ทอัพในประเทศไทยยิ่งมีการสนับสนุนในท�าสตาร์ทอัพมายิ่งข้ึนโดยเฉพาะธนาคารต่างๆ

ที่สนับสนุนเงินทุนให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและก็มีแหล่งเงินทุนให้เลือกหลากหลายรูปแบบ

3.5 จังหวะเวลา (Timing) การท�าธุรกิจนั้นต้องมีปัจจัยหลายๆปัจจัย แต่ถ้าธุรกิจเปิดตัว

และด�าเนินการในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่นในช่วงตลาดอิ่มตัวแล้ว หรือมีตัวเลือกมาก ก็จะท�าให้ธุรกิจไป

รอดได้ยาก

3.6 ผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment) การที่องค์กรประสบความ

ส�าเร็จได้นั้นจะต้องได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนทั้งในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งรูปแบบ

ที่เป็นตัวเงินเช่น ผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น ส่วนรูปแบบที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น การสร้างความ

สัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกิจการ เป็นต้น
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

อุมาพร รอดทอง (2554) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย พบว่า ปัจจัยทาง

เทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรม

นฤมล พึ่งทอง (2558) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความ

สัมพันธ์กับการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทย พบว่า ปัจจัยภายนอกองค์กรในด้าน

กฎหมายมีความสัมพันธ์ต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทย

จิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับปัญหาของธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับปัญหาของธุรกิจรับ

เหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

อัญชนา โคกหม้อ (2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การตระหนักรู้ การเตรียมพร้อม และบริบททาง

สังคมที่เอื้อต่อการพัฒนาธุรกิจ start up ของธุรกิจ ในเขตอ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า บริบททาง

สังคม โดยมีด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ Start-up

เต็มสิริ ทองภิญโญชัย (2561) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมผลไม้แปรรูป พบว่า กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลไม้แปรรูป

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูลจากการส�ารวจ (Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close Ended Form) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ซึ่งมีขั้นตอนด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพที่

จะพัฒนาคุณสมบัติเป็นธุรกิจ Startup โดยใช้เครื่องมือได้แก่ ขนาด (ทุนจดทะเบียน) ผลประกอบการ และ

แนวคิดการพัฒนาธุรกิจ เพื่อเป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกตัวแทนในการเก็บข้อมูล 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาคุณสมบัติ

เป็นธุรกิจ Startup ในจังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจากเป็นเขตพื้นที่โรงงานอุตสาหกรรม มีการจัดตั้งเป็นธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) จ�านวนมาก ท�าให้สะดวกต่อการเก็บรวบรวมข้อมูล

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงได้ใช้สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธี ของ 

Cochran (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลโดยใช่วิธีสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ตามจ�านวนดังกล่าว 
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2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มีส�าระตามเรื่องที่วิจัยและตรง

ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการบริหารจัดการ จ�านวน 18 ข้อ

ส่วนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านเทคโนโลยี จ�านวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านกฎหมาย จ�านวน 8 ข้อ

ส่วนที่ 5  แบบสอบถามปัจจัยด้านเงินทุน จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 6  แบบสอบถามการพัฒนาของธุรกิจ  Startup Firm จ�านวน 5 ข้อ

ส่วนที่ 7  แบบสอบถามปัจจัยวัดความส�าเร็จของ Startup Firm  จ�านวน 16 ข้อ

ส่วนที่ 8  ข้อเสนอแนะ

ในส่วนที่ 2-7 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้เลือก

ตามล�าดับ ความส�าคัญ 5 ระดับได้แก่ 1 หมายถึง  เห็นด้วยน้อยที่สุด 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 3 หมายถึง  

เห็นด้วยปานกลาง 4  หมายถึง เห็นด้วยมาก และ 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด

น�าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มี

ศักยภาพที่จะพัฒนาคุณสมบัติเป็นธุรกิจ Startup ที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ จ�านวน 30 รายที่ไม่ใช่กลุ่ม

ตัวอย่าง ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  มีค่าเท่ากับ .959 ซึ่งอยู่

ในเกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้ 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ แหล่งข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้แก่

ผู้ประกอบการจ�านวน 400 ชุด ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในระหว่างเดือน กันยายน-ตุลาคม 

2561 เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป

3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา 

หนังสือ ต�าราเรียน ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาใน

ครั้งนี้

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 การวิเคราะห์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของธุรกิจ และรายได้ ใช้การวิเคราะห์

ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ใช้ความถี่ และร้อยละของเพศ อายุ ประเภทของ

ธุรกิจ รายได้ของผู้ประกอบการ 

4.2 การวิเคราะห์คุณสมบัติของธุรกิจ Startup ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

4.3 การวิเคราะห์ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านกฎหมาย 

และปัจจัยด้านเงินทุน ที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาของธุรกิจ Startup ใช้วิธีการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

(Correlation) และข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4.4 การวิเคราะห์การพัฒนาธุรกิจ Startup ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Start-

up ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) และข้อมูลทั่วไปของ

แต่ละปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็น ร้อย

ละ 67.0 อยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.0 ระดับการศึกษาอยู่ในปริญญาตรี คิดเป็น   ร้อยละ 

69.0 เป็นผู้ประกอบการธุรกิจการค้า คิดเป็นร้อยละ 44.0 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน คือ 100,001-

500,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 42.0

2. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย ด้านการวางแผน ด้านการจัดการองค์การ ด้าน

การชี้น�า และด้านการควบคุม จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการวางแผน มีค่ามากที่สุด (Mean = 3.56, 

S.D.= 0.40) รองลงมา คือ ด้านการควบคุม (Mean = 3.44, S.D.= 0.39) ด้านการจัดการองค์การ (Mean 

= 3.43, S.D.= 0.33) และด้านการชี้น�า (Mean = 3.40, S.D.= 0.38) ตามล�าดับ 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาของเทคโนโลยี ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยี

ใหม่และด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการพัฒนาของเทคโนโลยี มีค่า

มากที่สุด (Mean = 3.63, S.D.= 0.45) รองลงมา คือ ด้านการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ (Mean = 3.60, S.D.= 

0.58) และด้านการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Mean = 3.58, S.D.= 0.47) ตามล�าดับ 

4. ปัจจัยด้านกฎหมาย ประกอบด้วย ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ ด้านนโยบายของรัฐบาล และ

ด้านแนวโน้มการออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆ จากผลการศึกษาพบว่า และด้านแนวโน้มการ

ออกกฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆมีค่ามากที่สุด (Mean = 3.56, S.D.= 0.60) รองลงมา คือ ด้านกฎ

ระเบียบข้อบังคับ (Mean = 3.43, S.D.= 0.57) และด้านนโยบายของรัฐบาล(Mean = 3.42, S.D.= 0.56) 

ตามล�าดับ

5. ปัจจัยด้านเงินทุน ประกอบด้วย ด้านแหล่งเงินทุนจากภายใน และด้านแหล่งเงินทุนจาก

ภายนอก จากผลการศึกษาพบว่า ด้านแหล่งเงินทุนจากภายใน (Mean = 3.52, S.D.= 0.49) มีค่ามากกว่า 

ด้านแหล่งเงินทุนจากภายนอก (Mean = 3.50, S.D.= 0.63)

6. จากการศึกษาคุณสมบัติของธุรกิจ Startup พบว่า คุณสมบัติของการเป็นธุรกิจ Startup ที่

มีค่ามากที่สุด คือ Startup เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด เมื่อธุรกิจมีการเติบโตขึ้น (Mean = 

3.95, S.D.= 0.73) รองลงมา คือ Startup Firm เป็นธุรกิจที่มีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างจากการ

ด�าเนินงานแบบเดิม (Mean = 3.93,S.D.= 0.66) Startup Firm เป็นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตสูง มี

ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต (Mean = 3.84,S.D.= 0.55) Startup Firm เป็นธุรกิจที่สามารถขยาย

ธุรกิจไปท�าซ�้าในตลาดที่อื่นได้ โดยไม่จ�าเป็นต้องออกแบบแผนธุรกิจใหม่ (Mean = 3.77, S.D.= 0.67) และ

คุณสมบัติของการเป็นธุรกิจ Startup ท่ีมีค่าน้อยท่ีสุด คือ Startup Firm เป็นธุรกิจสะท้อนความ

ทะเยอทะยานในการสร้างธุรกิจที่สร้างความเปลี่ยนแปลง หรือแก้ปัญหาส�าคัญอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

(Mean = 3.63, S.D.= 0.66) ตามล�าดับ
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7. จากการศึกษาปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup พบว่า ด้านจังหวะเวลา มีค่ามาก

ที่สุด (Mean = 4.70, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ผลตอบแทนจากการลงทุน (Mean = 4.18, S.D. = 0.30) 

แนวความคิด (Mean = 3.97,S.D. = 0.43) ทีม (Mean = 3.53,S.D. = 0.55) แผนธุรกิจ (Mean = 

3.52,S.D. = 0.62) และด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ เงินทุน (Mean = 3.46,S.D. = 0.55) ตามล�าดับ

ทดสอบสมมติฐาน

1. ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออ�านวยกับการพัฒนาธุรกิจ 

Startup พบว่า ทุกปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยปัจจัยด้านการบริหารจัดการมี

ความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup มากที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.617 รองลง

มา คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.587 ปัจจัยด้านเงินทุน มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.551 ส่วนปัจจัยด้านกฎหมาย มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ 

Startup น้อยที่สุด มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.532 และมีค่านัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 

ตามล�าดับ 

2. จากการศึกษาการพัฒนาธุรกิจ Startup ที่ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Start-

up พบว่า การพัฒนาธุรกิจ Startup ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup โดยมีค่า Adjusted 

R Square อยู่ที่ 0.459 

การอภิปรายผล 

1. ผลจากการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับการพัฒนาธุรกิจ Startup พบว่า ทุก

ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาธุรกิจ Startup ซึ่งอภิปรายผลได้ดังนี้

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของจิราภรณ์ บุญยิ่ง (2559) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในนิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการกับปัญหาของธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า การบริหารจัดการมีความสัมพันธ์กับปัญหาของธุรกิจรับ

เหมาก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

อัญชนา โคกหม้อ (2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง การตระหนักรู้ การเตรียมพร้อม และบริบททางสังคมที่เอื้อ

ต่อการพัฒนาธุรกิจ start up ของธุรกิจ ในเขตอ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี พบว่า บริบททางสังคม โดยมี

ด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ Start-up มากที่สุด และอุมาพร รอดทอง (2554) ที่ศึกษางานวิจัย

เรื่องการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย พบว่า ปัจจัยทางเทคโนโลยีส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน

อุตสาหกรรม

ปัจจัยด้านเงินทุนมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ 

ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (อ้างถึงใน อศินา พรวศิน ,2559) ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่งธุรกิจ Ookbee ผู้น�าด้าน E-

Book Platform ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ได้กล่าวว่า เงินลงทุนเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการสร้างความเติบโต

ของธุรกิจ Startup 
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และจากการศึกษาพบว่า แหล่งเงินทุนจากภายในมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup 

มากกว่าแหล่งเงินทุนจากภายนอก ซึ่งสอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจของธุรกิจ Wongnai  ที่ใช้เงินทุนตัว

เองหรือแหล่งเงินทุนภายในลงทุนเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจมีผู้ใช้จ�านวนมากก่อนและจึงขอรับการระดมทุนแหล่ง

เงินทุนภายนอกในภายหลังจึงท�าให้ง่ายต่อการระดมทุน เพราะธุรกิจมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆจึงมีความ

เสี่ยงน้อย (อศินา พรวศิน, 2559)

ปัจจัยด้านกฎหมายมีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์

สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.532 ค่านัยส�าคัญทางสถิติ เท่ากับ 0.00 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นฤมล พึ่ง

ทอง (2558) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่มีความสัมพันธ์กับการส่งออก

ของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทย พบว่า ปัจจัยภายนอกองค์กร ในด้านกฎหมายมีความสัมพันธ์

ต่อการส่งออกของอุตสาหกรรมยางรถยนต์จากประเทศไทย

2. ผลจากการศึกษาการพัฒนาธุรกิจ Startup ที่ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Start-

up พบว่า การพัฒนาธุรกิจ Startup ส่งผลต่อปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup โดยมีค่า Adjusted 

R Square อยู่ที่ 0.459 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เต็มสิริ ทองภิญโญชัย (2561) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อความ

ส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมผลไม้แปรรูป  พบว่า กระบวนการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มีอิทธิพลต่อความส�าเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมผลไม้แปรรูป  

3. ผลจากการศึกษาปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup พบว่าด้านจังหวะเวลา มีค่ามาก

ที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการจัดอันดับปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup โดยบิล กรอส (Bill Gross) 

ผู้ก่อตั้งธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup) มากมาย และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของอีกหลายบริษัท (อ้างถึงใน สุพเนตร 

แสนเสนา และ ธิดาทิพย์ บุตรแสง, 2560) ที่ได้ท�าการจัดอันดับ 5 ปัจจัยหลัก จากการส�ารวจบริษัทกว่า 

200 บริษัท ที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งผลการจัดอันดับพบว่า ด้านจังหวะเวลาเป็นปัจจัยที่ท�าให้บริษัท

ประสบความส�าเร็จมากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาธุรกิจ Startup มาก

ที่สุด ก็คือ ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ รองลงมา คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยนี้มี  ความเกี่ยว

เนื่องกัน กล่าวคือ เทคโนโลยีในปัจจุบันเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถเก็บ

รวบรวมข้อมูล การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และท�าการวิเคราะห์ข้อมูลท�าได้ง่ายขึ้น อีกทั้งเทคโนโลยียังสามารถ

ช่วยให้เกิดองค์กรเกิดการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการในการผลิตและการท�างานให้มีต้นทุนที่ต�่าลง  

ใช้เวลาในการท�างานที่ลดลง และได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่าเทคโนโลยีนั้นเป็น

ส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาองค์กรเป็นอย่างยิ่ง และนอกจากนั้นเมื่อธุรกิจเกิดการพัฒนาแล้วก็จะยังท�าให้

เทคโนโลยีต่างๆมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเช่นเดียวกัน

ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรมีการน�าเอาเทคโนโลยีไปใช้เพื่อช่วยในการพัฒนาองค์กร เพื่อสร้าง

ความได้เปรียบในการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยากอย่างปัจจุบัน แต่อย่างไร

ก็ตาม การน�าเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จก็ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

ปัจจัยภายในองค์กรหลายด้าน เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ ข้อมูลและสารสนเทศ ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย

การสื่อสาร ความซับซ้อนของกระบวนการท�างาน บุคลากรที่ท�างานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ และที่ส�าคัญ

คือผู้ใช้งานโดยต้องอาศัยการบริหารจัดการที่ดีด้วย

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเงินทุน มีความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาธุรกิจ Startup โดยด้าน

แหล่งเงินทุนจากภายใน มีค่าสูงสุด กล่าวได้ว่า แหล่งเงินทุนจากภายใน หรือเป็นแหล่งเงินทุนที่ผู้ประกอบ

การได้ลงทุนโดยตรงเองน้ันจะท�าให้ธุรกิจเกิดการพัฒนามากกว่าการจัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกท่ีอาจ

ส่งผลกระทบและเกิดความเสี่ยงทางการเงินต่อธุรกิจได้ 

ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรมีการบริหารจัดการเงินทุนภายในกิจการให้เพียงพอต่อการพัฒนา

ธุรกิจให้เกิดการเติบโตได้ต่อไป และจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านเงินทุนนั้นยังมีความเกี่ยวเนื่องกันกับปัจจัยด้าน

การบริหารจัดการอีกด้วย 

2. จากการศึกษา ปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup พบว่าด้านจังหวะเวลา มีค่ามาก

ที่สุด กล่าวได้ว่า การที่ธุรกิจจะประสบความส�าเร็จได้นั้นนอกจากธุรกิจจะมีตัวผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่

ดีแล้ว ธุรกิจยังจ�าเป็นต้องน�าสินค้าหรือบริการนี้เข้าสู่ตลาดในเวลาที่เหมาะสมอีกด้วย จึงจะส่งผลท�าให้

ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้เป็นอย่างดี 

ดังนั้น องค์กรต่างๆ จึงควรท�าการศึกษาจังหวะเวลา หรือช่วงเวลาต่างๆก่อนน�าสินค้าหรือบริการ 

เข้าสู่ตลาด ธุรกิจควรจ�าเป็นต้องทราบว่าช่วงเวลาต่างๆนั้นเป็นช่วงเวลาใด เช่น ช่วงเศรษฐกิจขยายตัว หรือ

ตกต�่า เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป 

1. การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีอื่น

เพิ่มเติมด้วย เช่น การสัมภาษณ์ เป็นต้นการสัมภาษณ์หรือวิธีการศึกษาเชิงลึก เพื่อน�ามาขยายผลหรือ

ปรับปรุงวิจัยให้ดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นผลดีต่อธุรกิจที่อาจได้รับข้อมูลเชิงลึกและมีรายละเอียดมากขึ้นที่สามารถ

น�าไปใช้ในการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความส�าเร็จต่อไปอีกด้วย

2. เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมกับการพัฒนา

ธุรกิจ Startup ซึ่งปัจจัยแวดล้อมประกอบด้วย ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านเงินทุน ปัจจัยด้านกฎหมาย 

และปัจจัยด้านการบริหารจัดการเท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการวิจัยในปัจจัยทางด้านอื่นๆอีก เช่น 

ปัจจัยทางด้านสังคม ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น 

3. เพื่อเป็นการศึกษาปัจจัยวัดความส�าเร็จของธุรกิจ Startup ซึ่งประกอบด้วย แนวความคิด ทีม 

แผนธุรกิจ เงินทุน จังหวะเวลา และผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปควรท�าการวิจัยตัว

ชี้วัดความส�าเร็จในด้านอื่นๆอีก เช่น ความภักดี (loyalty) ชื่อเสียง (reputation) เป็นต้น เพื่อท�าให้องค์กร

ต่างๆได้รับข้อมูลที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 

Factors Related to development and Success Indicators to Thailand 4.0 

นางสาวชุติมา รอดบุญเกิด1 และ รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2

Chutima Rodboonkerd1 and Assoc. Prof. Dr.Taninrat  Rattanapongpinyo2

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความหมายของการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0  

2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 และ 3) เพื่อศึกษาการพัฒนา

ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจัยครั้งนี้ คือ คนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง

มือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) 

และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)

ผลการวิจัยพบว่า ความหมายของการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ตามความเข้าใจของกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ด้านการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐมากที่สุด 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ทัศนคติของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .642และการมีส่วน

ร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 

4.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ.613 และการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ส่งผลต่อตัว

ชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ โดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ .359 

ค�าส�าคัญ : ประเทศไทย 4.0,ทัศนคติ,การมีส่วนร่วม,ตัวชี้วัดความส�าเร็จ,คนไทยกลุ่ม Gen Y
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ABSTRACT

The objectives of this study were 1) to study the meaning of country development 

to Thailand 4.0. 2) to study Factors Related to Thailand 4.0 and 3) to study the develop-

ment countries into Thailand 4.0 that affected the success Indicators of development 

countries. The samples used in this study were 400 people in Gen Y of Thailand. The 

questionnaires were used to collect data. The research used statistical analysis includes of 

Percentage, Average, Standard deviation, and hypothesis testing by Simple Regression 

Analysis and Pearson Product - Moment Correlation Coefficient.

The research found that the samples paid attention to the development of mod-

ern farm and economic development foundations and public as a major compositions in 

Thailand 4.0 meaning. The hypothesis testing results found that Attitude of Gen Y in Bang-

kok are correlated with national development to Thailand 4.0 by the correlation coeffi-

cient (r) were .642 and Participation of Gen Y in Bangkok are correlated with national de-

velopment to Thailand 4.0 by the correlation coefficient (r) were .613. And the development 

countries to Thailand 4.0 that affected the success Indicators of development countries as 

shown by the Adjusted R Square was 0.359

Keywords: ประเทศไทย 4.0, attitude, participation, success indicators, Gen Y 
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บทน�า

ในปัจจุบันสถานการณ์โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม

และการเมืองท�าให้แต่ละประเทศต้องคิดกลยุทธ์เพื่อรักษาระดับความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ตนเอง ดังนั้นประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพโดย

เร่งสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศในทุกๆด้าน ตั้งแต่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการ

วางแผนการพัฒนาอนาคตประเทศในระยะ 20 ปี อย่างมีทิศทางที่ชัดเจน และประเทศไทยได้มีการปรับ

เปลี่ยนโมเดลเศรษฐกิจเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในขณะนั้นๆ เพื่อพัฒนาประเทศให้มี

ความก้าวหน้าและก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยน�าไปสู่การปฎิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อ

ก้าวข้าม Thailand 3.0 ไปสู่ Thailand 4.0

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มี

ภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว 

และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ และเพื่อให้เกิดประเทศไทย 4.0 ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) 

ปัจจัยส�าคัญท่ีจะน�าไปสู ่ประเทศไทย 4.0 ควรมีปัจจัยทัศนคติและการมีส่วนร่วมของคนใน

ประเทศ เพื่อน�าไปสู่การบรรลุประเทศไทย 4.0 ซึ่งคนในประเทศจะต้องมีความพร้อมที่จะเรียนรู้และมี

ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย ประเทศไทย 4.0 เป็นอย่างดี มีความพร้อมที่จะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

และมีศักยภาพที่จะรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ และคนในประเทศจะต้องมีส่วนร่วมใน

การเสนอความคิดเห็นและก�าหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่สร้างสรรค์เพื่อปรับแก้จัด

ระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนาประเทศผ่านช่องทางที่รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆที่จัดเตรียม

ไว้ 

สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้นโยบาย ประเทศไทย 4.0 ประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ 

และความมุ่งมั่นของคนไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือที่เรียกว่า “สานพลังประชารัฐ” หากประเทศไทย

สามารถขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปได้จริง จะท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มี

รายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าต่างๆ เป็นการสร้างความสมดุล

ทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง   (ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559)
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และตัวชี้วัดความ

ส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 กรณีศึกษาคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหมายของการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 และเพื่อศึกษาการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 

4.0 ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ ผลการวิจัยที่ได้รับคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคน

ไทยเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประสบความส�าเร็จและหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้

ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าต่างๆ ของประเทศได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาความหมายของการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

3. เพื่อศึกษาการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนา

ประเทศ 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบความหมายของการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

3. เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ที่ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการ

พัฒนาประเทศ 

4. คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาประเทศให้ประสบความ

ส�าเร็จและหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลดความ

เหลื่อมล�้าต่างๆ ของประเทศได้

5. เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาบทความวิจัยประเด็นเดียวกัน สามารถน�าข้อมูลไปศึกษาและเป็น

แนวทางในการเขียนบทความวิจัยได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้น
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กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย

ทบทวนวรรณกรรม

1. ความหมายของประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือ โมเดล

พัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใต้การน�าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่เข้ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มี

ภารกิจส�าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อปรับแก้จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้าง

หนทางพัฒนาประเทศให้เจริญ สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหม่ ๆที่เปลี่ยนแปลงอย่างเร็ว 

และรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได้ และเพื่อให้เกิดประเทศไทย 4.0 ต้องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิด

สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดในกลุ่มเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย (กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559) 

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ

ทัศนคติเป็นความคิดเห็นซึ่งมีอารมณ์เป็นส่วนประกอบ เป็นส่วนที่พร้อมที่จะมีปฏิกิริยา เฉพาะ

อย่างต่อสถานการณภายนอก ทัศนคติเป็นความรู ้สึกและความเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งของบุคคล 

สถานการณ์สถาบัน และข้อเสนอใดๆ ในทางที่ยอมรับ หรือปฏิเสธ ซึ่งมีผลท�าให้บุคคลพร้อมที่แสดง 

ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมตามแนวคิดนั้นเป็นความรู้สึกในด้านบวกหรือลบของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น

ผลมาจากการประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบการแสดงพฤติกรรมโดยตรง (Fishbein & Ajzen, 1975, 

p.102)
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ลักษณะของทัศนคติ

เนื่องจากนักจิตวิทยาได้ศึกษาความหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรกล่าวถึงลักษณะรวมๆของ

ทัศนคติที่ท�าให้เกิดความเข้าใจทัศนคติให้ดีขึ้น (ศักดิ์ไทย, 2545, น.138) ซึ่งลักษณะของทัศนคติ สรุปได้

ดังนี้

1. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้

2. ทัศนคติมีลักษณะที่คงทนถาวรอยู่นานพอสมควร

3. ทัศนคติมีลักษณะของการประเมินค่าอยู่ในตัว คือ บอกลักษณะดี-ไม่ดี, ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น

4. ทัศนคติท�าให้บุคคลที่เป็นเจ้าของพร้อมที่จะตอบสนองต่อที่หมายของทัศนคติ

5. ทัศนคติบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคลกับ

สถานการณ์ นั่นคือ ทัศนคติย่อมมีที่หมายนั่นเอง

องค์ประกอบของทัศนคติ

1. องค์ประกอบด้านความรู้ ความนึกคิด (Cognitive component) เป็นส่วนที่เป็นความเชื่อ

ของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ทั่วไปทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ

2. องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affective component) เป็นส่วนที่เกี่ยวของกับอารมณ์ที่

เกี่ยวเนื่องกับสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคล เป็นลักษณะที่ค่านิยมของแต่ละ

บุคคลเป็นตัวเร้าความคิดอีกทอดหนึ่ง

3. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (Behavior component) เป็นการแสดงออกของบุคคลต่อสิ่ง

หนึ่งหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ความคิดและความรู้สึก

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม

ความหมายของการมีส่วนร่วม 

โคเฮนและอัฟฮอฟ (Cohen and Uphoff 1981 : 6) ได้ให้ความหมาย การมีส่วนร่วมของชุมชน

ว่า สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ 1.การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรท�าอะไร

และท�าอย่างไร 2.การมีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทั้งลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ 3.การมีส่วน

ร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากการด�าเนินงาน 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ 

โดยสร้างโอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือและเข้ามามีอิทธิพลต่อ

กระบวนการด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนา รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค

ทฤษฎีการมีส่วนร่วม 

โคเฮน และอัฟฮอฟฟ์  (Cohen and Uphoff,1980) กล่าวถึงรูปแบบของการมีส่วนร่วมมี 4 รูป

แบบ ดังนี้

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้น 

ประการแรกสุดที่ต้องกระท�า คือ การก�าหนดความต้องการและการจัดล�าดับความส�าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือก

นโยบายและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง การตัดสินใจนี้เป็นกระบวนการต่อเนื่องที่ต้องด�าเนินการไปเรื่อยๆ 

ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด�าเนินการวางแผน และการตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติ

ตามแผนที่วางไว้
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2. การมีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการ

ด�าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค�าถามว่าใครจะท�าประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้างและจะท�าประโยชน์ได้

โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารการงานและการประสานงานและการขอความช่วย

เหลือ เป็นต้น

3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก

ความส�าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผล

ประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เป็นประโยชน์ทางบวกและผลที่เกิดขึ้น

ในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมิน ผลนั้นสิ่ง

ส�าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) 

ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้

4. แนวคิดตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ

รัฐบาลได้น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งที่ผ่าน

มามีการด�าเนินการในหลายมาตรการ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั้งทางด้านการ

ลดต้นทุนการผลิต การให้ความรู้ การสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิต และการ

ใช้แนวคิด “ประชารัฐ” มาเป็นตัวการแก้ไขปัญหา โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (กรมการ

พัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2560)

ความหมายของประชารัฐ

“ประชารัฐ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา และคิดหาทางสร้าง

อนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความ    เหลื่อมล�้า 

พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 

2560)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชนินทร เพ็ญสูตร (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ประเทศไทย 4.0 บริบททางเศรษฐกิจ และการเมือง ผล

การวิจัยพบว่า รัฐบาลไทยได้ประกาศโมเดลประเทศไทย 4.0 ในปี พ.ศ. 2559 โดยนโยบายของรัฐเน้นไปที่

การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย ปัญหาของโมเดล 4.0 คือ ความไม่พร้อมในการสร้าง

นวัตกรรมเพื่อการแข่งขันของผู้ประกอบการ อันเนื่องมาจากการขาดการสนับสนุนในระดับที่ต่อเนื่องและ

การสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการ นอกจากประเด็นทาง

เศรษฐกิจแล้ว การเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีส่งผลให้รัฐบาลต้องปรับตัวโดยเน้นการ

เปิดกว้างให้ประชาชนสามารถตรวจสอบภาครัฐได้ และการหาเสียงในยุคการเมือง 4.0 นักการเมืองจะมี

การใช้สื่อออนไลน์ท้ังแบบเปิดและปิดมากขึ้นเพ่ือดึงดูดผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังยุคใหม่ที่นิยมการบริโภค

สื่อผ่านทางสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อออฟไลน์
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กรวิก พรนิมิต (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในจังหวัดเชียงใหม่

และล�าปาง ผลการวิจัยพบว่า มีความรู้ความเข้าใจนโยบาย Thailand 4.0 ในภาพรวมอยู่ระดับปานกลาง 

คิดเป็นร้อยละ 65.9 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.1 มีความรู้ความเข้าใจการด�าเนินชีวิตใน 

“โลกยุค 4.0” อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 66.4 และอยู่ในระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.6 มี

ความรู้ความเข้าใจนโยบายการศึกษาตามนโยบาย 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 65.3 และอยู่

ระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.7

พัชรินทร์ โสภาและสิทธิเดช สิริสุขะ (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต�าบลในจังหวัดเพชรบุรี โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในอันดับสูงสุด ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วม ในการตัดสินใจ รองลง

มาคือ ด้านการมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และด้านการมี ส่วนร่วมใน

การประเมินผล ตามล�าดับ

วิธีด�าเนินการวิจัย

การศึกษางานวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ 

ประเทศไทย 4.0 ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาค้นคว้าตามล�าดับ ดังนี้

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช ้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือ คนไทยกลุ ่ม Gen Y ที่ เกิดต้ังแต่ พ.ศ.2523-2540  

(ค.ศ. 1980-1997) คือ อายุ 21-38 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

ตามข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ระบุว ่า จ�านวนประชากรในเขต

กรุงเทพมหานคร ณ เดือนตุลาคม 2561 ที่เป็นคนไทยกลุ่ม Gen Y ที่มีอายุตั้งแต่ 21-38 ปี มีจ�านวนทั้งสิ้น 

1,432,248 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561)

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ สามารถค�านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยได้จากการ

ค�านวณโดยใช้สูตรของ  ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เป็นเกณฑ์โดยก�าหนดระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 

95 % และระดับความคลาดเคลื่อนที่ไม่เกิน 5 % ดังสูตรต่อไปนี้

สูตร 

 เมื่อ  n = ขนาดของตัวอย่าง 

  N = ขนาดของประชากร 

  e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง

เมื่อแทนค่าสูตรจะได้ n = 

       =  คน

       =  คน

ดังนั้น ผู้วิจัยใช้ขนาดตัวอย่างในการส�ารวจครั้งนี้ จ�านวน 400 คน
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2. เครื่องมือการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 

ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลด้านคุณลักษณะส่วนตัวของผู้ท�าแบบสอบถาม

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความหมายของ ประเทศไทย 4.0 จ�านวน 6 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามทัศนคติ  จ�านวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามการมีส่วนร่วม จ�านวน 9 ข้อ

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ จ�านวน 6 ข้อ 

ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนที่ 2-5 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้เลือก

ตามล�าดับความส�าคัญ 5 ระดับได้แก่  1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย,     3 หมาย

ถึง เฉยๆ, 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

น�าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นกับคนไทยกลุ่ม Gen Y ในจังหวัดนครปฐม จ�านวน 30 

ราย ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ .942  ซึ่งอยู่ใน

เกณฑ์ที่มีความเชื่อถือได้โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัคอยู่ในล�าดับสูง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากแหล่งข้อมูล 2 แหล่ง คือ

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการแจกแบบสอบถามโดยกลุ่มตัวอย่างจะเป็นผู้ท�าการกรองข้อมูล

จ�านวน 400 คน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารท่ีสามารถอ้างอิงได้ (หนังสือทาง

วิชาการ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและอินเทอร์เน็ต)

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง และการทดสอบสมมติฐานในการวิจัย ผู้วิจัยได้

ท�าการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากแบบสอบถาม พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นน�า

แบบสอบถามมาลงรหัส และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ประกอบด้วย

1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของ 
แต่ละปัจจัย 

2) สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ ค่าร้อยละ, การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple Re-

gression Analysis) เพื่อทดสอบการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของ

การพัฒนาประเทศ และการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Correlation Analysis) เพื่อ

ทดสอบปัจจัยทัศนคติ และการมีส่วนร่วมที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 
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สรุปผลการวิจัย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ผลการวิจัยมีผลดังนี้

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน)

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี อาชีพ พนักงาน/

ลูกจ้างบริษัทเอกชน และรายได้ส่วนบุคคล (บาท/เดือน) 10,001 - 30,000 บาท (คิดเป็น ร้อยละ 75, ร้อย

ละ 68, ร้อยละ 69 และร้อยละ 67 ตามล�าดับ)

2. ความหมายของ ประเทศไทย 4.0

จากการศึกษาพบว่า คนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครทราบความหมายของ 

ประเทศไทย 4.0  อยู่ในระดับปานกลาง (Mean = 3.64, S.D. = 0.59) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงตาม

ล�าดับ คือ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มีค่ามากที่สุด 

รองลงมา คือ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น�า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ, 

การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ ผู้ประกอบการ

ใหม่, การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ และการยก

ระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรม

แห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตามล�าดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความหมายของประเทศไทย 4.0 

ความหมายของประเทศไทย 4.0 S.D.

การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ 

พัฒนาคลัสเตอร์ ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

3.48 0.75

การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 3.69 0.66

การส่งเสริมการท่องเที่ยวและไมล์ การสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่าย

ภาครัฐ 

3.60 0.72

การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผู้น�า (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับ

คุณภาพวิชาชีพ

3.65 0.70

การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม 

SMEs และ ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up)

3.64 0.59
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3. ทัศนคติ ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) อารมณ์ความรู้สึก (Affective 

Component) และพฤติกรรม (Behavioral Component) จากผลการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้าใจมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ อารมณ์ความรู้สึก และพฤติกรรมมีค่าเฉลี่ยต�่าที่สุด ตามล�าดับ ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านทัศนคติ 

ปัจจัยด้านทัศนคติ S.D.

ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 3.64 0.47

อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) 3.60 0.49

พฤติกรรม (Behavioral Component) 3.58 0.47

4. การมีส่วนร่วม ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีส่วนร่วมใน

การปฏิบัติการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ และการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) จากผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ทางด้านต่างๆ และการมี

ส่วนร่วมในการประเมินผล ตามล�าดับ ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม S.D.

การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 3.56 0.55
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) 3.49 0.50

การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ 3.46 0.50

การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 3.44 0.56

5. ตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 ได้แก่ ลดความเหลื่อมล�้า 

พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จากผลการศึกษาพบว่า พัฒนาคุณภาพคนมีค่า

เฉลี่ยสูงสุด (Mean = 3.70, S.D. = 0.47) รองลงมาคือ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (Mean = 3.62, 

S.D. = 0.49) และลดความเหลื่อมล�้า (Mean = 3.53, S.D. = 0.55) ตามล�าดับ ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่

ประเทศไทย 4.0 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม S.D.

ลดความเหลื่อมล้�า 3.53 0.55
พัฒนาคุณภาพคน 3.70 0.47
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3.53 0.55
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การทดสอบสมมติฐาน

สมมติฐานข้อที่ 1 ทัศนคติของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความ

สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 

ปัจจัย R Sig
ทัศนคติ .642 0.00

จากตารางที่ 1 พบว่าทัศนคติของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับ

การพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.642 และมีค่านัยส�าคัญ

ทางสถิติเท่ากับ 0.00 โดยรวมพบว่าทุกด้านมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าโดยรวมความ

สัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

สมมติฐานข้อที่ 2 การมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 

ปัจจัย R Sig
การมีส่วนร่วม .613 0.00

จากตารางที่ 2 พบว่าการมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความ

สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.642 และมี

ค่านัยส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 โดยรวมพบว่าทุกด้านมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าโดย

รวมความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง

สมมติฐานข้อที่ 3 การพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการ

พัฒนาประเทศ

ตารางที่ 3 แสดงผลของการทดสอบ Regression ในรูปแบบค่า Adjust R Square

Adjusted R Square
การพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 .359

จากตารางที่ 3 แสดงผลของการทดสอบ Regression ในรูปแบบค่า Adjust R Square พบว่าการ

พัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ โดยมีค่า Adjust-

ed R Square อยู่ที่ .359 
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การอภิปรายผล

1. ผลจากการศึกษาทัศนคติของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์กับ

การพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 พบว่าทัศนคติได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) 

อารมณ์ความรู้สึก (Affective Component) และพฤติกรรม (Behavioral Component) มีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .642 และมีค่านัย

ส�าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.00 โดยรวมพบว่าทุกด้านมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นบวก และมีค่าโดยรวม

ความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเบรกเลอร์ (Breckler, 1986 อ้างถึงใน วรรณา 

เจือรัตนศิริกุล, 2531:11) ได้กล่าวไว้ว่า ความตระหนักเกิดจากทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้า อันได้แก่ บุคคล 

สถานการณ์ กลุ่มสังคมและสิ่งต่างๆที่โน้มเอียง หรือที่จะสนองตอบในทางบวกหรือทางลบเป็นสิ่งเกิดจาก

การเรียนรู้และประสบการณ์

2. ผลจากการศึกษาการมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความ

สัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  พบว่าการมีส่วนร่วมได้แก่ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

(Decision Making) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ 

(Benefits) ทางด้านต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีความสัมพันธ์กับการ

พัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ .613 และมีค่านัยส�าคัญทาง

สถิติเท่ากับ 0.00 ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของนิติญา ใจต๊ะมา ปวรินทร์ อินแตง และเกศินี วีรศิลป์

(2560) ที่ศึกษางานวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการบริหารจัดการต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง กรณีศึกษา หมู่ที่5 ชุมชนบ้านสะเลียมเหนือ อ�าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ จากผลการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมและความส�าเร็จของต้นแบบหมู่บ้านเศรษฐกิจพอ

เพียงหมู่บ้านสะเลียมเหนือ พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพีร์ยสัน (Pearson Moment 

Correlation) โดยรวมพบว่าทุกด้านมีค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เป็นบวกและมีค่าโดยรวมความสัมพันธ์อยู่

ในระดับสูง

3. ผลจากการศึกษาการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการ

พัฒนาประเทศ ได้แก่ ลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย

แสดงผลของการทดสอบ Regression ในรูปค่า Adjust R Square พบว่าการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 

4.0 ส่งผลต่อตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศ โดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ .359 ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของรัฐบาล จากบทสัมภาษณ์ของสุวิทย์ เมษินทรีย์ (รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก

รัฐมนตรี) ได้กล่าวว่าสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้นโยบาย ประเทศไทย 4.0  ประสบความส�าเร็จได้ต้องอาศัย

ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของคนไทยทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือที่เรียกว่า “สานพลังประชารัฐ” หาก

ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวไปได้จริงจะท�าให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยหลุดพ้นจากกับดัก

ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลดความเหลื่อมล�้าต่างๆ เป็นการสร้าง

ความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง (ดร.สุวิทย์ เมษินท

รีย์, 2559)
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. เนื่องจากค่าเฉลี่ยของความเข้าใจของกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศสู่ 

ประเทศไทย 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรส่งเสริมการสร้างความรู้

ความเข้าใจให้กับคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อท�าให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

และจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 มากขึ้น

2. จากผลการวิจัยการมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์

กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0  พบว่าการมีส่วนร่วมการประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยต�่า

ที่สุด ดังนั้นควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนไทยกลุ่ม Gen Y โดยค�านึงถึงการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อ

สร้างโอกาสให้กลุ่ม Gen Y ที่มีข้อจ�ากัดในด้านเวลา อาชีพ รายได้ มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมด้วยการสร้าง

แรงจูงใจ การให้ข้อมูลข่าวสารในทุกรูปแบบ เพื่อให้รับรู้ในสิทธิ คุณค่า ผลประโยชน์ และมีโอกาสมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 เพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป

1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างให้มีความหลากหลายทางด้านลักษณะส่วนบุคคล รวมถึงศึกษาปัจจัย

อื่นๆที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 เช่น ปัจจัยด้านการศึกษา ปัจจัยด้านสังคม

และการเมือง ปัจจัยด้านเทคโนโลยี เป็นต้น และควรศึกษาในด้านความคิดเห็นในเรื่องการศึกษาปัจจัยที่มี

ความสัมพันธ์และตัวชี้วัดความส�าเร็จของการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 ในเขตต่างจังหวัดร่วมด้วย 

เพื่อให้ทราบข้อมูลในการพัฒนาประเทศสู่ ประเทศไทย 4.0 มากขึ้น

2. การด�าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการท�าการวิจัยใน

เชิงคุณภาพควบคู่กันไปด้วย เพราะจะท�าให้ได้ข้อมูลในการวิจัยในเชิงเหตุผลมากกว่าข้อมูลที่เป็นข้อเท็จ

จริงและข้อสรุปมากขึ้น
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ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาค

ตะวันออกของประเทศไทย

Factors and results of performance of employees working in hotel busi-

ness  Eastern  Thailand.

ดร.กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล1

Dr.Kanyarat Teerathanachaiyakun

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่

ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และ เพื่อพัฒนาแบบจ�าลอง

ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย  ผู้วิจัยก�าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

พนักงานระดับหัวหน้าขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  จ�านวน 

340 คน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท�าการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการรวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับทั้งหมด 

น�ามาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัย โดยก�าหนดระดับ

ความมีนัยส�าคัญ 0.05 ทั้งนี้สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ ค่าความถี่ (Fre-

quency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devia-

tion หรือ S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และการตรวจ

สอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผลการวิจัย พบว่า ตัวแปรด้าน

กระบวนการจัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านกระบวนการ

จัดการ มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตใน

การท�างาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน ตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อตัวแปรด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ ตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน 

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ ตัวแปรด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ นอกจากนี้ ตัวแปรด้านผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจ ยังได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากตัวแปรด้านคุณภาพชีวิตในการท�างาน และตัวแปรด้าน

กระบวนการจัดการ ผ่านตัวแปรด้านผลการปฏิบัติงาน 

ค�าส�าคัญ: ปัจจัยเหตุและผล ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของ

ประเทศไทย

1
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Abstract

The purposes of this research were to study casual factor of personnel in hotel 

business at eastern region of Thailand, to study influences of performances of personnel 

in hotel business at eastern region of Thailand, and to develop causal relationship model 

of personnel performances and business results in hotel business at eastern region of 

Thailand. The samples were 340 personnel in supervisory level and higher level in hotel 

business at eastern region of Thailand. Questionnaires were used as tool for data collec-

tion. Data analysis and data processing were operated by statistical application for re-

search. The statistical significance was determined at 0.05. Frequency, Percentage, Mean, 

Standard Deviation, Confirmatory Factor Analysis and Assessment Feted Model with em-

pirical data were employed for this research. 

The research findings were found that managerial process variable was positive 

directly influenced to personnel performance and business result. Quality of work-life vari-

able was positive directly influenced to business results. Personnel performance variable 

was positive directly influenced to business results. Beside of mentioned findings, business 

result variable was directly affected by quality of work-life variable and managerial process 

variable through personnel performance variable.

Keywords: Factors and results   performance of employees’   hotel business Eastern 

Thailand
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บทน�า

ทั้งนี้จากการเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนของประเทศไทยที่ผ่านมา ส่งผลให้ ภาพรวม

ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยในปี 2560 พบว่า โรงแรมทั่วประเทศมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (occu-

pancy rate) โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 70-75% โดยภูมิภาคที่จัดว่าดีอย่างโดดเด่น ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 

เชียงใหม่ ภูเก็ต และชลบุรี (พัทยา) ซึ่งจังหวัดเหล่านี้โรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ 75% ขึ้น

ไปและหากแยกตามภูมิภาคพบว่า ภาคกลาง ซึ่งมีกรุงเทพฯ  เป็นพื้นที่หลัก ยังถือว่าธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

เพราะในพื้นที่กรุงเทพฯ นั้น  แทบจะไม่มีโรงแรมขนาดใหญ่เกิดขึ้นมาเพิ่มแล้ว จะมีก็เพียงแค่โรงแรมขนาด

เล็ก หรือโรงแรมในกลุ่มบัดเจตที่อยู่ในตรอก ในซอยเป็นหลัก 

ส่วนภาคใต้ถือว่าเป็นภูมิภาคที่โรงแรมอัตราการเติบโตที่ดีมากในหลาย ๆ จังหวัดในแถบทะเล

อันดามัน ทั้งภูเก็ต พังงา กระบี่ และสมุย ที่ส�าคัญเป็นภูมิภาคเดียวที่ได้ทั้งนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป เอเชีย 

รวมถึงรัสเซีย    โดยพบว่าในช่วงไฮซีซั่นของภูเก็ตในภาพรวมโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยถึง 85-90% 

แถมยังกระจายไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย ขณะที่ช่วงโลว์ซีซั่นยังสามารถรักษาอัตราการเข้าพักเฉลี่ยไว้ได้ที่

ราว 70% เช่นเดียวกับภาคเหนือ ที่เชียงใหม่ ภาคตะวันออก ที่ชลบุรี (พัทยา) ซึ่งในภาพรวมแล้วถือว่าดี

มากเช่นกัน ขณะที่ภาคอีสานนั้นยังคงเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ค่อยนิยมไปนัก เนื่องจากสถาน

ที่ท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดอยู่ค่อนข้างห่างไกล จะมีเพียงกลุ่มนักท่องเที่ยวจากลาวที่เดินทางเข้ามาท่อง

เที่ยวทางรถยนต์เป็นหลักเท่านั้น  ในพื้นที่ ที่พบว่าโรงแรมมีอัตราการเติบโตที่ดี ทั้งในด้านอัตราการเข้าพัก 

(occupancy rate) และราคาห้องพัก (room rate) ที่ชัดเจนมาก ๆ คือ ภูเก็ต แต่ธุรกิจโรงแรมที่ภูเก็ตก็มี

ต้นทุนการบริหารจัดการที่สูง จึงต้องขายห้องพักในราคาที่สูงด้วย ที่ส�าคัญทุกวันนี้ภาพรวมของภูเก็ตดี

ตลอดทั้งปี แทบจะไม่มีค�าว่าไฮซีซั่นและโลว์ซีซั่นแล้ว

นอกจากนี้จังหวัดที่นับว่าดีมากทั้งด้านอัตราการเข้าพักและราคาห้องพัก คือ จ. สุราษฎร์ธานี  

ขณะที่ในกรุงเทพฯ อัตราการเข้าพักโดยรวมดีขึ้น (สมาคมโรงแรมไทย, 2561)  ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจที่มี

ความเกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก และพนักงานในองค์กรนับว่าส�าคัญอย่างยิ่ง ที่

มีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโต เนื่องจากเมื่อองค์กรได้พนักงานที่มีศักยภาพสูงในการท�างานมาร่วม

งานกับองค์กรแล้วนั้น สิ่งส�าคัญที่สุดคือองค์กรต้องธ�ารงรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรนานที่สุด ซึ่งการ

บรรลุเป้าหมายในการท�างานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นวัตถุประสงค์หลักอย่างหนึ่งขององค์กรทุกองค์กร 
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จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ในปัจจุบันหลายองค์กรได้ให้ความส�าคัญต่อบุคคลในองค์กร

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมุมมองใหม่ในขณะนี้ คือ การมองบุคคลในเชิงของการเป็นทุน (Human Capital) ที่

ส�าคัญอย่างหนึ่งขององค์กร ซึ่งหมายถึง บุคคลเป็นพื้นฐานส�าคัญในการปฏิบัติงาน ขององค์กร การบริหาร

จัดการบุคคลที่ดีจึงมีผลต่อความมั่นคงขององค์กรในระยะยาวและในอนาคต ด้วยสภาพสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงท�าให้สภาพของการ

ปฏิบัติงานและลักษณะงานเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน การปฏิบัติงาน ของบุคคลภายในองค์กรจึงต้อง

อาศัยทักษะ ความรู้ ความสามารถ และการเรียนรู้ในด้านต่างๆ มากขึ้น ส่งผลให้องค์กรต้องการบุคคลที่มี

ทักษะความรู้ และความสามารถสูงในการปฏิบัติงาน ดังนั้นองค์กร จึงต้องให้ความส�าคัญต่อพฤติกรรมของ

บุคคลในองค์กรมากขึ้น เนื่องจากองค์กรประกอบด้วยบุคคลหลายคนเข้ามาปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้บรรลุ

ทั้งเป้าหมายขององค์กรและเป้าหมายส่วนบุคคล ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานที่ดีของพนักงานในองค์กรจึงเป็น

สิ่งส�าคัญที่ท�าให้องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย  จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ การบริหารองค์กรในปัจจุบันให้

ประสบความส�าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์นับว่ามีความ

ส�าคัญอย่างยิ่ง และท้าทายความสามารถ ของผู้บริหาร เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร นอกจากนี้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ยังส่งผลต่อความส�าเร็จขององค์กรด้วย 

โดยเฉพาะธุรกิจโรงแรม 

ทั้งนี้การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพนั้น ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ถือ

ได้ว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่ง เพราะผลการปฏิบัติงานของพนักงาน จะสนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการ

ด�าเนินงานขององค์การด้วย (Robbin. 2005) โดยหลายองค์กร ได้น�าแนวคิด Balanced Scorecard  มา

ประยุกต์ใช้ในองค์กร เนื่องจากเป็นเครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่เครื่องมือหนึ่ง ที่ใช้ส�าหรับการ

บริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ซึ่งองค์กรที่มีการจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ

งานนั้น จึงนิยมน�ามาใช้ในการควบคุมและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่มี

ความส�าคัญต่อความส�าเร็จขององค์กร  นอกจากนี้ยังเป็นการก�าหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ 

(strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของแต่ละฝ่าย

งานและแต่ละคน โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป็นการจัดหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการ

ด�าเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่เกิดขึ้นของกระบวนการท�างานภายในองค์กร และผลกระทบจากลูกค้า

ภายนอกองค์กร น�ามาปรับปรุงสร้างกลยุทธ์ให้มีประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น  เมื่อองค์กรได้ปรับ

เปลี่ยนเข้าสู่ระบบ Balanced Scorecard เต็มระบบแล้ว Balanced Scorecard จะช่วยปรับเปลี่ยนแผน

กลยุทธ์ขององค์กรจากระบบ “การท�างานตามค�าสั่งหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้สืบทอดกันมา (academic exer-

cise)” ไปสู่ระบบ “การร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร (nerve center of an enterprise)” (Kaplan, 

R.S., and Norton, D.P. ,1996)  ดังนั้นจากหลักการและเหตุผลด้งกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจท�าการศึกษา

วิจัยเร่ืองปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวัน

ออกของประเทศไทย โดยผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะท�าให้องค์กรธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย ตลอดจน

องค์กรต่างๆ สามารถน�าผลการวิจัยนี้ใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  โดยการน�าไปประกอบเป็นข้อมูลในการ

ท�าให้ผลการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไปตามทิศทางที่องค์กรต้องการได้



37

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม

เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม เขตภาค

ตะวันออกของประเทศไทย

3. เพื่อพัฒนาแบบจ�าลองปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน

ธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท�าให้ได้ข้อค้นพบเชิงวิชาการเก่ียวกับการอธิบายถึงปัจจัยเหตุได้แก่ 

กระบวนการจัดการ และคุณภาพชีวิตในการท�างานที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ในธุรกิจโรงแรม เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย และอธิบายถึงปัจจัยผล ได้แก่ ผลการด�าเนินงานทาง

ธุรกิจ ที่ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการ ภายใน และ มุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

2. ประโยชน์ทางด้านวิชาชีพหรือการน�าไปปฏิบัติ 

ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ท�าให้กลุ่มธุรกิจโรงแรมและภาคธุรกิจบริการสามารถน�าไปใช้ในการบริหาร

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรเพื่อให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอด

จนสามารถปรับตัวให้อยู่รอดในยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถในการ

แข่งขันของธุรกิจให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกิจหรือกลุ่มธุรกิจให้

สามารถสร้างคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจได้

การทบทวนวรรณกรรม

ในการศึกษาวิจัย เรื่อง ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ

โรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามี 4 ปัจจัย 

ที่สามารถน�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้

1) ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ ใช้แนวคิดของ Bartol & Martin. (1997) ประกอบด้วย (1) 

การวางแผน (2) การจัดองค์การ (3) การน�า และ (4) การควบคุม

2) ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท�างาน จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของ Huse และ Cum-

mings (1985) ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านสภาพการท�างานที่ปลอดภัย (2) ด้านความสมดุลใน

ชีวิตงานและครอบครัว (3) ด้านการพัฒนาความสามารถและสร้างความก้าวหน้า (4) ด้านการได้รับการ

ยอมรับในสังคม (5) ด้านความเป็นประชาธิปไตยในการท�างาน  และ (6) ด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม

3) ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน จากแนวคิด ทฤษฎีของ ของ Mathis and Jackson (2003) 

ประกอบด้วย (1) ประสิทธิผลของงาน (2) คุณภาพของงาน และ (3) ความสามารถเกี่ยวกับงาน
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4) ปัจจัยด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ ประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี Balanced Scorecard 

(Kaplan & Norton. 1996) ประกอบด้วย (1) มุมมองด้านการเงิน (2) มุมมองด้านลูกค้า (3) มุมมองด้าน

กระบวนการ ภายใน และ (4) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ประชากร

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ

โรงแรม เขตภาคตะวันออก ของประเทศไทยเท่านั้น ซึ่งมี จ�านวน 83 แห่ง มีพนักงานทั้งสิ้น 3,561คน 

(สมาคมโรงแรมไทย, 2561)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานระดับหัวหน้าขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม 

เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จ�านวน 340 คน

ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในแบบจ�าลองปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงาน

ของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย

เหตุผล PER OPE

TE IE DE TE IE DE

MAN 0.42 - 0.42 0.48 0.26 0.22
(0.08) - (0.08) (0.08) (0.05) (0.07)

QWL 0.47 - 0.47 0.40 0.29 0.11
(0.07) - (0.07) (0.08) (0.06) (0.07)

PER - - - 0.62 - 0.62
- - - (0.07) - (0.07)

c2 = 55.01, df = 69, P = 0.88965, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, RMR = 0.014
ตัวแปร ma1 ma2 ma3 ma4 qw1 qw2 qw3 qw4 qw5 qw6 pe1 pe2 pe3

ความเท่ียง 0.72 0.76 0.89 0.82 0.79 0.51 0.76 0.62 0.65 0.60 0.85 0.84 0.72
ตัวแปร op1 op2 op3 op4

ความเท่ียง 0.80 0.85 0.76 0.61
สมการโครงสร้างของตัวแปร PER OPE

R2 0.70 0.80

เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง

ตัวแปรแฝง MAN QWL PER OPE
MAN 1.00
QWL 0.84** 1.00
PER 0.80** 0.81** 1.00
OPE 0.80** 0.79** 0.87** 1.00

 หมายเหตุ ** p < .01
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จากตารางที่ 1 แสดงการทดสอบความสอดคล้องของแบบจ�าลองปัจจัยเหตุและผลของผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ตามสมมติฐานกับ

ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจ

สอบความสอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่า ไคว์-สแควร์ (c2) มีค่าเท่ากับ 55.01 

องศาอิสระ เท่ากับ 69 ค่าน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.88965 นั่นคือ ค่าไคว์-สแควร์ แตกต่างจากศูนย์อย่าง

ไม่มีนัยส�าคัญ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานที่ว่า แบบจ�าลอง ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานท่ีปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออก ของประเทศไทย ที่ผู ้วิจัยพัฒนาขึ้นจากการ

ทบทวนวรรณกรรมสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีวัด

ความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่ง

มีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.014 ซึ่งเข้าใกล้ศูนย์ 

โดยรายละเอียดดังกล่าวผู้วิจัยได้กล่าวไว้แล้วอย่างละเอียดในส่วนของผลการวิเคราะห์ค่าดัชนี

ความกลมกลืนของแบบจ�าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการจ่ายค่าตอบแทนกับผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันตกของประเทศไทย ข้างต้น เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยง

ของตัวแปรสังเกตได้ พบว่า ตัวแปรสังเกตได้มีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.89 โดยตัวแปรที่มีความ

เที่ยงสูงสุด คือ กระบวนการจัดการด้านการน�า (ma3) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 089 รองลงมา คือ ผลการ

ปฏิบัติงานด้านประสิทธิผลของงาน (pe1) และผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้านลูกค้า มีค่าความเที่ยงเท่า

กัน คือ 0.85 ผลการปฏิบัติงานด้านคุณภาพของงาน (pe2) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.84 กระบวนการ

จัดการด้านการควบคุม(ma4) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.82 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้านการเงิน มีค่า

ความเที่ยงเท่ากับ 0.80 คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการให้สิ่งตอบแทนที่ยุติธรรม (qw1) มีค่าความ

เที่ยงเท่ากับ 0.79  กระบวนการจัดการด้านการจัดองค์การ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการพัฒนาความ

สามารถและสร้างความก้าวหน้า ผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้านกระบวนการภายใน ที่มีค่าความเที่ยงเท่า

กัน คือ 0.76 กระบวนการจัดการด้านการวางแผน (ma1) และผลการปฏิบัติงานด้านความสามารถเกี่ยว

กับงาน (pe3) มีค่าความเที่ยงเท่ากัน คือ 0.72 คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านการได้รับการยอมรับใน

สังคม มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.65 คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านความสมดุลในชีวิตงานและครอบครัว 

(qw4) มีค่าความเที่ยงเท่ากับ คือ 0.62 ผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้านการเรียนรู้และพัฒนา (op4) มีค่า

ความเที่ยงเท่ากับ 0.61 และตัวแปรที่มีความเที่ยงต�่าสุด คือ คุณภาพชีวิตในการท�างานด้านความเป็น

ประชาธิปไตยในการท�างาน (qw6) ซึ่งมีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.60  ส�าหรับค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 

(R2) ของสมการโครงสร้างตัวแปรแฝงภายใน พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ผลการปฏิบัติงาน 

(PER) มีค่าเท่ากับ 0.70 หรือตัวแปรในโมเดล สามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อย

ละ 70 และค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) ของผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) มีค่าเท่ากับ 0.80 

หรือตัวแปรในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของผลการด�าเนินงานของธุรกิจ ได้ร้อยละ 80 เมื่อ

พิจารณาเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง มีค่า

อยู่ระหว่าง 0.79 ถึง 0.87 
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โดยตัวแปรทุกคู่มีความสัมพันธ์แบบทิศทางเดียวกัน คือ มีค่าความสัมพันธ์เป็นบวกทุกคู่ โดย

ตัวแปรแฝงที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มากที่สุดซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.87 (r = 0.87) 

คือ ผลการปฏิบัติงาน (PER) กับผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) รองลงมาคือ กระบวนการจัดการ 

(MAN) กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.84 (r = 0.84) ผลการ

ปฏิบัติงาน (PER) กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.81 (r = 0.81) 

ผลการปฏิบัติงาน (PER) กับกระบวนการจัดการ (MAN) และผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) กับ

กระบวนการจัดการ (MAN) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากัน คือ 0.80 (r = 0.80) และตัวแปรแฝงที่มีค่า

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต�่าที่สุด คือ ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) กับคุณภาพชีวิตในการท�างาน 

(QWL) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.79 (r = 0.79) ตามล�าดับ

เมื่อพิจารณาอิทธิพลรวม อิทธิพลทางตรงและทางอ้อม พบว่า  ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) 

ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากผลการปฏิบัติงาน (PER) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 รองลงมา คือ 

กระบวนการจัดการ (MAN) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.48 และคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) โดยมีค่า

อิทธิพลเท่ากับ 0.40 ตามล�าดับ ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาอิทธิพล

ทางตรง พบว่า ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) ได้รับอิทธิพลทางตรงสูงสุดจากผลการปฏิบัติงาน (PER) 

โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.62 รองลงมา คือ กระบวนการจัดการ (MAN) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.22 

คุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.11 และผลการปฏิบัติงาน (PER) ได้รับอิทธิพล

ทางตรงสูงสุดจากคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.47 รองลงมา คือ 

กระบวนการจัดการ (MAN) โดยมีค่าอิทธิพล เท่ากับ 0.42 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม พบว่า ผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) ได้รับอิทธิพลทางอ้อมสูงสุด

จากคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) ผ่านทางผลการปฏิบัติงาน (PER) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.29 

และได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากกระบวนการจัดการ (MAN) ผ่านทางผลการปฏิบัติงาน (PER) โดยมีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ 0.26 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมที่ส่งผลต่อตัวแปรดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า 

ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ (MAN) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน (PER) โดย

มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.42 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านกระบวนการ

จัดการ (MAN) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ (OPE) โดยมีขนาด

อิทธิพลเท่ากับ 0.22 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01ปัจจัยด้าน คุณภาพชีวิตในการ

ท�างาน (QWL) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน (PER) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.47 ซึ่ง

เป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท�างาน (QWL) มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�าเนินงานของธรุกจิ (OPE) โดยมขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.11 ซ่ึงเป็นค่าอิทธพิลทีม่นียั

ส�าคญัทางสถติทีร่ะดบั 0.01 ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน (PER) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจ (OPE) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.62 ซึ่งเป็นค่าอิทธิพลที่มีนัยส�าคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 

นอกจากนี ้ ปัจจัยด้านผลการด�าเนนิงานของธุรกจิ (OPE) ยงัได้รับอทิธพิลทางอ้อมจาก ปัจจัยด้านคณุภาพ

ชวีติในการท�างาน (QWL) และ ปัจจัยด้านกระบวนการจัดการ (MAN) ผ่านทาง ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติ

งาน (PER) โดยมีขนาดอทิธพิลเท่ากบั 0.26 และ 0.29 ตามล�าดับ ซ่ึงเป็นค่าอทิธพิลทีม่นียัส�าคัญทางสถติิท่ี

ระดบั 0.01

ภาพประกอบที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรในแบบจ�าลองปัจจัยเหตุและผลของผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย
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อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรม

เขตภาคตะวันออกของประเทศไทย ประกอบด้วย องค์ประกอบส�าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการ

จัดการ ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท�างาน ปัจจัยด้านผลการปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านผลการด�าเนิน

งานของธุรกิจ า มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชราพรรณ  

พุทธกาล (2554) ได้ศึกษา ปัญหาและอุปสรรคการจัดองค์การด้วย Balanced Scorecard ของส�านักงาน

สรรพกรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 18 พื้นที่สรรพกร ผลการวิจัยพบว่า หัวหน้า ส่วนงานมีความส�าคัญในเรื่อง

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Balanced Scorecard แบ่งออกเป็นการวิเคราะห์ องค์กร การพัฒนาวิสัยทัศน์ 

การก�าหนดกลยุทธ์ การก�าหนดมุมมอง และวัตถุประสงค์ การจัดท�าแผน กลยุทธ์ การก�าหนดตัวชี้วัด KPI 

และการจัดท�าแผนปฏิบัติ และ ปัจจัยที่มีผลต่อปัญหารวมถึงแนวทาง ที่เหมาะสมต่อการจัดการ ประเด็นที่

เป็นปัญหาได้แก่ การวิเคราะห์องค์กร มาตรการควบคุมและติดตาม ตรวจสอบก่อนการเรียกเก็บภาษีมีผล

กะทบต่อการบริการงานและการก�าหนด KPI จ�าเป็นต้องอาศัยระยะเวลาในการด�าเนินงานเพื่อให้บุคลากร

ระดับต้นได้ท�าความเข้าใจ สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรชัย หาญกีรติกาจร (2559) ได้ท�าการศึกษาวิจัย

เรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักร บริษัท สยามโตโยต้า 

อุตสาหกรรม จ�ากัด ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านองค์กรในภาพรวม มีผลต่อการปฏิบัติงานในระดับมาก 

ผลการปฏิบัติงานในภาพรวม มีผลการปฏิบัติงานในระดับดี และเมื่อเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานแผนกซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร บริษัท สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จ�ากัด จ�าแนกตามข้อมูลทั่วไปและ

ปัจจัยด้านองค์กร พบว่า โดยภาพรวมผลการปฏิบัติงานของพนักงานแผนกซ่อมบ�ารุงเครื่องจักร พนักงานมี

ความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับมากที่สุด มีผลการปฏิบัติงานของพนักงานอยู่ในระดับดี มากกว่า

พนักงานที่มีความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านองค์กรในระดับมากมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนเดช กิตติธร

กุล (2552) ศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจบ้านพักตากอากาศในจังหวัดภูเก็ต ผลการวจิยั 

พบว่า กลยุทธ์ธุรกิจบ้านพักตากอากาศ ทั้งการ วางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมิน 

ผลกลยุทธ์ มีความเหมาะสมในระดับมาก ผลประกอบการเมื่อเทียบกับปีที่แล้วส่วนใหญ่มีผลก�าไรและ

จ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วน ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ การปฏิบัติตาม

กลยทุธ์ การประเมนิผลกลยทุธ์ และการบริหารเชิงกลยทุธ์ มคีวามสัมพันธ์กบัผลก�าไรจากการประกอบธรุกิจ 

และเจ้าหน้าทีผู่ใ้ห้บริการบ้านพักตากอากาศทีมี่สัญชาติ ผู้ประกอบการ มลูค่าทรัพย์สิน จ�านวนเจ้าหน้าท่ี ต่าง

กัน มีความคิดเห็นต่อความเหมาะสมของกลยุทธ์ธุรกิจบ้านพักตากอากาศแตกต่างกัน 
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บทสรุป

สรุปผลการวิจัยเรื่องปัจจัยเหตุและผลของผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจ

โรงแรมเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย  พบว่า

กระบวนการจัดการ ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ 

อยู่ในระดับมาก แต่มีรายละเอียดบางประการท่ีควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในแต่ละด้านโดย

ด้านการวางแผน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการวางแผนในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การควรมีการน�าทรัพยากรขององค์กร มาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจตามเป้าหมาย ให้มากที่สุด เพื่อประโยชน์ขององค์การเอง 

ด้านการจัดองค์การ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการจัดองค์การ ในภาพ

รวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรสร้างความความสัมพันธ์กับพนักงาน

ทุกระดับ เพื่อที่ให้การบริหาร และการบังคับบัญชามีประสิทธิภาพ

ด้านการน�า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการน�าในภาพรวม อยู่ในระดับ

มาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควร น�าข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ ในการ

ด�าเนินงานขององค์การในปี่ที่ผ่านมา ใช้พิจารณาเพื่อก�าหนดกลยุทธ์ในการท�างาน

ด้านการควบคุม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการควบคุมในภาพรวม อยู่

ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควร มีกระบวนการ และวิธีการก�าจัดข้อบกพร่องที่

เกิดขึ้นจากการด�าเนินการได้ขององค์การ อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านผลการปฏิบัติงาน พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการ

ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก แต่มีรายละเอียดบางประการที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในแต่ละด้าน โดย

ด้านประสิทธิผลของงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล ของงาน

ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรมีก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ

แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรเพื่อบรรลุผลส�าเร็จ  

ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของงานในภาพ

รวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มใหม่ 

ๆ เพื่อปรับปรุงการท�างานที่ได้รับมอบหมายนั้นส�าเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็ว

ด้านความสามารถเกี่ยวกับงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถ

เกี่ยวกับงานในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรมีการฝึกอบรมเพื่อ

เพิ่มความสามารถท�างานให้พนักงานท�างานอย่างมีมีคุณภาพ 

ด้านผลการด�าเนินงานของธุรกิจ พบว่า ในภาพรวม ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผล

การด�าเนินงานของธุรกิจ อยู่ในระดับมาก แต่มีรายละเอียดบางประการที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้มี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในแต่ละ 

ด้าน
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ด้านการเงิน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของธุรกิจ  อยู่ใน

ระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรมีการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้บุคลากรส่วน

ใหญ่มีรายได้และยอดขายเพิ่มขึ้น

ด้านลูกค้า พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของธุรกิจด้าน

ลูกค้าในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควรมีความสามารถในการหา

ช่องทางกระจายสินค้า เข้าถึงลูกค้ารายใหม่ได้

ด้านกระบวนการภายใน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของ

ธุรกิจด้านกระบวนการภายในในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่าให้ผู้บริหารองค์การ ควร 

มีกระบวนการ บริหารจัดการการผลิตที่รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าคู่แข่ง

ด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ผลการ

ด�าเนินงานของธุรกิจด้านการเรียนรู้และการเจริญเติบโตในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะว่า

ให้ผู้บริหารองค์การ ควรมีการจัดโครงสร้าง และกระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลด

ความผิดพลาดและความสูญเสียในกระบวนการผลิตได้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน และปัจจัย ภายนอก

ที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น และ 

2) เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการส่งออกกล้วยหอมทองไปประเทศญี่ปุ่นของสหกรณ์ การเกษตร

ท่ายาง  การวิจัยนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาเฉพาะกรณี (Case study approach) โดยเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) และน�าข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์เนื้อหา สรุป

ผลการศึกษา และน�าเสนอผลการศึกษาในรูปแบบการพรรณนาความ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบ

ความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น คือ การท�างานที่มีระบบของสหกรณ์การเกษตร

ท่ายาง และการด�าเนินการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมีมาตรฐาน การมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ 

เหมาะแก่การปลูกพืช การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางและสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ 

จากประเทศญี่ปุ่น กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน จ�านวนคู่แข่งน้อยรายในการส่งออก 

และไม่ต้องรับความเสี่ยง หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่น 2) ปัญหา 

และอุปสรรคของการส่งออกกล้วยหอมทองไปประเทศญี่ปุ่นของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง คือ สารพิษที่

ตกค้างบนแปลงของเกษตรกรหรือแมลงที่ติดไปกับกล้วยหอมทองที่ส่งออก สภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล 
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ค�าส�าคัญ : ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ, สหกรณ์การเกษตร, การส่งออก 

1
 อาจารย์ประจ�าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Professor of Faculty of Management Science, Silpakorn University, Email : chinnawat@ms.su.ac.th

2
 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

Student of Bachelor of Business Administration Program in Business Management and English Faculty of Management Science, Silpakorn 

University



46

Abstract

The objectives of this research were 1) to study internal and external factors that 

affect the success in Gros Michel banana exportation to Japan of Thayang Agricultural Co-

operative and 2) to study problems and barriers in Gros Michel banana exportation to Ja-

pan of Thayang Agricultural Cooperative. This research was qualitative case study method-

ology research and its data were collected by used the in-depth interview on total of 2 

people. Obtained data were analyzed to generate conclusions and to present results of 

this study in the descriptive form. 

The results of this study revealed that 1) the important internal factors that  affect 

the in Gros Michel banana exportation to Japan of Thayang Agricultural Cooperative are 

the systematic management of agricultural cooperatives and the standard production of 

Gros Michel banana, the exuberant of natural resources which is suitable to plant the ba-

nana,  the good relationship between TOTO consumer cooperatives and Thayang Agricul-

tural  Cooperative, explicit and effective marketing strategies, no rivals in Gros Michel ba-

nana exportation, and no risk and responsibility to transport the Gros Michel banana to 

Japan. 2) Problems and barriers in Gros Michel banana exportation to Japan of Thayang 

Agricultural Cooperative are Pesticide residues from farmer’s plot or stick with the ex-

ported bananas, weather in each season and transport accidents. 

