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บทคัดย่อ
น้ า ดื่ ม สะอาดในขวดพลาสติ ก เป็ นวิ ธี ก ารหลัก ที่ สั ง คมเมื อ งใช้ใ นการบริ โ ภค เป็ นภาพลัก ษณ์
ทางด้านสุ ขอนามัยที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายและเข้าถึงได้ง่าย ความหลากหลายของการบริ โภคน้ าดื่ม
ที่มีการปรุ งแต่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางผลิ ตภัณฑ์และกระแสการดื่มเครื่ องดื่มแบบใหม่ ๆ โดยการชวนเชื่ อ
ว่า มี ผ ลดี ต่ อ สุ ข ภาพ ประกอบกับ ก าไรและผลตอบแทนที่ สู ง แต่ ต้น ทุ น การผลิ ต ต่ า ท าให้ เ ป็ นอี ก กลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์หนึ่ งที่ทาให้ก ารผลิ ตและจาหน่ ายน้ าดื่ มและเครื่ องดื่ มบรรจุขวดมีความหลากหลายและปริ มาณ
เพิ่มขึ้นอย่างมาก
การบริ โภคแปรผันตรงกับปริ มาณรวมของขยะมูลฝอย การผลิตน้ าดื่มบรรจุขวดและเครื่ องดื่มขยาย
อย่างรวดเร็ ว การเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมการดื่มน้ าที่เดิมริ นจากเหยือกสู่ แก้วเป็ นการดื่มน้ าจากขวดหรื อ
แก้วใช้แล้วทิ้งโดยตรงเป็ นอีกปั จจัยทาให้ปริ มาณบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ทิ้งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว ในกลุ่มขยะภาชนะ
และบรรจุภณั ฑ์ นอกจากขวดแล้ว ถุงพลาสติก แก้วพลาสติกใส และพลาสติกขุ่นเป็ นส่ วนที่ใหญ่มากเช่นกัน
สาหรั บประเทศไทยสถิ ติของจานวนขวดบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ออกสู่ ต ลาดอยู่ที่ปีละหมื่ นล้านขวดต่ อปี นับเป็ น
ตัวเลขที่สูงมาก แต่นบั ว่าเป็ นวิกฤตทางผลกระทบสิ่ งแวดล้อม เพราะประเทศยังมองหาระบบการจัดการแยก
และบาบัดขยะที่มีประสิ ทธิ ผลและยัง่ ยืน เมื่อการคัดแยกล้มเหลว การจัดการนาวัสดุกลับไปใช้ใหม่ไม่สาเร็ จ
จานวนพลาสติก และ PET (Polyethylene Terephthalate) จึงเป็ นการไหลทางเดียวโดยไม่มีการไหลกลับไป
นาไปใช้ซ้ าเป็ นส่ วนใหญ่ สิ่ งนี้ เป็ นความเติบโตทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตรุ่ นใหม่ แต่ส่งผลเชิ งลบที่ไม่ยงั่ ยืน
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมความคิดของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนจะต้องพิจารณากันและกันในทั้งมุ มมองของ
สังคม เศรษฐกิจและสิ่ งแวดล้อมที่มีมุมมองแบบบูรณาการ
คาสาคัญ: (1) ขวดน้ า (2) PET (3) ขยะพลาสติก (4) การจัดการที่ยงั่ ยืน ลดปริ มาณขยะ
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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
บทนา
ความรู ้เบื้องต้นจากการวิเคราะห์โครงสร้างสังคม อุตสาหกรรมและพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ก่อให้เกิ ด
ความที่คิดและความชัดเจนที่ตอ้ งปรับเปลี่ยนระบบให้มีทางออกด้านการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์เครื่ องดื่ม ที่เข้า
กับ หรื อสามารถปรั บ วิถี ก ารบริ โภคของสั ง คมและลดหรื อละการสร้ า งปั ญหาขยะที่ ไ ม่ ย งั่ ยืนได้เช่ นกัน
จานวนการผลิตและการบริ โภคสมัยใหม่จากบรรจุภณ
ั ฑ์ใช้แล้วทิ้ง ทั้งการผลิตและการบาบัดนาไปสู่ ความ
