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บทคัดย่อ 

 น ้ าด่ืมสะอาดในขวดพลาสติกเป็นวิธีการหลักท่ีสังคมเมืองใช้ในการบริโภค เป็นภาพลักษณ์
ทางดา้นสุขอนามยัท่ีมาพร้อมกบัความสะดวกสบายและเขา้ถึงไดง่้าย ความหลากหลายของการบริโภคน ้ าด่ืม
ท่ีมีการปรุงแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิตภณัฑ์และกระแสการด่ืมเคร่ืองด่ืมแบบใหม่ ๆ โดยการชวนเช่ือ
ว่ามีผลดีต่อสุขภาพ ประกอบกับก าไรและผลตอบแทนท่ีสูงแต่ต้นทุนการผลิตต ่า ท าให้เป็นอีกกลุ่ม
ผลิตภณัฑ์หน่ึงท่ีท าให้การผลิตและจ าหน่ายน ้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดมีความหลากหลายและปริมาณ
เพิ่มข้ึนอยา่งมาก  
 การบริโภคแปรผนัตรงกบัปริมาณรวมของขยะมูลฝอย การผลิตน ้ าด่ืมบรรจุขวดและเคร่ืองด่ืมขยาย
อยา่งรวดเร็ว การเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมการด่ืมน ้ าท่ีเดิมรินจากเหยือกสู่แกว้เป็นการด่ืมน ้ าจากขวดหรือ
แกว้ใชแ้ลว้ทิ้งโดยตรงเป็นอีกปัจจยัท าให้ปริมาณบรรจุภณัฑ์ท่ีทิ้งเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ในกลุ่มขยะภาชนะ
และบรรจุภณัฑ ์นอกจากขวดแลว้ ถุงพลาสติก แกว้พลาสติกใส และพลาสติกขุ่นเป็นส่วนท่ีใหญ่มากเช่นกนั 
ส าหรับประเทศไทยสถิติของจ านวนขวดบรรจุภณัฑ์ท่ีออกสู่ตลาดอยู่ท่ีปีละหม่ืนล้านขวดต่อปี นับเป็น
ตวัเลขท่ีสูงมาก แต่นบัวา่เป็นวกิฤตทางผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เพราะประเทศยงัมองหาระบบการจดัการแยก
และบ าบดัขยะท่ีมีประสิทธิผลและย ัง่ยนื เม่ือการคดัแยกลม้เหลว การจดัการน าวสัดุกลบัไปใชใ้หม่ไม่ส าเร็จ 
จ านวนพลาสติก และ PET (Polyethylene Terephthalate) จึงเป็นการไหลทางเดียวโดยไม่มีการไหลกลบัไป
น าไปใชซ้ ้ าเป็นส่วนใหญ่ ส่ิงน้ีเป็นความเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตรุ่นใหม่ แต่ส่งผลเชิงลบท่ีไม่ย ัง่ยืน
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มความคิดของการพฒันาอย่างย ัง่ยืนจะตอ้งพิจารณากนัและกนัในทั้งมุมมองของ
สงัคม เศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมุมมองแบบบูรณาการ  
 
ค าส าคัญ: (1) ขวดน ้า (2) PET (3) ขยะพลาสติก (4) การจดัการท่ีย ัง่ยนื ลดปริมาณขยะ 
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ABSTRACT 
 Drinking water bottled is the common consumption in Thai urban life style due to product image 
of hygiene and comes together with convenience and easy to access.  New types of beverages have been 
developed for value added mainly for commercial purpose. Beverage producers create variety of drinks to 
reach new markets and increase demand consumption especially the trend of beverages for health. High 
earning yield but low production cost drives launches of new bottled beverages and increasing of 
distribution to market dramatically. 
 Bottled water production has been increased rapidly. Consumption is proportional to the total 
volume of solid waste. Reducing the traditional way of drinking poured from jar into a glass and move 
toward drinking directly from one-time used bottle or glass disposable leads to increasing of disposable 
packages. Besides bottle, plastic bag, plastic container for food and plastic mug takes the largest share in 
the waste containers categories. 
 In Thailand, the statistics show that the number of disposable bottle is over ten billion bottles per 
year. This is a very high figure considering a solid solution in waste management does not exist yet. 
Majority of the waste has not gone through waste treatment system yet. The country is still looking for a 
sustainable PET waste management method and system. The idea of sustainability solution is the 
integrated deal of three aspects; social sustainability, economics and environmental perspectives. 
 
Keywords: PET Bottle, Plastic bottle, Waste management, Sustainable solution, Environment 
 
บทน า 
 ความรู้เบ้ืองตน้จากการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม อุตสาหกรรมและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ก่อให้เกิด
ความท่ีคิดและความชดัเจนท่ีตอ้งปรับเปล่ียนระบบให้มีทางออกดา้นการจดัการบรรจุภณัฑ์เคร่ืองด่ืม ท่ีเขา้
กบัหรือสามารถปรับวิถีการบริโภคของสังคมและลดหรือละการสร้างปัญหาขยะท่ีไม่ย ัง่ยืนได้เช่นกัน 
จ านวนการผลิตและการบริโภคสมยัใหม่จากบรรจุภณัฑ์ใชแ้ลว้ทิ้ง ทั้งการผลิตและการบ าบดัน าไปสู่ความ
ตอ้งการใชท้รัพยากรน ้าท่ีสูงการฝังกลบขยะ ท าใหข้าดแคลนพื้นท่ีดินสภาพดีและปัญหาการขาดแคลนพื้นท่ี
ฝังกลบตามมาขยะมูลฝอยจ านวนมหาศาล ภาชนะและบรรจุภณัฑ์มาจากครัวเรือน ส่วนน้ีจะเป็นส่วนส าคญั
ในการลดขยะทิ้งรวมบรรจุภณัฑ์แบบใช้แล้วทิ้งไร้ประโยชน์ทนัทีหลังจากท่ีการบริโภคส้ินสุดลงหรือ 
ถ่ายอาหาร เคร่ืองด่ืมไปสู่ภาชนะอ่ืนการผลิตบรรจุภณัฑ์ท่ีมุ่งเนน้ดา้นสาธารณสุขแต่ไม่ค  านึงถึงความง่ายใน
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การบ าบดั เป็นอีกปัจจยัท่ีท าใหก้ารลดจ านวนขยะสวนทางกบัความตอ้งการในการบริโภคและความสามารถ
ในการจดัการขยะ 
 บทความน้ีมุ่งเน้นไปท่ีขวดพลาสติกชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) ซ่ึงเป็นหน่ึงใน
ผลิตภณัฑท่ี์เติบโตอยา่งรวดเร็ว ขวด PET เป็นภาชนะท่ีคิดคน้ข้ึนใหม่ในช่วงสามสิบปีท่ีผา่นมาและไดข้ยาย
ส่วนแบ่งการตลาดในหมู่ภาชนะบรรจุส าหรับอาหารและเคร่ืองด่ืมข้อดีของ PET คือ ความโปร่งใส
ความสามารถในการรักษาสภาพของเคร่ืองด่ืมอดัลมเหนียวน ้ าหนกัเบา ไดรั้บการยอมรับในกลุ่มผูบ้ริโภควา่
มีความปลอดภยัต่อสุขภาพ การเขา้สู่อุตสาหกรรมเคร่ืองด่ืมของขวด PET ก่อให้เกิดการขยายตวัในการใช้
ภาชนะบรรจุใช้แลว้ทิ้งอย่างรวดเร็วในเวลาเดียวกนัก็เพิ่มการสกดัของเมล็ดพลาสติกและยงัน าสู่การผลิต
ขยะจ านวนมากของขยะมูลฝอยเช่นกนั การสร้างทางออกใหผู้บ้ริโภคเพื่อใหไ้ดรั้บความร่วมมือเชิงปฏิบติัใน
ดา้นท่ีแยกขยะขวด PET รวมถึงขวดแกว้กระป๋อง แกว้น ้าพลาสติกเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นท่ีจะตอ้งสานต่อ เพื่อขยาย
ผลสู่การแยกขยะด้านอ่ืน และให้วฏัจกัรรีไซเคิลมีความสมบูรณ์ความเขา้ใจการเปล่ียนแปลงของระบบ          
จะเป็นประโยชน์อยา่งมากต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มเป็นวงกวา้งในระยะยาว 

 ดา้นเศรษฐกิจเชิงพานิชยน์ ้ าด่ืมและเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด เป็นหน่ึงในธุรกิจท่ีมีผลตอบแทนสูงและ
สร้างรายได้ให้ผูป้ระกอบการภาคอุตสาหกรรมในไทย ท าให้มีการผลิต จ าหน่ายกนัอย่างแพร่หลายจาก
ภาคเอกชน โฆษณาสร้างแรงผลกัดนัให้มีการบริโภคสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ในประเทศไทยมีธุรกิจรีไซเคิล
เพิ่มข้ึนอย่างช้าๆและยงัอยู่ในวงจ ากดัซากขวด PET ของเสียส่วนใหญ่ยงัไม่มีการบ าบดัแต่กลบัส้ินสุด             
วฏัจกัรโดยการฝังกลบหรือเผา ซ่ึงมีนยัส าคญัต่อการก่อมลพิษทางดิน น ้ า และอากาศ นอกจากน้ีการแข่งขนั
ในวงการการเก็บขวด PET ไปขายผูรั้บซ้ือของเก่ายงัเป็นการแบ่งเขตตามผูมี้อิทธิพล ท าให้ความสามารถใน
การขยายผลเพิ่มปริมาณรีไซเคิลท าไดช้า้ไม่ทัว่ถึงและกลบัไปรีไซเคิลจ านวนนอ้ย  

 ขณะเดียวกนัขยะขวดจากการบริโภคและการไม่น ากลบัไปรีไซเคิลกลบัเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เทศบาล 
ภาครัฐและภาษีของประชาชน แต่กลบัไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมผูผ้ลิต เชิงสังคมก็อาจจะกล่าวไดว้า่ระบบ
ของไทยเป็นระบบท่ีเป็นมิตรต่อผูผ้ลิต ผูบ้ริโภคมากกวา่ภาครัฐและผูท่ี้แกปั้ญหาดา้นขยะหรือผูผ้ลกัดนัการ   
รีไซเคิล ตวัอยา่งของความไดเ้ปรียบและเสียเปรียบจากระบบท่ีไม่สมดุลน้ีส่งผลต่อความย ัง่ยืนของชุมชน
รวมถึงประสิทธิภาพในการพฒันาสินคา้ท่ีย ัง่ยนื  

 การวิเคราะห์มุมมองเพียงด้านใดเพียงด้านหน่ึงไม่เพียงพอท่ีจะเห็นผลกระทบท่ีแทจ้ริงของมนั 
ยกตวัอยา่งเช่นระบบท่ีมีประสิทธิภาพกบัส่ิงแวดลอ้ม แต่ไม่มีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจหรือเชิงพานิชยอ่ม
ไม่เป็นระบบท่ีย ัง่ยืน ในทางกลบักนัถึงแมว้่าจะเป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจและพานิชก็ตามแต่ขาด
ความเป็นมิตรต่อสังคม สุขภาพและส่ิงแวดลอ้มก็ไม่ไดเ้ป็นระบบท่ีย ัง่ยืนเช่นกนั ส่ิงท่ีส าคญัคือตอ้งสามารถ
จดัการกบัความสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 วตัถุประสงค์ในการวิเคราะห์เป็นในลกัษณะบูรณาการจากมุมมองของผู ้มีประสบการณ์ในเชิง
สังคม การจดัการบริหารประเทศและนโยบายจากหลายประเทศทัว่โลก น าความรู้และประสบการณ์ตรง 
ขอ้มูลการวเิคราะห์ตลาดของสถาบนัชั้นน าของโลก กอปรกบัความเป็นนกัวิเคราะห์ มาวิเคราะห์สังคมไทย
และทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการปรับปรุงแนวคิดระบบการแยกขยะให้ดีข้ึน และมีประสิทธิผล วิเคราะห์ระบบ
ในประเทศไทยกบัระบบของท่ีสังคมท่ีประสบความส าเร็จแลว้ในการจดัการปัญหาขยะจากประเทศในกลุ่ม
สแกนดิเนเวีย เพื่อให้มีความสอดคลอ้งระหวา่งวิธีการและการน าไปใชใ้นการแกปั้ญหา เพื่อประโยชน์ใน
การวางกลยุทธ์ การออกแบบรูปแบบโครงสร้างโครงการและผลิตภณัฑ์ รวมถึงเคร่ืองมือท่ีดีตอบสนองต่อ
ผูบ้ริโภคไดดี้กวา่โรงการขยะสามถงัและโรงการรณรงคส์ร้างจิตส านึกต่าง ๆ ท่ีไม่เกิดผล 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 เพื่อมุ่งเนน้ไปท่ีการพฒันาผลิตภณัฑเ์พื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมไทย ในเบ้ืองตน้มุ่งเนน้
เฉพาะในเร่ืองขวดพลาสติก PET การรีไซเคิลและการก าจดัขยะ ความเขา้ใจพื้นฐานของระบบขวด PET   
ไทยบทบงัคบัใหมี้ส่วนร่วมของกฎหมายผลิตภณัฑพ์ลาสติกอ่ืน ๆ และขยะประเภทอ่ืนไม่รวมอยูใ่นขอบเขต
ของระบบ 
 
ผลการวจัิย 

 การศึกษาน้ีเพื่อจดัตั้งโครงการลดปริมาณขยะทิ้งรวม ดว้ยการแยกขยะท่ีมีประสิทธิผลและออกแบบ
ทางแกปั้ญหา เป็นการวิเคราะห์ในลกัษณะบูรณาการระบบการเลือกท่ีดีท่ีสุดในการสร้างทางออกท่ีดีท่ีสุดท่ี
ท าให้สังคมไทยดีข้ึน โดยการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระบบการจดัการในประเทศในยุโรปกลุ่มประเทศ
สแกนดิเนเวียวิเคราะห์วิถีชีวิตและการตอบสนองต่อการรณรงค์ การตอบสนองของคนในสังคมไทย การ
จดัการแกปั้ญหาขยะในแต่ละประเทศมีการกระจายในระบบการจดัการวงจรขวด PET ส่วนใหญ่เป็นไปใน
รูปของอุตสาหกรรมข้ึนอยู่กบัระบบการมดัจ าขวดท่ีผูบ้ริโภคจะช าระค่ามดัจ าขวดให้ร้านคา้ปลีกเม่ือซ้ือ
สินคา้ และไดรั้บค่ามดัจ าคืนเม่ือน าขวดไปคืนท่ีเคร่ืองรับซ้ือขวด ในขณะเดียวกนัในหลายประเทศใชร้ะบบ
การคืนแบบใหเ้ปล่า ประเทศไทยใชร้ะบบรับซ้ือคืนตามมูลค่าวสัดุโดยไม่มีค่ามดัจ าขวด 
 กระบวนการวิเคราะห์ลดปริมาณขยะทิ้งรวมโดยการแยกขยะ เลือกท่ีจะมุ่งเน้นท่ีกลุ่มบรรจุภณัฑ์
เคร่ืองด่ืม การคดัแยกขวดจะมีความเป็นไปได้สูงข้ึนอยู่กบัสามส่วน ผูบ้ริโภคในเขตเทศบาลเมือง ผูผ้ลิต
เคร่ืองด่ืมบรรจุขวดเชิงอุตสาหกรรมและผูผ้ลิตอุตสาหกรรมรีไซเคิลพลาสติก ให้สามารถบรรลุความ
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รับผิดชอบของพวกเขาในการระบุชนิด รับซ้ือและยินดีท่ีจะมีความรับผิดชอบในการจดัเก็บค่ามดัจ าขวด 
เรียงล าดบัจากผูบ้ริโภคถึงโรงงานผูผ้ลิตขวด รวมถึงการสนบัสนุนการรีไซเคิล  

 จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมของคนในสังคมไทย มีความแตกต่างกนัในดา้นความ
เขา้ใจ การปฏิบติัจริงในการแยกขยะ และผลกระทบทางราคาการขายสินคา้ ท่ีจะส่งผลแตกต่างกนัในการน า
เทคโนโลยีจากประเทศอ่ืน หรือการแกปั้ญหาของสังคมอ่ืนมาใชโ้ดยตรงต่อสังคมไทยในดา้นส่ิงแวดลอ้ม
การลดการบริโภคจะน าสู่การลดลงของแหล่งท่ีมาขยะ แต่ในขณะท่ีปัญหาสาธารณสุข ปัจจยัพื้นฐานเร่ืองน ้ า
ด่ืมสะอาดตามระบบท่อประปายงัคงเป็นปัญหา การลดลงของการบริโภคน ้าจากขวดจึงยงัไม่ส าริดผลได ้
ขวด PET ในอุตสาหกรรมน ้ าด่ืมในประเทศไทยน ามาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2530 ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรม
การด่ืมน ้ าฝน หรือน ้ ากรองน ้ าประปาสั่งน ้ าขวดแก้ว มาเป็นการบริโภคเคร่ืองด่ืมบรรจุขวดเป็นวงกวา้ง             
การเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วในการบริโภคของขวด ท าให้อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุในขวด PET อย่าง
แพร่หลาย 

 การขายการบริโภคการบนัทึกรวมของน ้ าด่ืมบรรจุขวดไดใ้นไทยในปี พ.ศ. 2559 มูลค่า 3 หม่ืน       
2 พนัลา้นบาท (บริษทั เสริมสุข จ ากดั, 2559) มูลค่ารวมเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด 225,000-230,000 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นปริมาณ 8,500-8,600 ลา้นลิตรต่อปี (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2559) 
 

 
 

ภาพ 1  แสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนแบ่งการตลาดของเคร่ืองด่ืมบรรจุขวด 
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ภาพ 2  วงจรชีวติของขวด PET เช่ือมต่อกบัการรีไซเคิลในประเทศไทย 
 
 การไหลของวสัดุขวด PET สามารถแบ่งออกเป็นสามกลุ่ม กระบวนการผลิตขวด ระบบการบริโภค
และการน ากลบัไปใชใ้หม่ ยงัไม่มีการแทรกแซงในระบบ 
 การแยกประเภทพลาสติกในโรงงานรีไซเคิลขวด PET และผลิตภณัฑ์ในหมวดน้ีขยะจะถูกแยก
ออกเป็นช้ิน ๆ แยกฝาฉลากหลอดและส่ิงอ่ืน ๆ ออกจากกนัโดยการลอยตวัในน ้ าเพื่อท่ีให้ไดแ้ต่ขยะ PET          
ท่ีใชใ้นการรีไซเคิลและแปรรูปเป็นแผน่พลาสติก PET ต่อไป 
 ส่ิงแวดลอ้มในการวิเคราะห์ระบบจะมุ่งเนน้ไปท่ีผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มข้ึนอยูก่บัการไหลของ
ขยะจากเมือง และการวิเคราะห์สถานการณ์ขยะท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเช่ือมโยงและสนับสนุนสาเหตุของปัญหา
ปัจจุบนั ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการเผาหรือฝังกลบขวด PETรวมกบัขยะมูลฝอยการใชพ้ลงังานการ
ปล่อยมลพิษมลพิษทางน ้ า ทางดิน สุขอนามยัส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและมุมมองการขนส่ง
ขยะจากเมืองสู่ท่ีถมขยะและโรงเผาขยะ 
 ระบบส่ิงแวดลอ้มของไทยส าหรับขวด PET ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มดา้นการลดปริมาณขยะจาก
ตน้แหล่งและการกูคื้นปริมาณของเสีย PET การน ากลบัไปใชใ้หม่เป็นพื้นท่ีท่ีส าคญัท่ีสุดในล าดบัชั้นของ
การบ าบดัหลงัจากการใชว้ตัถุดิบ รองจากการลดการใชท่ี้จะช่วยลดของเสียและมลภาวะท่ีแหล่งท่ีมาก่อนท่ี
ขวดจะถูกผลิตข้ึน  
 การกระตุน้การรีไซเคิลทางหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมาก คือ การบงัคบัใชม้าตรการมดัจ าขวด
และมีอตัราการฟ้ืนตวัเร็วหลงัจากบงัคบัใช ้ประเทศไทยเคยใชม้าตรการน้ีมาแลว้ในภาคเอกชนกบัการมดัจ า
ขวดแก้วและสามารถแลกคืนไดจ้ากร้านท่ีซ้ือตั้งแต่ก่อนยุคปี พ.ศ. 2520 ปรากฏว่า ระบบการมดัจ าไดรั้บ
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ความร่วมมืออยา่งดีและไดรั้บการยอมรับจากผูบ้ริโภคโดยไม่มีมาตรการจากภาครัฐเขา้มาบงัคบั มาตรการน้ี
ช่วยลงการใชแ้กว้จากทรายแหล่งท่ีมาและน าขวดกลบัไปใชใ้หม่อยา่งมาก 

 ส าหรับโครงการน้ี เป้าหมายของการกูคื้น PET ตั้งเป้าท่ีประสบความส าเร็จให้มีการน าไปใชใ้หม่         
ท่ีอตัราเพิ่มข้ึนสู่ 90%  

 ดา้นบงัคบัใชร้ะบบการมดัจ าในประเทศไทยเป็นเร่ืองลึกซ้ึงทั้งส าหรับร้านคา้ยอ่ยและอุตสาหกรรม
ใหญ่ การเรียกร้องจากการกลวัเสียประโยชน์ดา้นส่วนแบ่งตลาดจากมาตรการมดัจ าขวด และขอใช้อ านาจ
เงินจากธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อรองให้อยู่นอกระบบ รวมถึงความตอ้งการความช่วยเหลือด้าน
ระบบการมดัจ าส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพราะอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการเขา้สู่ตลาดหรือการจดัการ
การไหลของเงินส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

 ระบบท่ีแนะน าในเบ้ืองตน้จะใชใ้นพฒันาระบบการน าขวดบรรจุภณัฑ์กลบัคืนอยา่งมีประสิทธิผล
อยา่งย ัง่ยืน ส่งผลบวกต่อทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มเศรษฐกิจและสังคมมุมมองระบบกฎหมายไทยท่ีไม่มีการระบุ
การน ากลบัไปใชใ้หม่ และมีช่องว่างเก่ียวขอ้งกบัขวด PET หากรัฐบาลไทยสามารถก าหนดอตัราเป้าหมาย        
รีไซเคิลเพื่อให้อุตสาหกรรมสร้างวิธีการดว้ยตวัเองและจดัการระบบการผลิตภายใตค้วามรับผิดชอบของ
ตวัเองก็จะเป็นแนวทางท่ีเพิ่มความสมดุลระหวา่งเศรษฐกิจและสังคมได ้