Keywords: Factor of success, Agricultural Cooperative, Exportation
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บทน�า

ประเทศไทยถือเป็นประเทศแห่งเกษตรกรรม มีข้อได้เปรียบในด้านภูมิศาสตร์ทั้ง ภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ทรัพยากรดิน น�้า และพืชพรรณทางธรรมชาติ ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอุดม

สมบูรณ์ และเหมาะแก่การท�าเกษตรกรรมมากที่สุด คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 56 ของประเทศ หรือร้อยละ 

80 ในท้องถิ่นและในชนบท ยังคงประกอบอาชีพเกษตรกรอยู่จนถึงปัจจุบัน (วันเพ็ญ สุรฤกษ์, 2547:1) 

ความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท�าให้เกษตรกรรมไทยมีเอกลักษณ์ และผลผลิตทางการเกษตรยังถูก

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าทางการเกษตรรายส�าคัญของโลก 

การพัฒนาทางการเกษตรในปัจจุบันยังเป็นปัจจัยส�าคัญต่อการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วย

ปัจจุบันประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าทางการเกษตรมากมาย โดยศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ที

เอ็มบี หรือ TMB Analytics ประเมินมูลค่าพืชเศรษฐกิจส�าคัญ 5 อันดับแรก คือ ข้าว ยางพารา อ้อย มัน

ส�าปะหลังและปาล์มน�้ามัน พบว่า ปี 2561 มีมูลค่ารวมกว่า 7.4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีพ.ศ.2560 3.3 

หมื่นล้านบาท หรือร้อยละ 3.2 (ไทยพับลิก้า, 2561) นอกจากนี้ผลไม้ของประเทศไทยได้รับความนิยมมาก

ขึ้น อาทิ มังคุด มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 176,613,886 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 7,896,753,871 บาท 

และกล้วยที่มีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 26,245,722 กิโลกรัม รวมมูลค่ากว่า 334,571,677 บาท (ส�านักงาน

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2559) เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรช่วยสร้างรายได้มากขึ้น คนไทย

ส่วนใหญ่จึงหันมาใส่ใจผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและประกอบอาชีพเกษตรกรมากขึ้น จึงมีการจัดตั้ง

สหกรณ์การเกษตร ภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้ค�า

แนะน�าในการจัดซื้อ เทคนิคการต่อรองระดับนานาชาติ และการรับประกันเกี่ยวกับตลาดและราคา (ลินด์

ซีย์ ฟาลวีย์, 2548 : 287) ปัจจุบันประเทศไทยมีสหกรณ์การเกษตรมากกว่า 70 แห่งตามจังหวัดและ

ภูมิภาคต่าง ๆ 

สหกรณ์การเกษตรท่ายางถือเป็นสหกรณ์ที่มีชื่อเสียงอย่างมากแห่งหนึ่งในประเทศไทย เริ่มด�าเนิน

งานในเดือนกันยายน ปีพ.ศ.2509 โดยจ�าหน่ายพืชผลทางการเกษตรมากมาย เช่น กล้วยหอมทอง ชมพู่ 

มะนาว มะเขือ ซึ่งกล้วยหอมทองเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรี ท�าให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางเป็น

ที่รู้จักและประสบความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่นอย่างมาก โดยสหกรณ์

การเกษตรท่ายางเป็นสหกรณ์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้ส่งออกกล้วยหอมทองไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้

ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นลูกค้ารายหลักของสหกรณ์ฯ ทางสหกรณ์ฯเริ่มส่งออกกล้วยหอมทอง

ให้กับประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปีพ.ศ.2535 จนถึงปัจจุบัน โดยจะเน้นที่คุณภาพของกล้วยหอมทองให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ท�าให้กล้วยหอมทองของที่นี่มีคุณภาพ และมีรสชาติแตกแต่งจากกล้วยหอมทองทั่วไป ในอดีต

สหกรณ์ฯส่งออกกล้วยหอมทองเพียง 6 ตันต่อเดือนให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ แต่ปัจจุบันสามารถส่ง

กล้วยหอมทองได้ถึง 15 ตันต่อเดือน จากข้อมูลข้างต้น ท�าให้ผู้วิจัยต้องการศึกษาปัจจัยสู่ความส�าเร็จของ

การส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง ได้รับ

ความนิยมจากคนญี่ปุ่นอย่างมาก และมีคุณภาพดีที่สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ยอมรับ  ทั้งนี้ผลการวิจัยสามารถ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางในการสร้าง และพัฒนาคุณภาพของสินค้าทางการเกษตรให้ได้

รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความ

ส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น

2. เพ่ือศึกษาปัญหา และอุปสรรคของการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่นของสหกรณ์

การเกษตรท่ายาง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ท�าให้ทราบถึงปัจจัยส�าคัญต่างๆ ทั้งปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในท่ีส่งผลให้สหกรณ์

การเกษตรท่ายาง ประสบความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น 

2. ท�าให้ทราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการส่งออกกล้วยหอมทองไปประเทศญี่ปุ่น ของสหกรณ์

การเกษตรท่ายาง

ทบทวนวรรณกรรม

การศึกษาเรื่องปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น ผู้วิจัยได้ทบทวน

วรรณกรรม และศึกษาแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยเลือกใช้แนวคิดที่สอดคล้องกับการศึกษา ดังต่อไปนี้

1. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ

ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ มีผู้อธิบายลักษณะและแนวทางการค้าระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งออกกล้วยหอมทอง จ�านวน 2 ทฤษฎี คือ ทฤษฎีการค้าได้เปรียบอย่างสมบูรณ์ (Absolute Ad-

vantage) และทฤษฎีการได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) (สุจิตรา กุลประสิทธิ์, 

2557 : 187)

2. ข้อก�าหนดในการส่งมอบสินค้า (INCOTERM)

INCOTERM (International Commercial Terms) เป็นข้อก�าหนดการส่งมอบสินค้า (Term of 

Shipment) ระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายที่เป็นสากล ซึ่งก�าหนดขึ้นโดยสภาหอการค้านานาชาติ (International 

Chamber of Commercial) เพื่อให้คู่ค้าแต่ละฝ่ายทราบถึงขอบเขตความรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายในการ

ขนส่งสินค้า และความเสี่ยงอุบัติภัยในการขนส่งสินค้า ช่วยให้ผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่ในประเทศที่ต่างกัน มี

ภาษาและวัฒนธรรมทางการค้าที่ต่างกัน สามารถเข้าใจตรงกันในเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าได้ ซึ่งข้อก�าหนด 

INCOTERM 2000 ที่สภาหอการค้านานาชาติก�าหนดขึ้นมี 4 กลุ่ม และ 13 รูปแบบ ทั้ง 4 กลุ่มตัวอักษร 

ประกอบด้วย กลุ่ม “E”, กลุ่ม “F”, กลุ่ม “C” และกลุ่ม “D” (กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ, 2557 

:105)

3. ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps)

ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing mix) หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดที่นักธุรกิจน�ามาใช้ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาดเครื่องมือทางการตลาดนี้เรียกว่า 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัดจ�าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการขาย (Promotion) (Kot-

ler, 1997)
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วิธีด�าเนินการวิจัย

ผู้วิจัยได้ก�าหนดวิธีด�าเนินการวิจัยเพ่ือแสวงหาค�าตอบตามวัตถุประสงค์ ซ่ึงได้ประยุกต์ระเบียบ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการด�าเนินงานวิจัย โดยก�าหนดวิธีการวิจัยดังนี้ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

1.1 ศึกษาจากบทความ หนังสือ และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ และการ

ส่งออก 

1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)

1.3 การจดบันทึก

1.4 การบันทึกเสียง

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เมื่อข้อมูล

ครบถ้วนแล้ว น�ามาเรียบเรียง วิเคราะห์ และพรรณนา เพื่อให้ได้ข้อสรุปและอธิบายวัตถุประสงค์ อีกทั้งน�า

ข้อมูลที่ได้มาเชื่อมโยงกับงานวิจัย และแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลวิจัย

การวิจัยเรื่อง ปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ ่นของสหกรณ์

การเกษตรท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมของผู้ท�า

วิจัยถึงกระบวนการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่น�าไปสู่ความส�าเร็จของการส่งออกกล้วยหอมทอง

1.1 ปัจจัยภายใน

1.1.1 การบริหารงานองค์กรตามโครงสร้างของสหกรณ์

การท�างานของสหกรณ์การเกษตรท่ายางจะท�าเป็นระบบตามหลักของการก่อตั้งสหกรณ์ เริ่มจาก

รวมกลุ่มสมาชิก เลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการมาเป็นผู้บริหาร จากนั้นก็ลดลงตามล�าดับ

ลงไป การตัดสินใจเบื้องต้นหัวหน้าแผนกสามารถตัดสินใจ หรือเสนอจัดซื้อได้ แต่ต้องรายงานคณะ

กรรมการเสมอ ซึ่งฝ่ายการตลาดเป็นฝ่ายที่รับผิดชอบในด้านของการควบคุมการผลิต ตั้งแต่การเลือก

สมาชิก การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การท�าความสะอาด การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง บริษัทโอเทนโต 

(ประเทศไทย) จ�ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบ ดังนั้นสหกรณ์ฯสิ้นสุดหน้าที่เมื่อเตรียมสินค้าให้พร้อมส่งออก ณ 

หน้าโรงงาน

“เราต้องเข้าถึงสมาชิกและดูแลสมาชิกเป็นอย่างดี เพราะ

สมาชิกเป็นหลักส�าคัญที่ท�าให้สหกรณ์การเกษตรท่ายาง

ประสบความส�าเร็จได้” มานะ บุญสร้าง. (การสื่อสารส่วน

บุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561)
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1.1.2 การใช้กลยุทธ์ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps)

1.1.2.1 ผลิตภัณฑ์ (Product)

- ระบบการจัดการคุณภาพแปลง GAP และมาตรฐานโรงงาน GMP

สหกรณ์การเกษตรท่ายางค�านึงถึงมาตรฐานต่างๆ ในทุกกระบวนการก่อนจะส่งออกกล้วย ในส่วน

ของแปลงปลูกกล้วยของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการส่งออกจะต้องผ่านระบบการจัดการคุณภาพแปลง GAP 

เป็นการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืช จากกรมวิชาการเกษตร โรงงานของสหกรณ์

การเกษตรท่ายางก็ได้ผ่านระบบ GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์ในการผลิตและควบคุม ท�าให้สามารถผลิตสินค้าได้

อย่างปลอดภัย ได้มาตรฐาน ไม่เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ ขั้นตอน

ผลิต จัดเก็บ ขนส่งจนถึงผู้บริโภค อีกทั้งมีการตั้งระบบการตรวจสอบย้อนกลับ มีรหัสแปลง ท�าให้ทราบว่า

ใครเป็นเจ้าของ และเมื่อไปถึงปลายทาง หากเกิดปัญหาขึ้นก็สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่ากล้วยกล่องนี้

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ 

“แปลงปลูกกล้วยของทางสมาชิกต้องผ่านมาตรฐาน GAP 

ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร และโรงงาน

ของเราก็ผ่านระบบ GMP และมีรหัสแปลงเพ่ือใช้ตรวจ

สอบย้อนกลับ หากกล้วยมีปัญหาก็จะตรวจสอบได้ว่า

กล้วยกล่องนี้เป็นของใคร” สมยศค�าเพ็ง. (การสื่อสารส่วน

บุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561)

- คุณภาพกล้วยหอมทอง

เหตุผลท่ีกล้วยหอมทองของสหกรณ์การเกษตรท่ายางมีรสชาติดี และมีคุณภาพดีแตกต่างจาก

กล้วยหอมทองที่อื่น เพราะสหกรณ์ฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องวิธีการปลูกและพื้นที่ปลูก ดังนั้นทางสหกรณ์ฯ

จึงให้สมาชิกที่หันมาปลูกกล้วยด้วยระบบอินทรีย์ เพราะการปลูกกล้วยด้วยระบบอินทรีย์ จะช่วยให้ไม่มี

สารเคมีตกค้างอยู่ในกล้วย ท�าให้กล้วยมีอายุนานขึ้น แข็งแรง มีภูมิต้านทานเชื้อราต่างๆ และสมาชิกต้อง

หมั่นคอยตรวจแมลงอยู่เสมอ หากแปลงปลูกไหนมีความเสี่ยง หรืออยู่ใกล้กับพืชอื่น สมาชิกต้องมีการกัน

แปลงเป็นแปลงกล้วยรอบนอกและแปลงกล้วยด้านใน เพราะแปลงกล้วยรอบนอกอาจมีความเสี่ยงเร่ือง

สารเคมีที่ติดมากับจากแปลงข้างๆ จึงมีเพียงกล้วยจากแปลงด้านในที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน และแข็งแรง

พอที่จะส่งออกไปประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นกล้วยหอมทองที่จะส่งออกต้องเป็นกล้วยที่สุกเพียง 70% มีเส้นผ่าน

ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร ความยาว 16 เซนติเมตร น�้าหนักต่อลูก 110 กรัม แต่ไม่เกิน 180 กรัม 

นอกจากนั้นภูมิศาสตร์ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่น�้าเพชรบุรีไหลผ่าน จะช่วยเอาทั้ง

ตะกอนและสารอาหารที่เหมาะแก่การปลูกพืชต่างๆ มารวมกันอยู่ที่อ�าเภอท่ายาง และมีทะเลรอบๆ ท�าให้

แปลงปลูกได้ไออุ่นจากทะเลมาช่วยขับไล่แมลง ส่งผลให้พื้นที่ในอ�าเภอท่ายางสามารถปลูกผลไม้ที่มี

คุณภาพและรสชาติดี 

“กล้วยที่ปลูกต้องปลูกโดยระบบอินทรีย์ ท�าให้กล้วย

มีอายุที่ยาวขึ้น และมีภูมิต้านทาน จะช่วยให้กล้วยที่ปลูก

มีความแข็งแรงมากขึ้น” สมยศ ค�าเพ็ง. (การสื่อสารส่วน

บุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561)
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1.1.2.2 ราคา (Price)

- การประกันราคากล้วย

สหกรณ์การเกษตรท่ายางมีการประกันราคากล้วยให้กับสมาชิก รับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ 15 บาท 

ไม่มีการปรับราคาตามราคาตลาด เพื่อช่วยให้สมาชิกได้ก�าไรจากการขายกล้วยมากขึ้น สหกรณ์ฯต้อง

สามารถเข้าถึง และดูแลสมาชิกได้ นี่จึงเป็นอีกจุดส�าคัญที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางมีวิธีการจัดการกับ

สมาชิกได้อย่างดี

“สหกรณ์รับซื้อกล้วยอยู ่ที่กิโลกรัมละ15 บาท เราจะ

ประกันราคาให้ตลอดทั้งปีจะไม่มีการขึ้นลงตามตลาด เพื่อ

ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้จากราคาที่เราก�าหนดให้” สมยศ 

ค�าเพ็ง.  (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561)

- การตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 

สหกรณ์การเกษตรท่ายางส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้วิธีการปลูกแบบระบบอินทรีย์ ที่ท�าให้ได้

ผลผลิตที่ปราศจากสารเคมีเพื่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และท�าให้ลูกค้ารับรู้ว่าสินค้าของทางสห

กรณ์ฯมีคุณภาพ ดังนั้นทางสหกรณ์ฯจึงตั้งราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ โดยค�านวณจากต้นทุนการรับซื้อ

กล้วยจาก  สมาชิก รวมกับค่าใช้จ่ายในการบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นราคาจะอยู่ที่ 1 กิโลกรัม 100 เยน หรือ

ประมาณ 30 บาท

“เราต้ังราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพไม่ถูกหรือแพงจน

เกินไป โดยราคาจะยึดตามราคาที่เรารับซื้อกล้วยมาจาก

เกษตรกรบวกกับราคาของบรรจุภัณฑ์ ดังนั้นเราจึงส่ง

ออกกล้วยในราคา 1 กิโลกรัม 100 เยน” สมยศ ค�าเพ็ง.

(การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561)

1.1.2.3 การส่งเสริมการขาย (Promotion)

- การรักษาความสัมพันธ์อันดี

ด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ท�าให้สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ ประเทศญี่ปุ่นจัดกิจกรรมต่างๆร่วม

กับประเทศไทย เช่น กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าทั้งต้นทางและปลายทาง การพาสมาชิกของสหกรณ์

ผู้บริโภคโตโต้มาดูงานที่สหกรณ์ฯ และท�ากิจกรรมร่วมกันกับทางสหกรณ์ฯ เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อ

กัน
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1.1.3 การขนส่งสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

ก่อนที่สหกรณ์การเกษตรท่ายางจะส่งออกกล้วยหอมทองไปประเทศญี่ปุ่นนั้น สหกรณ์ฯได้ท�า

ข้อตกลงกับสหกรณ์การเกษตรวาโกเอน ให้บริษัทโอเทนโต (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เป็น

ตัวกลางในการขนส่งกล้วยหอมทองจากประเทศไทยไปประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งดูแลรักษา และออกแบบวิธี

การบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมในการส่งออก ซึ่งกระบวนการผลิตและการส่งออกจะเริ่มต้นที่สมาชิกเก็บเกี่ยว

กล้วยมาขายให้สหกรณ์ฯ จากนั้นทางสหกรณ์ฯจะล้างสิ่งสกปรก ตัดแต่ง เป่าลม และตรวจหาสิ่งตกค้าง 

ต�าหนิ และรอยแผลของกล้วย แล้วจึงน�ากล้วยมาชั่งน�้าหนัก เก็บเข้ากล่องที่อยู่ในตู้คอนเทนเนอร์อุณหภูมิ 

13 องศา เนื่องจากทางบริษัทโอเทนโตฯ จะใช้วิธีการขนส่งโดยเรือจากประเทศไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น เป็น

ระยะเวลา 15 วัน ท�าให้ต้องบรรจุโดยการดูดอากาศออกและรักษาอุณหภูมิของกล้วยไว้ เพื่อลดปฏิกิริยา

ในการเร่งกล้วยสุกให้น้อยที่สุด

“ทางบริษัทโอเทนโต (ประเทศไทย) จ�ากัด ให้สหกรณ์ท�า

ข้อตกลงในการก�าหนดคุณภาพของสินค้า สินค้าทุกครั้ง

ที่จะส่งออกต้อง ตรงตามข้อตกลงไว้เสมอ” มานะ บุญ

สร้าง.  (การสื่อสารส่วน บุคคล, 5 พฤศจิกายน 2561) 

บริษัท โอเทนโต (ประเทศไทย) จ�ากัด ที่เป็นตัวกลางในการขนส่งจะมารับกล้วยที่หน้าส�านักงาน

สหกรณ์การเกษตรท่ายาง ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดความรับผิดชอบของสหกรณ์ฯ หลังจากนั้นทางประเทศญี่ปุ่นจะ

เป็น ผู้รับผิดชอบทั้งหมดทั้งในส่วนค่าใช้จ่าย และความเสี่ยงต่างๆ ตามเงื่อนไขในการส่งมอบส่งสินค้า เมื่อ

กล้วยหอมทองถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว ทางสหกรณ์ของญี่ปุ่นก็จะจ�าหน่ายกล้วยหอมทองให้กับสมาชิกตาม

จ�านวนค�า สั่งซื้อ ในทุกครั้งของการผลิตและจัดจ�าหน่าย ทางสหกรณ์ฯจะรับค�าสั่งซื้อมาจากประเทศญี่ปุ่น

ก่อน จึงวางแผนปลูกกล้วยให้สอดคล้องกับความต้องการนั้นๆ ท�าให้สหกรณ์ฯมีกล้วยพร้อมส่งให้ประเทศ

ญี่ปุ่นทุก เดือน ในการขนส่งทางสหกรณ์ฯมีการใช้ระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล

เข้าระบบ จึงสามารถตรวจสอบข้อมูลผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้ และทางประเทศญี่ปุ่นก็สามารถตรวจสอบ

สถานะของการขนส่งสินค้าเองได้   

“เราจะรับค�าสั่งซื้อของลูกค้าที่ทางประเทศญี่ปุ่นรวบรวม

ส่งมาให้ และวางแผนปลูกกล้วยให้สอดคล้องกับค�าสั่งซื้อ

ที่ได้รับมา” มานะ บุญสร้าง. (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 

พฤศจิกายน 2561)

1.2 ปัจจัยภายนอก

หากกล่าวถึงคู ่แข่งในการส่งออกกล้วยหอมทองให้กับสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ ถือว่าสหกรณ์

การเกษตรท่ายางไม่มีคู่แข่งทางการค้า แต่ถ้าเป็นการส่งกล้วยหอมทองให้กับประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายบริษัท

ที่ส่งออกกล้วยให้กับประเทศญี่ปุ่นเช่นกัน แต่ถ้าสหกรณ์ฯสามารถพัฒนาและส่งออกกล้วยหอมทองใน

ปริมาณที่มากขึ้นได้ ทางสหกรณ์ผู้บริโภคก็สามารถรับสินค้าได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะไม่มีกล้วยสาย

พันธุ์ไหนที่จะเหมือนกล้วยหอมทอง และประเทศญี่ปุ่นก็มีความต้องการกล้วยหอมทองมากกว่ากล้วยชนิด

อื่น



53

“ถ้าเป็นการส่งกล้วยหอมทองไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคโต

โต้ ก็ถือว่าไม่มีคู่แข่งทางการค้า เพราะเราส่งเจ้าเดียว แต่

ถ้าเป็นการส่งกล้วยให้กับประเทศญี่ปุ่นก็มีหลายบริษัทท่ี

ส่งให้เช่นกัน”  สมยศ ค�าเพ็ง.  (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 

พฤศจิกายน 2561)

2. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการส่งออกกล้วยหอมทอง

ผลกระทบทางธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ และฤดูกาลต่างๆ เป็นปัญหาหลักที่สหกรณ์การเกษตร

ท่ายางไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้การรักษามาตรฐานเป็นไปได้ยาก เช่น กล้วยจะสุกเร็วในฤดูหนาว เกิด

น�้าท่วมแปลงในฤดูฝนจึงไม่สามารถปลูกกล้วยได้ และช่วงที่มีลมพายุ จะเกิดลมพัดท�าให้กล้วยหัก ฉะนั้น

สหกรณ์ฯแก้ปัญหาโดยการไปส�ารวจแปลงก่อน ถ้าแปลงไหนเป็นที่ลุ่ม จะใช้วิธีการยกร่องสวน ท�าทาง

ระบายน�้าให้คล่องตัว เพื่อป้องกันน�้าท่วมแปลงในช่วงฤดูฝน ช่วงฤดูหนาวทางสหกรณ์ฯก็จะให้สมาชิกบ�ารุง

กล้วยให้แข็งแรง หรือเปิดน�้าให้สภาพแวดล้อมเหมือนไม่ใช่ฤดูหนาวเพื่อหลอกกล้วย เพราะกล้วยจะเติบโต

ได้ดีในสภาพอากาศร้อนชื้น นอกจากนี้อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งก็ส่งผลกระทบต่อทางสหกรณ์ฯในบาง

ครั้งเช่นกัน เช่น เรือขนส่งสินค้าถูกเรือกองทัพสหรัฐอเมริกาชน ท�าให้สินค้าไปไม่ถึงปลายทาง แต่จะไม่มี

การส่งกล้วยกลับสหกรณ์ฯ เพราะทางสหกรณ์ฯท�าข้อตกลงที่จะไม่มีการส่งกล้วยกลับมา จะใช้วิธีการ

ท�าลายทิ้งแทน เพราะค่าใช้จ่ายในการท�าลายทิ้งต�่ากว่าค่าใช้จ่ายในการส่งกลับ หากมีปัญหาระหว่าง

การขนส่ง ทางบริษัทโอเทนโตฯจะเป็นผู้รับผิดชอบ แต่ปัญหาอื่นๆ ที่สหกรณ์ควบคุมได้ คือ เรื่องสารเคมี

ตกค้างในกล้วย ทางสหกรณ์ฯแก้ปัญหาโดยเลือกแปลงปลูกที่ไม่มีความเสี่ยงเรื่องสารเคมี และจะขอให้

สมาชิกยุติการเข้าร่วมโครงการหากแปลงนั้นมีความเสี่ยง  และแนะน�าให้ปลูกพืชอื่นแทน ปัญหาแมลงติด

ไปกับกล้วยหอมทองอาจมีเกิดขึ้นบ้าง แต่ในปัจจุบันทางสหกรณ์ฯได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบ

ก่อนส่งออกมากขึ้น ท�าให้ไม่เกิดปัญหาเหล่านี้ขึ้นอีก

“ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติ ซึ่ง

แก้ไขได้ ยาก เราจึงวิธีเข้าไปส�ารวจแปลงดูความเสี่ยงทั้ง

ทางภัยธรรมชาติและสารเคมีตกค้าง ถ้าพบปัญหาที่ร้าย

แรงมากเกินแก้ไข ก็จะขอให้ยุติการเข้าร่วมส่งออก แต่

ถ้าเป็นภัยธรรมชาติก็จะแนะน�าให้เปลี่ยนแปลงปลูก หรือ

ยกร่องสวนเพื่อให้มีทางระบายน�้าได้คล่องตัว” สมยศ ค�า

เพ็ง. (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 พฤศจิกายน2561)

“กล้วยที่เราส่งไปญี่ปุ ่น จะไม่ตีกลับมาที่เราเพราะข้อ

ตกลงคือทางญี่ปุ่นจะไม่ตีกลับ และเราก็ไม่ขอให้ทางญี่ปุ่น

ตีกลับ จะมีการให้ทางนู้นท�าลายเอง แล้วฝ่ายเราก็เสีย

ค่าท�าลายแทน เพราะค่าใช้จ่ายในการท�าลายถูกกว่าการ

ส่งกลับมา” สมยศ ค�าเพ็ง. (การสื่อสารส่วนบุคคล, 5 

พฤศจิกายน 2561)
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อภิปรายผล

ปัจจัยภายใน และภายนอก รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคส่งผลให้สหกรณ์การเกษรท่ายางประสบ

ความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้มีความสอดคล้องกับการวิจัยปัจจัยความ

ส�าเร็จของการส่งออกกล้วยเงินล้าน ของเนรัญชลา สุทธิอาคาร และอภิษฎา บุญเรือง (2560) โดยแบ่งออก

เป็น

ปัจจัยภายในท่ีส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทอง

สู่ประเทศญี่ปุ่น เริ่มต้นจากการบริหารงาน การด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตรที่ท�างานอย่างมีระบบ

ตามโครงสร้างของสหกรณ์การเกษตร โดยทุกฝ่ายมีขอบเขตในการรับผิดชอบที่ชัดเจน และปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายตลาด ดูแลและควบคุมตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสมาชิก แปลงที่จะปลูกกล้วย

ต้องมีมาตรฐาน GAP การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว จนกระทั่งขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งออก ที่มีระบบการ

ตรวจสอบย้อนกลับ ที่จะแสดงให้เห็นว่ากล้วยหอมทองในแต่ละกล่องที่ถูกส่งไปนั้นพนักงานคนใดเป็นผู้รับ

ผิดชอบ ท�าให้ผลผลิตกล้วยหอมทองที่ส่งไปยังสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ที่ประเทศญี่ปุ่นมีคุณภาพดี และมี

มาตรฐานเสมอ ถัดมา ความสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติของสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร นั่นคือ 

พื้นที่ในการปลูกกล้วยหอมทองของสมาชิกของสหกรณ์ฯมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีแม่น�้าไหลผ่าน มี

ลมทะเลช่วยขับไล่แมลง และใช้ระบบอินทรีย์ในการปลูกที่จะช่วยให้ไม่มีสารเคมีตกค้างอยู่ในกล้วย 

นอกจากนั้นสหกรณ์ฯก็ยังสามารถสร้าง และรักษาความสัมพันธ์อันดีต่อสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ได้อย่าง

เหนียวแน่นมาตลอด ซึ่งปัจจัยภายในเหล่านี้สอดคล้องกับทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศในเรื่องการได้