ต้องการใช้ทรัพยากรน้ าที่สูงการฝังกลบขยะ ทาให้ขาดแคลนพื้นที่ดินสภาพดีและปั ญหาการขาดแคลนพื้นที่
ฝังกลบตามมาขยะมูลฝอยจานวนมหาศาล ภาชนะและบรรจุภณ
ั ฑ์ มาจากครัวเรื อน ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนสาคัญ
ในการลดขยะทิ้ งรวมบรรจุ ภณ
ั ฑ์แบบใช้แล้วทิ้ง ไร้ ป ระโยชน์ ทนั ที หลัง จากที่ ก ารบริ โภคสิ้ นสุ ดลงหรื อ
ถ่ายอาหาร เครื่ องดื่มไปสู่ ภาชนะอื่นการผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มุ่งเน้นด้านสาธารณสุ ขแต่ไม่คานึ งถึงความง่ายใน
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การบาบัด เป็ นอีกปัจจัยที่ทาให้การลดจานวนขยะสวนทางกับความต้องการในการบริ โภคและความสามารถ
ในการจัดการขยะ
บทความนี้ มุ่งเน้นไปที่ ขวดพลาสติ กชนิ ด PET (Polyethylene Terephthalate) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งใน
ผลิตภัณฑ์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ ว ขวด PET เป็ นภาชนะที่คิดค้นขึ้นใหม่ในช่วงสามสิ บปี ที่ผา่ นมาและได้ขยาย
ส่ วนแบ่ ง การตลาดในหมู่ ภาชนะบรรจุ ส าหรั บ อาหารและเครื่ องดื่ ม ข้อดี ข อง PET คื อ ความโปร่ ง ใส
ความสามารถในการรักษาสภาพของเครื่ องดื่มอัดลมเหนียวน้ าหนักเบา ได้รับการยอมรับในกลุ่มผูบ้ ริ โภคว่า
มีความปลอดภัยต่อสุ ขภาพ การเข้าสู่ อุตสาหกรรมเครื่ องดื่มของขวด PET ก่อให้เกิ ดการขยายตัวในการใช้
ภาชนะบรรจุใช้แล้วทิ้งอย่างรวดเร็ วในเวลาเดี ยวกันก็เพิ่มการสกัดของเมล็ดพลาสติกและยังนาสู่ การผลิ ต
ขยะจานวนมากของขยะมูลฝอยเช่นกัน การสร้างทางออกให้ผบู ้ ริ โภคเพื่อให้ได้รับความร่ วมมือเชิ งปฏิบตั ิใน
ด้านที่แยกขยะขวด PET รวมถึงขวดแก้วกระป๋ อง แก้วน้ าพลาสติกเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นที่จะต้องสานต่อ เพื่อขยาย
ผลสู่ การแยกขยะด้านอื่ น และให้วฏั จักรรี ไซเคิลมีความสมบูรณ์ ความเข้าใจการเปลี่ ยนแปลงของระบบ
จะเป็ นประโยชน์อย่างมากต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมเป็ นวงกว้างในระยะยาว
ด้านเศรษฐกิ จเชิ งพานิ ชย์น้ าดื่ มและเครื่ องดื่ มบรรจุขวด เป็ นหนึ่ งในธุ รกิ จที่มีผลตอบแทนสู งและ
สร้ างรายได้ให้ผูป้ ระกอบการภาคอุตสาหกรรมในไทย ทาให้มีการผลิ ต จาหน่ ายกันอย่างแพร่ หลายจาก
ภาคเอกชน โฆษณาสร้ างแรงผลักดันให้มีการบริ โภคสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ในประเทศไทยมีธุรกิ จรี ไซเคิ ล
เพิ่มขึ้ นอย่างช้าๆและยังอยู่ในวงจากัดซากขวด PET ของเสี ยส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีการบาบัดแต่กลับสิ้ นสุ ด
วัฏจักรโดยการฝังกลบหรื อเผา ซึ่ งมีนยั สาคัญต่อการก่อมลพิษทางดิน น้ า และอากาศ นอกจากนี้ การแข่งขัน
ในวงการการเก็บขวด PET ไปขายผูร้ ับซื้ อของเก่ายังเป็ นการแบ่งเขตตามผูม้ ีอิทธิ พล ทาให้ความสามารถใน
การขยายผลเพิ่มปริ มาณรี ไซเคิลทาได้ชา้ ไม่ทวั่ ถึงและกลับไปรี ไซเคิลจานวนน้อย
ขณะเดี ยวกันขยะขวดจากการบริ โภคและการไม่นากลับไปรี ไซเคิลกลับเพิ่มค่าใช้จ่ายให้เทศบาล
ภาครัฐและภาษีของประชาชน แต่กลับไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมผูผ้ ลิต เชิ งสังคมก็อาจจะกล่าวได้วา่ ระบบ