 การมุ่งแกท่ี้ระบบน ้ ากรองช่วยให้ลดการซ้ือน้าด่ืมบรรจุขวด ระบบควบคุมการสะสมของเสียจาก
อตัราการรีไซเคิลและใชท้รัพยากรไดสู้ง การตอบสนองความรับผิดชอบของคนในสังคมเป็นตวัแปลส าคญั 
อย่างไรก็ตามอตัราการรีไซเคิลในประเทศไทยอยู่ในระดับต ่า น่ีเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะกระตุ้นให้ผูบ้ริโภค
สามารถเร่ิมท่ีจะลงมือนบัหน่ึงกบัการรีไซเคิลท่ีสะดวกและท าได้จริงการปรับปรุงการท างานของการรับ           
ซ้ือของเก่า 

 ขวดเปล่าท่ีทิ้งรวมไปกบัขยะในครัวเรือนอ่ืน ๆ เม่ือผูบ้ริโภคทิ้งรวมในขยะวงจรวสัดุจบส้ินสุดท่ี
การเผาหรือฝังกลบ ไม่เกิดประโยชน์ แต่หากเพิ่มการรับซ้ือขวดโดยตรงจากผูบ้ริโภคเพื่อจดัการแยกขยะจาก
ตน้ทาง รับซ้ือขยะรีไซเคิลในวงกวา้งข้ึน เขา้ถึงไดส้ะดวกข้ึน ทนัสมยัต่อวิถีชีวิตข้ึน แลว้ให้การแยกทิ้งขวด
หรือไม่ข้ึนอยูก่บัการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 
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การจัดการธุรกจิเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ กรณศึีกษา: เซอร์วสิอพาร์ทเมนท์ 
ส าหรับคนต่างชาติชาวญีปุ่่ นในประเทศไทย 

SERVICED APARTMENT BUSINESS MANAGEMENT A CASE STUDY OF 
JAPANESE EXPATRIATE SERVICED APARTMENT IN THAILAND 

 

วเิชียร เลิศโภคานนท ์
 
บทคัดย่อ 
 วตัถุประสงค์การศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการการจดัการธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์
ตั้งแต่การลงทุน การวางแผนและการบริหารธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ซ่ึงจะท าให้ผูส้นใจสามารถน าผล
การศึกษาไปใช้ในการตดัสินใจในลงทุน ธุรกิจน้ีมีรายได้ท่ีค่อนข้างมัน่คงและมีความเส่ียงต ่าเน่ืองจาก
ปัจจุบนัมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ซ่ึงต้องมี
พนกังานชาวต่างประเทศเขา้มาท างานในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก อีกทั้งยงัมีความพร้อมในการจ่ายค่า
เช่าท่ีพกัในอตัราค่าเช่าท่ีสูง จึงท าใหธุ้รกิจเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทข์ยายตวัอยา่งรวดเร็ว 
 วิธีการด าเนินการศึกษา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ประกอบการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ท่ีมี
ประสบการณ์ และมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีเป็นาชาวญ่ีปุ่นเท่านั้น รวมทั้งท าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ
จากเอกสารวิชาการ การสัมมนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ วารสารการธนาคาร และเอกสารการฝึกอบรม
ทางดา้นอสังหาริมทรัพย ์ อีกทั้งศึกษาขอ้มูลจ านวนคนต่างดา้วท่ีไดรั้บอนุญาตท างานในประเทศไทย  
 ผลการศึกษาสามารถสรุปขั้นตอนกระบวนการจดัการเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ออกได้เป็น 4 ระยะ  
ระยะแรกท าการศึกษาและการท าการตดัสินใจ ขั้นตอนน้ีใชเ้วลา 3 ถึง 6 เดือน โดยเร่ิมจากการส ารวจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ซ่ึงตอ้งท าการตดัสินใจเก่ียวกบั การก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย การเลือกท าเล
ท่ีตั้ ง การก าหนดแนวคิดธุรกิจ เพื่อน าไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและวิเคราะห์อตัรา
ผลตอบแทนการลงทุนเพื่อการตดัสินใจท่ีจะลงทุนหรือระงบัการลงทุน ระยะท่ีสอง เป็นการลงทุนและ           
การก่อสร้าง ขั้นตอนน้ีใช้เวลา 1.5 ปี ถึง 4 ปี ข้ึนอยู่กบัขนาดของอาคาร เป็นการจดัเตรียมท่ีดิน ออกแบบ 
และขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รวมทั้งการหาแหล่งเงินทุน และการก่อสร้างอาคาร ระยะท่ีสามการจดั
เตรียมการด าเนินงาน ซ่ึงจะใชเ้วลา 6 ถึง 12 เดือน เพื่อท าการจดัเตรียมแผนการตลาด การจดัเตรียมทีมงาน
จดัโครงสร้างองค์กรและรับพนกังาน เพื่อเตรียมพร้อมการด าเนินงาน ระยะท่ีส่ี ระยะสุดทา้ย การเร่ิมการ 
ด าเนินงานการบริหารอาคารท่ีตอ้งให้ทนักบัระยะเวลาท่ีมีการปรับเปล่ียนต าแหน่งงานของชาวญ่ีปุ่นท่ีจะมี
รอบระยะการเปล่ียนยา้ยต าแหน่งงานในทุกปี 
ค าส าคัญ: (1) เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์(2) อสังหาริมทรัพย ์
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ABSTRACT 
 The objective of this study is to study the  process of serviced apartment management. It is the 
one opportunity for the investors to invest in real estate investment, since this business is a stable income 
and low risk. A lot of foreign investment in Thailand bring the foreign engineers and specialists come to 
Thailand. These foreign workers has ability to pay high rate for rental accommodation, this factor pursue 
service apartment growth rapidly. 
 In this study, the deep interviews method are using with the entrepreneurs of serviced apartment 
who have fullfill of experiences especially focus on Japanese customers. In addition, secondary data from 
academics papers, real estate seminars, journals of banking, and training materials on the real estate 
business are investigated in this study. Furthermore, also the data of foreigner workers permission to work 
in Thailand from department of labor. 
 The result of study are as follows. The serviced apartment management process could be separate 
into 4 steps. The first step is study and make decision, this step take about 3-6 months, starting from 
market survey and market situation analysis, deciding target customer, location and business concept for 
studying the feasibility of project and analyzing the return of investment to make a decision to invest or 
hold investment. The second step is the investment and construction, this step might be required 1.5 to 4 
years to prepare land, design and apply for building permission, as well as, financing for investment. The 
third step, preparation of the operations, this step takes 6 to 12 months for prepare a marketing plan and 
forming the operation team as well as organizational structure including staff. The forth step is starting the 
building operation. It must be prepared to keep pace with time to adjust the position of the Japanese 
customers to move or change positions in each year. 
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บทน า 
 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์(real estate business) ในประเทศไทยเป็นธุรกิจหน่ึงท่ีมีอตัราการเจริญเติบโต
ค่อนขา้งดี และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผูป้ระกอบการไดเ้ป็นอยา่งดี จึงเป็นธุรกิจท่ีมีผูป้ระกอบการ
รายใหม ่ๆ เขา้มาสู่ธุรกิจน้ีมากข้ึน ธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์บ่งแยกออกเป็นหลายประเภท ไม่วา่จะเป็นการท า
ธุรกิจซ้ือขายท่ีดิน การให้เช่าท่ีดิน การสร้างบา้นขาย เช่นบา้นเด่ียว บา้นแฝด อาคารพาณิชย ์ทาวน์เฮา้ส์ 
(town house ) การสร้างคอนโดมิเนียม (condominium) บา้นเช่า โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์อพาร์ทเมน้ท ์
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ศูนยก์ารคา้ คอมมูนิต้ีมอลล์ (community mall) โรงงานให้เช่า คลงัสินคา้ให้เช่า ส านกังานให้เช่า (office 
building) และอ่ืน ๆ อีกมาก 
 เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทเ์ป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพยป์ระเภทหน่ึงท่ีน่าสนใจ และเป็นแหล่งสะสมความ
มัง่คัง่ของผูท่ี้ตอ้งการเก็บสะสมทรัพยสิ์นท่ีค่อนขา้งมัน่คง เป็นท่ีนิยมของผูมี้ฐานะดี หรือผูท่ี้ตอ้งการสร้าง
ความมัง่คัง่ (wealth) ให้กบัตนเอง รวมทั้งเป็นแหล่งลงทุนอีกแหล่งหน่ึงของผูท่ี้ตอ้งการหาผลตอบแทนการ
ลงทุนท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี ซ่ึงเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ต์ก็เป็นทรัพยสิ์นท่ีมีรายได้ประจ าจากค่าเช่าท่ีเก็บจาก
ผูใ้ชบ้ริการ และยงัไดรั้บผลตอบแทนจากมูลค่าเพิ่มของทรัพยสิ์น (capital gain) ทั้งมูลค่าท่ีดินท่ีเพิ่มข้ึนและ
ค่าก่อสร้างท่ียิง่วนัก็ยิง่เพิ่มสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ ท าใหเ้ซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทท่ี์สร้างมาแลว้มีมูลค่าเพิ่มข้ึน ปัจจุบนั
เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ในประเทศไทยมีผูเ้ช่าทั้งท่ีเป็นชาวไทยท่ีพอมีฐานะ และชาวต่างประเทศท่ีเขา้มา
ท างานและชาวต่างประเทศในวยัเกษียณอายุ (retirement age) ท่ีเขา้มาอยู่อาศยัในประเทศไทย แมค้่าเช่า
เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์จะมีราคาค่าเช่าค่อนขา้งสูง แต่ผูเ้ช่าจะได้ท่ีอยู่อาศยัท่ี สะดวกสบาย อยู่ในท าเลท่ีดี       
มีความปลอดภยัสูง พร้อมทั้งยงัมีการใหบ้ริการท่ีดีและมีการบริการท่ีหลากหลาย  
 
ความหมายของเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 
 อพาร์ทเมน้ท ์(apartments) หมายถึง อาคารท่ีอยูอ่าศยั ท่ีมีการแบ่งห้องพกัเป็นหน่วยอยู่อาศยัหลาย
หน่วย เพื่อการใหเ้ช่า แต่ละหน่วยอาจจะมีการแบ่งเป็นห้อง ตั้งแต่เป็นห้องเดียวอเนกประสงค ์(studio room) 
หรือมี 1 ห้องนอน หรือมีหลายห้องนอน ตั้งแต่ 2, 3 และ 4 ห้องนอน ทั้งน้ีข้ึนกบัระดบัคุณภาพ หรือระดบั
ของราคาค่าเช่า แต่ละหน่วยท่ีอยูอ่าศยัจะมีหอ้งน ้าและครัวเป็นพื้นฐาน 
 อพาร์ทเมน้ทอ์าจเป็นเพียงหอ้งโล่งท่ีไร้การตกแต่ง หรือมีการตกแต่ง พร้อมเฟอร์นิเจอร์พื้นฐาน เช่น 
ตู ้เตียง พร้อมติดเคร่ืองปรับอากาศ หรือจะมีส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ ในห้อง เช่น ตูเ้ยน็ เคร่ืองเล่นวีซีดี 
ครัวพร้อมอุปกรณ์ เคร่ืองท าน ้ าร้อน-น ้ าอุ่น เคเบิลทีวี หรือาจมีท่ีจอดรถเป็นตน้ แต่จะไม่มีการให้บริการ
ภายในหอ้งพกั โดยมีส่ิงอ านวยความสะดวกในระดบัท่ีจ ากดั 
 Serviced apartment is a fully furnished apartment available for both short-term as well as long-
term stays, providing all the hotel-like amenities, such as having room service, a fitness center, a laundry 
room, and/or a rec room. Most of them are equipped with full kitchens, Wi-Fi and washer & dryers inside.  
 “เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์” (serviced apartments) หมายถึง อพาร์ทเมน้ทท่ี์มีเฟอร์นิเจอร์ตบแต่งให้เช่า
ทั้งระยะสั้ นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการให้บริการต่าง ๆ มีท่ีจอดรถและมีส่ิงอ านวยความสะดวกสบาย
(facilities & amenities) ให้การบริการคลา้ยกบัโรงแรม เช่น มีสระวา่ยน ้ า ห้องฟิตเนส บริการซกัรีด บริการ
ท าความสะอาดหอ้งพกั มีโทรทศัน์วงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภยั 24 ชัว่โมง เป็นตน้ ยิ่งมีส่ิงอ านวย
ความสะดวกสบายและบริการเพิ่มเติมมากข้ึนเพียงใด ราคาค่าเช่าก็จะยิง่สูงข้ึนเพียงนั้น เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท์
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อาจมีท าเลท่ีตั้งอยูใ่นกลางเมือง ใกลศู้นยก์ารคา้ ยา่นธุรกิจหรืออยูใ่นยา่นชุมชนแถบชานเมือง หรือเป็นยา่น
นิคมอุตสาหกรรม  
 
ข้ันตอนของการจัดการธุรกจิเซอร์วสิอพาร์ทเม้นท์ 
 การจะเลือกลงทุนในธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ผูล้งทุนจะตอ้งด าเนินการตามกระบวนการจดัการ     
ท่ีมีอยู ่4 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 1. ระยะแรก ขั้นตอนของการศึกษาและการท าการตดัสินใจจะใชเ้วลาประมาณ 3-6 เดือน 
  1.1 ส ารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเซอร์วิสอพาร์ทเมนต ์(market survey) ท าการส ารวจ
จ านวนเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทท่ี์เปิดให้บริการ จ านวนห้องพกัท่ีมีให้บริการและความตอ้งการในตลาดในเขต
พื้นท่ีใดพื้นท่ีหน่ึงท่ีจะท าการศึกษา เช่น กรุงเทพมหานคร เพื่อส ารวจหาสภาพการแข่งขนัในตลาด อตัรา           
ค่าเช่าต่อตารางเมตร ลักษณะของการให้บริการ ส่ิงอ านวยความสะดวกข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้เป็น
แนวทางเพื่อเลือกรูปแบบการพฒันาโครงการ ซ่ึงตอ้งส ารวจทั้งจ  านวนความตอ้งการห้องพกัแต่ละประเภท
ในตลาด (demand) และจ านวนห้องพกัแต่ละประเภทท่ีเปิดให้บริการแล้วรวมทั้งท่ีก าลงัอยู่ในระหว่าง
ก่อสร้าง (supply) ในตลาด จะท าให้ทราบถึงแนวโน้มสภาพการแข่งขนัและความต้องการของตลาด          
ในเบ้ืองตน้ดว้ย 
  1.2 การวิเคราะห์การลงทุนและการตดัสินใจหลังจากส ารวจสภาพแวดล้อมและวิเคราะห์
สถานการณ์ตลาดแล้วก็จะเข้าสู่การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ของการพฒันาโครงการ
เซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์ซ่ึงจะตอ้งท าการตดัสินใจเบ้ืองตน้ 3 ประการซ่ึงประกอบดว้ย 
   1.2.1 การเลือกลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย (target market) ธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่า รายได้
หลกั ก็คือ ค่าเช่า เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมีตน้ทุนสูงจากการท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนท่ีสูง ดงันั้น ค่าเช่าก็จะมีราคาท่ี
ค่อนขา้งสูงตามไปดว้ย ดงันั้น กลุ่มลูกคา้เป้าหมายท่ีจะเป็นผูเ้ช่าก็จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้ง ซ่ึงส่วนใหญ่
แลว้ก็จะเป็นชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาท างานหรือเขา้มาอยูอ่าศยัในประเทศไทย และคนไทยท่ีมีรายไดสู้งการ
ตดัสินใจเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายก็เพื่อท่ีจะได้ศึกษาหาท าเลท่ีตั้ งของโครงการให้สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยทัว่ไปแลว้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของเซอร์วิสอพาสทเ์มน้ทม์กัจะเป็นกลุ่ม
พนักงานบริษทัธุรกิจท่ีเป็นคนต่างชาติท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย ซ่ึงจ าเป็นตอ้งหาท่ีอยู่อาศยั ส่วน           
คนไทยเองท่ีเช่าเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทก์็มกัจะเป็นผูท่ี้ตอ้งการท่ีอยู่ชัว่คราวและมีฐานะดี แต่บา้นอยู่อาศยัอยู่
ห่างไกลท่ีท างาน เช่นผูบ้ริหาร แพทย ์ 
  จากขอ้มูลการออกใบอนุญาติท างานให้กบัชาวต่างประเทศในประเทศไทยของ กระทรวง
แรงงาน พบวา่ชาวต่างประเทศท่ีไดรั้บใบอนุญาติท างานจากกระทรวงแรงงานใน 5 ปีท่ีผา่นมา (ยกเวน้กลุ่ม
อาเช่ียน) มีดงัน้ี 
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ตาราง 1  จ านวนคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท างานคงเหลือท่ัวราชอาณาจักร 

ปี พ.ศ. ญ่ีปุ่น จีน อินเดีย องักฤษ อเมริกา เกาหลีใต ้
2554 25,894 9,618 8,546 9,061 7,398 3,357 
2555 29,770 12,010 9,284 9,815 8,200 3,502 
2556 3,5539 15,154 10,767 10,959 9,292 4,301 
2557 35,456 16,595 11,009 10,703 8,617 5,767 
2558 36,666 18,812 11,964 10,784 8,775 6,065 
ท่ีมา. จาก กระทรวงแรงงาน กรมการจดัหางาน ส านกับริหารแรงงานต่างดา้ว (2559) 
 