เปรียบในการผลิตสินค้า โดยมุ่งผลิตสินค้าที่ตนเองได้เปรียบในการผลิต ซึ่งสิ่งที่สหกรณ์ฯมีความได้เปรียบ

ในการผลิตก็คือ ผลผลิตทางการเกษตรที่มีปัจจัยภายในหลายๆ อย่างที่กล่าวมาในข้างต้น ช่วยส่งเสริมให้

สหกรณ์ฯมีความได้เปรียบในการผลิต ในการส่งออกกล้วยหอมทองไปสู่ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยและกลยุทธ์ทางการผลิตที่มีผลต่อการด�าเนินงานด้านการส่งออกกล้วยของ

สหกรณ์การเกษตรไทยไปประเทศญี่ปุ่น ของฉัฐชฏา ประสงค์สุข (2556) ที่กล่าวว่าทางสหกรณ์การเกษตร

หลายๆ ที่ รวมไปถึงสหกรณ์การเกษตรท่ายาง ให้ความส�าคัญในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อให้

ลูกค้าพึงพอใจในการบริการของเรา ความเป็นไปได้ที่ลูกค้าจะสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น สมาชิกสามารถผลิตสินค้า

ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า การส่งสินค้าตามระยะเวลาที่ก�าหนด และคอยส�ารวจความพึงพอใจของ

ลูกค้าอยู่เสมอ สหกรณ์การเกษตรไม่ได้เป็นผู้ด�าเนินเรื่องในการขนส่งเลย แต่จะเป็นความรับผิดชอบของ

สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ที่จะจัดหาบริษัท หรือตัวกลางในการขนส่ง ตั้งแต่หน้าอาคารของสหกรณ์การเกษตร

จนถึงประเทศญี่ปุ่น และกระจายสินค้าไปทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตรงกับข้อก�าหนดในการส่งมอบสินค้า (IN-

COTERM) รูปแบบ Ex work เงื่อนไขของการส่งมอบสินค้าคือ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระในการส่งมอบสินค้า 

เมื่อผู้ขายจัดเตรียมสินค้าส�าหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้

จ่ายต่างๆ ในการขนส่งสินค้าทั้งหมด ในส่วนของกลยุทธ์การตลาดของสหกรณ์การเกษตร คือ มุ่งเน้นไปที่ 

ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพที่ดี และยังสามารถรักษามาตรฐานและคุณภาพระดับนั้นไว้ได้ตลอดไป ในด้านของ

ราคาจะเป็นราคาที่สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้พึงพอใจ ซึ่งราคาที่ขายค�านวณมาจากต้นทุนที่ซื้อมาจากสมาชิก

โดยตรง ราคาที่ขายจึงไม่สูงจนเกินไป และยังมีการส่งเสริมการขายด้วยกิจกรรมที่ช่วยรักษาความสัมพันธ์

ระหว่างสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง กลยุทธ์เหล่านี้มีความสอดคล้องกับเครื่องมือทางการตลาดที่เรียกว่า ส่วน
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ประสมทางการตลาด (Marketing Mix : 4Ps) ที่ประกอบไปด้วย 4 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่

จ�าหน่าย และการส่งเสริมการขาย (Kotler, 1997)  ซึ่งสหกรณ์ฯก็ให้ความส�าคัญในส่วนนี้ เพื่อให้ธุรกิจ

บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด ปัจจัยภายในเหล่านี้ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความ

ส�าเร็จในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น

ในส่วนของปัจจัยภายนอก สหกรณ์ฯไม่มีคู่แข่งทางการค้าเลยในการส่งออกกล้วยหอมทองไปยัง

สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ ถึงแม้สหกรณ์ฯไม่สามารถส่งออกกล้วยหอมทองได้ตามจ�านวน หรือไม่สามารถส่งให้

ได้เลยซักผล สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ก็จะไม่รับกล้วยหอมทองจากผู้ผลิตรายอื่น แต่ถ้าหากสามารถผลิตได้

มากกว่าเดิม สหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ก็ยินดีที่จะสั่งซื้อมากขึ้นอย่างแน่นอน เพราะความต้องการของตลาดใน

ญี่ปุ่น สามารถรับได้มากกว่า 15 ตัน/เดือน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการส่งออกผลไม้สดของไทยไปประเทศ

ญี่ปุ่น ของณัฐพนธ์ เพียรเสมอ (2554)  และแผนธุรกิจ การปลูกกล้วยหอมทองในประเทศไทยเพื่อการส่ง

ออกไปประเทศญี่ปุ่นให้มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวารินทร์ งามการุญ (2558) ที่กล่าวว่า

ประเทศญี่ปุ่นเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในการน�าเข้ากล้วย เพราะกล้วยหอมเป็นผลไม้ที่มีการบริโภคสูงเป็น

อันดับต้นๆ ในประเทศญี่ปุ่น นี่จึงเป็นปัจจัยภายนอกที่ท�าให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความส�าเร็จ

ในการส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น

ปัญหา และอุปสรรคที่ทางสหกรณ์การเกษตรสามารถควบคุม คือ สารพิษที่ตกค้างจากแปลงของ

สมาชิกที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ส่งผลต่อคุณภาพของกล้วย วิธีการแก้ไขก็คือ สหกรณ์ฯจะคอยเข้าไป

ตรวจดูแปลงเกษตร เปลี่ยนแปลงปลูก ถ้าแปลงเกษตรที่มีปัญหานั้นไม่สามารถแก้ไขได้ จะต้องให้สมาชิก

รายนั้นยุติการเข้าร่วมโครงการการส่งออกกล้วยหอมทองนี้ และแนะน�าให้ไปปลูกพืชชนิดอื่นแทนที่ และ

บางครั้งมีการส่งออกกล้วยหอมทองที่มีแมลงติดไป ท�าให้สหกรณ์ฯต้องเข้มงวดในการตรวจสอบมากขึ้น 

และมีระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อตรวจสอบว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบกล้วยหอมทองกล่องนั้นๆ แต่

ปัญหาที่ไม่สามารถควบคุมได้เลย คือ ธรรมชาติ และอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น สภาพอากาศในแต่ละฤดูที่เป็น

อุปสรรคในการปลูกกล้วยหอมทอง ซึ่งวิธีการในการแก้ไขแต่ละครั้งไม่แน่นอน เช่น การยกร่องดิน รดน�้าให้

บ่อยขึ้น ซึ่งอุปสรรคด้านสภาพอากาศ ส่งผลต่อปริมาณผลผลิตจริง ตรงกับงานวิจัยการน�าเข้ามังคุดสดแช่

แข็งไทยของญี่ปุ่น ของณัฐนันท์ แดงเรือง (2552) อุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง ถึงจะไม่สามารถควบคุมได้ 

แต่ทางสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้จะเป็นผู้รับผิดชอบเอง ยกเว้นแต่ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาจากกล้วยหอม

ทองที่สหกรณ์การเกษตรเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
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บทสรุป

1. ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกที่ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรท่ายางประสบความส�าเร็จใน

การส่งออกกล้วยหอมทองสู่ประเทศญี่ปุ่น คือ การท�างานที่มีระบบของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง และการ

ด�าเนินการผลิตกล้วยหอมทองอย่างมีมาตรฐาน การมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เหมาะแก่การปลูก

พืช การมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสหกรณ์การเกษตรท่ายางและสหกรณ์ผู้บริโภคโตโต้ จากประเทศญี่ปุ่น  

กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและชัดเจน  จ�านวนคู่แข่งน้อยรายในการส่งออก และไม่ต้องรับ

ความเสี่ยง หรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่งกล้วยหอมทองไปยังประเทศญี่ปุ่น

2. ปัญหา และอุปสรรคของการส่งออกกล้วยหอมทองไปประเทศญี่ปุ่นของสหกรณ์การเกษตร

ท่ายาง  คือ สารพิษที่ตกค้างบนแปลงของเกษตรกรหรือแมลงที่ติดไปกับกล้วยหอมทองที่ส่งออก สภาพ

อากาศในแต่ละฤดูกาล และอุบัติเหตุระหว่างการขนส่ง
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การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทยของประชาชนที่

อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

Comparison of satisfaction in using Thai parcel delivery service of people 

living in Trang municipality
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บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุระหว่าง

บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัท Kerry Express และ บริษัท DHL ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาล

นครตรัง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการการขนส่งพัสดุระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทยกับ

บริษัทKerry Express, บริษัทไปรษณีย์ไทยกับบริษัท Dalsety, Hillblom and Lynn และ บริษัท Kerry 

Express กับบริษัทDalsety, Hillblom and Lynn โดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการท�าแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตัวอย่างประกอบไปด้วย นักเรียน/นักศึกษา ข้าราชการ พนักงานเอกชน เกษตรกร รับจ้างทั่วไป และอื่นๆ 

จ�านวน 400 คน โดยการท�าแบบสอบถาม น�าข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลและวิเคราะห์ค่าทางสถิติผ่าน

โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้ Paired-Samples T-Test  เพื่อ

วิเคราะห์เปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย

ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในการเลือกใช้การให้บริการการขนส่งพัสดุของบริษัท

ไปรษณีย์ไทยเท่ากับ 3.98 ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในการเลือกใช้การให้บริการการขนส่งพัสดุของ

บริษัทKerry Express เท่ากับ 4.24  และ ค่าเฉลี่ยรวมความพึงพอใจในการเลือกใช้การให้บริการการขนส่ง

พัสดุของ บริษัทDalsety, Hillblom and Lynn เท่ากับ 3.93 

ผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจัยพบว่า จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการให้บริการ

ต้นทางและปลายทางระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย กับ บริษัทKerry Express พบว่าบริษัทKerry Express มี

ค่าเฉลี่ยมากกว่าบริษัทไปรษณีย์ไทยอยู่ 0.26 ความพึงพอใจในการให้บริการต้นทางและปลายทางระหว่าง

บริษัทไปรษณีย์ไทย กับ บริษัท Dalsety, Hillblom and Lynn พบว่าบริษัทไปรษณีย์ไทย มีค่าเฉลี่ย

มากกว่า บริษัท Dalsety, Hillblom and Lynn อยู่ 0.05 ความพึงพอใจในการให้บริการต้นทางและปลาย

ทางระหว่าง บริษัท Kerry Express กับ บริษัท Dalsety, Hillblom and Lynnบริษัท Kerry Express พบ

ว่า มีค่าเฉลี่ยมากกว่า บริษัท DHL Express อยู่ 0.31 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ค�าส�าคัญ : การตัดสินใจเลือกใช้บริการ, คุณภาพการให้บริการ, บริการขนส่ง
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Abstract 

The objective of this study is to Study the purpose of this study was to investigate 

the satisfaction of choosing transportation service between the Thailand post office, Kerry 

Express and Dalsety, Hillblom and Lynn And to compare the quality of Thailand post office 

with Kerry Express and Kerry Express with Dalsety, Hillblom and Lynn Using primary data 

from the sample questionnaire consist of student/college student, government official, 

Private employee, farmer, General employee, and other occupations 400 people. The 

data were analyzed and analyzed through statistic program (SPSS). Data analysis in re-

search using Paired-Samples T-Test. To compare the satisfaction of choosing Thai parcel 

delivery service.

The research found that Average Total Satisfaction in Choice of Postal Transporta-

tion Service is 3.98. The average total satisfaction of the Kerry Express parcel delivery ser-

vice is 4.24 and the average total satisfaction of Dalsety, Hillblom and Lynn parcel delivery 

service was 3.93. 

The results of the hypothesis testing of the research showed that based on a com-

parison satisfaction between Thailand post office and Kerry Express. Satisfaction between 

Thailand post office with DHL. Satisfaction between Kerry Express and DHL. Statistically 

significant at the 0.05 level.

Keywords : Optional Services, Services, Transportation Services
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บทน�า

เศรษฐกิจในทุกวันนี้เป็นยุคของการแข่งขันที่รุนแรงมีการแข่งขันสูง อุตสาหกรรมหรือองค์กรต่างๆ 

จึงต้องหันมาให้ความสนใจและปรับปรุงกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ในธุรกิจ หรือ

อุตสาหกรรมได้ในระยะยาว ด้านธุรกิจการให้บริการการขนส่งมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีผู้

ประกอบการรายใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดและอุตสาหกรรมมากขึ้น สภาพการแข่งขันในตลาด เปลี่ยนแปลงไป

ตลอดระยะเวลา 5-10 ปีที่ผ่านมาจ�าวนบริษัทที่ให้บริการด้านการขนส่งสินค้ามีเพิ่ม มากขึ้น (ชลธิชา กิ่ง

จ�าปา และวีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล, 2558) โดยอุตสาหกรรมการขนส่งยังมีอัตราการเจริญเติบโตหรือแนว

โน้มในการประกอบอุตสาหกรรมในด้านนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ายังมีปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจที่ยัง

ชะลอตัว แต่เมื่อมีการเปิดตลาดอาเซียน อุตสาหกรรมด้านการขนส่งมี อัตราการเติบโตไม่น้อยกว่า 7% 

โดยสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (Thai Logistics And Production Society: TLAPS) มีการตั้งเป้า

หมายปี 2017 ว่า อุตสาหกรรมขนส่งจะมีมูลค่าถึง 350,000 แสนล้านบาท (สมาคมไทยโลจิสติกส์และการ

ผลิต, 2558) ซึ่งจะเป็นโอกาสของผู้ให้บริการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นการท�าฐานตลาดที่กว้างมากขึ้น หรือการ

เพิ่มฐานลูกค้า 

ปัจจุบันแนวโน้มของผู้บริโภคนิยมซื้อของหรือซื้อสินค้าออนไลน์กันมากขึ้น ประกอบกับคนท�างาน

บางส่วนท�างานไม่มีเวลาไปซื้อของ และยุคนี้มีผู้ประกอบการ และธุรกิจขนาดเล็กเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก ที่

เรียกว่า SME ซึ่งผู้ประกอบการเหล่านี้มีความจ�าเป็นที่จะต้องขยายธุรกิจ และต้องการให้ธุรกิจเติบโตไป

ข้างหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งการขนส่งเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เนื่องจากการท�าธุรกิจ

ทางอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการที่จะใช้บริการการขนส่งในการจัดส่งสินค้า มีความจ�าเป็นมาก 

และหากว่าใช้บริการการขนส่งมีคุณภาพ และมีมาตรฐานสูง จะท�าให้ช่วยลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าให้ถึง

มือลูกค้า โดยไม่ต้องขับรถไปส่งสินค้า ลดต้นทุนแรงงาน และลดต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่าย เพิ่มความ

สะดวกสบาย ให้แก่ผู้ประกอบการในการส่งสินค้า และผู้รับสินค้าปลายทางด้วย จึงท�าให้บริษัทขนส่งสินค้า

เกิดการแข่งขันทางธุรกิจมีความรุนแรงมากขึ้นในด้านการค้าและการบริการ  ดั้งนั้นการปรับปรุงการด�าเนิน

งานทางด้านธุรกิจ ในทุกๆด้าน เพื่อลดต้นทุนในการด�าเนินงานเพิ่มระดับการให้บริการและเพิ่มโอกาส

ทางการขายให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญ การพัฒนาระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพถือเป็น

กลไกที่ส�าคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาการขนส่งในปัจจุบันจะเน้นไปที่ขนส่ง

ให้ทันตามเวลา ความรวดเร็วและถูกต้องเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่บริษัทขนส่งโดยทั่วไปควรมี เพราะหาก

การขนส่งปราศจากความถูกต้องและตรงต่อเวลาแล้ว ก็ย่อมไม่น่าเลือกใช้บริการ 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท�าการศึกษาคุณภาพของการขนส่งพัสดุของไทย การท�าวิจัยเรื่อง

การเปรียบเทียบเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุของไทย เพื่อเป็นแนวทางการในการเลือกใช้บริการการ

ขนส่งพัสดุระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัท Kerry Express และ บริษัท DHL ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่

ส�าหรับคนไทยในปัจจุบันและในอนาคต
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย 

บริษัท Kerry Express และ บริษัท DHL ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการการขนส่งพัสดุระหว่างบริษัทไปรษณีย์

ไทย กับ บริษัท Kerry Express ไปรษณีย์ กับ บริษัท DHL Express และบริษัท Kerry Express กับ บริษัท 

Dalsety, Hillblom and Lynn วิธีการวิจัย จ�าแนกตามปัจจัยส่วนองค์การประกอบไปด้วย บริษัทไปรษณีย์

ไทย บริษัทKerry Express และ บริษัท Dalsety, Hillblom and Lynn

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทยของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต

พื้นที่เทศบาลนครตรัง

2. ท�าให้ทราบคุณภาพของการให้บริการการขนส่งพัสดุของแต่ละบริษัทของประชาชนที่อาศัย

อยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง

3. ท�าให้ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งพัสดุ น�าไปปรับปรุงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการตัดสินใจเลือก

ใช้บริการการขนส่งพัสดุของผู้บริโภค

ทบทวนวรรณกรรม

แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ

การบริการ หมายถึง กิจกรรม หรือประโยชน์เชิงนามธรรมซึ่งฝ่ายหนึ่งได้เสนอขายให้อีก ฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้รับบริการไม่ได้ครอบครองการบริการนั้นๆ อย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการ ให้บริการอาจจะให้ควบคู่

ไปกับการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นนามธรรม ซึ่งไม่สามารถจับ ต้องได้เหมือนสินค้าทั่ว ๆไป ดังนั้น

การบริการจะเกี่ยวข้องกับการเสนอขาย การปฏิบัติงาน หรือ การกระท�าใด ๆ ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง โดยที่ผู้

บริโภคจะมิได้ครอบครองการบริการนั้นๆ เหมือนการ ครอบครองสินค้า (Kotler, 1998)

ส�าหรับนักวิชาการชาวไทยได้ให้ค�าจ�ากัดความของการบริการไว้ว่า การบริการเป็น กระบวนการ

ของการปฏิบัติตนเพื่อผู้อื่นในอันที่จะท�าให้ผู้อื่นได้รับความสุข ความสะดวก หรือ ความสบาย นอกจากนี้

การบริการยังเป็นการกระท�าที่เกิดจากจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้อเฟื้อเผื่อ

แผ่ เอื้ออาทรมีน้�าใจไมตรีให้ความสะดวกรวดเร็ว ให้ความเป็นธรรม และความเสมอภาค ซึ่งการให้บริการ

จะมีทั้งผู้ส่งและผู้รับ กล่าวคือ ถ้าเป็นการบริการที่ดี เมื่อผู้ ให้บริการไปแล้ว ผู้รับบริการจะเกิดความประทับ

ใจ หรือเกิดทัศนคติที่ดีต่อการบริการดั่งกล่าวได้ กล่าวโดยสรุปการบริการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวน

การด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ของบุคคลหรือองค์การ เพื่อตอบสนองความต้องการของบุคคลและก่อให้

เกิดความพึงพอใจจากผลกระท�านั้นๆ ซึ่งการบริการที่ดีจะเป็นการกระท�าที่สามารถตอบสนองความ

ต้องการผู้ที่แสดงความ จ�านงให้ได้ตรงกับสิ่งที่บุคคลนั้นคาดหวังไว้ พร้อมทั้งท�าให้บุคคลดั่งกล่าวเกิดความ

รู้สึกที่ดีและ ประทับใจต่อสิ่งที่ได้รับในเวลาเดียวกัน

ทฤษฏีเกี่ยวกับการบริการ
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สามเหลี่ยมแห่งบริการ Service Triangle (ST)  Albrecht (2003 อ้างใน มานพ ชุ่มอุ่น,2546, 

หน้า 170 - 171) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ ปัจจัยส�าคัญของการบริการที่ดีแก่ลูกค้าว่าควรประกอบด้วย

ปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ซึ่งแต่ละปัจจัยเปรียบเสมือนด้านแต่ละด้านของสามเหลี่ยม (ด้านเท่า) โดยภายใน

บรรจุวงกลมเสมือนลูกค้า หาก ขาดเสียซึ่งปัจจัยตัวใดตัวหนึ่ง สามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะไม่ครบด้านซึ่งจะเป็น

รูปสามเหลี่ยมต่อไป ไม่ได้ นั่นคือจะไม่อาจให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าได้และจ�าเป็นต้องมีปัจจัยสามด้านให้ครบ

ในสัดส่วนที่เหมาะสมด้วย

ทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

การขนส่ง หมายถึง การเคลื่อนย้ายบุคคลหรือสินค้าจากสถานที่ หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อ

ให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) และอรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ดังนั้นถ้า

พิจารณาจากนิยามข้างต้น การขนส่งสินค้า (Freight Transportation) จึงหมายถึง การเคลื่อนย้ายสินค้า

สินค้าจากสถานที่ที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง อันก่อให้เกิดอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ (Place Utility) และ

อรรถประโยชน์ด้านเวลา (Time Utility) ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่เพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า

ซึ่งจะเป็นการก่อให้เกิด 19 อรรถประโยชน์ด้านสถานที่ และเวลาในการขนส่ง (Time-in-Transit) กับความ

ต่อเนื่องในการให้บริการ (Consistency of Service) เป็นตัวที่บ่งบอกถึงอรรถประโยชน์ด้านเวลา (จัก

รกฤษณ์ ดวงพัสตรา,2543)

แลมเบิร์ท (Lambert, Stock & Ellran, 1998) ได้ให้ความหมายของโลจิสติกส์ (Logistics) ไว้ว่า

เป็นกระบวนการวางแผนการด�าเนินงาน และการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การ เคลื่อนย้ายการ

จัดเก็บวัตถุดิบสินค้าระหว่างผลิตสินค้าส�าเร็จรูปและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด�าเนินไปจากแหล่งจัดหาไปสู่

จุดบริโภค เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยต้นทุน 

ประสิทธิภาพในการขนส่ง (Efficiency of Transportation) การพัฒนาการขนส่งนั้นมุ่งที่ จะ

พัฒนาให้การขนส่งมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งตามหลักของการขนส่ง แล้วถือว่า

การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

1. ความรวดเร็ว การขนส่งที่มีความรวดเร็วสามารถที่จะท�าให้สินค้าและบริการ ต่าง ๆ ไปสู่

ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา และทันต่อความต้องการมีความสดและมีคุณภาพเหมือนกับสินค้าและ

บริการที่แหล่งผลิต

2. การประหยัด การขนส่งที่มีประสิทธิภาพจะต้องท�าให้เกิดการประหยัดใน ต้นทุนการขนส่ง

และประหยัดในราคาค่าบริการ กล่าวคือ ผู้ประกอบกิจการขนส่งต้องพยายามให้ ต้นทุนในการขนส่งต่อ

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ ซึ่งเมื่อต้นทุนในการขนส่งต่อแล้ว การเรียกเก็บอัตราค่า บริการก็ลดลงด้วยอันจะท�าให้ผู้

ใช้บริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสียอัตราค่าบริการโดยสารหรือ ค่าระวางด้วย ดังนั้นความประหยัดถือ

ได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 

3. ความปลอดภัย หมายถึง ความปลอดภัยจากการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้า ตลอดจน

ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก ส�าหรับระบบการขนส่ง 

ซึ่งถือได้ว่าผู้ประกอบการขนส่งต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียและเสียหายในทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อสินค้าและ

บริการ 
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4. ความสะดวกสบาย การขนส่งที่ดีจะต้องให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้บริการ หรือ ความ

สะดวกในการขนส่งสินค้าและบริการ เช่น ยานพาหนะจะต้องมีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกต่างๆ ไว้อย่าง

ครบถ้วน พร้อมที่น�ามาใช้ในการเคลื่อนย้ายได้ทันที 

5. ความแน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลา (Certainty and Punctuality) ถือเป็นเรื่องที่ส�าคัญ

อีกประการหนึ่งส�า หรับการขนส่ง เพราะการขนส่งที่ดีและมีประสิทธิภาพจะต้องมีก�าหนดในการเดินทางที่

แน่นอนเชื่อถือได้และตรงต่อเวลามีจ�านวนเที่ยวที่วิ่งเวลาที่จะออกเดินทางจาก ต้นทางเวลาที่เดินทางถึง

ปลายทาง ระยะเวลาในการเดินทางเวลาที่จะผ่านจุดที่ส�าคัญต่าง ๆ ซึ่ง 20 จะต้องระบุไว้และจะต้องรักษา

เวลาให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้จึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ (ค�านาย อภิปรัชญาสกุล, 2546) 

จากทฤษฎีเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า สรุปได้ว่า การขนส่ง (Transportation) หมายถึง การ เคลื่อน

ย้ายคน (People) สัตว์ สิ่งของ (Goods) จากสถานที่หนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่ง โดยการขนส่งที่มี ประสิทธิภาพ

จะต้องประกอบด้วย ความเร็ว การประหยัด ความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความ แน่นอนเชื่อถือได้

และตรงต่อเวลา

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

สุนทรี เจริญสุข (2555) ศึกษาเรื่อง การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ แข่งขัน: 

กรณีศึกษาบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ เป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการสุ่ม ตัวอย่างแบบ

เจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์ การศึกษา และวิเคราะห์

เอกสารหลักฐานร่องรอย และการใช้แบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่น 0.975 ผลการวิจัย เชิงคุณภาพพบว่า 