ของไทยเป็ นระบบที่เป็ นมิตรต่อผูผ้ ลิต ผูบ้ ริ โภคมากกว่าภาครัฐและผูท้ ี่แก้ปัญหาด้านขยะหรื อผูผ้ ลักดันการ
รี ไซเคิล ตัวอย่างของความได้เปรี ยบและเสี ยเปรี ยบจากระบบที่ไม่สมดุ ลนี้ ส่งผลต่อความยัง่ ยืนของชุ มชน
รวมถึงประสิ ทธิ ภาพในการพัฒนาสิ นค้าที่ยงั่ ยืน
การวิเคราะห์มุ มมองเพีย งด้า นใดเพียงด้านหนึ่ งไม่เพี ยงพอที่ จะเห็ นผลกระทบที่ แท้จริ งของมัน
ยกตัวอย่างเช่นระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพกับสิ่ งแวดล้อม แต่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพทางเศรษฐกิจหรื อเชิ งพานิ ชย่อม
ไม่เป็ นระบบที่ยงั่ ยืน ในทางกลับกันถึ งแม้ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิ จและพานิ ชก็ตามแต่ขาด
ความเป็ นมิตรต่อสังคม สุ ขภาพและสิ่ งแวดล้อมก็ไม่ได้เป็ นระบบที่ยงั่ ยืนเช่นกัน สิ่ งที่สาคัญคือต้องสามารถ
จัดการกับความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุ ประสงค์ในการวิเคราะห์เป็ นในลัก ษณะบูรณาการจากมุ มมองของผู้ มี ประสบการณ์ ในเชิ ง
สังคม การจัดการบริ หารประเทศและนโยบายจากหลายประเทศทัว่ โลก นาความรู ้ และประสบการณ์ ตรง
ข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดของสถาบันชั้นนาของโลก กอปรกับความเป็ นนักวิเคราะห์ มาวิเคราะห์สังคมไทย
และทางเลือกที่ดีที่สุดในการปรับปรุ งแนวคิดระบบการแยกขยะให้ดีข้ ึน และมีประสิ ทธิ ผล วิเคราะห์ระบบ
ในประเทศไทยกับระบบของที่สังคมที่ประสบความสาเร็ จแล้วในการจัดการปั ญหาขยะจากประเทศในกลุ่ม
สแกนดิ เนเวีย เพื่อให้มีความสอดคล้องระหว่างวิธีการและการนาไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อประโยชน์ใน
การวางกลยุทธ์ การออกแบบรู ปแบบโครงสร้างโครงการและผลิตภัณฑ์ รวมถึงเครื่ องมือที่ดีตอบสนองต่อ
ผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าโรงการขยะสามถังและโรงการรณรงค์สร้างจิตสานึกต่าง ๆ ที่ไม่เกิดผล
ขอบเขตของการวิจัย
เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมไทย ในเบื้องต้นมุ่งเน้น
เฉพาะในเรื่ องขวดพลาสติก PET การรี ไซเคิลและการกาจัดขยะ ความเข้าใจพื้นฐานของระบบขวด PET
ไทยบทบังคับให้มีส่วนร่ วมของกฎหมายผลิตภัณฑ์พลาสติกอื่น ๆ และขยะประเภทอื่นไม่รวมอยูใ่ นขอบเขต
ของระบบ
ผลการวิจัย
การศึกษานี้เพื่อจัดตั้งโครงการลดปริ มาณขยะทิ้งรวม ด้วยการแยกขยะที่มีประสิ ทธิ ผลและออกแบบ
ทางแก้ปัญหา เป็ นการวิเคราะห์ในลักษณะบูรณาการระบบการเลือกที่ดีที่สุดในการสร้างทางออกที่ดีที่สุดที่
ทาให้สังคมไทยดี ข้ ึน โดยการเปรี ยบเทียบและวิเคราะห์ระบบการจัดการในประเทศในยุโรปกลุ่มประเทศ
สแกนดิ เนเวียวิเคราะห์วิถีชีวิตและการตอบสนองต่อการรณรงค์ การตอบสนองของคนในสังคมไทย การ
จัดการแก้ปัญหาขยะในแต่ละประเทศมีการกระจายในระบบการจัดการวงจรขวด PET ส่ วนใหญ่เป็ นไปใน
รู ปของอุ ตสาหกรรมขึ้ นอยู่กบั ระบบการมัดจาขวดที่ ผบู ้ ริ โภคจะชาระค่ามัดจาขวดให้ร้านค้าปลี กเมื่ อซื้ อ
สิ นค้า และได้รับค่ามัดจาคืนเมื่อนาขวดไปคืนที่เครื่ องรับซื้ อขวด ในขณะเดียวกันในหลายประเทศใช้ระบบ