 จากขอ้มูลขา้งตน้จะเห็นวา่ชาวญ่ีปุ่นไดรั้บใบอนุญาตท างานในประเทศไทยมากท่ีสุด 
และมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนตามแนวโน้มของการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึน ดงันั้น หากเลือกตลาดเป้าหมายมุ่งตลาด
เฉพาะส่วน (Nitch market) แลว้ กลุ่มต่างชาติชาวญ่ีปุ่นน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีน่าสนใจท่ีสุด เน่ืองจากเป็น
กลุ่มต่างชาติท่ีมีรายไดสู้ง และมีจ านวนท่ีมากท่ีสุดและยงัมีแนวโนม้ท่ีจะมีแรงงานชาวญ่ีปุ่นเขา้มาท างานใน
ประเทศไทยเพิ่มมากข้ึนตามแนวโน้มการลงทุนของชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทยท่ีเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี ยงัไม่รวมถึง
ชาวญ่ีปุ่นท่ีอยูใ่นวยัเกษียณ ท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย เพื่อหนีอากาศหนาวและลดค่าใชจ่้าย เน่ืองจาก
ประเทศไทยมีค่าครองชีพท่ีต ่ากว่าท่ีญ่ีปุ่น และชาวญ่ีปุ่นสามารถใช้เงินบ านาญ (pension) ท่ีไดรั้บไดอ้ย่าง            
ไม่ยากล าบาก ดงันั้น ในการศึกษาคร้ังน้ีจึงมุ่งลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเป็นชาวญ่ีปุ่น 
  1.2.2 การเลือกท าเลท่ีตั้ง (location) ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นหวัใจของเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์ก็คือ 
ท าเล, ท าเล และ ท าเล ผูจ้ะบอกไดว้า่ท่ีดินท่ีจะเป็นท่ีตั้งของเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ท ์หรือจุดท่ีก าลงัจะไปลงทุน
นั้นเป็นท าเลท่ีดี ก็คือ ลูกคา้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายนัน่เองส าหรับผูล้งทุนมือใหม่ก็ให้ดูจากอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีอยู่
ก่อนในละแวกนั้นเป็นเกณฑ ์กลุ่มลูกคา้เป้าหมายจะผกูกบัท าเลท่ีตั้ง  
 ฉะนั้น การเลือกท าเลท่ีตั้งก็จะแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ีมีท่ีดินอยูแ่ลว้สนใจอยากจะน าท่ีดินท่ี
มีอยูม่าประกอบการฯ กบักรณีท่ียงัไม่มีท่ีดินเลยแต่อยากจะลงทุนซ้ือท่ีดินมาเพื่อประกอบการฯ 
 กรณีแรก มีท่ีดินอยูแ่ลว้สนใจอยากจะน าท่ีดินท่ีมีอยูม่าลงทุนประกอบการฯ กรณีน้ีคงตอ้งไปส ารวจ
วา่บริเวณใกลเ้คียงมีเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทเ์ปิดใหบ้ริการแลว้หรือยงั และลูกคา้ท่ีมีอยูเ่ป็นกลุ่มไหน เพื่อจะได้
ศึกษาหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายว่าควรเป็นใคร หากยงัไม่มีใครเปิดเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ในบริเวณพื้นท่ี
ใกลเ้คียงเลย ก็ตอ้งส ารวจต่อไปวา่ พื้นท่ีบริเวณดงักล่าวมีสถานท่ีท างานหรือมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
(เช่น ซุปเปอร์มาเก็ต ห้างสรรพสินคา้ รถไฟฟ้า รถไฟใตดิ้น โรงเรียน โรงพยาบาล) ส าหรับคนต่างชาติ
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หรือไม่ ถา้มีก็ท  าให้สามารถท่ีจะท าการศึกษาต่อไปได ้ซ่ึงหากตดัสินใจลงทุน การท าการตลาดจะค่อนขา้ง
เป็นการตลาดเชิงรุกซ่ึงก็จะมีความเส่ียงกวา่ท าเลท่ีลูกคา้ตอ้งการ เพราะเป็นการสร้างตลาดข้ึนมาใหม่  
 กรณีท่ีสอง ยงัไม่มีท่ีดิน แต่สนใจอยากจะลงทุน กรณีน้ีคงตอ้งไปส ารวจมีเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทเ์ปิด
ให้บริการในพื้นท่ีใดบา้ง และลูกคา้ท่ีมีอยู่เป็นกลุ่มไหน เพื่อจะไดศึ้กษาหาลูกคา้กลุ่มเป้าหมาย ผูส้นใจใน
การลงทุนตอ้งก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายให้ชดัเจน ก่อนจะเลือกท าเลท่ีตั้งเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไดอ้ย่างถูกตอ้ง ส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นชาว
ญ่ีปุ่นแลว้ ยา่นสาธร สวนพลู คลองเตย ถนนสุขุมและในซอยต่าง ๆ ของถนนสุขุมวิท พระโขนง เพชรบุรี
(ย่านอโศก) และบริเวณใกลเ้คียงจะเป็นแหล่งท่ีคนญ่ีปุ่นนิยมอยู่อาศยัมากท่ีสุด เพราะใกล้สถานทูตญ่ีปุ่น 
ใกลโ้รงเรียนไทย-ญ่ีปุ่น  
   1.2.3 ก าหนดแนวคิดธุรกิจ (business concept) เป็นการเร่ิมตน้ในการวางแผนการลงทุนและ
การหารายได ้จะหารายไดจ้ากค่าเช่าหอ้งพกัอยา่งเดียว หรือจะหารายไดอ่ื้นเสริม เช่น แบ่งพื้นท่ีเช่าให้ร้านคา้ 
หรือมินิมาร์ท การขายบริการอ่ืน ๆ เช่น ซักรีด ฯลฯ นอกจากได้รายได้เพิ่มเติมแล้ว ยงัเป็นการเพิ่มการ
บริการและอ านวยความสะดวกใหก้บัลูกคา้ จะท าให้หาลูกคา้ไดง่้ายข้ึนดว้ย ในการสร้างอาคาร ตอ้งก าหนด
รูปแบบอาคาร ขนาดห้องพกั จ านวนห้องพกัของห้องพกัแต่ละขนาด รูปแบบห้องพกั การตบแต่งภายใน 
การติดตั้ งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกและเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในห้องพัก การบริการท่ีจะให้กับลูกค้า                       
ลว้นแลว้แต่เป็นท่ีมาของรายไดท่ี้จะไดรั้บ และรายจ่ายท่ีจะเกิดข้ึนจากการก าหนดส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ี 
 การศึกษาความเป็นไปได ้(feasibility Study) และวเิคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
 1. ผูล้งทุนจะตอ้งท าการประมาณการรายได ้จากค่าเช่า ค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า ค่าซกัรีด ค่าบริการอ่ืน ๆ 
รวมทั้งรายไดอ่ื้น ๆ เช่น การขายรายการโทรทศัน์ญ่ีปุ่น หนงัสือพิมพญ่ี์ปุ่น เป็นตน้ 
 2. ประมาณการรายจ่ายในการลงทุนทั้งหมด ดอกเบ้ีย ภาษีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
ค่าจา้งแรงงาน ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ ค่านายหนา้ตวัแทนจ าหน่าย ค่าใชจ่้าย
ในการท าการตลาดอ่ืน ๆ รวมทั้งค่าใชจ่้ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา และปรับปรุงหอ้งพกัท่ีจะเกิดข้ึน  
 3. ท าการศึกษาผลตอบแทนการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนเพื่อท าการตดัสินใจต่อไป ซ่ึงในขั้นน้ีจะ
ส้ินสุดดว้ยการตดัสินใจในขั้นสุดทา้ยว่าจะลงทุนหรือระงบัการลงทุน ซ่ึงอตัราผลตอบแทนของเซอร์วิส   
อพาร์ทเมน้ท์ท่ีผูป้ระกอบการฯยอมรับใน ปี 2558 จะอยู่ท่ี 6-8% ต่อปี (มูลนิธิประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่ง-
ประเทศไทย, 2558) 
 2. ระยะท่ี 2 ระยะการลงทุนและการก่อสร้าง (investment & construction) จะใช้เวลาประมาณ               
1.5-4 ปี ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดและความสูงของอาคาร 
  2.1 การจดัหาหรือจดัเตรียมท่ีดิน เม่ือท าการตดัสินใจการลงทุนแลว้ ผูล้งทุนก็ตอ้งด าเนินการ
ลงทุนจดัหาซ้ือท่ีดิน หรือจดัเตรียมท่ีดินท่ีมีอยูเ่พื่อการด าเนินการเตรียมการก่อสร้าง  
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  2.2 ออกแบบและขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเม่ือท าการตดัสินลงทุนและท าการซ้ือท่ีดินในท าเล
ท่ีตอ้งการแล้ว ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งหาบริษทัออกแบบท่ีมีประสบการณ์ในการออกแบบอาอาคารเซอร์วิส  
อพาร์ทเมน้ท ์หรือโรงแรมมาแลว้ เพื่อจะไดไ้ม่เกิดความผดิพลาดในการออกแบบ และเสียเวลากบัการแกไ้ข
ระหว่างการก่อสร้างโดยเฉพาะอาคารท่ีมีขนาดพื้นท่ีก่อสร้างเกิน 4,000 ตารางเมตร จะต้องยื่นแบบ             
ขออนุญาตการก่อสร้างจากคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติก่อน ซ่ึงตอ้งเสียเวลาในส่วนน้ีไม่น้อยกว่า        
6 เดือน ข้ึนไป จึงจ าเป็นจะต้องท าการว่าจ้างบริษทัท่ีปรึกษาในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมตั้งแต่ขั้นตอนของ             
การออกแบบ การยืน่ค  าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกบัคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เม่ือไดรั้บอนุญาต
แลว้จ่ึงค่อยยืน่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกบัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
   การออกแบบตอ้งเนน้ไปท่ีความตอ้งการของกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย หากเป็นกลุ่มเป้าหมายชาว
ญ่ีปุ่น จ าเป็นตอ้งศึกษาถึงวฒันธรรมพื้นฐานของการอยูอ่าศยัของชาวญ่ีปุ่นก่อน เช่นพื้นห้องพกัท่ีอยูอ่าศยั
จะตอ้งสูงกวา่พื้นทางเดิน หรือทางเขา้ห้องพกั เพื่อป้องกนัฝุ่ นหรือขยะท่ีติดมากบัรองเทา้ปลิวเขา้พื้นท่ีพกั 
หรือส้วมตอ้งไม่รวมอยูใ่นหอ้งน ้า เน่ืองจากกล่ินจะรบกวนในตอนอาบน ้า โดยเฉพาะวฒันธรรมชาวญ่ีปุ่นจะ
ชอบนอนแช่น้าร้อน (OFURO) หลงัอาบน ้ าเสร็จเพื่อการผ่อนคลาย ฉะนั้นก็จ  าเป็นจะตอ้งแยกส้วมออกมา
จากห้องอาบน ้ า ซ่ึงส้วมก็จะเป็นพื้นท่ีแห้ง (dry zone) ไม่เปียกน ้ า เท่ากบัว่าตอ้งไม่มีสายฉีดช าระในส้วม           
แต่จะใชอุ้ปกรณ์ฝาฉีดช าระแทน เป็นตน้ 
  2.3 การหาแหล่งเงินทุน การลงทุนท าธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์จะตอ้งใช้เงินทุนจ านวนมาก
เน่ืองจากการลงทุนเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ตอ้งซ้ือทั้งท่ีดิน และก่อสร้างอาคารพร้อมตบแต่งติดตั้งอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ซ่ึงต้องใช้เงินทุนท่ีจ านวนมาก ดงันั้น จึงจ าเป็นท่ีจะต้องหาแหล่งเงินกู้จาก
สถาบนัการเงินเขา้มาสนบัสนุน ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ สถาบนัการเงินก็จะให้กูป้ระมาณ 60-70 %ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ระยะเวลาผ่อนคืนเงินกูป้ระมาณ 15 ปี ผูล้งทุนจ าเป็นตอ้งอาศยัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินมาพฒันา
โครงการ ตอ้งจดัท าแผนธุรกิจเสนอให้สถาบนัการเงินพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ นอกจากผลการศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการแลว้ ยงัตอ้งจดัท างบกระแสเงินสด (cash flow) เสนอให้สถาบนัการเงินพิจารณา
ประกอบพร้อมกนัไปดว้ย 
  2.4 การก่อสร้างอาคาร เม่ือโครงการไดรั้บใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร และไดรั้บอนุมติัวงเงินกู้
จากสถาบนัการเงินแลว้ ก็จะเขา้สู่การเตรียมการก่อสร้างอาคาร เร่ิมตน้ดว้ยการวา่จา้งบริษทัท่ีปรึกษาดา้นการ
ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร (Quantity Serveyor--QS) เข้ามาเพื่อช่วยให้ค  าแนะน าในการประมูลการ
ก่อสร้าง เปิดให้มีการประมูลแข่งขนัเสนอราคาค่าก่อสร้าง ท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบการก่อสร้างจะเป็น
ผูจ้ดัท าเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ของการก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้าง ระยะเวลา รวมถึงควบคุมตน้ทุน
การก่อสร้างเพื่อไม่ใหง้บประมาณค่าก่อสร้างบานปลาย เน่ืองจากการก่อสร้างอาคารจ าเป็นตอ้งวา่จา้งบริษทั
ผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคารท่ีมีประสบการณ์เขา้มารับผดิชอบด าเนินการ บริษทัท่ีปรึกษาดา้นการตรวจสอบการ
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ก่อสร้างอาคารจะเป็นผูติ้ดต่อบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างท่ีมีประสบการณ์ให้เขา้มาประมูล เพื่อท าการคดัเลือก
และต่อรองราคา นอกจากน้ี ยงัช่วยท าหนา้ท่ีคดัเลือกบริษทัควบคุมงานก่อสร้าง (construction management) 
ท่ีจะท าหน้าท่ีควบคุมตรวจสอบผูรั้บเหมาในการก่อสร้างโดยมีวิศวกรเข้าตรวจสอบท่ีหน้างานตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 
 3. ระยะท่ี 3 ระยะการจดัเตรียมการด าเนินงาน จะใช้เวลาประมาณ 6 -12 เดือน ล่วงหน้าก่อนเปิด
ด าเนินงาน ซ่ึงสามารถด าเนินการในระหว่างท่ีท าการก่อสร้างพร้อมกนัไปไดก้ารจดัเตรียมแผนการตลาด
และการสร้างทีมงานก็ตอ้งเร่ิมด าเนินการเพื่อท าให้การด าเนินงานเกิดความต่อเน่ืองและสามารถด าเนินงาน
โดยไม่ติดขดั 
  3.1 การจดัเตรียมแผนการตลาด 
   การก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมาย เน่ืองจากกรณีศึกษาน้ีไดก้ าหนดกลุ่มตลาดเป้าหมายเป็นชาว
ญ่ีปุ่น หากยงัไม่มีท่ีดินก็ ตอ้งหาซ้ือท่ีดินเพื่อน ามาก่อสร้างอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ดงันั้น ความยากจึง
ไปอยู่ ท่ีการหาซ้ือท่ีดินในท าเลท่ีต้องการและซ้ือได้ในราคาท่ีย ังสามารถน ามาสร้างอาคารเพื่อหา
ผลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุนได ้ท าเลท่ีตั้งแต่ละแห่งมีชาวต่างประเทศท่ีจะเขา้เลือกไปอยูแ่ตกต่างกนั 
เช่นชาวญ่ีปุ่นเลือกท่ีจะอยู่ในย่านสุขุมวิท ชาวจีนเลือกท่ีจะอยู่ในย่านห้วยขวาง เป็นต้น เน่ืองจากค่าเช่า
เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทมี์ราคาสูง ในการเลือกกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดส าหรับธุรกิจเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท ์     
ผูเ้ช่าท่ีจะมีก าลงัความสามารถในการจ่ายค่าเช่าท่ีสูงก็จะเป็นชาวต่างประเทศท่ีเขา้มาท างานในประเทศไทย
และมีรายไดสู้ง หรือคนไทยท่ีมีรายไดสู้ง เช่น ผูบ้ริหาร แพทย ์วิศวกร ท่ีมีรายไดสู้ง กลุ่มคนเหล่าน้ีตอ้งการ
ความสะดวกสบาย ปลอดภยั ส่วนใหญ่การเลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมายผูล้งทุนส่วนใหญ่จะใชเ้กณฑร์ายไดห้รือ
งบประมาณค่าเช่าบา้นเป็นเกณฑใ์นการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงก็จะไดก้ลุ่มลูกคา้ท่ีหลากหลายเช้ือชาติซ่ึง
มีวฒันธรรมการอยู่อาศยัท่ีแตกต่างกัน อาจจะมีทั้งลูกค้าท่ีเป็นชาวอเมริกัน อังกฤษ อินเดีย ญ่ีปุ่น จีน              
อยูร่่วมกนั ซ่ึงอาจน ามาซ่ึงความปัญหาในภายหลงัได ้ 
   การก าหนดส่วนประสมทางการตลาด (marketing mix’s) 
   1. รูปแบบหอ้งพกัและการบริการ (product & service) 
    รูปแบบของห้องพกั จะเป็นห้องพกัท่ีมีห้องนอน ห้องน ้ า และครัวพร้อมอุปกรณ์การท า
ครัว อยู่ในแต่ละห้องพกั มุ่งเน้นความสวยงามและทนัสมยั เคร่ืองใช้อ านวยความสะดวกภายในห้องและ
เฟอร์นิเจอร์จะตอ้งเป็นรุ่นใหม่ ทนัสมยั เพื่อใหมี้ความแตกต่างจากอาคารอ่ืน ท าใหเ้กิดความจูงใจลูกคา้ผูเ้ช่า 
การบริการจะเป็นแบบให้บริการครบถ้วนทุกอย่าง( Full Serviced) หรือจะเป็นการให้บริการพื้นฐาน
บางส่วน (partial Serviced) และใหลู้กคา้สามารถเลือกซ้ือเพิ่มไดต้ามตอ้งการ ซ่ึงจะมีผลต่อการก าหนดราคา
ค่าเช่าดว้ย 
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   2. การก าหนดราคาค่าเช่า (pricing) ส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์เม้นท์ เกรดเอค่าเช่าต่อ
เดือนเฉล่ียตารางเมตร ละประมาณ 900-1,100 บาทหรือมากกวา่ ส่วนเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ทเ์มน้ท ์เกรดบีใน
กรุงเทพมหานครค่าเช่าต่อ เดือนเฉล่ียตารางเมตรละ ประมาณ 850-900 บาท ผูล้งทุนพึงหาขอ้มูลตลาดของ          
คู่แข่งขนัในบริเวณใกลเ้คียงอยูเ่สมอ เพื่อการพิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีเหมาะสม เช่น อาจมีการปรับข้ึนมากกวา่
ของคู่แข่งได้หากความตอ้งการเช่ามีสูง และอาคารของตนมีคุณสมบติัต่าง ๆ ท่ีดีกว่าคู่แข่ง เช่น เร่ืองของ
ท าเลท่ีตั้ ง สภาพแวดล้อมชุมชนท่ีดีคุณภาพของอาคาร ความใหม่ ขนาดห้อง การตกแต่งระดบัของการ
ใหบ้ริการ ความสะดวกในการเขา้ออกถนนท่ีจอดรถเพียงพอมีส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ มากกวา่แลว้ยงั
อาจก าหนดตามระยะเวลาของการเช่าดว้ยคือยิง่เช่านานค่าเช่าต่อเดือนก็จะถูกลง 

   3. ท าเลท่ีตั้ง (location) และช่องทางการจดัจ าหน่าย (channel of distribution) 
    ท าเลท่ีตั้งจะเหมาะสมกบักลุ่มลูกคา้เป้าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกนัไป ราคาค่าเช่าของ 
อพาร์ทเมน้ทจ์ะข้ึนกบัราคาท่ีดินและท าเลท่ีตั้งดว้ยตวัอยา่งเช่นพื้นท่ียา่นใกลห้้างสรรพสินคา้เอ็มโพเร่ียมซ่ึง
มีสถานีรถไฟฟ้าอยูติ่ดกบัหา้งฯดว้ย เหมาะส าหรับอาคารเซอร์วสิอพาร์ทเมน้ทค์่าเช่าสูงระดบัเกรดเอ หากอยู่
ในซอยสุขุมวิท ท่ีมีขนาดซอยเล็ก ก็เหมาะส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์เกรดบี หากออกไปอยู่รอบนอกใจ
กลางเมือง เช่นยา่นถนนบางนาตราดตอนตน้ อาจจะเหมาะสมกบัเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท่ีมีราคาถูกกว่าท่ีอยู ่         
ในใจกลางเมือง ช่องทางการจดัจ าหน่ายผูท่ี้จะเขา้มาเป็นคนกลางในการเช่ือมต่อถึงลูกคา้กลุ่มเป้าหมายชาว
ญ่ีปุ่น ก็คือ ตวัแทนจ าหน่ายเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ (serviced apartment agency) ซ่ึงปัจจุบนัมีผูเ้ปิดด าเนินการ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายฯ ในกรุงเทพมหานครมากกว่า 50 ราย ซ่ึงท าให้ผูล้งทุนไม่ตอ้งห่วงเร่ืองการติดต่อกบั
ลูกคา้ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ตวัแทนจ าหน่ายเหล่าน้ีจะขอค่าบริการในการแนะน าลูกคา้เท่ากบัค่าเช่า 1 
เดือน ส าหรับสัญญาเช่า 1 ปี 
   4. การส่งเสริมและการส่ือสารการตลาด (promotion & marketing communication) 
    การจดัการส่งเสริมการตลาด โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการก็จะใชก้ารให้ส่วนลด การลดราคา 
หรือ การแถมการใหบ้ริการเพิ่มเติม เช่นซกัรีดฟรี ใชอิ้นเตอร์เน็ตฟรี เป็นตน้  
    ส่วนการส่ือสารการตลาดส าหรับเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ส าหรับชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงปัจจุบนั
สามารถใชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาดได ้ทั้งการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์หาลูกคา้ผา่นส่ือต่าง ๆ เช่น 
หนงัสือพิมพญ่ี์ปุ่นท่ีจ าหน่ายในประเทศไทย (Yomidori Shimbun, Bangkok Chuo) เอกสารหรือโบร์ชวัร์
โฆษณาแจกฟรี (free paper) วารสารสมาคมญ่ีปุ่น เป็นตน้  
    การจดัการบุคลากรผูใ้ห้บริการ (people) การฝีกอบรมพนกังานผูใ้ห้บริการให้เป็นผูท่ี้ยิม้
แยม้ รู้จกัทกัทายลูกคา้ โดยทกัทายเป็นภาษาญ่ีปุ่นง่าย ๆ เป็นประจ า ก็จะท าให้ลูกคา้เกิดความคุน้เคยและ
ไวว้างใจ การอบรมพนกังานทุกคนเป็นคนท่ีมีจิตวิญญาณของการให้บริการ (service mild) กระตือรือร้นท่ี
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จะเรียนรู้ส่ิงใหม ่ๆ โดยเฉพาะวฒันธรรมการอยูอ่าศยัของชาวญ่ีปุ่น เพราะพนกังานท่ีให้บริการจะพบเจอกบั
ลูกคา้เป็นประจ า บ่อยคร้ัง  
   5. กระบวนการให้บริการ (process) เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นชาวญ่ีปุ่น ดังนั้ น
กระบวนการให้บริการก็จะตอ้งเป็นไปตามวฒันธรรมของชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงมุ่งบริการท่ีส าคญั 2 ประการ คือ 
สะอาด รวดเร็ว การให้บริการต้องมุ่งเน้นความสะอาดให้มากท่ีสุด ทุกส่วนของห้องพกัต้องสะอาด
ตลอดเวลา นอกจากน้ียงัตอ้งมีการใหบ้ริการท่ีรวดเร็วเม่ือมีการร้องขอใหบ้ริการหรือเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
   6. สภาพแวดลอ้มหรือบรรยากาศในอาคาร (physical evidence) โดยทัว่ไปแลว้ชาวญ่ีปุ่นจะ
เป็นผูท่ี้ใหเ้กียรติบุคคลอ่ืนเป็นอยา่งมาก เคารพสิทธิของผูอ่ื้น ดงันั้น การจดัสถานท่ีโดยพื้นท่ีสวนกลางควร
จดัออกแบบใหแ้ยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกนั เช่น กั้นแบ่งพื้นท่ีส าหรับผูใ้หญ่ และพื้นท่ี
ส าหรับเด็ก ตอ้งมีแสงสวา่งในบริเวณโดยรอบและภายในอาคาร เนน้แสงสวา่งให้มาก โดยเฉพาะแสงสีขาว 
(cool white) ตบแต่งพื้นท่ีโดยรอบใหมี้บรรยากาศเป็นธรรมชาติและมุ่งเนน้ความปลอดภยัของผูอ้ยูอ่าศยัเป็น
ส าคัญ ทั้ งเร่ืองของการมีพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอดเวลา มีกล้องวงจรปิดทุกจุดในอาคาร 
ทางเขา้ออกตอ้งเป็นระบบปิด  
  3.2 การจดัเตรียมทีมงาน ในขั้นตอนน้ีเป็นการจดัเตรียมโครงสร้างองคก์รและการรับพนกังาน
และหาผู ้มีประสบการณ์เข้ามาร่วมท างาน ทั้ งงานด้านงานบัญชี-การเงิน การตลาดและงานขาย 
ผูป้ระกอบการซ่ึงยงัไม่มีประสบการณ์ควรให้พิจารณาจดัหาท่ีปรึกษาท่ีมีความช านาญเขา้มารองรับเพื่อลด
การสูญเสียโดยไม่จ  าเป็น นอกจากน้ี การรับพนักงานด้านปฏิบติัการการให้บริการต่าง ๆ ในอาคาร เช่น
พนกังานท าความสะอาด พนกังานใหซ่้อมบ ารุง พนกังานตอ้นรับ ก็ตอ้งเตรียมการ ท าการฝึกอบรม เพื่อให้มี
ความพร้อมในการให้บริการ หากเป็นอาคารขนาดเล็ก ก็อาจใช้พนักงานท าหน้าท่ีในหลายต าแหน่งได ้
ส าหรับอาคารขนาดใหญ่ตอ้งใช้พนักงานจ านวนมาก และตอ้งมีพนักงานหมุนเวียนให้บริการตลอด 24 
ชัว่โมง 
 4. ระยะท่ี 4 ระยะการเร่ิมการด าเนินงาน  
  การบริหารอาคารภายหลังการก่อสร้างเสร็จ เจ้าของเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ต้องพร้อมเปิด
ด าเนินการทนัทีและจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะตอ้งรีบจดัการหาผูเ้ช่าให้เขา้มาเช่าพกัอาศยัให้ไดเ้ร็วและมากท่ีสุด
เท่าท่ีจะท าได ้เพราะเวลาท่ีผา่นพน้ไปโดยไม่มีผูพ้กัอาศยั ก็คือ การเสียโอกาสท่ีผา่นพน้ไปแลว้ ไม่สามารถท่ี
จะเอากลบัคืนมาไดอี้กการด าเนินการเปิดให้บริการอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ตอ้งมุ่งให้มีคุณภาพการ
บริการท่ีดีแก่ผูเ้ช่า  พนักงานทุกคนต้องพร้อมให้บริการ ชุดเคร่ืองแบบพนักงานต้องพร้อมและสะอาด
เรียบร้อย  การบริการด้านการท าความสะอาดห้องพกั พื้นท่ีส่วนกลาง สระน ้ า สวน ลานจอดรถ พื้นท่ี
สันทนาการ การซ่อมบ ารุง ทั้งงานระบบไฟฟ้า ประปา เคร่ืองปรับอากาศ และงานดา้นสถาปัตยกรรม ดา้น
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การรักษาความปลอดภยั ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ตอ้งพร้อมตอ้นรับลูกคา้ การตอ้นรับ การพาชมห้องตวัอยา่ง 
การใหบ้ริการรถรับส่ง   
  งานบางประเภท ผูป้ระกอบการอาจวา่จา้งผูป้ระกอบการภายนอก (outsource) ท่ีมีความช านาญ
การ มีประสบการณ์ เขา้มารองรับเพื่อลดความเส่ียงในการพฒันาโครงการจะเกิดประสิทธิภาพมากกวา่ เช่น 
การรักษาความปลอดภยั การท าความสะอาดในพื้นท่ีส่วนกลาง เป็นตน้ 
  ส าหรับระยะท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการเปิดอาคารรับลูกคา้ชาวญ่ีปุ่นเขา้พกัอาศยัควรเป็น
ระยะเวลาช่วงตน้ปีของทุกปี เน่ืองจากปีงบประมาณการปรับเปล่ียนต าแหน่งงานของชาวญ่ีปุ่น ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและบริษทัเอกชน จะเร่ิมตั้งแต่เดือน เมษายนของทุกปี ดงันั้นก่อนส้ินปีงบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ 
ท่ีจะมีการสับเปล่ียนต าแหน่งงาน ก็จะให้พนกังานท่ีตอ้งยา้ยท่ีท างานไปส ารวจหาท่ีพกัในต่างประเทศได้
ล่วงหน้า แล้วไปเร่ิมงานใหม่ได้ในเดือนเมษายนของทุกปี ดงันั้นหากสามารถเปิดให้ชมห้องตวัอย่างได้
ล่วงหน้า 1-3 เดือน ก็จะท าให้มีโอกาสไดข้ายห้องพกัไดท้นัเวลา แต่หากพลาดโอกาสน้ีไปแลว้ ก็อาจจะมี
ลูกคา้บา้งประปรายจากผูท่ี้เคยอยูอ่าศยัในประเทศไทยมาแลว้ตอ้งการยา้ยท่ีพกัอาศยั หรือไม่ก็ตอ้งไปรอรอบ
การเปล่ียนยา้ยยอ่ยท่ีจะมีข้ึนอีกคร้ังในเดือนตุลาคมของทุกปี ซ่ึงมีปริมาณไม่มาก 
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การจัดการภาพลกัษณ์ด้านการตลาดของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลติภัณฑ์ 
MANAGEMENT OF MARKETING IMAGE OF THE ONE-TAMBON- 