1) รูปแบบและลักษณะการด�าเนินธุรกิจโลจิสติกส์ของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ�ากัด จัดเป็นผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์แบบ 3PL (Third Party Logistics Provider) ที่เป็นเจ้าของ สินทรัพย์ในการประกอบกิจกรรม

ทางโลจิสติกส์ที่รวบรวมหลากหลายบริการอย่างครบวงจร 2) กิจกรรม โลจิสติกส์ที่สร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขันของบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จ�ากัด ทั้งการ วิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณมี

ความสอดคล้องกัน ซึ่งทั้ง 11 กิจกรรม มีส่วนช่วยสนับสนุน ให้บริษัทสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ทั้ง 3 ด้าน 3) แนวทางการก�าหนดรูปแบบการจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพคือ จะต้องก�าหนดเป้า

หมายที่ชัดเจนในแต่ละปีตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไป มีการก�าหนดลักษณะงานที่

ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนท�างานไปในทิศทางเดียวกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการน าระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อ ขจัดความซ�้าซ้อนของการท�างาน ผลการวิจัยเชิง

ปริมาณพบว่า การวิเคราะห์กิจกรรมโลจิสติกส์ที่มีผล ต่อความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท วี-เซิร์ฟ 

โลจิสติกส์ จ�ากัด คือ อันดับที่หนึ่ง ปัจจัยด้าน Self actualization needs Eco needs Social needs 

Safety and Security needs Physiological needs 43 การบริการลูกค้า มีความเห็นด้วยมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 36.28 และปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ท�าให้ ได้เปรียบทางการแข่งขันทั้ง 3 ด้าน มีการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว ร้อยละ 42.5 และการสร้างความ แตกต่าง ร้อยละ 40.3 โดยการเป็นผู้น�าด้านต้นทุน ร้อยละ 34.8 

มีความเห็นด้วยมากที่สุด ตามล�าดับ ดังนั้น บริษัทฯ จึงควรมีการจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ทุกกิจกรรมใน

หลายด้านควบคู่กันไป เพื่อสร้าง ความได้เปรียบทางการแข่งขันในทุกด้าน
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วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research) มีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัด

ตรัง ซึ่งจากข้อมูลของส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ประจ�าปี 2559 พบว่า ประชาชน

ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง มีจ�านวนทั้งสิ้น 60,555 คน

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลนครตรัง  จ�านวน 400 คน ที่ใช้บริการ

การขนส่งพัสดุ ด�าเนินการโดยใช้ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน 

ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้บริการการขนส่งพัสดุไทยระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย กับ 

บริษัท Kerry Express บริษัทไปรษณีย์ไทย กับ บริษัท DHL Express และบริษัทKerry Express กับ บริษัท 

DHL Express

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีลักษณะเป็นค�าถาม

แบบปลายปิด เพื่อเป็นเครื่องมือส�าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างใช้ส�าหรับในการวิจัยครั้งนี้ 

โดยมีการแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการ

ต่อเดือน

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุ

ไทย ประกอบไปด้วย 2 ด้าน คือ ด้านการให้บริการต้นทาง จ�านวน 9 ข้อ และด้านการให้บริการปลายทาง 

จ�านวน 7 ข้อ  โดยแบบสอบถามผ่านการตรวจความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาจากอาจารย์รายวิชาจ�านวน 1 

ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้เครื่องมือมาตราส่วนประมาณ  ซึ่งใช้มาตรวัดของ ลิเคอร์ท สเกล (Likert Scale) 5 

ระดับ โดยแบ่งระดับความเห็น เป็น 5 ทางเลือก เรียงจากเห็นด้วยมากที่สุดไปน้อยที่สุด 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถาม ซึ่งวิธีการสุ่มตัวอย่างประชากร  คิดจากขนาดกลุ่มของประชากร

ตามสูตรค�านวณ  ยามาเน่  (Taro Yamane, 1967 ในการแจกแบบสอบถามให้แก่ประชากร ตั้งแต่วันที่ 14 

ตุลาคม ถึง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 หลังจากนั้นรวบรวมแบบสอบถาม เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนก่อนน�า

มาวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ�านวน ร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและ

ร้อยละความต้องการ ด้วยวิธีการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตก

ต่างของระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย 
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ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 1 จ�านวนและร้อยละของเพศ อายุ อาชีพ และความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน ที่มีความพึงพอใจ

ในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย

ข้อมูลทั่วไป จ�านวน ร้อยละ
เพศ

ชาย 111 27.8
หญิง 289 72.3

อายุ
ต�่ากว่า 20 ปี 68 17.0
20 – 30 ปี 255 63.8
31 – 40 ปี 45 11.3
41 ปีขึ้นไป 32 8.0

อาชีพ
นักเรียน / นักศึกษา 279 69.8
ข้าราชการ 24 6.0
พนักงานเอกชน 27 6.8
เกษตรกร 35 8.8
รับจ้างทั่วไป 26 6.5
อาชีพอื่นๆ 9 2.3

ความถี่ในการใช้บริการต่อเดือน
1 ครั้งต่อเดือน 179 44.8
2-3 ครั้งต่อเดือน 152 38.0
3-4 ครั้งต่อเดือน 54 13.5
5 ครั้งขึ้นไป 15 3.8

รวม 400 100

จากตารางที่ 1 พบว่า ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย เพศชาย มีจ�านวน 

111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และเพศหญิงมีจ�านวน 289 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.3 ในช่วงอายุต�่ากว่า 20 

ปี มีจ�านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 ช่วงอายุ 20-30  ปี มีจ�านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 ช่วง

อายุ 31-40 ปี มีจ�านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 และช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อย

ละ 8.0 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีจ�านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 อาชีพข้าราชการ มีจ�านวน 24 คน 

คิดเป็นร้อยละ 6.0  อาชีพพนักงานเอกชน มีจ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 อาชีพเกษตรกร มีจ�านวน 

35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 อาชีพรับจ้างทั่วไป มีจ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และอาชีพอื่นๆ มี

จ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3 ผู้ที่ใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน มีจ�านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.8 ใช้

บริการ 2 ครั้งต่อเดือน มีจ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อเดือน มีจ�านวน 54 คน 

คิดเป็นร้อยละ 13.5 และใช้บริการ 5 ครั้งขึ้นไป มีจ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยผลรวมและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการ

ขนส่งพัสดุไทยของบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทKerry Express และบริษัทDHL Express

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย ของบริษัทไปรษณีย์

ไทย มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.98  บริษัทKerry Express มีระดับความพึง

พอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 และบริษัทDHL Express มีระดับความพึงพอใจมาก โดยมี

ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 3.92  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการให้บริการต้นทางของไปรษณีย์ มีระดับ

ความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุมากกว่าด้านการให้บริการปลายทาง โดยมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 4.01 และ 3.96 ตามล�าดับ ด้านการให้บริการปลายทางของ Kerry Express มีระดับความพึงพอใจ

ในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุมากกว่าด้านการให้บริการต้นทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และ 

4.17 ตามล�าดับ และด้านการให้บริการต้นทางของ DHL Express มีระดับความพึงพอใจในการเลือกใช้

บริการการขนส่งพัสดุมากกว่าด้านการให้บริการปลายทาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 และ 3.80 ตามล�าดับ 

ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานทางการวิจัยการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่ง

พัสดุไทย

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานรายคู่ระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย กับ บริษัท Kerry Express

ความพึงพอใจในการใช้

บริการการขนส่งพัสดุ

บริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัท Kerry Ex-

press

t Sig.

Mean SD. Mean SD.
1. ด้านการให้บริการต้นทาง 4.013 0.463 4.117 0.452 -3.429 0.001

2. ด้านการให้บริการปลายทาง 3.965 0.528 4.367 0.537 -11.591 0.000

รวม 3.989 0.454 4.242 0.448 -9.026 0.000
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ตารางที่ 4 การทดสอบสมมติฐานรายคู่ระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย กับ บริษัทDHL.

ความพึงพอใจในการใช้บริการการ

ขนส่งพัสดุ

บริษัทไปรษณีย์

ไทย

บริษัท DHL Ex-

press t Sig.
Mean SD. Mean SD.

1. ด้านการให้บริการต้นทาง 4.013 0.463 3.804 0.481 0.216 0.829
2. ด้านการให้บริการปลายทาง 3.965 0.528 4.059 0.595 -5.653 0.000
รวม 3.989 0.454 3.931 0.507 -3.367 0.001

ตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐานรายคู่ระหว่าง Kerry Express กับ DHL Express

ความพึงพอใจในการใช้บริการการ

ขนส่งพัสดุ

บริษัท Kerry 

Express

บริษัท DHL Ex-

press t Sig.
Mean SD. Mean SD.

1. ด้านการให้บริการต้นทาง 4.117 0.452 3.804 0.481 4.642 0.000
2. ด้านการให้บริการปลายทาง 4.367 0.537 4.059 0.595 2.943 0.004

รวม 4.242 0.448 3.931 0.507 4.343 0.000

อภิปรายผลการวิจัย

จากการส�ารวจความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย พบว่า ลักษณะของ

ประชากรผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นเพศชายมีจ�านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 และเพศหญิงมีจ�านวน 

289 คน  คิดเป็นร้อยละ 72.3 ในส่วนเกณฑ์ของอายุ พบว่า ช่วงอายุต�่ากว่า 20 ปี มีจ�านวน 68 คน คิดเป็น

ร้อยละ 17.0 ช่วงอายุ 20-30 ปี มีจ�านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 63.8 ช่วงอายุ 31-40 ปี มีจ�านวน 45 คน 

คิดเป็นร้อยละ 11.3 และช่วงอายุ 41 ปีขึ้นไป มีจ�านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0  ในส่วนของอาชีพ พบ

ว่า นักเรียน/นักศึกษา มีจ�านวน 279 คน คิดเป็นร้อยละ 69.8 ข้าราชการ มีจ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 

6.0  พนักงานเอกชน มีจ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 เกษตรกร มีจ�านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8 

รับจ้างทั่วไป มีจ�านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 และอื่นๆ มีจ�านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 2.3  ในส่วนของ

ความถี่ต่อการใช้บริการขนส่งพัสดุไทย พบว่า การใช้บริการ 1 ครั้งต่อเดือน มีจ�านวน 179 คน คิดเป็นร้อย

ละ 44.8 ใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน มีจ�านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ใช้บริการ 3-4 ครั้งต่อเดือน มี

จ�านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และใช้บริการ 5 ครั้งขึ้นไป มีจ�านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8 

จาการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้

บริการต้นทาง และด้านการให้บริการปลายทาง ของบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัท Kerry Express และบริษัท 

DHL Express โดยภาพรวม มีดังนี้

1. บริการขนส่งของบริษัทไปรษณีย์ไทย ในด้านบริการต้นทาง มีค่าเฉลี่ย 4.01 และด้านบริการ

ปลายทาง มีค่าเฉลี่ย 3.96 มีระดับความพึงพอใจมาก

2. บริการขนส่งของบริษัทKerry Express ในด้านบริการต้นทาง มีค่าเฉลี่ย 4.17 และด้านบริการ

ปลายทาง มีค่าเฉลี่ย 4.36 มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
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3. บริการขนส่งของบริษัทDHL Express ในด้านบริการต้นทาง มีค่าเฉลี่ย 3.80 และด้านบริการ

ปลายทาง มีค่าเฉลี่ย 4.05 มีระดับความพึงพอใจมาก

จากการศึกษาความพึงพอใจในการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุไทย ของบริษัทไปรษณีย์ไทย

บริษัทKerry Express และบริษัทDHL Express พบว่า คุณภาพของการบริการ คุณค่าของการบริการ ภาพ

ลักษณ์ และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่เกิดขึ้น มีผลต่อการเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุของผู้ใช้

บริการ แตกต่างกัน ส่งผลให้ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในเลือกใช้บริการการขนส่งพัสดุของบริษัทKerry 

Express อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พรนรา เสาวลักษณ์สกุลแก้ว. (2560) ที่พบ

ว่าการขนส่งพัสดุของบริษัทKerry Express ได้รับความพึงพอใจมากที่สุด 

บทสรุป

จากการศึกษาการเปรียบเทียบรายคู่ของความพึงใจในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไทย ด้านการ

ให้บริการต้นทางและด้านการให้บริการปลายทาง ทั้ง 3 คู่ พบว่า ระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทยกับบริษัท 

Kerry Express พบว่า มีผู้ใช้บริการบริษัท Kerry Express มากกว่าบริษัทไปรษณีย์ไทย บริษัทไปรษณีย์

ไทยกับบริษัทDHL Express พบว่า มีผู้ใช้บริการบริษัทไปรษณีย์ไทย มากกว่าบริษัท DHL Express  และ

บริษัทKerry ExpressกับบริษัทDHL Express พบว่า มีผู้ใช้บริการบริษัทKerry Express มากกว่าบริษัทDHL 

Express การเปรียบเทียบรายคู่ของความพึงใจในการเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุไทย แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า

น้อยกว่าระดับนัยส�าคัญ 0.05

เอกสารอ้างอิง

ก่อพงศ์  ชัยช่วย และ ธวัลกร  ยิ้มแก้ว (2560) ความพึงพอใจในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน  

จังหวัดตรัง วันที่สืบค้น 06 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก : file:///C:/Users/acer/Down-

loads/ ความพึงพอใจในการใช้บริการห้างโรบินสัน-จังหวัดตรัง.pdf

พรนรา เสาวลักษณ์สกุลแก้ว (2560) ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อบริษัทไปรษณีย์ไทย จ�ากัด และ

บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส จ�ากัด ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. วันที่สืบค้น 05 

พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก https://rcim.rmutr.ac.th/wpcontent/up-

loads/2018/08/MB

วรชนก เต็งวงษ์วัฒนะ (2558) คุณภาพการให้บริการ การตระหนักถึงราคา ภาพลักษณ์ตราสินค้า และ

การบอกต่อที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการขนส่งพัสดุของบริษัทเอกชนภายใน

ประเทศไทยของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วันที่สืบค้น 07 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก 

http://dspace.bu.ac.th/bitstream/123456789/2111/1/worachanok_teng.

วันพิชิตต์ อรรคดี และคณะ (2560) ปัจจัยที่ส�าคัญต่อการเลือกใช้บริการขนส่งของบริษัทยูเซ็นโลจิสติกส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด. วันที่สืบค้น 05 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก : http://www.

southeast.ac.th/2017/wp-content/uploads/F_bus/

สุนทรี เจริญสุข (2555) การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน วันที่สืบค้น 05 

พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก :http://dspace.bu.ac.th/bit-

stream/123456789/2129/1/benjaporn_suwa.pdf
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ปัจจัยก�าหนดและการบริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ของธนาคารพาณิชย์

DETERMINE FACTORS AND MANAGEMENT CYBER RISK OF COMMERCIAL-

BANK

นายเจตพล  สุรธรรม1 และ รศ.ดร.ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ2
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยก�าหนดที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์และเพื่อศึกษาความเสี่ยงทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจ

ธนาคารพาณิชย์ ท�าการศึกษากลุ่มตัวอย่างของประชากรพนักงานหรือผู้มีประสบการณ์ในการท�างานที่

เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ�านวน 400 ตัวอย่างในปี พ.ศ. 2561 โดยใช้การเลือก

กลุ่มตัวอย่างแบบตามสะดวก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่า

เฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหูคูณ ณ ระดับนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์มากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยทางการจัดการด้านบุคลากรส่งผลมากที่สุด ส�าหรับปัจจัยทางการ

จัดการและปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ แสดง

โดยสมการ = -1.068+ 0.726
1
+ 0.582

2
 โดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ 0.738 ในส่วนของ

ความสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์กับการจัดการความเสี่ยง พบว่า มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.862 ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05

ค�าส�าคัญ :ปัจจัยก�าหนด, การบริหารจัดการ, ความเสี่ยงทางไซเบอร์, ธนาคารพาณิชย์ 
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study about determine factors that effect to 

cyber risk of commercial banks. And was to study about cyber risk correlate with cyber risk 

management of commercial banks in bangkok.The samples used in this study were 400 

people in 2018. Employees or who experienced in working with commercial banks . The 

tools used to collect data are questionnaire. Analyze data using descriptive statistics by 

Average and Standard Deviation, multiple regression for hypotheses testing 

The research found that the External factors affected the cyber risk of commercial 

banks. By technology is the most effective. Management factors affected. By man is the 

most effective. Management factors and External factors are correlate with the cyber risk 

of commercial banks. Express by equation = -1.068+ 0.726
1
+ 0.582

2
 with the adjusted 

r square value was 0.738. In terms of the cyber risk of commercial banks and cyber risk 

management, It was found that had a positive relationship, by the correlation coefficient 

(r) were 0.862 at 0.05 level of statistical significance.

Keywords : Determine factors, Management, Cyber Risk, Commercial Bank
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บทน�า

ปัจจุบันพัฒนาการที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมากของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายได้

ก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ ขึ้น มากมาย แต่ในขณะเดียวกัน ก็ได้น�าความเสี่ยงมาสู่ผู้ใช้อย่างไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว 

การใช้เทคโนโลยีนั้นมีความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านสารสนเทศและช่องโหว่ของระบบสารสนเทศที่

เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจถูกใช้เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมในหลายรูปแบบทั้งที่อยู ่ในลักษณะการใช้

อินเทอร์เน็ตในการก่อความเสียหายโดยตรงซึ่งอาจเรียกว่า “อาชญากรรมทางไซเบอร์” หรือเป็นความ

เสี่ยงทางไซเบอร์ในลักษณะที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อในการก่ออาชญากรรมต่าง ๆ ซึ่งความเสี่ยงทาง

ไซเบอร์อาจหมายถึงโอกาสที่จะเกิดความเสียหายข้อมูลสารสนเทศขององค์กรหรือหน่วยงานที่ท�าให้ธุรกิจ

หยุดชะงักหรือล่วงละเมิด การหลอกลวงทางออนไลน์ การลักขโมยและฉ้อฉลฉ้อโกงเพื่อผลประโยชน์ 

(Thai Reinsurance, 2015) ซึ่งความเสียหายหรือผลกระทบจากเหตุภัยคุกคามไซเบอร์ สามารถแบ่งได้ 8 

ประเภทตามการจัดกลุ่มของ eCSIRT.net คือ Abusive Content, Malicious Code, Information 

Gathering, Information Security, Intrusion Attempts, Intrusions, Availability, Fraud (ส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2559)

ความเสียหายขององค์การอันเกิดจากอาชญากรรมด้านไซเบอร์ในประเทศไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่ม

มากขึ้นทุกปี และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรขนาดใหญ่ถึงแม้จะมีมูลค่าความเสียหายโดยรวมที่สูง แต่

มูลค่าความเสียหายต่อพนักงานจะต�่ากว่าองค์กรที่มีขนาดเล็กหรือมีจ�านวนพนักงานที่น้อยกว่า นอกจากนี้

แล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรืออุตสาหกรรมประเภทใด ก็ไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากการคุกคามด้านไซเบอร์

ได้ โดยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและสาธารณูปโภค ตลอดจนถึง ธุรกิจที่ให้บริการทางการเงิน เช่น 

ธนาคาร ก็มักจะเป็นเป้าหมายส�าคัญของการโจมตีในแต่ละปี(Ponemon Institute, 2014 ) โดยผู้วิจัยได้

จ�าแนกสาเหตุของความเสี่ยงทางไซเบอร์ออกเป็น ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ บุคลากร(Man) เงิน (Mon-

ey) ทรัพยากร(Material) เครื่องมือ(Machine)รวมถึงการจัดการ(Management) และ ปัจจัยภายนอก

องค์กรได้แก่ สังคม(Social) เทคโนโลยี(Technology) เศรษฐกิจ(Economy) การเมืองการปกครอง (Poli-

tics) เพื่อให้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์การให้

มากขึ้นในอนาคต และส่งผลให้เทคโนโลยีสารสนเทศเกิดประสิทธิผล และมีความยั่งยืนต่อไป(เสกมนต์ 

สัมมาเพ็ชร์, 2559)

จึงกล่าวได้ว่าความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ถือว่ามีความส�าคัญอย่างยิ่งในการปกป้อง

ทรัพยากรขององค์กร ดังน้ันการท่ีจะท�าให้เทคโนโลยีสารสนเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจะต้องมี

กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงที่ดี ได้แก่ การระบุความเสี่ยง (Identifying Risk)การประเมินความ

เสี่ย(Risk Assessment) การวางแผนจัดการความเสี่ยง(Risk Management Planning)การติดตามและ

ควบคุมความเสี่ยง (Monitoring and Controlling Risk) การสรุปและทบทวนความเสี่ยง (Conclusion 

and Reviewing Risk) เพื่อศึกษาท�าความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากการจัดการความเสี่ยงส�าหรับผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียในการก�าหนดกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงในอนาคต (ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ, 2650)
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จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงน�ามาสู่การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยก�าหนดและการบริหารจัดการความ

เสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์”ในมุมมองของผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในด้านปัจจัยทางการ

จัดการและปัจจัยภายนอกเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์ทราบถึงปัจจัยส�าคัญที่มีผลให้

เกิดความเสี่ยงทางไซเบอร์ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนตระหนักถึงความรุนแรง

ของผลกระทบ และความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น และมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อ

ปกป้อง ป้องกัน หรือรับมือกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งจะท�าให้ระบบของ

องค์กรถูกบุกรุกหรือโจมตี และความมั่นคงปลอดภัยจากการถูกคุกคาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในภาพรวม

ต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัจจัยก�าหนดที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2. .เพ่ือศึกษาความเสี่ยงทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยงในธุรกิจธนาคาร

พาณิชย์

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. ได้ทราบถึงปัจจัยก�าหนดที่ส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

2. ได้ทราบถึงความสัมพันธ์ของความเส่ียงทางไซเบอร์ที่มีต่อการจัดการความเส่ียงของธนาคาร

พาณิชย์

กรอบแนวคิด
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การทบทวนวรรณกรรม

1. แนวคิดและทฤษฎีความเสี่ยง

ความหมายของความเสี่ยง

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552: 111) ได้ให้ความหมายของความเสี่ยง คือ 

เหตุการณ์/การกระท�าใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและส่งผลกระทบ หรือ สร้าง

ความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่ จะบรรลุ

เป้าหมายของแผนงาน/โครงการที่ส�าคัญในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามที่ระบุไว้ในแผน ปฏิบัติราชการ

ประจาปีของส่วนราชการ 

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554: 63) ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง คือ โอกาสที่ไม่แน่นอนของ เหตุการณ์ 

ซึ่งไม่สามารถจะเดาได้ว่าจะเกดขึ้นเมื่อใด แต่ความเสี่ยงนั้นๆ จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ไม่มากก็น้อยใน

บริษัท 

ปราชญา กล้าผจัญ (2551: 21) ให้ความหมายของความเสี่ยงไว้ดังนี้ หมายถึง โอกาสที่ บางสิ่ง 

บางอย่างอาจจะเกิดขึ้น ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของสิ่งที่เป็นอันตราย ความเสี่ยงนี้ เกิดจากความไม่แน่นอน ( Un-

certainty ) ซึ่งสามารถวัดได้ความน่าจะเป็นของสิ่งที่เกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแต่ละหน่วยงาน ต่างก็มี

มุมมองเรื่องความเสี่ยงแตกต่างกันไป เช่น งานทรัพยากรมนุษย์ มองอย่างหนึ่ง งานผลิต มองอย่างหนึ่ง 

งานรักษาความปลอดภัย มองอย่างหนึ่งและงานวิศวกรรมความปลอดภัยขององค์กร ก็มองความเสี่ยงไป

อีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

เจนเนตร มณีนาค (2548: 5) ได้กล่าวว่า ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือ การกระทาใดๆ ที่

อาจเกิดขึ้นภายในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน และจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสี่ยงหรือความ ล้มเหลว 

หรือลดโอกาสที่จะบรรลุความส�าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทั้งใน ระดับประเทศ ระดับ

องค์กร ระดับหน่วยงานและบุคลากรได

จากความหมายของความเสี่ยงที่บรรดานักวิชาการทั้งหลายได้กล่าวไว้ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ความเสี่ยง 

หมายถึง โอกาสที่บางสิ่งบางอย่าง การกระท�าหรือหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใน สถานการณ์ที่ไม่

แน่นอน และส่งผลกระทบ หรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาส ที่จะบรรลุเป้าหมายและ

วัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

2. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความเสี่ยง

ความหมายของการจัดการความเสี่ยง 

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรใดก็ตาม ขึ้นอยู่กับการบริหารงานของผู้บริหาร ได้มีผู้ให้

ความหมายของการจัดการความเสี่ยงไว้หลายท่านดังนี้ 

ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (2552: 111) ได้ให้ความหมายของการ บริหาร

ความเสี่ยงคือ กระบวนการที่เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง กระบวนการดา

เนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทาให้เกิดความเสียหายจากการดาเนินการ ที่ไม่เป็นไปตาม

แผน เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับ ที่สามารถยอมรับได้ 

ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ 
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ดวงใจ ช่วยตระกูล (2551: 25) ได้ให้ความหมายของการบริหารความเสี่ยงหมายถึงการ จัด

กระบวนการดาเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายโดยมีการวางแผนวิเคราะห์ กากับ พัฒนา ทางเลือก

ในการบริหารความเสี่ยง ตรวจติดตามและควบคุมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันตาม วัตถุประสงค์ของ

องค์กร

ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี (2550: 15) กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยงหมายถึง กระบวนการ ในการป้องกัน

อ�านาจและทรัพย์สินที่ได้มาของบริษัท โดยการลดโอกาสของการสูญเสียซึ่งมาจาก เหตุการณ์ที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้ นอกจากนี้การบริหารความเสี่ยงยังเป็นกระบวนการ ที่นาไปสู่การ ตัดสินใจ ที่ดี โดยการให้ความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อความเสี่ยงและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งผู้บริหารใน บริษัททุกประเภทจะต้องตื่นตัวต่อ

ความเสี่ยงที่มีต่อบริษัท และผลกระทบที่อาจส่งผลถึงกาไรของ บริษัทด้วย

จากความหมายของการจัดการความเสี่ยงที่มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ ผู้วิจัยสรุป

ได้ดังนี้ การจัดการความเสี่ยง หมายถึง วิธีการบริหารจัดการที่เป็นไปเพื่อการป้องกัน คาดการณ์ ลดโอกาส

และลดมูลเหตุที่จะท�าให้เกิดความเสียหายจากการด�าเนินการขององค์กร ทั้งนี้ เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ได้โดยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ประเภทของความเสี่ยงทางไซเบอร์

การแบ่งประเภทของความเสี่ยงจะท�าให้เกิดความชัดเจนต่อการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง 

เพื่อก�าหนดแนวทางในการป้องกันและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับบริบทของ

องค์กรต่างๆ เพื่อความชัดเจนและความเข้าใจประเภทของความเสี่ยง ผู้วิจัยได้ศึกษา การแบ่งประเภทของ

ความเสี่ยงตามรายงานส�ารวจสถานภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์(2559)ของส�านักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแบ่งได้ 8 ประเภท ดังนี้

1. Abusive Content (เนื้อหาที่เป็นภัย) ได้แก่ การถูกเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหรือไม่เหมาะ

สม เพื่อท�าลายความน่าเชื่อถือ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด เช่น ข้อความลามกอนาจาร, Harassment Child/

Sexual Violence,หมิ่นประมาท, อีเมลสแปม (Spam)

2. Malicious Code (โปรแกรมไม่พึงประสงค์) ได้แก่ การถูกโปรแกรมประสงค์ร้าย เช่น มัลแวร์ 

(Malware), Virus, Worm, Trojan, Ransomware, APT (Advanced Persistent Threat) และ Spy-

ware ต่าง ๆ เข้าควบคุมการท�างานของระบบ เช่น ขโมยข้อมูล โจมตีระบบอื่น ๆ ท�าให้เกิดการความ

ขัดข้องเสียหาย

3. Information Gathering (ความพยายามรวบรวมข้อมูลของระบบ) ได้แก่ การถูกรวบรวม

ข้อมูลจุดอ่อนของระบบ(Scanning) เช่น ข้อมูลปฏิบัติการ รวมถึงการดักรับข้อมูลเครือข่าย (Sniffing), So-

cial Engineering

4. Information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ) ได้แก่ การถูกเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้

รับอนุญาต(Unauthorized Access) หรือถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล (Unauthorized Modification)

รวมไปถึงถูกเผยแพร่ข้อมูลที่รั่วไหล (Data Leakage)
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5. Intrusion Attempts (ความพยายามบุกรุกเข้าระบบ) เพื่อจะควบคุมหรือท�าให้เกิดความ

ขัดข้องกับบริการของระบบเช่น การสุ่ม login เข้าระบบ (Login Attempt), Exploiting Known Vulner-

abilities, New Attack Signature, BruteForce Attempts, Firewall Authentication Command & 

Control, SQL Injection.

6. Intrusions (การถูกบุกรุกหรือเจาะระบบ) ได้แก่ การถูกเข้าควบคุมและสั่งการระบบ จากการ

ถูกเจาะระบบที่ส�าเร็จแล้ว เช่น การถูกปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ (Web Defacement), Privilege Account 

Promise, UnprivilegedAccount Promise

7. Availability (ความพร้อมใช้งานของระบบ) ได้แก่ การถูกโจมตีความพร้อมใช้งานของระบบ

ท�าให้เกิดความล่าช้าในการบริการ จนถึงท�าให้ระบบไม่สามารถท�างานได้ เช่น DDoS (Denial of Service), 

Open DNS Resolver, Flood, Sabotage

8. Fraud (การฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์) ได้แก่ การถูกสร้างหน้าเว็บไซต์ปลอม 

(Web Phishing)เพื่อขโมยรหัสผ่านจากผู้ใช้, Unauthorized Use of Resources, Copyright, Masquer-

ade

3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการจัดการความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญในการจัดการความเสี่ยงจะต้อง เป็นกระ

บวนการหรือขั้นตอนที่จะควบคุมกิจกรรมการด�าเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ที่จะเกิดความ

เสียหาย หรือการด�าเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการ ดังนั้นจึงได้มีการออกแบบกระบวนการ

จัดการความเสี่ยงไว้  ดังนี้

3.1 การระบุความเสี่ยง(Identifying Risk)เรียกชื่อได้หลายอย่างเช่นการจ�าหน่ายความเสี่ยง

การเมืองท่ีความเสี่ยงแต่โดยรวมแล้วหมายถึงขั้นตอนแรกในกระบวนการจัดการความเสี่ยงซ่ึงมี

วัตถุประสงค์ที่จะประเชิญความเสี่ยงและเรียนรู้ท�าความรู้จักกับความเสี่ยงนั้นน้ันที่จะเกิดข้ึนโดยเร็วที่สุด

เพื่อให้สามารถวัดระดับหรือขจัดความเสี่ยงดังกล่าวก่อนที่จะส่งผลรุนแรงต่อองค์กรทั้งนี้ด้วยการวิเคราะห์

ความเสี่ยงจะท�าให้ทราบสาเหตุของปัญหาหรือโอกาสการเกิดความเสี่ยงที่จะมากระทบโครงการและการ

ด�าเนินงานขององค์กรได้

3.2 การประเมินความเสี่ยง(Risk Assessment) มีผู้กล่าวไว้ว่า การประเมินความเสี่ยง เป็นการ

ตัดสินใจบนทางเลือก(Trade off rule)ระหว่างการประเชิญหน้าความเสี่ยงความเสี่ยง(ความเสี่ยงประกอบ

ด้วยLikelihood คือโอกาสการเกิดความเสี่ยงและ Consequence/ Impact คือผลกระทบของความเสี่ยง

นั้นๆ) กับระดับการควบคุมภายในขององค์การ(Internal Control Level ประกอบด้วย Measures คือ

มาตรการจัดการความเสี่ยง และ Auditsคือการตรวจสอบการด�าเนินงานตามมาตรการนั้นๆ ) หากสิ่งหนึ่ง

สิ่งใดลงไปอีกสิ่งหนึ่งก็จะเกิดขึ้นมามากแทนที่เป็นต้นว่าหากระดับการฟังกุมภาในองค์การให้การด�าเนิน

งานเป็นไปตามขั้นตอนปกติจนบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้เกินรถลงไปเลยย่อหย่อนลงความเส่ียงก็จะเกิดขึ้น

มาแทนที่มากขึ้นและส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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3.3 การวางแผนจัดการความเสี่ยงแนวคิดเรื่องการจัดการความเสี่ยงสามารถแบ่งออกเป็น 2 

ลักษณะใหญ่ๆ คือ

3.3.1 (Proactive Management : Protection or Pre-Event Control)แนวคิดนี้เป็นการ

จัดการความเสี่ยงส�าหรับองค์การสมัยใหม่ที่ก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกส�าหรับการป้องกันความเสี่ยงก่อนท่ีจะ

ความเส่ียงน้ันนั้นจะเกิดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสี่ยงอย่างหนึ่งที่มีความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพภายใน3ด้านด้วยกันคือการด�าเนินงานภายในภาพ

รวมขั้นตอนของทุกกระบวนการและการก�าหนดกลยุทธ์เพื่อการจัดการความเสี่ยง

3.3.2 (Reactive Management : Mitigation or Post-Event Control)แนวคิดนี้เป็นการ

จัดการความเสี่ยงส�าหรับองค์การแบบดั้งเดิมที่ก�าหนดกลยุทธ์เชิงรับส�าหรับการครอบคลุมระดับความ

รุนแรงจากผลของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว(After Risk Happening)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ

อันเกิดจากความสิ่งหนึ่งหนึ่งที่เกิดขึ้น(Decreasing Risk Impacts/Results)ให้ลดลงอยู่ในระดับที่สามารถ

ควบคุมได้แนวคิดนี้มันจะเกิดขึ้นกับการจัดการความเส่ียงลักษณะท่ีไม่มีประสบการณ์หรือในกรณีท่ีผู้

บริหารไม่ได้ให้ความส�าคัญกับการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าโดยค�านึงถึงเฉพาะภาระต้นทุนในการจัดการ

ความเสี่ยงเป็นหลัก

3.4 การติดตามความเสี่ยง (Risk Monitoring)หมายถึงความพยายามในการรวบรวมข้อมูลสาระ

สนเทศท่ีจะกระท�าในระหว่างการด�าเนินการตามปกติทางธุรกิจโดยวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบวิเคราะห์ว่าได้

เกิดสถานการณ์ใดที่พึงระวังหรือให้ความส�าคัญจึงมีเศษว่าอาจเกิดปัจจัยท่ีน�าไปสู่ความเส่ียงได้การติดต้ัง

ความเสี่ยงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการความเสี่ยงและทีมงานที่จะตรวจสอบสถานการณ์หรือหยุดการนั้นๆโดย

ในการติดตั้งความเสี่ยงมีแต่กรรมที่จะท�าได้ 4 รูปแบบด้วยกันคือ 1.การจัดท�ารายงานสถานการณ์เป็น

ประจ�า 2.การระบุรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีอย่างเป็นระบบ 3.การประเมินจากรายการความเสี่ยงที่

อาจเกิดขึ้น 4.การตรวจสอบภายในเฉพาะธุรกิจ

3.5 การสรุปและทบทวนความเสี่ยง (Conclusion and Reviewing Risk) เพื่อศึกษาบทเรียน

และใช้ประโยชน์จาการจัดการความเสี่ยงส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการก�าหนดกลยุทธ์เชิงรุกส�าหรับ

การจัดการความเสี่ยงในอนาคต

จากความหมายของกระบวนการจัดการความเสี่ยง ผู้วิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความเสี่ยง 

หมายถึง วิธีการบริหารจัดการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สิ่งที่ บุคคล องค์การ สังคมและชุมชน ด�าเนิน

กิจกรรมไปสู่จุดหมายที่ก�าหนดไว้ โดยปราศจากปัญหา หรืออุปสรรค์ใดๆโดยมีประโยชน์เพื่อ การบรรลุ

กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงขององค์การ แผนและโครงการขององค์การประสบความส�าเร็จ และ บุคคล 

สังคม ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับองค์การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
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4. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( STEP Analysis )

สภาพแวดล้อมทั่วไปประกอบ ด้วยปัจจัยซึ่งได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และการเมือง

4.1 การเมือง (Political Component = P)

เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐ ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวกและเชิง

ลบต่อการด�าเนินงานขององค์กร เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

กฎหมาย  มติคณะรัฐมนตรี และกฎระเบียบต่างๆ ความมั่นคงของรัฐบาล  ความขัดแย้งและความรุนแรง

ทางการเมือง  พฤติกรรมทางการเมือง กลุ่มผู้มีอิทธิพล / เครือข่ายพันธมิตร ฯลฯ

4.2 เศรษฐกิจ (Economic Component = E)

เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค / ระดับจุลภาค ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจทั้งใน

และระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานขององค์กร อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  ผลผลิต

มวลรวมในประเทศ การค้าระหว่างประเทศและดุลการช�าระเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ตราต่างประเทศภาวะการจ้างงานและค่าแรง การลงทุนภาคเอกชน  ภาษีอากรและการใช้จ่ายของรัฐบาล  

การเงินการธนาคาร สภาพปัญหาของสาขาการพัฒนา / บริการ ฯลฯ

4.3 สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)

เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงโครงสร้างทางสังคมที่เกี่ยวข้อง

กับการด�าเนินงานขององค์กร อาทิ ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชากร จ�านวนประชากร 

โครงสร้างของประชากร ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อ ค่านิยมและวัฒนธรรม แบบแผนการด�าเนิน

ชีวิตและพฤติกรรม การประกอบอาชีพ  คุณภาพชีวิต ลักษณะของชุมชน และการตั้งถิ่นฐาน การกระจาย

รายได้และความเป็นธรรมในสังคม สภาพของบ้านเมืองและลักษณะทางภูมิศาสตร์ โครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร ฯลฯ

4.4 เทคโนโลยี (Technological Component = T)

เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด�าเนินงาน เช่น การ

ผลิตคิดค้นเทคโนโลยีต่างๆ ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร การแลก

เปลี่ยนความรู้ระหว่างองค์กร ความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริม

สร้างประสิทธิภาพการผลิตและการให้บริการโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติต่าง ๆ
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5. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

ในการด�าเนินธุรกิจใดๆก็ตาม ต้องอาศัยหลายๆปัจจัยประกอบกัน เพื่อก่อให้เกิด กิจกรรมในการ

ประกอบธุรกิจ ซึ่งปัจจัยพื้นฐานในการด�าเนินธุรกิจมี 5 ประเภท หรือที่เรียกว่า 5 M ได้แก่ 

1) คน (Man) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่สุด เพราะธุรกิจจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความคิด ของ

คน มีคนเป็นผู้ด�าเนินการหรือจัดการท�าให้เกิดกิจกรรมทางธุรกิจหลายรูปแบบ เพื่อให้ประสบ ความส�าเร็จ

ในการประกอบธุรกิจนั้น ๆ

2) เงิน (Money) เป็นปัจจัยในการด�าเนินธุรกิจอีกชนิดหนึ่งที่ต้องน�ามาประกอบ เพื่อให้เกิด

ธุรกิจ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะใช้ปริมาณเงินที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ว่าธุรกิจนั้นมีขนาดเล็ก หรือ ใหญ่

3) วัสดุหรือวัตถุดิบ (Material) ซึ่งในการขายสินค้าหรือบริการ ต้องอาศัยวัตถุดิบในการผลิต ดัง

นั้น ผู้บริหารต้องรู้จักกับการบริหารวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ต้นทุนที่ต�่า และท�าให้ธุรกิจได้ผล

ก�าไรสูงสุด 

4) เครื่องจักรกล (Machine) เป็นอีกปัจจัยที่ใช้ในการด�าเนินงานเพื่อให้ได้ผลผลิตและการบริการ

อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) วิธีการ/จัดการ (Method / Management) การปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน ของการด�าเนิน

ธุรกิจควรมีการวางแผน และควบคุมให้การปฏิบัติงานนั้น มีประสิทธิภาพ ถูกน�าเข้าในระบบเพ่ือการ

ประมวลผลหรือการบริการที่เติบโตและพัฒนาก้าวหน้าไปพร้อมกับ อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ

ที่เติบโตและพัฒนาขึ้นไปอย่างรวดเร็ว 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

S. Cheang ได้วิจัยเรื่อง กรอบแนวคิดส�าหรับการประเมิน ความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ ส�าหรับ สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาประเทศ: กรณีศึกษาประเทศ กัมพูชาผลการวิจัยได้ค้นพบ

ดัชนีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศกัมพูชาไว้ ประกอบ

ด้วย 1) ด้านทรัพยากรมนุษย์  2) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และ 3) ด้านสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยวาซาดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีชื่อ

เสียงในการจัดอันดับรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์และในปี 2556 ซึ่งได้ก�าหนดดัชนีความพร้อม ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ไว้ประกอบด้วย 1) ด้านกฎหมายไซเบอร์ 2) ด้านองค์กรการการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ต และ 3) ด้านอาชญากรรมไซเบอร์

อย่างไรก็ดีทาง ITU ยังได้ร่วมมือกับบริษัท ABI Research จัดท�าดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ระดับโลก (Global Cybersecurity Index : GCI) ซึ่งไดก�าหนดดัชนีความมั่นคงปลอดภัยไว้ดังต่อไปนี้ 1) 

มาตรการทางกฎหมาย 2) มาตรการทางด้านเทคนิค 3) มาตรการทางองค์กร 4) มาตรการพัฒนา บุคลากร

ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และ 5) มาตรการความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 
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วิธีด�าเนินการวิจัย   

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานหรือผู ้มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวกับ

ธนาคารพาณิชย์

กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานหรือผู้มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีธนาคารจ�านวนมาก ท�าให้การวิจัยเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะศึกษา

ความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

เนื่องจากไม่ทราบจ�านวนประชากรท่ีแน่นอนจึงได้ใช้สูตรการค�านวณกลุ่มตัวอย่างตามวิธี ของ 

Cochran (Cochran, 1977 อ้างในธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 400 คน ผู้วิจัยเก็บ

ข้อมูลโดยใช่วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  sampling) ตามจ�านวนดังกล่าว โดยการค�านวณจากใน

เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามปัจจัยก�าหนดและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา รายได้ จ�านวนทั้งหมด 4 ข้อ

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทางการจัดการ ประกอบด้วย 5 ปัจจัยคือ บุคลากร(Man) 

เครื่องมือ อุปกรณ์ (Machine) วัสดุ(Material) เงิน(Money) การจัดการ(Management) จ�านวนทั้งหมด 

16 ข้อ

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ สังคม เทคโนโลยี 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง  จ�านวนทั้งหมด 11 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ ประกอบด้วย 8 ปัจจัย คือ Abusive Con-

tent (เนื้อหาที่เป็นภัย) Malicious Code (โปรแกรมไม่พึงประสงค์) Information Gathering (ความ

พยายามรวบรวมข้อมูลของระบบ) Information Security (ความมั่นคงปลอดภัยของระบบ) Intrusion 

Attempts (ความพยายามบุกรุกเข้าระบบ) Intrusions (การถูกบุกรุกหรือเจาะระบบ) Availability (ความ

พร้อมใช้งานของระบบ) Fraud (การฉ้อโกงหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์) จ�านวนทั้งหมด 16 ข้อ

ส่วนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย 5 ปัจจัย คือ การระบุความ

เสี่ยงการประเมินความเสี่ยง การวางแผนการจัดการความเส่ียง การติดตามและควบคุมความเส่ียง การ

สรุปและทบทวนความเสี่ยง จ�านวนทั้งหมด 10 ข้อ

ในส่วนที่ 2-5 ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยให้ เลือก

ตามล�าดับความส�าคัญ 5 ระดับได้แก่ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง, 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย, 3 หมายถึง 

เฉยๆ, 4 หมายถึง เห็นด้วย และ 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง

น�าแบบสอบถามไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นในจังหวัดราชบุรี จ�านวน 30 ชุดได้ค่าสัมประสิทธิ์ 

Cronbach’s Alpha .965 แสดงว่าถือความเชื่อมั่นอยู่ในล�าดับสูง
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3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลจากการแจกแบบสอบถามให้แก่

พนักงานหรือผู้มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ในเขตกรุงเทพมหานครจ�านวน 400 

ชุด ผู้วิจัยได้ท�าการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในวันที่ 1 – 31 กันยายน 2561 เพื่อท�าการวิเคราะห์ต่อไป

3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ เป็นแหล่งข้อมูลที่ผู้วิจัยได้จากการศึกษา 

หนังสือ ต�าราเรียน ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษา

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลทั่วไปของแต่ละปัจจัย ใช้การวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ ความเสี่ยงทางไซเบอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าด้วยค่าสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยทางการจัดการและปัจจัยภายนอก ส่งผลต่อความเสี่ยงทาง

ไซเบอร์ ใช้วิธีการการวิเคราะห์ถดถอยตัวแปร(Multiple Regression)

สรุปผลการวิจัย 

พบว่าปัจจัยภายนอกส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มากที่สุด โดยมีค่า 

Adjusted R Square อยู่ที่ 0.757 โดยมีด้านเทคโนโลยีส่งผลมากที่สุด ปัจจัยรองลงมาคือปัจจัยทางการ

จัดการโดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ 0.665 โดยมีด้านบุคลากร(Man)ส่งผลมากที่สุด โดยมี  เป็น

ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัย และ S.D. เป็นค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังแสดงโดยตาราง

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทางการจัดการ

ปัจจัยทางการจัดการ (Management factors) S.D.
บุคลากร (Man) 3.6533 .46401

เงิน (Money) 3.3200 .42947

เครื่องมือ อุปกรณ์ (Machine) 3.4350 .36345

ทรัพยากร (Material) 3.4233 .35724

การจัดการ (Management) 3.4925 .46392

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยภายนอก

ปัจจัยภายนอก(External factors) S.D.

ปัจจัยด้านสังคม (Social) 3.3667 .34976

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technology) 3.8267 .47962

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ(Economy) 3.4500 .61340

ปัจจัยด้านการเมืองการปกครอง(Politics) 3.4167 .47467

จากด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์และการจัดการความเสี่ยง พบว่า มีความสัมพันธ์กันโดยมีค่าสัม

ประสิทธ์สหสัมพันธ์ มีค่าเท่ากับ 0.862 ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05
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ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) ปัจจัยก�าหนดและการ

บริหารจัดการความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

Model Unstandardized  

Coefficients

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.068 .281 -3.798 .000

ปัจจัยทางการจัดการ .726 .103 .527 7.034 .000
ปัจจัยภายนอก .582 .109 .399 5.328 .000

Dependent Variable: ความเสี่ยงทางไซเบอร์

F = 140.676 , Adjusted R Square = 0.738 , P < 0.05 , Sig. = 0.10 *, 0.05 **, 0.01 ***

จากตารางที่ 3 สามารถเขียนสมการพยากรณ์ได้ดังนี้  = -1.068+ 0.726
1
+ 0.582

2

จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ ( Multiple Regression Analysis) เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์ระหว่างระดับปัจจัยทางการจัดการกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ ผลการทดสอบสมมุติฐานการ

วิจัย พบว่า ปัจจัยทางการจัดการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ 

มีค่าสัมประสิทธิ์ ( B) = 0.726  หมายความว่าระดับปัจจัยทางการจัดการเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ความ

เสี่ยงทางไซเบอร์ จะเพิ่มขึ้น 0.726 เมื่อทดสอบความมีนัยส�าคัญ  พบว่า (P < 0.05) ดังนั้น ปัจจัยทางการ

จัดการมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัย

ส�าคัญทางสถิติ 0.05

ปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความเส่ียงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ มีค่า

สัมประสิทธิ์ (B) = 0.582 หมายความว่าระดับปัจจัยภายนอกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย ส่งผลให้ความเสี่ยงทาง

ไซเบอร์ จะเพิ่มขึ้น 0.582 เมื่อทดสอบความมีนัยส�าคัญ พบว่า (P < 0.05) ดังนั้น ปัจจัยภายนอกมีความ

สัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

0.05 ทั้งนี้ สมการถดถอยดังกล่าว มีค่า  Adjusted R Square = 0.738  หรือ 73.8%
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อภิปรายผล

ปัจจัยภายนอกโดยมีด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์มาก

ที่สุด โดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ 0.757 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก กล่าวคือ ความ

ปลอดภัยในเทคโนโลยีในการใช้งานระบบสารสนเทศเป็นประจ�าอย่างไม่ระมัดระวังอาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทางไซเบอร์จากการถูกฉ้อฉลหรือการขโมยข้อมูลหรือหลอกลวงเพื่อผลประโยชน์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ พงษ์ศักดิ์ ผกามาศ (2550) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารส�าหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พบว่า ในภาพรวมของการทดสอบ ประสิทธิภาพและความพึงพอใจในฐานะผู้ใช้งานระบบมีความคิดเห็น

ต่อระบบว่ามีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากถึงระดับมากที่สุดและมีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการ

ภายในและใช้เป็นทรัพยากรด้านการจัดกิจกรรมการเรียน

ปัจจัยทางการจัดการด้านบุคลากร(Man) ส่งผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์

มากที่สุด โดยมีค่า Adjusted R Square อยู่ที่ 0.665 แสดงว่ามีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก กล่าวคือ 

บุคลากรเป็นปัจจัยที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อความเส่ียงทางไซเบอร์และมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดปัญหาและ

ติดตามแก้ไขเพื่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางไซเบอร์ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภารัตน์ ปทักขินัง(2557) ที่ศึกษา

งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศส�าหรับการประเมินระดับความเสี่ยงและความพร้อม ด้านความ

มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ขององค์กร” พบว่า บุคลากรของสถาบัน การพลศึกษา เห็นว่าหน่วยงานควรมี