ONE-PRODUCT PROJECT 
 

ปิยะฉตัร จารุธีรศานต ์ 
ปริญญาภรณ์  ชแสงสุข  

 
บทคัดย่อ 
 การจัดการภาพลักษณ์ด้านการตลาดของโครงการหน่ึงโครงการหน่ึงต าบล  หน่ึงผลิตภัณฑ ์                    
มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการจัดการภาพลักษณ์ด้านการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบล                     
หน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อเสนอแนวทางการเสริมสร้างการจดัการภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริโภคสินคา้ของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ทัว่ประเทศไทย 
ท่ีไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (sample random sampling) โดยก าหนดโควตา กลุ่มตวัอยา่งให้ไดเ้ท่ากบัจ านวน 
400 คน เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance--ANOVA) และทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวิธี LSD (Fisher Least-Significant Difference) ผลการวิจยัพบวา่ เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อภาพลกัษณ์ด้านการตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 อายุท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ด้านการตลาด ไม่แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.210 รายได้ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.022 ความสนใจในสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ี
แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
 
ค าส าคัญ: (1) การจดัการภาพลกัษณ์ดา้นการตลาด (2) หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 
Abstract 
 Management of marketing image of the One-Tambon-One-Product (OTOP) project has an 
objective to study the factors that affect the marketing image of the OTOP goods in order to propose an 
approach to strengthen the management of their marketing images. Subjects included consumers of OTOP 
goods throughout Thailand obtained from simple random sampling with a quota of 400 people. The tools 
for researching were questionnaires. The statistics including percentage, average, standard deviation, 
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analysis of variance (ANOVA) were used in this research and LSD (Fisher Least-Significant Difference) 
was used to compare the differences in pairs. The results showed that different opinions on marketing 
image were found by different sexes with a Sig. of 0.036. No difference on marketing image with a Sig. of 
0.210 was found for different age. Difference in income caused a difference in marketing image with               
a Sig. of 0.022. Difference in product interests showed different opinions on the marketing image with              
a Sig. of 0.000. Finally, different distribution channels had different opinions on marketing image with               
a Sig. equals to 0.000. 
 
Keywords: Management of Marketing Image, One-Tambon-One-Product Project 
 
บทน า 
 สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (One Tambon One Product--OTOP) ในประเทศไทย ส่วนใหญ่
เป็นผลผลิตท่ีมาจากธรรมชาติ ซ่ึงมีความส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรท่ีมีอยูจ่  านวนมากน้ีน ามา
แปรรูปตามภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของแต่ละภาค รัฐบาลไดผ้ลกัดนัใหสิ้นคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ มีคุณภาพ
มากข้ึน โดยเนน้จุดเด่นความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถ่ิน ถือเป็นการบูรณาการ
ภูมิปัญญาเดิมแลว้ต่อยอดดว้ยวิทยาการสมยัใหม่ ท าให้สามารถจ าหน่ายไดท้ั้งตลาดภายในและต่างประเทศ 
(บุริม โอทกานนท์, วรรณพร เจริญวนิชชากร, จาฏุพจัน์ คงธนารัตน์, ณัฐกานต ์จนัทรอ าไพวงศ ์ปรารถนา          
ติสวสัด์ิ น ้ าทิพย ์เน่ืองกล่ิน และศิวนาถ พิเชียรกาญจน, 2556, หนา้ 7) ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์ชุมชนเขา้สู่ตลาด
มากมาย รัฐบาลยงัคงส่งเสริมและสนบัสนุน OTOP ทุกดา้นโดยเฉพาะดา้นการตลาด เพื่อเปิดโอกาสให ้
OTOP ประสบความส าเร็จก็มีมากยิง่ข้ึน (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, 2548, หนา้ 1) 
 อย่างไรก็ตาม สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ บางส่วนยงัไม่เป็นท่ีรู้จกัอยา่งแพร่หลาย เน่ืองจาก
คุณภาพและราคาของสินคา้ ความยากง่ายในการหาซ้ือสินคา้ ตลอดจน การพฒันาท่ีไม่จริงจงัของคนในกลุ่ม 
OTOP เอง และสินค้าหรือบริการท่ีมีความเป็นนวตักรรมมีจ านวนน้อย ส่วนใหญ่มกัจะเกิดจากการ
ลอกเลียนแบบกนั นอกจากนั้น ปัญหาท่ีส าคญัในการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขนัเพื่อการส่งออก คือ ปัญหาดา้นการผลิต ปัญหาดา้นบรรจุภณัฑ์ ปัญหาดา้นการตลาด สินคา้ OTOP 
ไม่มีการพฒันารูปแบบของบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ไม่ไดรั้บรองมาตรฐาน และช่องทางการจ าหน่ายท่ียงัมี
จ  ากดั (ธนัยมยั เจียรกุล, 2557, หนา้ 180) สินคา้ประเภทอาหารการกินท่ีส่วนใหญ่ยงัผลิตคลา้ยคลึงกนัแบบ
ไม่ไดมี้การวางแผนการตลาด เม่ือถึงเวลาก็มาจ าหน่ายแข่งขนักนั ตลอดจนสินคา้ประเภทจกัสานท่ีหาความ
แตกต่างกนัค่อนขา้งยาก ดงันั้นผูผ้ลิตจ าเป็นตอ้งดึงเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินมาอยูบ่นผลิตภณัฑ์ของตนให้ได ้ไม่วา่
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จะเป็นวตัถุดิบหรือขั้นตอนการผลิต หรือเร่ืองราวความเป็นมาท่ีพอจะน ามาเป็นจุดขายได ้(กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2548, หนา้ 2) 
 หวัใจส าคญัของความส าเร็จในการขายและการบริการนั้น อยูท่ี่การเขา้ถึงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
เร่ิมตั้งแต่การวางแผนทางการตลาด การใช้กลยุทธ์การตลาด ตลอดจนการควบคุมและประเมินผลทางการ
ตลาด ความโดดเด่นของผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP ท่ีปรากฏข้ึนในใจของผูบ้ริโภค ตอ้งเป็นภาพท่ีส่ือสารให้
ผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือสินคา้ได้ ผูป้ระกอบการ OTOP จึงตอ้งเขา้ใจความตอ้งการ ความรู้สึกนึกคิดของ
ผูบ้ริโภคให้ชดัเจน ภาพท่ีปรากฏข้ึนในใจของผูบ้ริโภคหรือภาพลกัษณ์น้ีจะตอ้งมีความคงทนถาวร ซ่ึงอาจ
ตอ้งใชค้วามพยายามอยา่งต่อเน่ืองท่ีผูป้ระกอบการ OTOP ตอ้งส่ือสารออกไปให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยหาวิธี
ท่ีท าให้ผูบ้ริโภคเกิดประสบการณ์ตรง และประสบการณ์ทางออ้ม ท่ีท าให้เกิดความรู้สึก ความรู้ ความเช่ือ 
จนมีภาพลกัษณ์ท่ีดีอยา่งถาวรต่อผลิตภณัฑสิ์นคา้ OTOP 
 จากประเด็นท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ีเป็นปัญหาท่ีน่าสนใจว่า ผูป้ระกอบการ OTOP ควรท าอย่างไร
เพื่อให้ผูบ้ริโภคคนไทยมีภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผลิตภณัฑ์สินคา้ OTOP และผูป้ระกอบการ OTOP จะพฒันา
สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ของตนอย่างไรให้สอดคล้องกบัภาพลกัษณ์ท่ีดีในสายตาลูกคา้ อีกทั้งยงั
สามารถแข่งขนัเพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้ดา้นคุณภาพ (quality) และการบริการ (service) จน
กลายเป็นสินคา้ท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรือจุดยืน (position)ไวไ้ด ้ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาวิจยัเร่ือง 
การจดัการภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์มุ่งศึกษาภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือ
บริการ (Product/Service Image) เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารภาพลกัษณ์ของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ อนัเป็นรากฐานความมัน่คงของเกษตรกรไทยให้ไดรั้บความสนใจจากสาธารณชน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑป์ระสบความส าเร็จมากข้ึน 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. ศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อการจดัการภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 2. เสนอแนวทางการเสริมสร้างการจัดการภาพลักษณ์ด้านการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบล           
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นประชากรและพื้นท่ีในการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคยใช้สินคา้และบริการของหน่ึง
ต าบลหน่ึง ผลิตภณัฑ ์
 2. ขอบเขตดา้นเวลาท่ีศึกษา คือ ช่วงเวลาท่ีท าการเก็บขอ้มูล นบัตั้งแต่ไดรั้บการอนุมติัท าโครงการ
อยา่งเป็นทางการ เป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปี 
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 3. ขอบเขตด้านเน้ือหา คือ ข้อมูลทัว่ไปของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ แนวคิดและ
แนวทางในการบริหารภาพลักษณ์ แนวทางปฏิบัติส าหรับผูป้ระกอบการ ส่วนประสมการตลาดและ                
ตราสินคา้ และแนวคิดการรับรู้และการส่ือสาร 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1. เพศ อายุ รายได้ ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อภาพลักษณ์ด้านการตลาดของสินค้าหน่ึงต าบล                
หน่ึงผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
 2. ความสนใจสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ และช่องทางการซ้ือสินคา้ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑแ์ตกต่างกนั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OTOP) หมายถึง ผลิตภณัฑ์และบริการท่ีประชาชนในแต่ละ
ทอ้งถ่ินไดจ้ดัท าข้ึนและด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั เพื่อจ าหน่ายใหก้บัประชาชนทัว่ไป 
 ภาพลกัษณ์ของสินคา้หรือบริการ (Product/Service Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของลูกคา้
ชาวไทยท่ีมีต่อสินคา้หรือบริการทุกชนิดและทุกตรายีห่อ้ท่ีอยูภ่ายใตโ้ครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 ภาพลกัษณ์ท่ีมีต่อตราสินคา้ (Brand Image) หมายถึง ภาพท่ีเกิดข้ึนในใจของลูกคา้ชาวไทย ท่ีมีต่อ
ตราสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ อนัเป็นสัญลกัษณ์ท่ีถ่ายทอดถึงคุณลกัษณะ คุณประโยชน์ ความเช่ือ 
และคุณค่าท่ีมีมาตรฐาน ซ่ึงท าใหลู้กคา้ชาวไทยรู้สึกวา่มีความแตกต่างจากสินคา้อ่ืน 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เพื่อทราบปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 2. เพื่อใหไ้ดแ้นวทางการเสริมสร้างภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 โครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ เร่ิมมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 มีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างงานและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชน ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินและการ
พฒันาทรัพยากรมนุษย ์ส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ของชุมชน อนัเป็นการสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้
เขม้แข็ง โดยภาครัฐสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี ความรู้สมยัใหม่ ทุน การบริหารจดัการ และเช่ือมโยงสินคา้
จากชุมชนไปสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (กรมพฒันาชุมชน, 2552, หน้า 1) ส านักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (2558, หน้า 33-34) ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหา อุปสรรคหลกั พบว่า ส่วนใหญ่สินค้าขาด
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เอกลกัษณ์ การลอกเลียนแบบสินค้าและการขาดองค์ความรู้ในการออกแบบสินคา้และกระบวนการผลิต 
ปัจจุบนัผูป้ระกอบการโดยเฉพาะกลุ่มสินคา้ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั อาจไดรั้บผลกระทบจากคู่แข่งในตลาด
อาเซียน ท่ีน าสินคา้มาวางจ าหน่ายในประเทศไทย ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถเลือกบริโภคสินคา้ท่ีหลากหลาย
และมีอ านาจในการต่อรองเร่ืองราคา (ยุทธศกัด์ิ สุภสร, 2558, หนา้ 1-2) แต่ก็เป็นโอกาสขยายตลาดไปยงั
ประเทศเพื่อนบา้นไดม้ากข้ึน (ยทุธศกัด์ิ สุภสร, 2558, หนา้ 1-2; พทัธนนัท ์ปานมัน่, 2555, หนา้ 2) 
 สายพิณ เชิงเชาว ์(2558, หนา้ 1) และ Maguire (2007, p. 2) กล่าววา่ ภาพลกัษณ์เป็นส่ิงท่ีมองไม่เห็น
เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคล ก่อตวัข้ึนในจิตใตส้ านึกดว้ยตวัของบุคคลเอง โดยการจินตนาการ เน่ืองจาก
ภาพลกัษณ์เป็นภาพท่ีเกิดข้ึนในจิตใจจึงเปล่ียนแปลงไดต้ามสถานการณ์ ภาพลกัษณ์ท่ีเสียไปแลว้แกไ้ขยาก
และตกทอดถึงสมาชิกรุ่นหลงัได ้ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการสร้างภาพไม่วา่จะเป็นการโฆษณาหรือเทคนิคทาง
การตลาดจะเกิดและสลายเร็วกวา่ภาพลกัษณ์ท่ีเกิดจากการผลงานอนัเป็นรูปธรรม 
 จากค าภาษาองักฤษว่า Image ยงัอธิบายไดว้่า ภาพลกัษณ์เก่ียวขอ้งกบัสถาบนั องค์กร ผูบ้ริหาร               
การกระท าต่อผูบ้ริโภค ความดีความงาม จริยธรรมและบุคลากรขององคก์ร (จินตวีร์ เกษมศุข, 2558, หนา้ 1; 
ชยัเสฏฐ ์พรหมศรี, 2550, หนา้ 1; Blanshard, 2014, p. 271) 
 ธเนศ ศิริกิจ (2558, หน้า 2-3) กล่าวว่า ธรรมชาติของภาพลักษณ์ คือ การรับรู้ท่ีเกิดจากทั้ ง
ประสบการณ์ตรง ภาพลกัษณ์ท่ีมีอยูใ่นใจแลว้ตามธรรมชาติถึงจะไม่สร้างก็มีอยู่ เช่น ชอบสินคา้ท่ีผลิตจาก
วสัดุธรรมชาติ ชอบอาหารทานเล่นท่ีท ามาจากธญัพืชและไม่มีรสหวาน ภาพลกัษณ์เปล่ียนแปลงได ้ไม่ย ัง่ยืน 
และสร้างข้ึนได้ด้วยการประชาสัมพนัธ์ สรุปได้ว่า ภาพลักษณ์มีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับทศันคติ 
ความรู้สึก ความพอใจ ไม่พอใจ ความประทบัใจ ภาพลกัษณ์จึงมีแนวโนม้ไปตามทิศทางของความรู้ ความ
เขา้ใจ ขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีไดรั้บรู้ ตามระดบัความรู้สึกนึกคิดท่ีไม่สามารถมองเห็นได ้และตีความออกมาเป็น
พฤติกรรมท่ีมีต่อสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 การสร้างภาพลกัษณ์ช่วยใหลู้กคา้ตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการไดง่้ายข้ึน ภาพลกัษณ์เกิดข้ึนไดใ้น 2 
ลกัษณะ คือ เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติจากสภาพแวดลอ้ม และเกิดข้ึนจากกระบวนการสร้างภาพลกัษณ์ตามท่ี
องค์กรตอ้งการจะให้เป็น เน่ืองจากภาพลกัษณ์เกิดข้ึนจากขอ้เท็จจริงท่ีบุคคลรับรู้แล้วประมวลผลจนเกิด
พฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงต่อสินคา้ ดงันั้น ขอ้มูลท่ีบุคคลไดรั้บรู้นั้นตอ้งสามารถสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง
แม่นย  า มีความต่อเน่ืองจนท าให้เกิดการตดัสินใจท่ีดีต่อองค์กร ไดภ้าพลกัษณ์ท่ีพึงประสงค์ จึงไม่ใช่การ
สร้างภาพ เช่น ใช้การโฆษณาชวนเช่ือท่ีไม่ค  านึงขอ้เท็จจริง ดงันั้นการสร้างภาพลกัษณ์ตอ้งมีการวางแผน
และมีล าดบัขั้นตอนท่ีชดัเจน ตลอดจนเนน้การส่ือสารสองทางท่ีองคก์รรับรู้วา่ลูกคา้รับรู้อะไร มีความรู้สึก
อย่างไรต่อเคร่ืองมือและเน้ือหาท่ีองค์กรส่ือออกไป (รังสรรค์ ศรีหนู, 2556, หน้า 43; ธเนศ ศิริกิจ, 2558, 
หนา้ 3) ดงันั้น การสร้างภาพลกัษณ์จ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการสร้างภาพตามขอ้เท็จจริง น าเสนอเร่ืองราว      
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ท่ีดี ๆ เก่ียวกบัองคก์รให้คนไดม้องเห็น ตลอดจนตอ้งให้กลุ่มเป้าหมายมีประสบการณ์ตรงท่ีดีต่อสินคา้และ
บริการ ตอ้งท าใหก้ลุ่มเป้าหมายเช่ือถือวางใจในความสม ่าเสมอของคุณภาพสินคา้และบริการท่ีน าเสนอ 
 ผูป้ระกอบการตอ้งคน้หาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาปรับสู่สากล (Local Yet Global) เช่น ปรับ
รูปแบบสินคา้ให้สวยงามตามหลกัการตลาด ท่ียงัคงทรงคุณค่าทางวฒันธรรมแต่เป็นนวตักรรมท่ีเหมาะกบั
กลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย ก็จะเกิดการซ้ือขายแลกเปล่ียนสินคา้ เพื่อให้ผูผ้ลิตเกิดรายไดท่ี้สามารถพึ่งตนเองได ้
(self reliance) แลว้ถ่ายทอดความรู้สู่ผูอ่ื้นอนัเป็นการสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(human resource 
development) ให้สามารถพึ่งตนเองได ้และรวมกลุ่มเครือข่ายชุมชน (community cluster) ให้เขม้แข็ง 
ผูป้ระกอบการและชุมชนก็เติบโตอยา่งย ัง่ยนื ทั้งหมดน้ีเป็นวงจรของกระบวนการคิดและลงมือท า (กรมการ
พฒันาชุมชน (2552, หนา้ 1) และอุทยั ทองเดช (2558, หนา้ 3-5) 
 ภายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และส่ิงแวดลอ้มท่ีซบัซ้อนและสับสนวุน่วาย 
ผูป้ระกอบการตอ้งมีแนวคิดการบริหารงานท่ีชาญฉลาด พร้อมท่ีจะต่อสู้และมองอนาคตให้ง่าย ยกตวัอยา่ง
บริบทและมุมมองท่ีอาจช่วยให้การสร้างภาพลกัษณ์ของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์บรรลุผลส าเร็จได ้
(Bernstein, 2015, p. 1) ตวัอย่างเช่น การใช้อินเตอร์เน็ต ให้ความส าคญักบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ทบทวน
จุดอ่อนจุดแข็งเพื่อการพฒันา ภาวะผูน้ ากับส่ิงท่ีได้เรียนรู้ น าเสนอนวตักรรม (innovation) เพื่อการ
เจริญเติบโตมากกวา่การลากยาว 
 Neil H. Borden น าเสนอวา่ ส่วนประสมทางการตลาดมีองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ การวางแผน 
ราคา ตราสินคา้ ช่องทางการกระจายสินคา้ การขายผา่นบุคคล การโฆษณา การส่งเสริมการขาย บรรจุภณัฑ ์
การจดัวางสินคา้ การให้บริการ การเคล่ือนยา้ยสินคา้ ตลอดจนการคน้หาความจริงและการวิเคราะห์ ต่อมา 
E. Jerome McCarthy ไดจ้ดักลุ่มองคป์ระกอบทั้งหลายออกเป็น 4 กลุ่ม ตามท่ีรู้จกักนัในปัจจุบนั ปัจจยัหลกั
ส าคญัอย่างหน่ึงท่ีช่วยให้ธุรกิจประสบความส าเร็จก็คือ “กลยุทธ์การตลาด” ดงันั้น ผูป้ระกอบการควร
วางแผนกลยทุธ์การตลาดท่ีสามารถส่ือสารใหผู้บ้ริโภคเขา้ใจง่ายและผูป้ระกอบการน าไปประยุกตใ์ชไ้ดจ้ริง 
แนวคิดทัว่ไปท่ีนกัการตลาดใช้เรียกกนัว่า “กลยุทธ์การตลาด 4P” หรือ “Marketing Mix” ประกอบดว้ย
หลกัการส าคญั 4 ประการ Dogra (2010, pp. 80-83) และ Chandrasekar (2010, p. 8) และ Hougaard and 
Bjerre (2010, p. 28) และวรรณนภา สดุดีชีวิน (2550, หนา้ 16-18) ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ (product) ราคา (price) 
ช่องทางการจดัจ าหน่าย (place) และการส่งเสริมการตลาด (promotion) 
 ส่วนประสมทางการตลาด 4P (Product, Price, Place and Promotion) ท่ีไดน้ าเสนอไปดงักล่าว
ขา้งตน้ มีหลกัการใช้ คือ วางแผนในแต่ละส่วนให้สอดคลอ้งกนัอย่างเหมาะสมเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
โดยเฉพาะตอ้งสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม นกับริหารการตลาดสามารถ
ปรับกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดได้ตลอดเวลาทั้งในระยะสั้ น ๆ และระยะยาว เช่น ตวัสินคา้และ
บริการ สามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีข้ึนได ้เม่ือสินคา้มีคุณภาพสูงข้ึนก็สามารถปรับราคาขายให้เหมาะสม
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กบัคุณภาพของสินคา้หรือบริการได ้แต่ราคาตอ้งมีความสมเหตุสมผล ลูกคา้พึงพอใจท่ีจะจ่าย แนวทางใน
การเลือกช่องทางการจดัจ าหน่าย ตอ้งพิจารณาท่ีงบประมาณ กลุ่มเป้าหมายท่ีเขา้ถึง เป็นตน้ ส่วนวิธีการขายก็
ตอ้งปรับให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค เช่น ผูซ้ื้อตอ้งการซ้ือสินคา้ราคาถูก ก็ตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่
ลด แลก แจก แถมบา้ง มีการจดักิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อย  ้าการจดจ าตราสินคา้ การบริหารการตลาดในปัจจุบนั
ตอ้งบูรณาการระหวา่งการผลิต การขาย การตลาดและการตลาดเพื่อสังคม 
 ตราสินคา้ (brand) เป็นองคป์ระกอบส่วนหน่ึงของผลิตภณัฑ ์ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (อา้งถึงใน 
มทัวนั กุศลอภิบาล, 2555, หนา้ 10, 28, 30) และณัฐธิดา สระธรรม (2557, หน้า 25) อธิบายไวว้า่ ช่ือเสียง
ของผูข้ายหรือตราสินคา้ (brand) หมายถึง ช่ือ ค า สัญลกัษณ์ การออกแบบ หรือส่วนประสมของส่ิงดงักล่าว 
เพื่อระบุถึงสินคา้และบริการของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรือกลุ่มของผูข้าย เพื่อแสดงถึงลกัษณะท่ีแตกต่างจาก
คู่แข่ง การตั้งช่ือสินคา้ควรสละสลวย บรรจุภณัฑ์สะดุดตา การโฆษณาจดจ าง่าย เบ่ียงเบนความสนใจของ
กลุ่มเป้าหมายจากพิจารณาท่ีสินคา้มาเป็นให้ความส าคญักบัโฆษณา ทั้งน้ี ตราสินคา้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจซ้ือ โดยการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคมีล าดบัขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู้ปัญหาว่า ความ
ต้องการของตนเองคืออะไร (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมินทางเลือก (4) การตดัสินใจซ้ือ และ                  
(5) พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ จากแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดและตราสินคา้ท่ี
กล่าวมา ผูว้ิจยัได้น ามาใช้เป็นแนวทางการวิจยัโดยมุ่งศึกษาภาพลกัษณ์ด้านการตลาดของโครงการหน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ท่ีศึกษาตวัแปรดา้นผลิตภณัฑ์ราคา ช่องทางจดัจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด และ           
ตราสินค้า เพื่อให้ได้แนวทางในการปรับปรุงภาพลักษณ์ด้านการตลาดของโครงการหน่ึงต าบล                        
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 การรับรู้ท าให้ไดม้าซ่ึงความเช่ือ ประสบการณ์ของการไดเ้ห็นคร้ังแรกจะตราตรึงอยู่ในใจของคน
นั้น ถา้ความเช่ือนั้นเป็นความเช่ือท่ีผิดก็ตอ้งใชเ้วลาในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง การให้ขอ้มูลใหม่จึงตอ้งอาศยั
การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ (William, 2010, p. 52) Chandler and Munday (2011, pp. 8-9, 186) กล่าววา่ 
การส่ือสารทางการตลาด ประกอบด้วยบริบทต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ การเรียนรู้ ความรู้สึก การกระท าหรือพฤติกรรม หน้าท่ีของการ
ส่ือสาร คือ การแสดงอารมณ์ต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงแตกต่างกนัไปตามประเภทเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช ้ผูรั้บสารจะ
ตีความหมายของส่ิงท่ีส่ือสารตามความรู้สึก ทศันคติ หรือคุณค่าของผูส่้งสารจากค าพูดท่ีใชแ้ละส่ิงท่ีไม่ใช่
ภาษากายและอารมณ์ การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการส่ือสารระหว่างผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ กบัประชาชนทัว่ไป เคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารมีหลายประเภท ซ่ึงอาจเลือกใชห้น่ึงหรือ
หลายเคร่ืองมือโดยใช้หลกัการประสมประสานกนั (Integrated Marketing Communication--IMC) โดย
พิจารณาใหเ้หมาะสมกบัลูกคา้  ผลิตภณัฑ ์และคู่แข่ง 
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 พีรพฒัน์ สุนทรล้ิมศิริ (2556) ไดน้ าเสนอการส่ือสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ
ว่ามีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ ผูส่้งข่าวสาร ผูรั้บข่าวสาร วิธีการส่งสาร การรับรู้และการส่ือสารเป็น
พฤติกรรมของมนุษยท่ี์มีเหตุผลเป็นของตนเองท่ีจะเลือกรับรู้และส่ือสารขอ้มูลใด สุรเมศวร์ พิริยะวฒัน์ 
(2553, หนา้ 60-61) ไดอ้ธิบายถึงทฤษฎี TPB (The theory of planned behavior) วา่การแสดงพฤติกรรมของ
มนุษยไ์ดรั้บอิทธิพลจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น 
ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ทัศนคติท่ีมีต่อพฤติกรรม บรรทัดฐานของบุคคลเก่ียวกับ
พฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ จากท่ีน าเสนอมา
ขา้งตน้ใชอ้ธิบายการตดัสินใจของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหน่ึงออกมา ซ่ึงถูกก าหนดมา
จากเจตนาในการต้องการแสดงพฤติกรรม ดังนั้ น การแสดงพฤติกรรมใด ๆ ของบุคคล จะเกิดจาก
องคป์ระกอบ 2 อยา่ง คือ เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรม และการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการตดัสินใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรม การตดัสินใจและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร
ท่ีองคก์รหรือบุคคลส่ือสารออกไป ดงันั้น ผูป้ระกอบการสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ตอ้งมีการวางแผน
ท่ีเหมาะสมในการส่ือสารเพื่อใหก้ลุ่มเป้าหมายรับรู้ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอจนมีผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการเลือกใชสิ้นคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑอ์ยา่งต่อเน่ือง การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาแหล่ง
ข่าวสารหรือช่องทางการรับข่าวสารเก่ียวกบัสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑข์องประชาชน 
 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดทฤษฏี โดยมีกรอบแนวคิดใน              
การวจิยั ดงัแสดงในภาพ 1 

ตวัแปรตน้  ตวัแปรตาม 
   
ขอ้มูลทัว่ไป 
 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. รายได ้

 
-----------> 
 

ภาพลักษณ์ของสินค้าหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 1. ผลิตภณัฑ ์
 2. ราคา 
 3. ช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 4. การส่งเสริมการตลาด 
 5. ตราสินคา้ 

  
พฤติกรรมของประชาชน 
 1. ความสนใจสินคา้หน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ ์
 2. ช่องทางการซ้ือสินคา้ 

 
-----------> 
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วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูบ้ริโภคสินคา้ของโครงการหน่ึงต าบล 
หน่ึงผลิตภณัฑ์ ทัว่ประเทศไทย ก าหนดกลุ่มตวัอย่าง คือ ผูบ้ริโภคสินคา้ของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ ์ทัว่ประเทศไทย ท่ีไดจ้ากการสุ่มอยา่งง่าย (Sample Random Sampling) โดยก าหนดโควตาจ าแนก
ตามภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 100 คน ใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งเท่ากบัจ านวน 400 คน 
 การสร้างเคร่ืองมือและการตรวจสอบเคร่ืองมือ มีขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ศึกษาคน้ควา้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากหนงัสือ วารสาร ส่ิงพิมพ ์และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการภาพลกัษณ์และการบริหารส่วนประสมการตลาด 
 2. ก าหนดขอบเขตและรายละเอียด เน้ือหาของตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีตอ้งการศึกษา เพื่อ
ก าหนดโครงสร้างของแบบสอบถามใหส้อดคลอ้งกนั 
 3. สร้างแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จไปให้ท่ีปรึกษาโครงการวิจยัพิจารณาให้
ค  าแนะน าและตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่อง 
 4. ผูว้จิยัปรับปรุงแบบสอบถาม ตามผลการตรวจแกไ้ข และขอ้เสนอแนะจากท่ีปรึกษาโครงการวิจยั
แลว้น าไปทดลองใช ้(Try-out) กบัผูป้ระกอบการท่ีไม่ใช่ประชากรจริง จ านวน 30 คน เพื่อหาความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถาม (reliability) แลว้น าขอ้มูลมาค านวณดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS โดยการทดสอบความ
เช่ือมัน่ดว้ยสูตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิของแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) และน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความครบถว้น 
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัอธิบายช้ีแจงวตัถุประสงค์ และวิธีการเก็บขอ้มูลให้กับผูเ้ก็บขอ้มูลเพื่อให้มีความเขา้ใจ        
ท่ีชดัเจนตรงกนั 
 2. ผูว้จิยัและผูเ้ก็บขอ้มูลด าเนินการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้
 3. ผูว้จิยัตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดจนเก็บแบบสอบถามไดค้รบ 400 ชุด 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติท่ีใชท้ดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance--ANOVA) และทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธี LSD (Fisher Least--
Significant Difference) 
 การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจยัทางสังคมศาสตร์บน
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Statistical Package for the Social Sciences--SPSS for Windows) แบ่งการ
วเิคราะห์ขอ้มูล 
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สรุปผลการวจัิย  
 ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มากกว่าเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26-30 ปี         
มีรายไดเ้ฉล่ีย ต ่ากว่า 20,000 บาท กลุ่มตวัอย่างมีความสนใจสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ อยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนใหญ่ซ้ือสินคา้และบริการของโครงการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ผ่านช่องทางบุคคลอ่ืน            
ซ้ือมาฝาก ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร อยูใ่นระดบัปานกลาง 
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้น
ราคา ดา้นช่องทางจดัจ าหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้นตราสินคา้ ในภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยัท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า เพศท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ดา้นการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 อายุท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์
ดา้นการตลาด ไม่แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.210 รายไดท่ี้แตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้น
การตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.022 ความสนใจในสินค้าท่ีแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
ภาพลกัษณ์ด้านการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีแตกต่างกนั             
มีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการตลาด แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 1. กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ด้านการตลาดอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองมาจาก 
ปัจจุบนัมีการผลิตสินคา้ออกมาจ านวนมาก และสินคา้มีความคลา้ยคลึงกนั และหาซ้ือไดบ้างร้านคา้เท่านั้น 
ซ่ึงไม่สอดคล้องกับแนวคิดของพิมพ์ลภทัร ศรีมณฑา และพชัร พิลึก (2554) ศึกษาพบว่า ระดับของ
ภาพลกัษณ์ตราสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OPC) ในเขตจงัหวดันนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการศึกษาท่ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อการรับรู้ภาพลกัษณ์ดา้นผลิตภณัฑ์ สินคา้หน่ึง
ต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ มีสินคา้และบริการหลากหลาย มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวั มีบริการท่ีดี เน่ืองมาจาก สินคา้ท่ีผลิตจากวตัถุดิบจากธรรมชาติท่ีวางจ าหน่ายอยู่ในตลาดมีหลาย
ประเภท ตลอดจนผูผ้ลิตบางรายท าการตลาดท่ีเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดก้วา้งและเร็วกว่า เช่น การขายผ่านตลาด
ออนไลน์ สินคา้ประเภทเดียวกนัจึงมีตวัเลือกมาก ผูบ้ริโภคยงัแยกแยะความแตกต่างของสินคา้ไม่ไดม้ากนกั 
ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของศุภฤกษ์ โพธิไพรัตนา (2553) พบว่า กลุ่มตวัอย่างรับรู้ภาพลักษณ์องค์กร            
5 ประเด็น คือ (1) ความน่าเช่ือถือขององค์กร (2) บุคลากร (3) สินคา้ (4) บริการ และ (5) การส่งเสริม
ภาพลกัษณ์องคก์ร 
 3. ผลการศึกษาท่ีพบว่า เพศและรายได้ท่ีแตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ด้านการตลาด 
แตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.036 และ 0.022 ตามล าดบั ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 เน่ืองจาก เพศ
เป็นตวัก าหนดรสนิยมและพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพศชายและเพศหญิงจึงมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้น
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การตลาดแตกต่างกนั ส่วนรายไดข้องผูบ้ริโภค มีผลต่อก าลงัซ้ือท่ีเป็นตวัก าหนดการไดม้าของคุณภาพสินคา้ 
สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของพิมพล์ภทัร ศรีมณฑา และพชัร พิลึก (2554) วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัทาง
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่ง กบัระดบัของการรับรู้ภาพลกัษณ์และแนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ตรา
สินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ (OPC) ในเขตจงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามตวัแปรอายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และสถานภาพ โดยในภาพรวมพบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั ความ
เช่ือมัน่ 0.05 และไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะวา่ แนวทางการพฒันาภาพลกัษณ์ตราสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ ์
ในเขตจงัหวดันนทบุรีนั้น ควรไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการโฆษณาประชาสัมพนัธ์อยา่งต่อเน่ือง 
 4. ผลการศึกษาท่ีพบวา่ ความสนใจในสินคา้ของผูบ้ริโภค และช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีแตกต่าง
กนัมีความคิดเห็นต่อภาพลกัษณ์ดา้นการตลาดแตกต่างกนั มีค่า Sig. เท่ากบั 0.000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบั
นยัส าคญั 0.05 เน่ืองจากการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคยอ่มเกิดจากแรงผลกัดนัภายใน คือ ความสนใจ
ในสินคา้ เม่ือผูบ้ริโภคมีความสนใจแลว้ ขณะเดียวกนัไดพ้บช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีสะดวก ผูบ้ริโภคก็
ยอ่มมีโอกาสซ้ือสินคา้นั้นทนัที สอดคลอ้งกบัแนวคิดของกรมการพฒันาชุมน (2552, หน้า 1) ไดส้รุปการ
สนบัสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ไดแ้ก่ การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยี ความรู้สมยัใหม่ ทุน การบริหารจดัการ
การเช่ือมโยงสินคา้จากชุมชนไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านศูนยจ์  าหน่าย งานออกบูธ 
รวมถึงช่องทางการจ าหน่ายผ่านอินเตอร์เน็ต สอดคลอ้งกบัแนวคิดของยุทธศกัด์ิ สุภสร (2558, หน้า 1-2) 
และพทัธนนัท ์ปานมัน่ (2555, หนา้ 2) ท่ีกล่าววา่ ควรส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการ OTOP มีการท างานร่วมกนั
เป็นเครือข่าย ขยายช่องทางการตลาดให้หลากหลายโดยใชร้ะบบ Social Network เขา้มาช่วยในการจ าหน่าย
สินคา้ เช่น การขายสินคา้ผา่นเวบ็ไซต ์หรือเฟสบุค 
 5. ผลการศึกษาเร่ืองการวิจยัเร่ืองการจดัการภาพลกัษณ์ด้านการตลาดของสินคา้หน่ึงต าบล หน่ึง
ผลิตภณัฑ์ ในคร้ังน้ี จึงเป็นเคร่ืองยืนยนัไดว้่า การสร้างภาพลกัษณ์มีความส าคญัต่อความเจริญเติบโตของ
ผูป้ระกอบการหน่ึงต าบล หน่ึงผลิตภณัฑ์ สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ Haraguchi (2008, pp. 1-16) ศึกษา
เร่ืองสถานการณ์โครงการหน่ึงหมู่บา้น หน่ึงผลิตภณัฑ์ (The One-Village-One-Product--OVOP) พบว่า 
โครงการหน่ึงหมู่บา้น หน่ึงผลิตภณัฑ ์ของหมู่บา้น Kamikatsu เมือง Tokushima ภายใตช่ื้อวา่ Irodori project 
ท่ีไดพ้ฒันารูปแบบสินคา้มาโดยตลอด ทั้งในเร่ืองผลิตภณัฑ์ การควบคุมคุณภาพสินคา้ การกระจายสินคา้ 
และการตลาด หน่ึงในส่ิงท่ีได้พฒันาคือ ภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ของโครงการ ซ่ึงท าให้มูลค่าการขาย
เพิ่มข้ึนถึง 50 ลา้นเยนใน 5 ปี และเพิ่มข้ึนเป็น 175 ลา้นเยนใน 10 ปี 
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ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังนี ้
 1. ผูบ้ริหารการตลาด ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพฒันาสินคา้ให้มีเอกลกัษณ์เป็นท่ีน่าจดจ า
และผูบ้ริโภคนิยมใชสิ้นคา้นั้นๆ เช่น สินคา้หตัถกรรมท่ีมีออกแบบสินคา้ให้ใชป้ระโยชน์ใชส้อยไดแ้ละเป็น
ของฝากท่ีดูมีมูลค่า 
 2. มีการบริหารการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายให้มากข้ึน และมีการออกจ าหน่ายสินคา้ให้
ต่อเน่ืองเพื่อใหสิ้นคา้ของตนเป็นท่ีรู้จกัของตลาด 
 3. การรวมกลุ่มผลิตสินคา้ตอ้งมีความเขม้แข็งและด าเนินการอย่างต่อเน่ือง มีการศึกษาดูงานจาก
ชุมชนอ่ืน ๆ เพื่อน ามาประยกุตใ์ชก้บักลุ่มของตน 
 4. ควรมีการรวมกลุ่มกนัของบประมาณสนบัสนุนการพฒันาสินคา้ 
 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีความโดดเด่นเป็น
เอกลกัษณ์ของแต่ละชุมชนเพียงหน่ึงถึงสองผลิตภณัฑ ์
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การประยุกต์ใช้แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงกบัธุรกจิค้าปลกีขนาดย่อม 
The Application of Sufficiency Economy Approach to the Small Retail Business 

 

สมจิตร ลว้นจ าเริญ 
 

บทคัดย่อ 
 การวจิยัการประยกุตใ์ชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่มมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อ
ศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูค้า้ปลีกขนาดย่อมในเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (2) การศึกษาการน า
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบัธุรกิจ และ (3) เพื่อศึกษาผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้       
ในธุรกิจ 
 การเก็บขอ้มูลจะเก็บตวัอยา่งจากร้านคา้ปลีกขนาดยอ่มจ านวน 200 รายในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
กระจายการเก็บจากเขตท่ีท าการสุ่มตวัอย่างข้ึนมา การเก็บขอ้มูลจะเป็นลกัษณะค าถามแบบปลายเปิดเพื่อ
ตอ้งการใหไ้ดข้อ้มูลท่ีมาจากความคิดของผูค้า้ปลีกขนาดยอ่ม 
 ผลการการวจิยัพบวา่ ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดรับกบั
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอยา่งดี มีการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชก้บัธุรกิจ โดยให้เหตุผลท่ีสอด
รับกบัแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และมีการติดตามผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ มีเพียง
ประเด็นความรู้ความเขา้ใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงดา้นพึ่งตนเองท่ีเก่ียวกบัสังคมเท่านั้นท่ีผูต้อบหรือผูค้า้
ปลีกขนาดย่อมให้ค  าตอบท่ีไม่สอดรับในประเด็นของการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายโดยค าตอบท่ีได้จะมุ่ง            
ท่ีตวัเองเป็นศูนยก์ลาง แต่ไม่ไดม้องออกมาในรูปของการเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายในชุมชน ซ่ึงเป็นประเด็น               
ท่ีจะน าไปใช้ให้กับภาคส่วนอ่ืน ๆ ต่อไป อันจะท าให้การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้อย่าง                     
มีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: (1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ABSTRACT 
 The purposes of sufficiency economy approach research for small retailing business are                          
(1) to study owner’s understanding on sufficiency economy approach (2) to study of applying the 
sufficiency economy approach to the business and 3) to study the result of applying this approach 200 
small retailers will be sampled and classified according to districts in Bangkok to gain validity of data, 
open-ended question will be provided.  
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 According to the results of the study, small retailers well understand the sufficiency economy 
approach correspondingly. Sufficiency economy approach has been applied and followed up with their 
business along with their correspond supportive reasons. However the self-supporting point of sufficiency 
economy approach to society is not corresponding to the obtained information revealing that the retails 
focus on self-centeredness rather than community shares. This point in important factor to effectively 
develop sufficiency economy approach further. 
 