การ คัดเลือกบุคลากร ก�าหนดเงื่อนไขการจ้างงาน การส่งมอบงานและตรวจสอบ ทรัพย์สิน ยกเลิกสิทธิ 

การจัดอบรมและสร้างความตระหนัก ให้กับบุคลากรเกี่ยวกับความมั่น คงปลอดภัยทางไซเบอร์

ด้านความเสี่ยงทางไซเบอร์มีความสัมพันธ์กับการจัดการความเสี่ยง โดยมีค่าสัมประสิทธ์สห

สัมพันธ์ เท่ากับ 0.862 ณ ระดับนัยส�าคัญ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ 

(2553)ที่ศึกษางานวิจัยเรื่อง  การจัดการความเสี่ยงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัด สานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเสี่ยงกับประสิทธิผล

ของสถานศึกษา สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดปทุมธานี มีความสัมพันธ์กันเป็นเพราะ ใน

ปัจจุบันสถานศึกษาได้น�าแนวคิดและ หลักการจัดการความเสี่ยงมาใช้ในการบริหารสถานศึกษา ไม่ค่อย

เด่นชัดนัก อาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุดังนี้ คือ 1) ผู้บริหารไม่ให้การสนับสนุน 2) ขาดการสื่อสารที่ดี

บุคลากรในองค์กร 3) ผู้มีหน้าที่ประเมินความเสี่ยง ไม่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงานตามความเป็น

จริง 4) การบริหารความเสี่ยงไม่สามารถด�าเนินการได้ทั่วทั้งองค์กร ท�าให้บุคลากรในองค์กรไม่เห็นถึง

ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงว่ามีส่วนให้องค์กรบรรลุผลส�าเร็จได้ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย

1. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยด้านการจัดการในด้านบุคลากรมีผลกะทบต่อความเส่ียงทาง

ไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์มากที่สุด  ดังนั้นองค์กรหรือธุรกิจธนาคารควรให้ความส�าคัญกับโครงการ

ฝึกอบรมบุคลากร โดยการจัดท�าหลักสูตร Cyber Training การอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้ซอฟท์แวร์ 

(Software) และ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อใน ด้านการรักษาปลอดภัยไซเบอร์

ที่ครอบคลุมถึงบุคลากรทุกระดับ

2. จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกในด้านเทคโนโลยีมีผลต่อความเสี่ยงทางไซเบอร์มาก

ที่สุด ดังนั้นองค์กรควรมีการจัดการองค์ความรู้ด้านไซเบอร์ (Cyber Knowledge Management: KM) ใน

หน่วยงาน เช่น สถานการณ์ด้านไซเบอร์ในปัจจุบัน วิธีการในการก�าจัดไวรัสในตัวเครื่อง เป็นต้น เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลให้ หน่วยขึ้นตรงต่าง ๆ ได้ น�าข้อมูลไปใช้ และควรพัฒนาระบบขององค์กรตลอดเวลาให้มีความ

ปลอดภัย เหมาะสมและรวดเร็ว เพื่อพร้อมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความเสี่ยงทางไซเบอร์ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก

พนักงานที่ท�างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารโดยตรง เพื่อให้ผู้ให้บริการเทคโนโลยีทางการ

เงินหรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถน�าข้อมูลท่ีอธิบายเหตุและผลได้มากกว่าไปพัฒนาการ

บริการหรืองานระบบสารสนเทศที่มีความซับซ้อนให้มีความปลอดภัยและดียิ่งกว่าเดิม

2. ควรศึกษาความเสี่ยงของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการจัดการความเส่ียงในองค์กร

ธุรกิจที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ หรือองค์กรธุรกิจในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่ก�าลังพัฒนา และกลุ่ม

ประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อน�าข้อมูลมาเปรียบเทียบกัน รวมทั้งอาจเพิ่มตัวแปรอิสระ เช่น การตระหนักรู้ 

การเตรียมพร้อม ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรในพื้นที่นั้นๆ ในการศึกษาประเด็นนี้
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการซื้อเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มี

ความปลอดภัยตามหลักโภชนาการอาหารและยา (อย.) และเพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด

ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ซึ่งการวิจัย

ได้ใช้กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP) โดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างทั้งหมด 5 คน ที่คัดเลือกจากการท�าแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการก�าหนดเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจน 

เพื่อหาปัจจัยและความเสี่ยงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ ซึ่งพบว่า ปัจจัยหลักและความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองส�าอางและครีม

บ�ารุงผิวหน้าผ่านทางสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ล�าดับความส�าคัญจาก

มากไปน้อย ได้แก่ 1.ด้านราคา เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า โอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า (ถูกโกง) สินค้ามีราคา

แพงกว่าท้องตลาด มีการบวกค่าส่งเพิ่มจากราคาที่ได้ตกลงกันไว้ ตามล�าดับ 2.ด้านผลิตภัณฑ์ เมื่อพิจารณา

ความเสี่ยงพบว่า เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าที่ซื้อมาไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีเลขที่จดแจงที่ชัดเจน ตามหลัก

โภชนาการอาหารและยา (อย.) เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าไม่มีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน และอันดับสาม คือ เครื่อง

ส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกับที่ระบุไว้ในรูปแบบที่โฆษณา ตามล�าดับ 3. ด้านการส่งเสริม

ทางด้านการตลาด เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า เพจที่พบเป็นเพจปลอม มีการโฆษณาสินค้าเกิดความเป็นจริง 

และโปรโมชั่นที่พบ ไม่ตรงกับที่ประชาสัมพันธ์ ตามล�าดับ 4. ด้านบุคลากร เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า ผู้ขาย

ไม่มีความเป็นมิตรกับผู้ซื้อ ผู้ขายไม่สามารถตอบค�าถามหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ และ ผู้ขาย

ไม่มีความน่าเชื่อถือ ตามล�าดับ 5. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ที่ซับซ้อน ไม่มีการแจ้งเลขพัสดุแก่ลูกค้า และไม่มีรายละเอียดการส่งคืนสินค้า (เมื่อสินค้ามีปัญหา) ตาม

ล�าดับ 6. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า  สินค้ามีการเปิด หรือแกะก่อนถึงมือผู้

ซื้อ สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง และได้รับสินค้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

(ล่าช้า) ตามล�าดับ  และ7. ด้านลักษณะทางกายภาพ เมื่อพิจารณาความเสี่ยงพบว่า ผู้ขายใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะ

สมกับลูกค้า มีการตอบกลับที่ช้า และมีการบริการที่ล่าช้า ตามล�าดับ

ค�าส�าคัญ : ความเสี่ยง, การตัดสินใจ, การซื้อสินค้าออนไลน์

1
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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Abstract

This research aims to study the risk of buying cosmetics and facial creams that are 

safe according to nutrition, food and medicine (FDA) and to study the marketing mix, a 

factor influencing the decision to buy cosmetics and facial cream through social networks 

of management science student Valaya Alongkorn Rajabhat University. Academic year 2561 
which research has used the tactic analysis (Analytic Hierarchy Process: AHP) by collecting 

data from a sample of all 5 people selected from our online surveys have clearly defined 

criteria. To find out the risks and factors that influence the decision to buy cosmetics and 

facial cream through social networks which found that the main factors and risks that influ-

ence the decision to buy cosmetics and facial cream through social networks. When con-

sidering a side list, find that the priority from high to low include 1. Matt price When con-

sidering the risks found that the transfer of the money and then not get the goods 

(cheated), goods are more expensive than the market. The Commission is a positive addi-

tion to the agreed price respectively. 2. Products. When considering the risk found that 

cosmetics and skin cream bought no quality or do not have the number patented their 

clear principles of human nutrition, food and Drug Administration (FDA). Cosmetics and 

facial cream is not clear, and the third is the use of cosmetics and facial creams are prod-

ucts that are not specified in the ad formats, respectively. 3. Matt marketing campaigns 

when considering the risks found that the page is a page choplom has caused widespread 

reality and does not match that found at the promotion, public relations, respectively. 4. 

Personnel when considering the risks found that the seller is no longer a buyer-friendly. 

The seller is not able to answer a question or solve a particular duties arise and the seller 

doesn’t have the trust, respectively. 5. The process when considering the risk were found 

to be the order process complicated. No parcel number for customer and do not have the 

details of the return (when there is a problem), respectively. 6. Distribution channel when 

considering the risks found that the goods have been opened or a sheep before they reach 

the buyer. The goods have been damage during shipping and receiving of goods do not 

meet the agreed period of time (the delay), respectively.  And 7. The physical side. When 

considering the risk found that vendors use offensive words against the customer. A slow 

and delayed, respectively.

Keywords: Risk, Decision, Online Shopping
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บทน�า

ปัจจุบันเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าได้เข้ามามีบทบาทกับการด�าเนินชีวิตมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นเพศหญิงหรือเพศชายต่างก็ให้ความส�าคัญกับการดูแลผิวหน้าและการตกแต่งใบหน้าเพื่อให้ดูดีอยู่เสมอ 

อีกทั้งในด้านการตลาดของเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงหน้าในปัจจุบันได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็น

อย่างดี เพราะมีความหลากหลาย มีคุณภาพและราคาที่สามารถจับต้องได้ โดยผู้บริโภคยุคปัจจุบันนี้มี

พฤติกรรมการซื้อต่างจากเมื่อก่อนคือ นิยมเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook Line Ins-

tagram Lazada เป็นต้น สาเหตุของการเลือกซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เหล่านี้ เพราะสามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้อย่างหลากหลาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง ซึ่งการซื้อสินค้าผ่านทางสังคมออนไลน์นั้นมีข้อเสีย 

คือ ผู้บริโภคไม่สามารถที่จะทดลองสินค้าได้ ผู้บริโภคได้รับสินค้าไม่ตรงตามคุณภาพไม่ตรงตามแบบที่ผู้

บริโภคสั่งจองสินค้า ได้รับสินค้าที่มีขนาดต่างจากความเป็นจริง หรือจองสินค้าพร้อมช�าระเงินล่วงหน้าแล้ว

แต่ไม่ได้รับสินค้าและเกิดความเสี่ยงที่จะโดนโกงสินค้า เพราะสินค้าประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิว

หน้า ผู้บริโภคไม่สามารถทราบถึงว่าสินค้านั้นเป็นของแท้หรือของปลอม จากการท่ีส่ือออนไลน์เหล่านี้ได้

เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการด�าเนินชีวิตประจ�าวันของผู้คนมากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อส่ือสารกับ

บุคคลอ่ืน การแบ่งปันรูปภาพ การแสดงความคิดเห็น การเล่นเกมส์ออนไลน์ การท�าธุรกรรมทางการเงิน 

รวมถึงการซื้อขายสินค้าใน Facebook Line Instagram Lazada และอีกหลายเว็ปไซต์

ดังนั้น จากการนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 ให้ความส�าคัญต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้า

ผ่านทางสังคมออนไลน์มากขึ้นส่งผลให้มีอิทธิพลอย่างมากกับการด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน หลายคนเลือกที่

จะใช้ชีวิตอยู่ในแต่บ้านมากกว่าการออกไปพบปะผู้คนภายนอก หลายคนเลือกที่จะซื้อสินค้าประเภทเครื่อง

ส�าอางและครีมบ�ารุงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ และหลายคนต้องผิดหวังกับการซ้ือสินค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ จากสาเหตุดังกล่าวผู ้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะศึกษาในเรื่อง ความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อสินค้า

ออนไลน์ประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านช่องทางสังคมออนไลน์ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้

บริโภคและเป็นแนวทางกลยุทธ์การตลาดท่ีน่าสนใจอีกท้ังยังตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในสังคม

ที่ไร้พรมแดนในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาความเสี่ยงในการซื้อเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าที่มีความปลอดภัยตามหลัก

โภชนาการอาหารและยา (อย.) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือเคร่ืองส�าอาง

และครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

1. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีด�าเนินธุรกิจการขายเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ และผู้สนใจในธุรกิจประเภทนี้ได้ใช้เป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถแข่งขัน

และพัฒนาธุรกิจต่อไปได้

2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์และผู้ท�าธุรกิจหรือผู้ที่สนใจสามารถน�าข้อมูลนี้ไปวางแผนในการด�าเนินธุรกิจต่อไปเพื่อเพิ่มยอด

ขายและสร้างผลก�าไรให้เพิ่มมากขึ้น

ทบทวนวรรณกรรม

อรชญา เกาะเพชร (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่องทัศนคติและความเชื่อมั่นต่อครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีต่อครีมบ�ารุงผิวหน้าที่ขายผ่านช่องทางออนไลน์ 

เครื่องมือที่ใช้ คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าครีมบ�ารุงผิวหน้าออนไลน์แตกต่าง

จากครีมอ่ืนๆในเร่ืองของช่องทางการขาย และครีมบ�ารุงผิวหน้าสามารถใช้บ�ารุงผิวหน้าได้เหมือนครีม

ทั่วไปมีการส่งเสริมการขายที่มีลักษะเหมือนกัน 

ธันวา ธีรธรรมธาดา (2558) ได้ท�าการศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

บ�ารุงผิวหน้า ของผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านส่วน

ประสมทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้าของผู้บริโภคที่อยู่อาศัยใน

เขตกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม และผลการวิจัยในครั้งนี้พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บ�ารุงผิวหน้ามีปัจจัยด้านการตลาดที่มากที่สุดรองลงมาคือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ราคา และความสะดวกในการเดินทาง
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ศศิมาพันธ์พิมพ์พันธุ์และกิตินันธ์ มากปรางค์ (2558) ศึกษาปัญหาเรื่องของการ ประยุกต์ใช้

กระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) เพื่อตัดสินใจเลือกระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศส�าหรับ บริษัท คอนเนลส์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยการ เก็บรวบรวมข้อมูลการให้

คะแนนจากฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องและแบบสอบถามผู้บริหารทั้ง 5 ท่าน ที่เกี่ยวข้องโดยมีเกณฑ์การเลือก

ระหว่าง EDI และ ROSETTA NET โดยผู้บริหารให้ความส�าคัญกับ ปัจจัยคุณภาพเป็นอันดับแรก ค่าใช้จ่าย

เป็นอันดับสอง ความรวดเร็วเป็นอันดับสาม ความน่าเชื่อถือ เป็นอันดับที่สี่ เกณฑ์การให้คะแนนแตกต่าง

กันออกไปเรียงล�าดับมากไปน้อยจากผลการค�านวณ พบว่า ภายใต้เกณฑ์การตัดสินใจ เรื่อง “คุณภาพของ

สินค้า” EDI มาเป็นอันดับหนึ่ง (ร้อยละ47) ROSETTA NET มาเป็นอันดับสอง (ร้อยละ42) EDI มีความ น่า

สนใจมากที่สุด ตามด้วย ROSETTA NET ดังนั้น ทางบริษัทจึงมีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอที่จะเลือก EDI ใน

การติดตั้งระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด อีกท้ังกระบวนการล�าดับชั้นเชิง

วิเคราะห์ (Analysis Hierarchy Process) มีจุดเด่น คือ 1) ให้ผลการส�ารวจน่าเชื่อถือกว่าวิธีอื่นๆ เนื่องจาก

ใช้วิธีการเปรียบเทียบเชิงคู่ในการตัดสินใจก่อนที่จะลงมือตอบค�าถาม 2) มีโครงสร้างที่เป็นแผนภูมิล�าดับ

ขั้น เลียนแบบกระบวนการความคิดของมนุษย์ ท�าให้ง่ายต่อการใช้และการท�าความเข้าใจ 3) ผลลัพธ์ที่ได้

เป็นปริมาณตัวเลข ท�าให้ง่ายต่อการจัดล�าดับความส�าคัญ และยังสามารถน�าผลลัพธ์ดังกล่าวไปเปรียบ

เทียบกับหน่วยงานอื่นได้ 4) สามารถขจัดการตัดสินใจแบบมีคติหรือล�าเอียงออกไปได้ 5) ใช้ได้ทั้งแบบ

ตัดสินใจแบบเดียวและแบบท่ีเป็นกลุ ่มหรือหมู ่คณะ 6) ก่อให้เกิดการประนีประนอมและการสร้าง

ประชามติ และ7) ไม่จ�าเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษมาคอยควบคุม

วิธีการด�าเนินการวิจัย

การศึกษาความเสี่ยงท่ีเกิดข้ึนจากการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงหน้า 

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลกระ

ทบที่เกิดขึ้นจากการซื้อสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงหน้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ  

ท�าการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามจากนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ จ�านวน 5 คน ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาส�าหรับนักศึกษาโดย

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 การใช้แบบสอบถามตามแนวทฤษฎี

กระบวนการล�าดับขั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process:AHP) และการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่

ต้องการนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้

1) ต้องเคยซื้อสินค้าประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงหน้าผ่านทางสังคมออนไลน์

2) ต้องมีรายได้โดยเฉลี่ย 7,500-10,00 บาท/เดือน

3) ต้องใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 4 ชั่วโมง/วัน

4) ซื้อสินค้าอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน

5) ต้องใช้วิธีการช�าระเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่นธนาคารบนมือถือ/พร้อมเพย์

6) ต้องเคยประสบปัญหาจากการส่ังซ้ือสินค้าประเภทเคร่ืองส�าอางและครีมบ�ารุงหน้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์
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หลังจากที่ได้กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการแล้ว และด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือน�าข้อมูลท้ังหมด

มาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

1. ผู้วิจัยได้ใช้ระบบการประเมินค่า IOC ของผู้เชี่ยวชาญในการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ

วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC)

2. การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excel เพื่อช่วยในการสนับสนุนการตัดสินใจ ความ

ถูกต้องและแม่นย�าของตัวเลข โดยใช้ในการค�านวณค่าน�้าหนักความส�าคัญของแต่ละทางเลือกที่อยู่บนพื้น

ฐานของกระบวนการล�าดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy Process: AHP)

3. การใช้ค่าร้อยละ

สรุปผลการวิจัย

การด�าเนินการวิจัยสามารถจัดล�าดับความส�าคัญของปัจจัยหลักและปัจจัยรองที่มีอิทธิพลต่อการ

ตัดสินใจซื้อ และการจัดอันดับความเสี่ยงที่เกิดจากการซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภทเคร่ืองส�าอางและครีม

บ�ารุงผิวหน้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ซึ่งใช้หลักวิชาการเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ คือ 

กระบวนการวิเคราะห์เชิงล�าดับชั้น (Analytic Hierarchy Process: AHP) ซึ่งการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า 

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านทาง

สังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านบุคคลากร ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ ตามล�าดับ สรุป

ได้จากตารางดังนี้ 

ตารางที่ 1 ผลรวมปัจจัยหลักและปัจจัยรอง

ผลรวม

ปัจจัย

หลัก

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง

น้�าหนักความ

ส�าคัญของ

ปัจจัย

ผลรวม

ปัจจัยรอง

1.00

ด้านผลิตภัณฑ์ 0.16

เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าที่ซื้อมาไม่มี

คุณภาพ หรือไม่มีเลขที่จดแจงที่ชัดเจนตามหลัก

โภชนาการอาหารและยา (อย.)

0.51

1.00เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้ามีผลิตภัณฑ์ที่

ไม่เหมือนกับที่ระบุไว้ในรูปแบบที่โฆษณา

0.18

เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าไม่มีข้อบ่งใช้ที่

ชัดเจน

0.30

ด้านราคา 0.18
โอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า (โดนโกง) 0.51

1.00
มีการบวกค่าส่งเพิ่มจากราคาที่ได้ตกลงกันไว้ 0.22

สินค้ามีราคาแพงกว่าท้องตลาด 0.27
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ผลรวม

ปัจจัย

หลัก

ปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง

น้�าหนักความ

ส�าคัญของ

ปัจจัย

ผลรวม

ปัจจัยรอง

1.00

ด้านช่องทางการ

จัดจ�าหน่าย

0.13

สินค้ามีการเปิด หรือแกะก่อนถึงมือผู้ซื้อ 0.38

1.00
ได้รับสินค้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ 

(ล่าช้า)

0.25

สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง 0.36

ด้านการส่งเสริม

ทางการตลาด

0.15

มีการโฆษณาสินค้าเกิดความเป็นจริง 0.34

1.00โปรโมชั่นที่พบ ไม่ตรงกับที่ประชาสัมพันธ์ 0.29

เพจที่พบเป็นเพจปลอม 0.37

ด้านบุคลากร 0.14

ผู้ขายไม่มีความน่าเชื่อถือ 0.31

1.00
ผู้ขายไม่มีความเป็นมิตรกับผู้ซื้อ 0.36

ผู้ขายไม่สามารถตอบค�าถาม หรือแก้ไขปัญหา

เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้

0.33

ด้านลักษณะทาง

กายภาพ

0.12

มีการบริการที่ล่าช้า 0.24

1.00มีการตอบกลับที่ช้า 0.36

ผู้ขายใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า 0.40

ด้านกระบวนการ 0.13

มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่ซับซ้อน 0.38

1.00
ไม่มีรายละเอียดการส่งคืนสินค้า  

(เมื่อสินค้ามีปัญหา)

0.28

ไม่มีการแจ้งเลขพัสดุแก่ลูกค้า 0.34

ผู้วิจัยเริ่มท�าการวิจัยการศึกษาเรื่องความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่อง

ส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าผ่านทางสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 

โดยการสัมภาษณ์และการท�าแบบสอบถาม และเลือกกลุ่ม (Focus Group) เพื่อหาปัจจัยหลัก ปัจจัยรอง 

และการออกแบบสอบถามให้กับผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน 5 คน โดยผลจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า

1. ด้านราคา มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.18 เมื่อพิจารณาปัจจัยรองเป็นรายข้อพบว่า 

อันดับหนึ่ง คือ โอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้า (ถูกโกง) มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.51 อันดับสอง คือ สินค้า

มีราคาแพงกว่าท้องตลาด มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.27 และอันดับสาม คือ มีการบวกค่าส่งเพิ่มจาก

ราคาที่ได้ตกลงกันไว้ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.22



94

2. ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.16 เมื่อพิจารณาปัจจัยรองเป็นรายข้อพบ

ว่า อันดับหนึ่ง คือ เครื่องส�าอางและครีมบ�ารุงผิวหน้าที่ซื้อมาไม่มีคุณภาพ หรือไม่มีเลขที่จดแจงที่ชัดเจน ตาม

หลักโภชนาการอาหารและยา (อย.) มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.51 อันดับสอง คือ เครื่องส�าอางและครีม

บ�ารุงผิวหน้าไม่มีข้อบ่งใช้ที่ชัดเจน มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.30 และอันดับสาม คือ เครื่องส�าอางและ

ครีมบ�ารุงผิวหน้ามีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกับที่ระบุไว้ในรูปแบบที่โฆษณา มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.18

3. ด้านการส่งเสริมทางด้านการตลาด มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.15 เมื่อพิจารณาปัจจัย

รองเป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่ง คือ เพจที่พบเป็นเพจปลอม มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.37 อันดับ

สอง คือ มีการโฆษณาสินค้าเกิดความเป็นจริง มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.34 และอันดับสาม คือ โปรโม

ชั่นที่พบ ไม่ตรงกับที่ประชาสัมพันธ์ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.29

4. ด้านบุคลากร มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.14 เมื่อพิจารณาปัจจัยรองเป็นรายข้อพบว่า 

อันดับหนึ่ง คือ ผู้ขายไม่มีความเป็นมิตรกับผู้ซื้อ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.36 อันดับสอง คือ ผู้ขาย

ไม่สามารถตอบค�าถาม หรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นได้ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.33 และ

อันดับสาม คือ ผู้ขายไม่มีความน่าเชื่อถือ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.31

5. ด้านกระบวนการ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณาปัจจัยรองเป็นรายข้อพบ

ว่า อันดับหนึ่ง คือ มีขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าที่ซับซ้อน มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.38 อันดับสอง คือ 

ไม่มีการแจ้งเลขพัสดุแก่ลูกค้า มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.34 และอันดับสาม คือ ไม่มีรายละเอียด

การส่งคืนสินค้า (เมื่อสินค้ามีปัญหา) มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.28

6. ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่าย มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.13 เมื่อพิจารณาปัจจัยรอง

เป็นรายข้อพบว่า อันดับหนึ่ง คือ สินค้ามีการเปิด หรือแกะก่อนถึงมือผู้ซื้อ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 

0.38 อันดับสอง คือ สินค้าที่ได้รับเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 

0.36 และอันดับสาม คือ ได้รับสินค้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ (ล่าช้า) มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ 

เท่ากับ 0.25

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.12 เมื่อพิจารณาปัจจัยรองเป็น

รายข้อพบว่า อันดับหนึ่ง คือ ผู้ขายใช้ค�าพูดที่ไม่เหมาะสมกับลูกค้า มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.40 

อันดับสอง คือ มีการตอบกลับที่ช้า มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.36 และอันดับสาม คือ มีการบริการ

ที่ล่าช้า มีค่าน�้าหนักความส�าคัญ เท่ากับ 0.24
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