Keyword: Sufficiency Economy Approach 
 
บทน า 
 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหน่ึงในแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดพ้ระราชทานเป็น
ปรัชญาในการด ารงชีวิตท่ียึดหลักความพอเหมาะพอดี มีเหตุมีผลและความไม่ประมาท ดังพระบรม
ราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 18 กรกฎาคม                        
ปี พ.ศ. 2517 ความตอบหน่ึงวา่ 
 “การพฒันาประเทศจ าเป็นตอ้งท าตามล าดบัชั้น ตอ้งสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใชข้อง
ประชาชน ส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองตน้ก่อน โดยใชว้ิธีการและใชอุ้ปกรณ์ท่ีประหยดั แต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชา เม่ือ
ไดพ้ื้นฐานมัน่คงพร้อมพอควรและปฏิบติัไดแ้ลว้ จึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นท่ี
สูงข้ึนโดยล าดบัต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้างความเจริญ ยกเศรษฐกิจข้ึนให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดย
ไม่ให้แผนปฏิบติัการสัมพนัธ์กบัสภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคลอ้งดว้ย ก็จะเกิดความ                   
ไม่สมดุลในเร่ืองต่าง ๆ ข้ึน ซ่ึงอาจกลายเป็นความยุง่ยากลม้เหลวไดใ้นท่ีสุด ดงัเห็นไดท่ี้อารยะประเทศหลาย
ประเทศก าลงัประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอยา่งรุนแรงอยูใ่นเวลาน้ี” 
 เราจะเห็นได้ว่าในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมาจนถึงปี พ.ศ. 2556 ในโลกใบน้ีได้เกิดภาวะโลกร้อนอย่าง
รุนแรง และเม่ือคราวเกิดวกิฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ไดเ้ป็นตวัอยา่งอยา่งชดัเจนข้ึนเม่ือวิกฤติเศรษฐกิจของ
สังคมไทยท่ีสะสมต่อเน่ืองหลายปี ความฟุ้งเฟ้อจากภาวะเศรษฐกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นตน้มา ท าให้
สังคมขาดจิตส านึกของความพอดีและพอเพียง มีการจบัจ่ายใช้สอยอยา่งฟุ่มเฟือยทั้งในภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน การด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตั้งอยูบ่นพื้นฐานของความไม่ระมดัระวงั ขาดความประหยดั และขาด
สติท่ีจะปฏิบติังานและด าเนินชีวติ 
 หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชเ้พื่อเป็นแนวทางการแกไ้ขใหร้อดพน้ และสามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่ง
มัน่คงและย ัง่ยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากความ
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เป็นมาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัสนใจท่ีจะศึกษาถึงการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกบัธุรกิจคา้ปลีก
ขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานครวา่มีความเขม้ขน้มากนอ้ยเท่าไร 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่มในเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 2. เพื่อศึกษาลกัษณะของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่ม 
 3. เพื่อศึกษาผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นธุรกิจ 
 จากวตัถุประสงค์ของการวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจของนกัธุรกิจคา้ปลีกขนาด
ย่อมในเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่ามีความรู้ความเขา้ใจระดบัใด หลงัจากท่ีได้รับรู้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง และเม่ือมีความรู้ความเขา้ใจแลว้ก็จะน าไปสู่การศึกษาลกัษณะของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกิจของตวัเองอยา่งไร ตลอดจนตอ้งการจะศึกษาผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช ้
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 การศึกษาวิจัยในหัวเร่ืองน้ีจะเน้นศึกษาธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดย                     
จะศึกษาถึงความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการน าไปประยกุตใ์ชม้ากนอ้ยอยา่งไร 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจท่ีสามารถอุม้ชูตวัเองไดใ้ห้มีความพอเพียงกบัตวัเอง 
(Self  Sufficiency) อยูไ่ดโ้ดยไม่ตอ้งเดือดร้อน โดยตอ้งสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน 
คือตั้งตวัให้มีความพอกินพอใช้ ไม่ใช่มุ่งหวงัแต่จะทุ่มเทความเจริญ ยกเศรษฐกิจให้รวดเร็วแต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะผูท่ี้มีอาชีพและฐานะเพียงพอท่ีจะพึ่งตนเองยอ่มสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้ และฐานะทาง
เศรษฐกิจชั้นท่ีสูงข้ึนไปตามล าดบัต่อไปได ้
 ธุรกิจคา้ปลกัขนาดยอ่ม หมายถึง ธุรกิจท่ีด าเนินธุรกิจโดยเจา้ของคนเดียว 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ใช้เป็นแนวทางในการเผยแพร่แก่สังคมได้ทราบว่าธุรกิจการค้าปลีกขนาดย่อมมีความรู้                 
ความเขา้ใจ และการประยกุตใ์ชข้องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงไร 

2. สามารถใชเ้ป็นแนวทางใหก้บัธุรกิจอ่ืน ๆ ต่อไป 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวจิยัจะเป็นลกัษณะของการตอบแบบเก็บขอ้มูลท่ีเปิดกวา้งให้ผูต้อบไดต้อบตามความเขา้ใจของ
ตน ทั้งน้ีก็เพื่อตอ้งการท่ีจะไดรั้บขอ้มูลเบ้ืองลึกของผูต้อบ และจะเป็นประโยชน์ต่อการน าผลการวิจยัไปใช ้
แต่การเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีก็จะมีปัญหาในการจดักลุ่มค าตอบของผูต้อบ อนัเน่ืองมาจากมุมมองและความ
เขา้ใจของผูต้อบแต่ละคน ไม่สามารถจะมีผลออกมาเหมือนกนัหรือตรงกนัท่ีเดียว แต่จะมีความหมายไป                  
ในลกัษณะเดียวกนัได ้จึงมีความยุง่ยากในการจดักลุ่มค าตอบ แต่เพื่อเป็นการแลกกบัความในใจจริง ๆ ของ
ผูต้อบก็นบัวา่คุม้ค่าท่ีจะจดักลุ่มค าตอบ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูค้า้ปลีกขนาดย่อมท่ีอยู ่            
ในกรุงเทพมหานคร โดยจะเนน้ไปท่ีธุรกิจหรือร้านคา้ทัว่ไปท่ีด าเนินการอยูต่ามทอ้งถนน ซ่ึงเราสามารถพบ
เห็นกันอยู่ทุกวนั ธุรกิจค้าปลีกขนาดย่อมท่ีกล่าวถึงน้ีจะเป็นธุรกิจท่ีขายสินค้าและ/หรือบริการให้กับ
ผูบ้ริโภคโดยตรง ลกัษณะของร้านคา้หรือธุรกิจจะมีขนาดยอ่มอยูใ่นตวัท่ีประกอบธุรกิจอยูท่ ัว่ไป 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง การเก็บขอ้มูลในลกัษณะของการเปิดกวา้งเพื่อให้ผูต้อบตามความคิดของเขาเอง 
ซ่ึงเป็นค าตอบท่ีมีคุณค่าและความแม่นย  าอยา่งมาก ดงันั้นขนาดตวัอย่างของการวิจยัในคร้ังน้ีใชข้นาด 200 
ตวัอยา่ง โดยจะกระจายการเก็บตามท่ีต่าง ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายหรือประชากรท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล
เป็นลกัษณะท่ีเหมือนกนัในการประกอบธุรกิจ ไม่ไดมี้ความแตกต่างในเชิงประเภทของธุรกิจ เพราะวา่เป็น
ธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่ม อีกประการหน่ึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดมี้การกล่าวถึงติดต่อกนัอยา่งยาวนานจน
ไม่น่าจะส่งผลต่อการไม่รับรู้ในแนวคิดน้ี 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล การเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจะเนน้การใชแ้บบเก็บขอ้มูลจ านวน 
200 ตวัอย่าง โดยจะเป็นการถามปลายเปิดให้กลุ่มตวัอย่างไดต้อบตามความคิดเห็นของตวัเอง ทั้งน้ีก็เพื่อ
ตอ้งการจะไดค้วามคิดท่ีแทจ้ริงหรือความคิดท่ีกลุ่มตวัอยา่งคิดอยูใ่นใจวา่ค านึงถึงค าตอบอะไรมาก่อน จริง
อยูก่ารเก็บขอ้มูลในลกัษณะน้ีจะพบกบัค าตอบท่ีมีความหลากหลาย แต่ก็จะไดค้  าตอบท่ีมาจากใจหรือความ
จริงมากท่ีสุด ค าตอบท่ีหลากหลายจะเป็นปัญหาในการจดักลุ่มและใชเ้วลาในการจดักลุ่ม แต่ถา้เราสามารถ
จดักลุ่มค าตอบไดแ้ลว้จะมีคุณค่าและจะไดรั้บความน่าเช่ือถือ  
 
สรุปผลการวจัิย 
 จากผลวิจยัของกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บมา พบว่า ผูค้ ้าปลีกขนาดย่อมจะมีระดับการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 60% ระดบัมธัยมตอนปลาย หรือปวช. และปวส. 20% ระดบัมธัยมตน้ลงมา 12% และระดบั
ปริญญาโท 8% ในประเด็นระดบัอายุของผูค้า้ปลีกขนาดย่อม ช่วงอายุ 30-39 ปี มี 40% ช่วงอายุ 40-49 ปี             
มี 24% ช่วงอาย ุ50-59 ปี มี 20% ช่วงอายตุ  ่ากวา่ 30 ปี มี 10% ในประเด็นระยะเวลาในการประกอบธุรกิจของ
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ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มจะมีช่วงระยะเวลา 1-5 ปี 56% ช่วงระยะเวลา 6-10 ปี 20% ช่วงระยะเวลา 11-15 ปี 12% 
ช่วงระยะเวลา 16-20 ปี และ 21-30 ปี 6% เท่ากนั 
 จากผลวิจัยท่ีได้มาสามารถท่ีจะสรุปได้ตามแบบเก็บข้อมูลท่ีเก่ียวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงกบัผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มตามวตัถุประสงค ์3 ประการดงัน้ี (1) การศึกษาความรู้ความเขา้ใจ
ของผูค้า้ปลีกขนาดย่อมในเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง (2) การศึกษาลกัษณะของผูน้ าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยกุตใ์ชก้บัธุรกิจคา้ปลีกขนาดยอ่ม และ (3) การศึกษาผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใชใ้นธุรกิจ 
 วตัถุประสงค์ท่ี 1 การศึกษาความรู้ความเขา้ใจของผูค้า้ปลีกขนาดย่อมในเร่ืองแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง จะสรุปผลวิจยัในการศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
อยา่งไร ซ่ึงผลท่ีออกมาผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงวา่เป็นเร่ืองของ
การประมาณตนในการประกอบธุรกิจ 68% เป็นเร่ืองเก่ียวกบัการท าความดีในการประกอบธุรกิจ 42% เป็น
เร่ืองเก่ียวกับการตั้งมัน่ในการท าความดีในธุรกิจ 34% และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการใช้เงินในธุรกิจอย่าง               
ไม่ประมาท 6% 
 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นพึ่งตนเองท่ีเก่ียวกบัจิตใจ ผลออกมาผูค้า้
ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในการประกอบธุรกิจท่ีจะมีการประมาณตน 108% เป็นเร่ืองท่ีจะตอ้งตั้ง
มัน่ในการประกอบธุรกิจท่ีดี 48% และเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการมีความคิดท่ีจะพึ่งตนเอง 24% 
 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นพึ่งตนเองท่ีเก่ียวกบัสังคม ผลออกมาผูค้า้
ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางท่ีคิดดีท าดีให้กบัสังคม 108% มีแนวทางท่ีจะตั้งมัน่ในการท า
ความดีใหก้บัสังคม 24%  
 การศึกษาว่าผูค้ ้าปลีกขนาดย่อมมีความรู้ความเข้าใจในด้านพึ่ งตนเองท่ีเก่ียวกับทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม ผลออกมาผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางเน้นการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า 
60% ในแนวทางเนน้การรักษาสภาพแวดลอ้ม 29% และในแนวทางการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 6% 
 การศึกษาว่าผู ้ค้าปลีกขนาดย่อมมีความรู้ความเข้าใจในด้านพึ่ งตนเองท่ีเก่ียวกับเทคโนโลย ี            
ผลออกมาผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางท่ีจะยอมรับเทคโนโลยี 86% ในแนวทางท่ีจะ
ตั้งมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์ 26% 
 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในดา้นพึ่งตนเองท่ีเก่ียวกบัเศรษฐกิจ ผลออกมา
ผูค้า้ปลีกขนาดย่อมมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการพิจารณาการใช้เงินกบัธุรกิจ 42% ในแนวทางการ
ประมาณตนในการประกอบธุรกิจ 32% ในแนวทางมุ่งการท างาน 16% และในแนวทางท่ีค านึงถึงเศรษฐกิจ
เป็นส่ิงท่ีดี 12% 
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 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสายกลางและความไม่ประมาทในดา้น
ความพอประมาณ ผลออกมาผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางท่ีจะตั้งมัน่ในการประกอบ
ธุรกิจ 60% และแนวทางการประกอบธุรกิจท่ีจะประมาณตน 58% และแนวทางการประกอบธุรกิจท่ีดี 18% 
 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสายกลางและความไม่ประมาทในดา้น
ความมีเหตุผล ผลออกมาผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในแนวทางการประกอบธุรกิจในทางสาย
กลางและไม่ประมาทเป็นส่ิงท่ีดี 100% และในแนวทางท่ีจะประมาณตน 4% 
 การศึกษาวา่ผูค้า้ปลีกขนาดยอ่มมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองสายกลางและความไม่ประมาทในดา้น
การสร้างภูมิคุ้มกนั ผลออกมาผูค้า้ปลีกขนาดย่อมมีคามรู้ความเขา้ใจในแนวทางท่ีจะสร้างภูมิคุม้กนั 50%              
ในแนวทางตั้งมัน่ในการสร้างภูมิคุม้กนั 16% และในแนวทางการประกอบธุรกิจอยา่งประมาณตน 12% 
 วตัถุประสงค์ท่ี 2 การศึกษาการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับธุรกิจ จะสรุปผลวิจยัใน
การศึกษาว่า ผูค้า้ปลีกขนาดย่อมมีการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบัธุรกิจ ซ่ึงผลออกมาผูค้า้ปลีก
ขนาดย่อมมีการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบัธุรกิจเพราะเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีดี 50% เพราะเป็นเร่ืองท่ี
จะต้องจดัการ 38% เป็นเร่ืองท่ีต้องใช้การมุ่งมัน่ในการท าธุรกิจ 24% และเป็นเร่ืองท่ีจะน าไปใช้อย่าง
ประมาณตน 18% 
 วตัถุประสงคท่ี์ 3 การศึกษาผลของการน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุรกิจหรือการติดตาม
การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุรกิจ ซ่ึงผลออกมาว่าผูค้ ้าปลีกขนาดย่อมมีการติดตาม 80%                 
ไม่ติดตาม 20% 
 นอกจากน้ีการวจิยัยงัไดศึ้กษาการมีแนวทางสร้างพฤติกรรมท่ีเป็นรูปธรรมในการใชห้ลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง พบวา่มีผูใ้หค้วามเห็นท่ีควรจะสร้างพฤติกรรมอยา่งเป็นรูปธรรม 80%  
 ประเด็นอุปสรรคหรือปัญหาในการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ พบว่า 38% ท่ีผูต้อบหรือผูค้า้ปลีก
ขนาดยอ่มไมมี่ความรู้ความเขา้ใจในการน าเศรษฐกิจพอเพียงไปใช ้24% เห็นวา่มีประเด็นของการเห็นแก่ตวั
เป็นอุปสรรคท่ีจะใชแ้นวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 24% เห็นวา่ยงัมีปัจจยัอ่ืนท่ีเป็นอุปสรรค และ 12% คิดวา่
ไม่มีอุปสรรคแต่อยา่งใด 
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การยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผู้สูงอายุ 
ในเขตเทศบาลเมอืงชัยนาท 

THE SOCIAL NETWORK ACCEPTANCE OF ELDERLY PEOPLE 
IN CHAINAT MUNICIPALITY 

 

วจิิตร จารุโณประถมัภ ์
 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการใชแ้ละความตอ้งการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) และเพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้และความตอ้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาท การศึกษาด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ านวน 159 คน โดยใช้แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล และน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติโดยค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การหา                           
ค่าสัมประสิทธ์ิสหพนัธ์ และการวเิคราะห์สหพนัธ์หลายตวัแปรใชส้ถิติสมการถดถอยพหุคูณ 
 ผลการวจิยัพบวา่ ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยอมรับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ด้านคุณลักษณะของผูสู้งอายุ คือ ท่านให้ความส าคญักับ                    
การบริการสุขภาพท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดร้อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ 
8.2 ส่วนท่ีมีความคิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุดและนอ้ยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 และผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมือง
ชยันาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ดา้นการยอมรับ (acceptance) 
การติดต่อโดยใชส้ังคมออนไลน์มีความรวดเร็ว ผูต้อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 
35.8 รองลงมาในระดับน้อยท่ีสุดมีร้อยละ 27.7 และในระดบัมากมีร้อยละ 13.2 ส่วนในระดบัน้อยและ               
ปานกลางมีร้อยละ 12.6 และ 10.7 ท่ีเป็นเช่นน้ี สามารถอธิบายได้ว่า ผูสู้งอายุมีการยอมรับ (acceptance)            
การติดต่อโดยใชส้ังคมออนไลน์มีความรวดเร็วมากกวา่หากทราบวา่บุคคลอ่ืนท่ียงัไม่เคยใชส้ังคมออนไลน์
มาก่อนจะท าการแนะน าเพื่อใหท้ราบถึงประโยชน์ 
 
ค าส าคัญ: (1) การยอมรับ (2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ (3) ผูสู้งอาย ุ(4) เทศบาลเมืองชยันาท 
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Abstract 
 This research aimed at examining the use and needs of using social network and the factors of the 
acceptance of the use and needs of using social network of elderly people in Chainat Municipality. The 
study sample included 159 elderly living in Chainat Municipality. Data collection were analyzed by 
percentage, means, standard deviation, correlation coefficient, and multiple regression. 
 The results of the study indicated that elderly people in Chainat Municipality had the 
understanding of the social network acceptance. The factor of the characteristic of elderly people found 
that 62.9% of the sample concern about health care service most. The elderly people in Chainat 
Municipality had the acceptance of using social network. There were 35.8 % found that social network 
was a very fast communication.    
 Finally, it can be seen that elderly people in Chainat Municipality had accepted the use of social 
network as a very fast communication. They will also advice the usefulness to other people who did not use.  
 
Keywords: Acceptance, Social Network, Elderly People, and Chainat Municipality 
 
บทน า 
 ผลการส ารวจของส านกัสถิติแห่งชาติพบวา่ปัจจุบนัประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ (aging 
society) แลว้ เน่ืองจากมีประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 60 ปีข้ึนไป เป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีข้ึนไป 
เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ตามท่ีองคก์ารสหประชาชาติ (united nations) ไดก้ าหนดไว ้ซ่ึงผล
การส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติจ านวนร้อยละของประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2537 
เท่ากบัร้อยละ6.8 และผลส ารวจร้อยละของประชากรผูสู้งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 เท่ากบั ร้อยละ 
14.9 อีกทั้ งย ังพบอีกว่า  แนวโน้มประชากรไทยโดยทั่วไปมีอายุ เฉล่ียเพิ่มมากข้ึน อย่างไรก็ตาม
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ทรงพระราชทานพระราชด ารัสเก่ียวกบัผูสู้งอายุ ณ ศาลาดุสิดาลยั พระต าหนกั
จิตรลดารโหฐาน เม่ือวนัท่ี 4 ธนัวาคม ปี พ.ศ. 2549 ความวา่ 
 “คนอายุมาก ถ้ารักษาความดี รักษาคุณสมบติั คุณธรรมก็ได้เปรียบคนอายุน้อย ในประเทศชาติ               
ถา้มีคนท่ีมีอายุมากได้เปรียบ ถ้ามีแต่คนเด็ก ๆ ไม่ถือว่ามีความสามารถชาติบา้นเมืองไม่กา้วหน้า” ตาม             
พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ีไดท้รงพระราชทานไว ้จะเห็นไดว้า่ ผูสู้งอายุเป็นทรัพยากร
ท่ีมีประโยชน์ต่อการพฒันาประเทศชาติ 
 พระราชบญัญติัผูสู้งอายุ ปี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้กล่าวถึง ผูสู้งอายุมีสิทธิได้รับการคุม้ครอง         
การส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ เช่น การศึกษา การศาสนา และขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
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การด าเนินชีวติ ปัจจุบนัเป็นยคุของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology--IT) ซ่ึงเขา้มามีบทบาท
ในชีวิตประจ าวนัของเราเพิ่มมากข้ึน อีกทั้งโครงสร้างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตท่ีดีข้ึน 
อุปกรณ์ท่ีใชมี้ราคาถูกลง จึงท าให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมีความส าคญัในสังคมไทยมากข้ึน 
เน่ืองจากช่วยท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว การเขา้ถึงขอ้มูลไดรั้บการพฒันาให้ใช้ง่ายข้ึน ทั้งยงั          
ไม่จ  ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ีอีกดว้ย จึงเกิดเป็นชุมชนของการแลกเปล่ียนขอ้มูลบนระบบเครือข่าย เป็น
สังคมเสมือนจริงเช่ือมโยงกนั ซ่ึงในปัจจุบนัเรียกว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ซ่ึงเป็น
รูปแบบของเวบ็ไซด์ส าหรับผูท่ี้ใช้งานบนอินเทอร์เน็ต โดยมีการแลกเปล่ียนขอ้มูล เช่น ขอ้ความ รูปภาพ 
วีดีโอ และเพลงต่าง ๆ ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ (social media) ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์ท่ีท างานอยูบ่นอินเทอร์เน็ต 
เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube และ Google เป็นตน้ (Kane and Alavi, 2014; คนัธรส ช านาญกิจ 
และจาริณีอ้ิวชาวนา, 2558) ซ่ึงศรีเชาว ์วิหคโต (2556) ไดก้ล่าววา่ Social Network เป็นส่วนหน่ึงของ Social 
Media ถา้จะพูดรวมส่ือสังคมออนไลน์ทั้งหมด จะใชค้  าวา่ Social Media แต่ถา้ตอ้งการเนน้เฉพาะเครือข่าย
สังคมออนไลน์ จะใชค้  าว่า Social Network อยา่งไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทั้งทางดา้น
บวกและด้านลบ ซ่ึงผลกระทบทางด้านบวกนั้นได้กล่าวมาแล้วขา้งตน้ ส่วนผลกระทบทางด้านลบ เช่น            
อาจก่อให้เกิดผลทางด้านศีลธรรม การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรมบน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) (ไพบูลย ์เกียรติโกมล และณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัทร์, 2551, หนา้ 49) 
 สมาน ลอยฟ้า (2554) ได้กล่าวว่า การให้การศึกษาแก่ผูสู้งอายุ เพื่อยอมรับเทคโนโลยีสมยัใหม่         
นั้นถือเป็นเร่ืองส าคญัแต่ผูสู้งอายุยงัมีขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไม่วา่
จะเป็นเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้ หรือแมแ้ต่ความเตม็ใจในการเรียนรู้เทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันั้นผูว้ิจยั
จึงไดศึ้กษาการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) โดยเนน้ท่ีผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชยันาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาจงัหวดัชยันาท 4 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: 
การพฒันาคนและสังคมสู่ความเขม้แขง็ สมานฉนัท ์และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลง กลยทุธ์ท่ี 1 ส่งเสริม
ให้ประชาชนได้รับโอกาสในการศึกษา และพฒันาทกัษะการเรียนรู้โดยข้อมูลจากระบบสถิติทางการ
ทะเบียน ส านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่าสถิติผูสู้งอายุในจงัหวดัชยันาท เดือนธันวาคม        
ปี พ.ศ. 2557 สูงถึงร้อยละ 17 ของจ านวนประชากรในจงัหวดัชัยนาท ทั้งน้ีเพื่อให้ความส าคญัถึงความ
ตอ้งการของผูสู้งอายุในต่างจงัหวดั ท่ีอยูใ่นเขตท่ีมีเครือข่ายโทรคมนาคมเขา้ถึงไดโ้ดยสะดวก เพื่อท่ีจะตดั
ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ทั้งน้ีผูว้ิจยัจะน าแนวคิด
แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model--TAM) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน 
(Theory of Planned Behavior--TPB) มาใชป้ระกอบในการศึกษางานวจิยัน้ี 
 ผูสู้งอายุมีความจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการเรียนรู้ทกัษะและควรใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อพฒันา
ศกัยภาพและปรับตวัให้เข้ากบัเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมากข้ึน โดยน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมา
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พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึนอีกทั้ งสามารถน าความรู้ต่างๆเหล่านั้ นมาประกอบอาชีพเสริมทางด้าน                   
E-commerce ไดอี้กดว้ย เพื่อเป็นการส่งเสริมใหผู้สู้งอายุมีรายไดเ้พิ่มข้ึน อีกทั้งยงัเป็นการสนบัสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิตอล (digital economy) ในรัฐบาลปัจจุบนัดว้ย  
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1 เพื่อศึกษาการใชแ้ละความตอ้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผูสู้งอายุ         
ในเขตเทศบาลเมืองชยันาท 
 2 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใชแ้ละความตอ้งการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social 
Network) ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาท 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
 1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาน้ีมุ่งศึกษาน้ีมุ่งศึกษาการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ของผูสู้งอาย ุ
 2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีศึกษา คือ กลุ่มผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาท จงัหวดั
ชยันาท 
 3. ขอบเขตดา้นระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 - เดือนมิถุนายน          
ปี พ.ศ. 2559 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 สามารถแบ่งสมมติฐานการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 H1 คือ สมมติฐานวา่ดว้ยคุณลกัษณะของผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 H2 คือ สมมติฐานวา่ดว้ยคุณลกัษณะของผูสู้งอายมีุความสัมพนัธ์ต่อความง่ายต่อการใชง้านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 H3 คือ สมมติฐานว่าด้วยคุณลกัษณะของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ 
 H4 คือ สมมติฐานวา่ดว้ยเป้าหมายการใชง้านของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 H5 คือ สมมติฐานวา่ดว้ยเป้าหมายการใชง้านของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์ต่อความง่ายต่อการใชง้าน
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
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 H6 คือ สมมติฐานว่าด้วยเป้าหมายการใช้งานของผูสู้งอายุมีความสัมพนัธ์ต่อการยอมรับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 H7 คือ สมมติฐานว่าด้วยชนิดของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อการรับรู้ประโยชน์ของ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 H8 คือ สมมติฐานว่าด้วยชนิดของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อความง่ายต่อการใช้งาน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 H9 คือ สมมติฐานว่าด้วยชนิดของซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานมีความสัมพนัธ์ต่อต่อการยอมรับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การยอมรับการใช้ หมายถึง ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททราบข้อมูล เห็นความส าคญั           
และรับรู้ประโยชน์ของการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) หมายถึง เวบ็ไซด์ท่ีเช่ือมโยงผูค้นเขา้ดว้ยกนัโดยผ่าน
อินเตอร์เน็ต เช่น Facebook, Twitter, E-mail และ Application Line บนโทรศพัทมื์อถือ 
 ผูสู้งอาย ุหมายถึง ผูท่ี้มีอาย ุ60 ปีข้ึนไป ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาลเมืองชยันาท 
 คุณลักษณะของผู ้สูงอายุ หมายถึง ส่ิงท่ีบ่งช้ีความเป็นตัวตนของผูสู้งอายุ เช่น การเป็นผู ้น า           
ความกลา้แสดงออก มีความรักสงบ การรักษาสุขภาพ เป็นตน้ 
 เป้าหมายของการใชง้าน หมายถึง จุดประสงคท่ี์ตอ้งการใชง้านนั้นอยา่งยิง่ 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย 
 1 ท  าให้ทราบถึงการยอมรับการใช้และความตอ้งการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาท 
 2 ท  าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการใช้และความตอ้งการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาท 
 3 ผลการวิจยัเป็นขอ้มูลในการก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหา และพฒันาการใชแ้ละความตอ้งการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอาย ุ
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การทบททวนวรรณกรรม 
 Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) พฒันาแนวความคิดของ Ajzen และ Fishbein คิดคน้
มาเป็นทฤษฎีการยอมรับและการใชเ้ทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology--
UTAUT) ซ่ึงเป็นการผสมผสานทฤษฎีดา้นพฤติกรรมการยอมรับในหลายทฤษฎีเพื่อลดขอ้จ ากดัของแต่ละ
ทฤษฎีและเพิ่มประสิทธิภาพในการศึกษาวิจยัหรืออาจกล่าวไดว้่า UTAUT ไดพ้ฒันาแบบบูรณาการจาก
ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action--TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of 
Planned Behavior--TPB) ทฤษฏีการแพร่กระจายนวตักรรม (Innovation Diffusion Theory--IDT) 
แบบจ าลองการจูงใจ (Motivational Model--MM) แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology 
Acceptance Model--TAM) ดงัแสดงในภาพ 2 

 
ภาพ 1  แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model--TAM) 
 
 UTAUT จะพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ ความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพ (performance expectancy) 
ความคาดหวงัดา้นการสนบัสนุนการใชง้าน (effort expectancy) อิทธิพลทางสังคม (social influence) และ
เง่ือนไขในการอ านวยความสะดวก (facilitating conditions) ในการวดัความคาดหวงัดา้นประสิทธิภาพ       
และอิทธิพลทางสังคมนั้น มีตวัแปรส าคญัต่อพฤติกรรมการยอมรับและการใชง้านเทคโนโลยีอยู่ 4 ตวัแปร
คือ เพศอาย ุประสบการณ์และสมคัรทดลองใช ้การวดัความคาดหวงัดา้นการสนบัสนุนการใชง้าน มีตวัแปร
ส าคญัต่อพฤติกรรมการยอมรับอีก 3 ตวัแปร คือ เพศ อายุ และประสบการณ์ นอกจากน้ียงัมีเง่ือนไขในการ
อ านวยความสะดวกมีตวัแปรส าคญัต่อพฤติกรรมการยอมรับ 2 ตวัแปร คือ อายุ ประสบการณ์เพื่อหา
ความสัมพนัธ์การยอมรับเทคโนโลยี 
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งานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง มีดงัน้ี 

 เครือข่ายสังคมออนไลน์สามารถตอบสนองความตอ้งการของสมาชิกในสังคมท่ีมีความหลากหลาย
ได้มากข้ึนทุกขณะ การพฒันาของเทคโนโลยีส่งผลให้การติดต่อส่ือสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ กิจกรรมหลาย ๆ อย่างท่ีไม่เคยมีบนสังคมออนไลน์ เช่น การประกอบธุรกิจการคา้ขาย การ
ติดต่อเพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร การรวมกลุ่มของผูส้นใจหรือชมรม ตลอดจนกระทัง่การประชาสัมพนัธ์
องคก์รสามารถด าเนินไปบนสังคมออนไลน์อยา่งมีประสิทธิผลภายใตต้น้ทุนท่ีมีราคาถูกลงจากในอดีต 
 ปิยวฒัน์ เกตุวงศา (2557) เครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้สรุปว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยใน
ปัจจุบนัมีความหลากหลายทางประชากร ขอ้มูลจากผลการศึกษาพบประเด็นท่ีน่าสนใจวา่กลุ่มประชากรท่ีมี
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดนั้นยงัคงเป็นกลุ่มวยัรุ่นและเยาวชนท่ีมีอายุ 15-24 ปี ประชากรท่ี
อาศยัอยูใ่นเขตเมืองและประชากรในภาคกลาง อยา่งไรก็ตามพบการขยายตวัของจ านวนผูใ้ชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ท่ีเป็นกลุ่มประชากรสูงอาย ุประชากรในเขตชนบท และประชากรในภาค  
 ณัฐกานต์ บุญรอด (2558) ประชากรส่วนใหญ่ในทุกกลุ่มอายุใช้เวลาในการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในช่วงระหวา่งวนั/เวลาท างาน/เวลาเรียนมากท่ีสุด ในขณะท่ีประชากรกลุ่มอาย ุ15-24 ปี เป็นกลุ่มท่ี
ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาหลงัเลิกงานกบัการใชเ้วลาทั้งวนัมากท่ีสุดอาจกล่าวไดว้า่ พฤติกรรม
การใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ของคนทุกกลุ่มอายุมีความคล้ายคลึงกนัเป็นอย่างมาก นั่นคือ ผูค้น          
ในสังคมออนไลน์มีแนวโน้มท่ีจะผูกพนักับสังคมแบบเสมือนน้ีมากยิ่งข้ึน ทั้งในแง่จ านวนความถ่ีและ
ระยะเวลาในการใชง้าน ซ่ึงหากพิจารณาจากแนวโนม้ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนัมีความเป็นไปไดว้า่ในอนาคต 
 
กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 การศึกษาการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชยันาท มีกรอบแนวคิดของการวจิยั ดงัแสดงในภาพ 1 

 
ภาพ 2  กรอบแนวความคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 การวิจยัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชยันาทคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (survey research) โดยการสร้างแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึง  
มีกรอบแนวคิดเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model--TAM) 
 
สรุปผลการวจัิย  
 สรุปผลการวจิยัจากการวเิคราะห์ของผลการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
แบบสอบถามท่ีมีกลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 159 ชุด เป็นผูสู้งอายุตั้งแต่ 60-80 ปีข้ึนไป ท่ีใช้การยอมรับการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทสามารถสรุปผลวิจยัได้
ดงัน้ี  
 1. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ เพศชาย ร้อยละ 23.3 ส่วนท่ีเป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.7   
 2. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ดา้นคุณลกัษณะของผูสู้งอาย ุขอ้ท่ี 3 คือ ท่านใหค้วามส าคญักบัการบริการสุขภาพท่ีมีความ
คิดเห็นมากท่ีสุด ร้อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ 8.2 ส่วนท่ีมีความคิดเห็น
ในระดบัน้อยท่ีสุดและน้อยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 ขอ้ท่ี 4 คือ ท่านให้ความส าคญักบักิจกรรมในครอบครัว            
มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 56.6 รองลงมาในระดบัมากมีร้อยละ 23.9 และในระดบันอ้ยท่ีสุด        
มีร้อยละ 8.8 ส่วนในระดบัปานกลางและน้อยมีร้อยละ 7.5 และ 3.1 ขอ้ท่ี 2 คือ ท่านให้ความส าคญักบัการ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 49.1 รองลงมาในระดบัมากมีร้อยละ 25.8 
และในระดบัปานกลางมีร้อยละ 13.8 ส่วนในระดบันอ้ยท่ีสุดและนอ้ยมีร้อยละ 6.9 และร้อยละ 4.4  
 3. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ดา้นเป้าหมายของการใชส้ังคมออนไลน์ ขอ้ท่ี 6 คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ มีความ
คิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 40.9รองลงมาในระดบัมากมีร้อยละ 24.5 และในระดบันอ้ยท่ีสุดมีร้อยละ 
18.9 ส่วนในระดบัปานกลางและนอ้ยมีร้อยละ 12.6 และร้อยละ 3.1 ขอ้ท่ี 9 คือ เพื่อติดต่อกบับุคคลใกลชิ้ด         
มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 39.6 รองลงมาในระดบัมากมีร้อยละ 27.7 และในระดบันอ้ยท่ีสุด        
มีร้อยละ 17.6 ส่วนในระดบัปานกลางและนอ้ยมีร้อยละ 9.4 และ 5.7 ขอ้ท่ี 7 คือ เพื่อติดตามขอ้มูลข่าวสาร
ต่าง ๆ มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 37.1 รองลงมาในระดบัมากมีร้อยละ 27.7 และในระดบันอ้ย
ท่ีสุดมีร้อยละ 19.5 ส่วนในระดบัปานกลางและนอ้ยมีร้อยละ 11.9 และ 3.8  
 4. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความคิดเห็นเ ก่ียวกบัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ดา้นชนิดของซอฟตแ์วร์ท่ีใชง้าน ขอ้ท่ี 13 คือ Short Message Service (SMS)            
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มีความรู้ความเขา้ใจในระดบัน้อยร้อยละ 95.6 รองลงมาในระดบัน้อยท่ีสุดมีร้อยละ 4.4 และในระดบัมาก
ท่ีสุด, มาก, ปานกลาง มีร้อยละมีร้อยละท่ีเท่ากนั คือ 0.0 ขอ้ท่ี 12, 14, 15 คือ E-mail, Instagram (IG), 
Facetime มีความคิดเห็นในระดบันอ้ยร้อยละ 93.1 รองลงมาในระดบันอ้ยท่ีสุดมีร้อยละ 6.9 และในระดบั
มากท่ีสุด, มาก, ปานกลาง มีร้อยละมีร้อยละท่ีเท่ากนั คือ 0.0 ขอ้ท่ี 10, 17 คือ Twitter, อ่ืน ๆ มีความคิดเห็น
ในระดบันอ้ยร้อยละ 93.1 รองลงมาในระดบันอ้ยท่ีสุดมีร้อยละ 6.9 และในระดบัมากท่ีสุด , มาก, ปานกลาง 
มีร้อยละมีร้อยละท่ีเท่ากนั คือ 0.0  
 5. ผูสู้งอายุมีความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของ
ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาททั้ง 3 ดา้นในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ีย ( x  = 2.65)
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.20) แต่เม่ือพิจารณาในแต่ละดา้น พบวา่ ดา้นคุณลกัษณะของผูสู้งอาย ุ
คือ ท่ีมีความคิดเห็นมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย ( x  = 4.24) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 0.33) ดา้นเป้าหมาย
ของการใชส้ังคมออนไลน์คือท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยมีค่าเฉล่ีย ( x  = 1.86) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD = 
0.14) ดา้นชนิดของซอฟต์แวร์ท่ีใชง้าน คือ ท่ีมีความคิดเห็นนอ้ยมีค่าเฉล่ีย ( x  = 1.86) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD = 0.14)  
 6. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness) ขอ้ท่ี 19 คือ สังคมออนไลน์ท าให้ท่านมีความ
เพลิดเพลินไม่รู้สึกเหงา มีความคิดเห็นในระดบัน้อยท่ีสุดร้อยละ 35.2รองลงมาในระดบัมากท่ีสุดมีร้อยละ 
25.8 และในระดับมากมีร้อยละ 18.2 ส่วนในระดับปานกลางและน้อยมีร้อยละ 10.7 และร้อยละ 8.8 
ตามล าดบั  
 7. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน (perceived ease of use) ขอ้ท่ี 24 คือ ความสะดวกในการหาซ้ืออุปกรณ์
ส าหรับส่ือสังคมออนไลน์ มีความคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุดร้อยละ 34.6 รองลงมาในระดบัมากท่ีสุดมี          
ร้อยละ 21.4 และในระดบัมากมีร้อยละ 21.4 ส่วนในระดบันอ้ยและปานกลางมีร้อยละ 17.6 และร้อยละ 11.9  
 8. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ดา้นการยอมรับ (acceptance) ขอ้ท่ี 28 คือ การติดต่อโดยใชส้ังคมออนไลน์มีความรวดเร็ว ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 35.8 รองลงมาในระดบันอ้ยท่ีสุดมีร้อยละ 27.7 และ
ในระดบัมากมีร้อยละ 13.2 ส่วนในระดบันอ้ยและปานกลางมีร้อยละ 12.6 และ 10.7  
 9. ผูสู้งอายุท่ีตอบค าถามปลายเปิดขอ้น้ีมีจ  านวน 38 คนไดแ้สดงความคิดเห็นไวเ้ป็นอนัดบัท่ี 1 คือ 
เพิ่มคู่มือความรู้ทัว่ไปทางดา้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ให้มากข้ึนมีร้อยละ 13.0 อนัดบัท่ี 2 
คือ เพิ่มส่ือความรู้ให้มากข้ึนและมีความทนัสมยัมีร้อยละ 11.0 อนัดบัท่ี 3 คือ เพิ่มกิจกรรมการส่ือสารให ้  
มากข้ึนมีร้อยละ 9.0 อนัดบัท่ี 4 คือ มีประโยชน์ในการส่งเสริมดา้นความจ าของผูสู้งอายมีุร้อยละ 5.0 
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 10. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั พบว่า ช่วงอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
ยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทของผูต้อบ
แบบสอบถาม นัน่คือ ช่วงอายุไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 11. ผลการทดสอบสมมุติการวจิยั พบวา่ เพศ ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับ
การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาท นัน่คือ เพศไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 12. ผลการทดสอบสมมุติการวิจัย พบว่า การศึกษามีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับ               
การยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติในระดบั .05 นัน่คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัของผูต้อบแบบสอบถาม นัน่
คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของ
ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 13. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั พบวา่ รายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดบั .05 นัน่คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัของผูต้อบแบบสอบถาม นัน่คือ รายไดมี้
ผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขต
เทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 14. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั พบว่า อาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทของผูต้อบ
แบบสอบถาม นั่นคือ อาชีพไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบัการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(Social Network) ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
 15. ผลการทดสอบสมมุติการยอมรับพบวา่ ความสัมพนัธ์ระหวา่งความรู้ความเขา้ใจกบัการยอมรับ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติในระดบั .05 นั่นคือ การยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุ         
ในเขตเทศบาลเมืองชยันาทซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้  
 16. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยัความรู้ความเขา้ใจกบัการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ 
(social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติในระดบั .05 นัน่คือ             
การยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท         
ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานการวจิยัท่ีก าหนดไว ้
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อภิปรายผลการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองน้ีในการคน้พบทางดา้นการยอมรับการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
ของผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทและมีประโยชน์ในการน าไปใช ้ผูว้ิจยัจึงไดน้ ามาอภิปรายผลเฉพาะ
ประเด็นท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
 1. ผูสู้งอายใุนเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการยอมรับการใชเ้ครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ดา้นคุณลกัษณะของผูสู้งอายุ คือ ท่านให้ความส าคญักบัการบริการสุขภาพท่ีมี
ความคิดเห็นมากท่ีสุดร้อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ 8.2 ส่วนท่ีมีความ
คิดเห็นในระดบันอ้ยท่ีสุดและนอ้ยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 ตามล าดบั 
 2. ผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชยันาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ดา้นการยอมรับ (acceptance) การติดต่อโดยใชส้ังคมออนไลน์มีความรวดเร็ว ผูต้อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุดร้อยละ 35.8 รองลงมาในระดบันอ้ยท่ีสุดมีร้อยละ 27.7 และในระดบัมากมี
ร้อยละ 13.2 ส่วนในระดบัน้อยและปานกลางมีร้อยละ 12.6 และ 10.7 ท่ีเป็นเช่นน้ีสามารถอธิบายได้ว่า 
ผูสู้งอายุมีการยอมรับ (acceptance) การติดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็วมากกว่าหากทราบว่า
บุคคลอ่ืนท่ียงัไม่เคยใชส้ังคมออนไลน์มาก่อนจะท าการแนะน าเพื่อใหท้ราบถึงประโยชน์ ทั้งน้ีสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจยัของ สมาน ลอยฟ้า (2554) ได้กล่าวว่า การให้การศึกษาแก่ผูสู้งอายุเพื่อยอมรับเทคโนโลยี
สมยัใหม่ นั้นถือเป็นเร่ืองส าคัญแต่ผูสู้งอายุยงัมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social 
network) ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความสามารถในการเรียนรู้ หรือแมแ้ต่ความเต็มใจในการเรียนรู้เทคโนโลยี
สมยัใหม ่
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 ผลการวิจยัพบว่าผูสู้งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการยอมรับเก่ียวกบัการใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ดา้นคุณลกัษณะของผูสู้งอายใุนระดบัมากท่ีสุด ภาพรวมเป็นระดบัปานกลางโดย
มีค่าเฉล่ียในระดบันอ้ย จึงมีขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายวา่ควรจะเพิ่มคู่มือความรู้ทัว่ไปทางดา้นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ใหม้ากข้ึน  
 
ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป 
 ควรท าการศึกษาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เพื่อป้องกนัอาการซึมเศร้าและ
โรคอลัไซเมอร์ในผูสู้งอาย ุ
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ความคาดหวงัของผู้ประกอบการในการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่  
เพือ่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

The Expectation of a Business Owner in Hiring Newly Graduates for  
Its Preparation toward ASEAN Economics Community (AEC) 

 

แกว้กญัญา ตั้งสุวรรณรังษี 
สายฝน จนัทร์ละมูล 

เตม็สุดา เตม็สังข ์
องัศุมาลิน อินปลอด 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะ
รับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะ
พิสัย (2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการกบัความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้
ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหวา่งการรับรู้ต่อ
พนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม กบัความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชากรของการวิจยัคือ องคก์ารท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี พ.ศ. 2553-2558 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งเท่ากบั 400 คน และท าการสุ่มแบบง่าย
ดว้ยวธีิการใชค้อมพิวเตอร์ (computer method) เทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีโดยใชโ้ปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  
 ผลการวเิคราะห์ พบวา่ (1) ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทกัษะพิสัย อยู่ใน
ระดบัสูง (2) ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการ (ขนาดขององคก์ร,ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ, สัญชาติ
ของผูถื้อหุ้น, ประเภทของธุรกิจ) ต่างกนั ความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ลกัษณะการด าเนินของสถานประกอบการ และ               
(3) ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัยมากกวา่พนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม 
 
ค าส าคัญ: (1) ความคาดหวงั (2) ผูป้ระกอบการ 
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Abstract 
 The objectives of this research are as follows (1) to study the expectation of a business owner on 
newly graduates to work for its preparation toward ASEAN Economics Community (AEC) in each of the 
following domain cognitive, affective, and psychomotor; (2) to compare the demographic information of 
business with the expectation on newly graduates to work for its preparation toward AEC; (3) to 
differentiate between the perception and expectation of a business owner on newly graduates to work for 
its preparation toward AEC. The target population is all of recently registered businesses with Ministry of 
Commerce during 2010-2015 in Bangkok metropolitan area and a simple random sample of 400 business 
owners is drawn with a computer method.   
 The analysis results are shown that (1) the expectations of business owners on newly graduates in 
all aspect domains - cognitive, affective, and psychomotor, are at the high level; (2) the expectations are 
not different when compare with information of the businesses (size, operations in year, owner nationality, 
and types of business) except that when compare with the characteristics of operation; (3) business owners 
have a higher expectation on newly recruits than current employees for the preparation toward AEC. 
 
บทน า 
 นบัถอยหลงัสู่การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community--AEC) ปี พ.ศ. 
2558 ส าหรับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอยา่งเต็มตวั ซ่ึง AEC เกิดจากการรวมกลุ่ม
ระหว่าง ประเทศไทยกบัอีก 9 ประเทศเพื่อนบา้น ไดแ้ก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน 
เวยีดนาม พม่า ลาว และกมัพชูา ดงันั้น การเคล่ือนท่ีของแรงงานของประเทศดงักล่าวสามารถเดินทางท างาน 
ณ ประเทศต่าง ๆ ไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน ซ่ึงเป็นทั้งดา้นแสงส่องสวา่งแห่งโอกาส และดา้นมืดจากอุปสรรค ซ่ึง
ศกัยภาพและความพร้อมของไทยอยู่ในระดับกลาง เม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนในอาเซียน และตามหลัง
อินโดนีเซีย มาเลเซียและสิงคโปร์ ซ่ึงถือได้ว่าเป็นประเทศท่ีมีศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสูงท่ีสุด 
ตลาดแรงงานท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนจ าเป็นตอ้งมีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองภาษาองักฤษ ภาษาเพื่อนบา้น และท่ี
ส าคัญคือมีความเข้าใจด้านศาสนา วฒันธรรม ความเช่ือ เพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมจะมีความรู้
ความสามารถอยา่งเดียวนั้นไม่ได ้ตอ้งมีความเขา้ใจดา้นอ่ืน ๆ เป็นองคป์ระกอบ 
 การเตรียมความพร้อมทั้งหลายเหล่าน้ีไม่สามารถเตรียมกันได้ในชั่วข้ามคืน จึงต้องมีการบ่ม
เพาะปลูกฝังตั้งแต่วยัเด็ก ซ่ึงปัจจุบนัภาครัฐให้ความส าคญัและพยายามเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกบัการ
เปล่ียนแปลงเพิ่มมากข้ึน อาทิเช่น การพฒันาทางดา้นภาษาองักฤษโดยจดัให้มีนโยบายการพูดภาษาองักฤษ
ในโรงเรียนอาทิตยล์ะวนัหรือโครงการ English Speaking Year 2012 โดยวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการเตรียม
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ความพร้อม และส่งเสริมการส่ือสารภาษาองักฤษระหว่างครูและนกัเรียน รวมทั้งตอ้งการฝึกให้เกิดความ            
เคยชินในการส่ือสารภาษาองักฤษ ซ่ึงเป็นความพยายามในการพฒันาทกัษะทางดา้นภาษาองักฤษแก่เยาวชน 
โดยมุ่งหวงัให้สามารถใช้ภาษาองักฤษได้เทียบเท่ากบัประเทศเพื่อนบา้นในหลายประเทศท่ีสามารถใช้
ภาษาองักฤษในชีวติประจ าวนั 

  กรอบมาตรฐานการอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2549 
ประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบณัฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจดัการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานยอ่ย
ทั้ง 3 ด้านน้ี อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณลกัษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการ
จดัการศึกษามาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคลอ้งและ สัมพนัธ์กบัมาตรฐานยอ่ยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
เพื่อให้การพฒันาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลกัการของการจดัการศึกษา
ของชาติ (ส านกัมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557) 

 ดงันั้น คณะผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในการจา้งงานบณัฑิต
จบใหม่เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนานักศึกษา
บริหารธุรกิจท่ีจบออกไปใหส้อดคลอ้ง และตรงต่อความตอ้งการของผูว้า่จา้งงานในอนาคต 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ ต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการ
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ กบัความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะ
รับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
 3. เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู้ต่อพนักงานท่ีมีอยู่ เ ดิม กับความคาดหวังของ
ผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
ขอบเขตของการวจัิย  
 1. ขอบเขตด้านพื้นท่ี การวิจัยคร้ังน้ีศึกษา องค์การท่ีจดทะเบียนใหม่ในปี 2553-2558 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่               
ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
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 3. ขอบเขตดา้นเวลา ระยะเวลาในการด าเนินวจิยัตั้งแต่เดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธนัวาคม 
ปี พ.ศ. 2558 
 
สมมติฐานของการวจัิย  
 1. ความคาดหวงัของผู ้ประกอบการ ต่อบัณฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเข้าท างานเพื่อรองรับการเข้า                   
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัยอยูใ่นระดบัสูง 
 2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการต่างกนั ความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างาน    
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั 
 3. การรับรู้ของผูป้ระกอบการต่อพนกังานท่ีมีอยู่เดิม มีความแตกต่างกบัคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่               
ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ความคาดหวงั หมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้ การตีความ หรือการคาดการณ์ต่อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ียงัไม่เกิดข้ึนต่อบณัฑิตบริหารธุรกิจจบใหม่ โดยคาดหวงัหรือต้องการให้บุคคลนั้น
ประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีองคก์ารตอ้งการ ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 ผูป้ระกอบการ หมายถึง องคก์ารท่ีจดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการวจัิย  
 1. ทราบถึงคุณลักษณะของบณัฑิตจบใหม่ท่ีองค์การพึงประสงค์ท่ีจะรับเข้าท างานเพื่อรองรับ             
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 2. เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอนเพื่อ                   
ผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการยิง่ข้ึน 
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กรอบแนวความคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

 ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย  คือ ผูป้ระกอบการท่ีจดทะเบียนบริษัทใหม่ในปี 2553-2558 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประมาณจ านวน 124,908 ราย กรมพฒันาธุรกิจการคา้ และขนาดของกลุ่ม
ตวัอยา่งเท่ากบั 399 ราย เพื่อป้องกนัความผดิพลาดจึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตวัอยา่งเป็น 400 ราย 
 เคร่ืองมือในการวิจัยในการวิจัย เคร่ืองมือในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถามซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check-list) 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูป้ระกอบการ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check-list) 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการต่อพนกังานท่ีมีอยู่เดิม และ
ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
 ตอนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ลกัษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิด (open-
ended) การเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอนคร้ังน้ี 
 -น าแบบสอบถาม ส่งให้แก่องค์การท่ีจดทะเบียนบริษทัในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จนครบตามจ านวนท่ีก าหนด 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ประกอบการ 
-ขนาดขององคก์ร 
-ระยะเวลาในการด าเนินกิจการ 
-สญัชาติของผูถื้อหุน้ 
-ประเภทของธุรกิจ 
-ลกัษณะการด าเนินของสถานประกอบการ 

ความคาดหวงัขององค์การต่อบณัฑิตจบใหม่ 
ทีจ่ะรับเข้าท างานเพือ่รองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 
-ดา้นพทุธิพิสยั  
-ดา้นจิตพิสยั  
-ดา้นทกัษะพิสยั 

การรับรู้ของผู้ประกอบการต่อพนักงานทีม่อียู่เดมิ 
-ดา้นพทุธิพิสยั  
-ดา้นจิตพิสยั  
-ดา้นทกัษะพิสยั 
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 -น าแบบสอบถาม ท่ีไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ และน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลทาง
สถิติดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่อไป 
 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เม่ือไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาครบแลว้  ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวเิคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย หลงัจากการตรวจสอบความถูกตอ้งของแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว จึงน า
ขอ้มูลท่ีได้มาเปล่ียนแปลงเป็นรหัสตวัเลข (code) แล้วบนัทึกรหัสลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเขียน
โปรแกรมสั่งงานโดยใชส้ถิติ ดงัน้ี 
 1. แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปขององคก์าร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-List) ใชว้ธีิหาค่าความถ่ี (frequency) แลว้สรุปออกมาเป็นค่าร้อยละ (percentage) 
 2. แบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัการรับรู้ของผูป้ระกอบการ
ต่อพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม และความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 
ใชก้ารวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย (mean-- x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation--SD)  
 3. ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเข้าท างานเพื่อรองรับการเข้า                  
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย อยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉล่ีย
มากกวา่ 3.5) ใชก้ารวเิคราะห์ One-Sample Test 
 4. เปรียบเทียบความแตกต่างของคาดหวงัขององค์การต่อบณัฑิตบริหารธุรกิจจบใหม่ท่ีจะรับเขา้
ท างานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผูป้ระกอบการใช้การ
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (one way analysis of variance) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ตวัแปรเป็นรายกลุ่ม กรณีพบค่าความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผูว้ิจยัจะวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างเป็น
รายคู่อีกคร้ัง โดยใช ้Tukey 
 5. การวเิคราะห์หาการรับรู้ของผูป้ระกอบการต่อพนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม มีความแตกต่างกบัคาดหวงัต่อ
บณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ใช้การวิเคราะห์ One-
Sample Test 
 6. แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบค าถามปลายเปิด (open-
ended) ใชว้ธีิวเิคราะห์เน้ือหา (content analysis) เป็นค่าความถ่ี (frequency) 
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สรุปผลการวจัิย  
 1. ขอ้มูลส่วนบุคคลผูต้อบแบบสอบถามแบ่งตามคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  จ าแนกตามเพศ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก เป็นเพศหญิง จ านวน 233 คน คิดเป็นร้อยละ   
58.25 และเพศชาย จ านวน  167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75  
  จ าแนกตามต าแหน่ง ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมาก ด ารงต าแหน่งผูจ้ดัการ จ านวน 159 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาต าแหน่งหัวหน้าฝ่าย/งาน จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33.00 และ ต าแหน่ง
ประธานบริษทั จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.25 
 2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการแบ่งตามคุณลกัษณะ ดงัน้ี 
  ขนาดขององค์การ ผูต้อบแบบสอบถามมีขนาดขององค์การขนาดเล็กจ านวน 162 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 40.50 รองลงมาขนาดกลาง 158 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.50 และล าดบัสุดทา้ยขนาดใหญ่ จ านวน 80 
ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 
  ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ               
16-25 ปี จ  านวน 143 ราย คิดเป็นร้อยละ 35.75 รองลงมา 5-15 ปีจ านวน 98 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.50 และ             
นอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.75 
  สัญชาติของผูถื้อหุ้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สัญชาติของผูถื้อหุ้นเป็นสัญชาติไทยจ านวน 
285 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.30 และรวมทุนกบัต่างชาติ จ  านวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.70 
  ประเภทของธุรกิจ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประเภทของธุรกิจแบบบริษทัจ ากดัจ านวน 
156 ราย คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ  านวน 95 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.75 และ                 
หา้งหุน้ส่วนสามญัจดทะเบียน จ านวน 62 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.50 
  ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีลกัษณะการ
ด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการแบบ การบริการ จ านวน 103.00 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.75  รองลงมา
สินคา้อุตสาหกรรม จ านวน 94 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.50 และสินคา้อุปโภคบริโภคจ านวน 77 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 19.25 
 3. การรับรู้สภาพความเป็นจริงของพนกังานปัจจุบนั 
  ด้านพุทธิพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อสภาพความเป็นจริงของพนักงาน
ปัจจุบันคุณลักษณะด้าน มีความสามารถในการพิจารณาตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่คล้อยตาม 
ขอ้เสนอ ไม่ด่วนสรุป อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.93) รองลงมามีการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการ
ด าเนินงานใหม ่ๆได ้อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.76) มีความรู้ในสาขาวชิาท่ีจบ ( x  = 3.66) มีการบริหารเวลาใน
การท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม ( x  = 3.63) มีความสามารถดา้นภาษาท่ีสอง ( x  = 3.50) มีทกัษะความรู้ถึงเหตุ
ถึงผลในการท างาน ( x  = 3.38) มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ( x  = 3.37) มีความสามารถในการ
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ตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ( x  = 3.37) มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนใน
ท่ีท างาน ( x  = 3.27) มีความสามารถค านวณวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกตอ้ง ( x  = 3.23)                      
มีความสามารถในการบริหารจดัการตนเอง ( x  = 3.16) และล าดบัสุดทา้ยคือ มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ใฝ่หา
ความรู้อยา่งสม ่าเสมอ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.01)  
  ด้านจิตพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อสภาพความเป็นจริงของพนักงาน
ปัจจุบนัคุณลกัษณะด้าน มีคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพ  อยู่ในระดบัมาก ( x  = 3.94)  
รองลงมามีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.54) มีการรู้ถึงความถนดัความสามารถ 
จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง ( x  = 3.51) มีทศันคติท่ีดีต่องาน/เพื่อนร่วมงาน ( x  = 3.43) มีความเป็นผูน้ า ( x  = 
3.42) มีบุคลิกภาพท่ีดี ( x  = 3.30) มีความมัน่ใจในตนเอง ( x  = 3.27)  และล าดบัสุดทา้ย คือ มีการตดัสินใจ
อยา่งมีคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.21) 
  ดา้นทกัษะพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อสภาพความเป็นจริงของพนกังาน
ปัจจุบนัคุณลกัษณะดา้น มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.52) รองลงมา
มีทกัษะการส่ือสาร อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.44) มีทกัษะในการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ( x  = 
3.50) มีทกัษะการท างานเป็นทีม ( x  = 3.22) มีทกัษะการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ( x  = 3.19) และล าดบั
สุดทา้ย คือ มีทกัษะการปฏิบติังาน/ทกัษะทางวชิาชีพ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.12) 
 4. ความคาดหวงัขององค์การต่อบณัฑิตบริหารธุรกิจจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้                     
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ดา้นพุทธิพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในตวัผูป้ฏิบติังานเพื่อการเตรียมเขา้
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคุณลกัษณะดา้น มีความรู้ในสาขาวิชาท่ีจบ อยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.66) 
รองลงมามีความสามารถดา้นภาษาท่ีสอง อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.50) มีความสามารถในการบริหารจดัการ
ตนเอง ( x  = 4.48) มีพฤติกรรมการเรียนรู้ ใฝ่หาความรู้อยา่งสม ่าเสมอ ( x  = 4.48) มีความสามารถในการ
ตดัสินใจแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดเ้ป็นอยา่งดี ( x  = 4.47) มีความสามารถค านวณวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ได้
อย่างถูกตอ้ง ( x  = 4.47) มีความสามารถในการพิจารณาตดัสินใจเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง โดยไม่คลอ้ยตาม 
ขอ้เสนอไม่ด่วนสรุป ( x  = 4.45) มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในท่ีท างาน ( x  = 4.42)          
มีการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการด าเนินงานใหม่ ๆ ได ้( x  = 4.41) มีการบริหารเวลาในการท างาน
ใหอ้ยา่งเหมาะสม ( x  = 4.41) มีความคิดสร้างสรรคใ์นการท างาน ( x  = 4.29) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีทกัษะ
ความรู้ถึงเหตุถึงผลในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.22)  
  ดา้นจิตพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในตวัผูป้ฏิบติังานเพื่อการเตรียมเขา้    
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคุณลกัษณะดา้น มีคุณธรรม/จริยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชีพอยูใ่นระดบัมาก 
( x  = 4.59) รองลงมา มีความซ่ือสัตยสุ์จริตในการท างาน อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.57) มีทศันคติท่ีดีต่องาน/
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เพื่อนร่วมงาน ( x  = 4.53) มีการรู้ถึงความถนดัความสามารถ จุดเด่น จุดดอ้ยของตนเอง ( x  = 4.48) มีความ
เป็นผูน้ า ( x  = 4.38) มีบุคลิกภาพท่ีดี ( x  = 4.26) มีความมัน่ใจในตนเอง ( x  = 4.25) และล าดบัสุดทา้ย คือ              
มีการตดัสินใจอยา่งมีคุณธรรม อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.23) 
  ดา้นทกัษะพิสัย ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวงัในตวัผูป้ฏิบติังานเพื่อการเตรียม
เขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคุณลกัษณะดา้น มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดบัมาก              
( x  = 4.45) รองลงมา มีทกัษะการท างานเป็นทีมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.34) มีทกัษะในการสืบคน้ขอ้มูล
ทางคอมพิวเตอร์ ( x  = 4.32) มีทกัษะการปฏิบติังาน/ทกัษะทางวชิาชีพ ( x  = 4.28) มีทกัษะการส่ือสาร ( x  = 
4.24) และล าดบัสุดทา้ย คือ มีทกัษะในการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.24) 
  ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับ
การเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ผูต้อบแบบสอบถามได้เสนอแนะเก่ียวกบัความคาดหวงัขององค์การต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะ
รับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล าดบัตามความถ่ีจากมากไปหานอ้ย คือ มีการ
เขา้ใจถึงวฒันธรรมของลูกคา้ต่างชาติ รองลงมามีความจงรักภกัดีต่อองคก์าร และมีความเอาใจใส่ผูรั้บบริการ
อยา่งเป็นธรรม (ยดึลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง) 
 5. การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานข้อ 1 ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการ ต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเข้าท างานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทกัษะพิสัย อยู่ใน
ระดบัสูง พบว่า ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย อยูใ่นระดบัสูง 
  สมมติฐานขอ้ 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูป้ระกอบการต่างกนั ความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะ
รับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแตกต่างกนั พบวา่  
  1. ขนาดขององคก์ารต่างกนั ความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ไม่แตกต่างกนั 
  2. ระยะเวลาในการด าเนินกิจการต่างกนั ความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้
ท างานเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทกัษะพิสัย               
ไม่แตกต่างกนั 
  3. สัญชาติของผูถื้อหุ้นต่างกนั ความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างาน
เพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัยและดา้นทกัษะพิสัยไม่แตกต่างกนั
  4. ประเภทของธุรกิจต่างกนั ความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อ
รองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นพุทธพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย ไม่แตกต่างกนั 
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  5. ลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการต่างกนัมีความคาดหวงัขององคก์ารต่อบณัฑิต
จบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นพุทธพิสัย แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการกลุ่มทรัพยากร (พลงังาน
และสาธารณูปโภค เหมืองแร่) มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบักลุ่มสินคา้อุปโภคบริโภค นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างกนัเป็นรายคู ่
   ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการต่างกันมีความคาดหวงัขององค์การต่อ
บณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นจิตพิสัย แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่มการบริการ และกลุ่มเทคโนโลยี มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบักลุ่มทรัพยากร 
(พลงังานและสาธารณูปโภค เหมืองแร่) กบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการกลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค และอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบักลุ่มเทคโนโลยี นอกนั้น              
ไม่พบความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
   ลักษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการต่างกันมีความคาดหวงัขององค์การต่อ
บณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดา้นทกัษะพิสัย แตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยลกัษณะการด าเนินธุรกิจของสถานประกอบการกลุ่มสินคา้อุปโภค
บริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพยแ์ละก่อสร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกนักบักลุ่มเทคโนโลยี นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างกนัเป็นรายคู่ 
 สมมติฐานขอ้ 3 การรับรู้ของผูป้ระกอบการต่อพนกังานท่ีมีอยู่เดิม มีความแตกต่างกบัคาดหวงัต่อ
บณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบว่า ผูป้ระกอบการมี
ความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในดา้น
พุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย มากกวา่พนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม 
อภิปรายผลการวจัิย 
 ความคาดหวงัของผูป้ระกอบการต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย อยูใ่นระดบัสูง ซ่ึงดา้นพุทธิพิสัย ส่วน
ใหญ่มีความคาดหวงัในตวัผูป้ฏิบติังานเพื่อการเตรียมเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนคุณลกัษณะดา้น มี
ความรู้ในสาขาวชิาท่ีจบ อยูใ่นระดบัมาก ( x  = 4.66) รองลงมา มีความสามารถดา้นภาษาท่ีสอง อยูใ่นระดบั
มาก ( x  = 4.50) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุบิน ยุระรัช เชียง เภาชิต สุรเดช แสงเพช็ร และไพบูรณ์ สุขวิจิตร (2556) 
วิจยัเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตไทยสู่อาเซียน” พบว่า การพฒันาบณัฑิตไทยให้มีคุณภาพในระดบั
อาเซียนเพื่อรองรับการรวมตวัเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 จะตอ้งพิจารณาใน 2 ประเด็น คือ 
อาชีพ และคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีอาเซียนคาดหวงั โดยเฉพาะการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษให้อยู่ใน
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ระดับท่ีใช้งานได้ ไม่ว่าจะทกัษะการฟัง พูด อ่าน หรือเขียน เพราะภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการของ
อาเซียนท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการติดต่อส่ือสารระหวา่งประเทศสมาชิก 
 ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย มากกวา่พนกังานท่ีมีอยูเ่ดิม ซ่ึงตรงกบั
นวลจนัทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล (2540) กล่าวถึงการก าหนดความคาดหวงัตามความคิดของเดอเช็คโค ว่าการ
ก าหนดความคาดหวงัของบุคคล นอกจาก ข้ึนอยู่กับ ระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยงัข้ึนอยู่กับ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในคร้ังนั้น ๆ ดว้ยดงัท่ี เดอเช็คโค ไดก้ล่าวไวว้า่ การท่ีบุคคลเคย ประสบความส าเร็จ
ในการท างานนั้นๆมาก่อน ก็จะก าหนดความคาดหวงัในการท างาน ในคราวต่อไปสูงข้ึน และใกลเ้คียงกบั 
ความสามารถจริงมากข้ึน แต่ในทางตรงกันข้ามระดับความคาดหวงัต ่าลงมา เพื่อป้องกันมิให้ตนเกิด
ความรู้สึกลม้เหลว จากการท่ีวางระดบัความคาดหวงัไวสู้งกวา่ความสมารถจริง 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังนี ้
 1. ผูป้ระกอบการมีความคาดหวงัต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนในด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทกัษะพิสัย มากกว่าพนักงานท่ีมีอยู่เดิม ดงันั้น
สถาบนัการศึกษาควรปรับปรุง/พฒันาหลกัสูตร การเรียนการสอนในดา้นพุทธพิสัย จิตพิสัย และทกัษะพิสัย
ในเร่ืองต่าง ๆ ใหเ้ขม้ขน้ เพื่อผลิตบณัฑิตใหมี้คุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการยิง่ข้ึน 
 2. จากขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัความคาดหวงัขององค์การต่อบณัฑิตจบใหม่ท่ีจะรับเขา้ท างานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ล าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย คือ มีการเข้าใจถึง
วฒันธรรมของลูกคา้ต่างชาติ รองลงมามีความจงรักภกัดีต่อองค์การ และมีความเอาใจใส่ผูรั้บบริการอย่าง
เป็นธรรม (ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง) สถาบนัการศึกษาควรสอดแทรกเน้ือหาการเรียนการสอนเก่ียวกับ
วฒันธรรมของผูบ้ริโภคต่างชาติ หรือการบริการท่ีมีลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง 
 
ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ศึกษาความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในการจา้งงานประเด็น อ่ืนเพิ่มข้ึน นอกเหนือจากด้าน    
พุทธิพิสัย ดา้นจิตพิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
 2. ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวงัของผูป้ระกอบการในการจา้งงาน ระหว่างองค์การในประเทศ 
และองคก์ารต่างชาติท่ีเขา้มาลงทุนในประเทศ 
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