การคืนแบบให้เปล่า ประเทศไทยใช้ระบบรับซื้ อคืนตามมูลค่าวัสดุโดยไม่มีค่ามัดจาขวด
กระบวนการวิเคราะห์ลดปริ มาณขยะทิ้งรวมโดยการแยกขยะ เลื อกที่จะมุ่งเน้นที่กลุ่มบรรจุภณ
ั ฑ์
เครื่ องดื่ ม การคัดแยกขวดจะมีความเป็ นไปได้สูงขึ้นอยู่กบั สามส่ วน ผูบ้ ริ โภคในเขตเทศบาลเมื อง ผูผ้ ลิ ต
เครื่ องดื่ ม บรรจุ ข วดเชิ ง อุตสาหกรรมและผูผ้ ลิ ตอุ ตสาหกรรมรี ไ ซเคิ ล พลาสติก ให้ส ามารถบรรลุ ความ
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รับผิดชอบของพวกเขาในการระบุ ชนิ ด รับซื้ อและยินดี ที่จะมีความรับผิดชอบในการจัดเก็บค่ามัดจาขวด
เรี ยงลาดับจากผูบ้ ริ โภคถึงโรงงานผูผ้ ลิตขวด รวมถึงการสนับสนุนการรี ไซเคิล
จากการวิเคราะห์แสดงให้เห็ นว่า พฤติกรรมของคนในสังคมไทย มีความแตกต่างกันในด้านความ
เข้าใจ การปฏิบตั ิจริ งในการแยกขยะ และผลกระทบทางราคาการขายสิ นค้า ที่จะส่ งผลแตกต่างกันในการนา
เทคโนโลยีจากประเทศอื่น หรื อการแก้ปัญหาของสังคมอื่นมาใช้โดยตรงต่อสังคมไทยในด้านสิ่ งแวดล้อม
การลดการบริ โภคจะนาสู่ การลดลงของแหล่งที่มาขยะ แต่ในขณะที่ปัญหาสาธารณสุ ข ปั จจัยพื้นฐานเรื่ องน้ า
ดื่มสะอาดตามระบบท่อประปายังคงเป็ นปั ญหา การลดลงของการบริ โภคน้ าจากขวดจึงยังไม่สาริ ดผลได้
ขวด PET ในอุตสาหกรรมน้ าดื่มในประเทศไทยนามาใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2530 ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรม
การดื่ มน้ าฝน หรื อน้ า กรองน้ า ประปาสั่งน้ าขวดแก้ว มาเป็ นการบริ โภคเครื่ องดื่ มบรรจุ ขวดเป็ นวงกว้า ง
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในการบริ โภคของขวด ทาให้อุตสาหกรรมผลิ ตเครื่ องดื่มบรรจุในขวด PET อย่าง
แพร่ หลาย
การขายการบริ โภคการบันทึกรวมของน้ าดื่ มบรรจุขวดได้ในไทยในปี พ.ศ. 2559 มูลค่า 3 หมื่น
2 พันล้านบาท (บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด, 2559) มูลค่ารวมเครื่ องดื่มบรรจุขวด 225,000-230,000 ล้านบาท หรื อ
คิดเป็ นปริ มาณ 8,500-8,600 ล้านลิตรต่อปี (ศูนย์วจิ ยั กสิ กรไทย, 2559)

ภาพ 1 แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนแบ่งการตลาดของเครื่ องดื่มบรรจุขวด
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ภาพ 2 วงจรชีวติ ของขวด PET เชื่อมต่อกับการรี ไซเคิลในประเทศไทย
การไหลของวัสดุขวด PET สามารถแบ่งออกเป็ นสามกลุ่ม กระบวนการผลิตขวด ระบบการบริ โภค
และการนากลับไปใช้ใหม่ ยังไม่มีการแทรกแซงในระบบ
การแยกประเภทพลาสติกในโรงงานรี ไซเคิลขวด PET และผลิ ตภัณฑ์ในหมวดนี้ ขยะจะถูกแยก
ออกเป็ นชิ้ น ๆ แยกฝาฉลากหลอดและสิ่ งอื่น ๆ ออกจากกันโดยการลอยตัวในน้ าเพื่อที่ให้ได้แต่ขยะ PET
ที่ใช้ในการรี ไซเคิลและแปรรู ปเป็ นแผ่นพลาสติก PET ต่อไป
สิ่ งแวดล้อมในการวิเคราะห์ระบบจะมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมขึ้นอยูก่ บั การไหลของ
ขยะจากเมือง และการวิเคราะห์ สถานการณ์ ขยะที่เกี่ ยวข้องเพื่อเชื่ อมโยงและสนับสนุ นสาเหตุของปั ญหา
ปั จจุบนั ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของการเผาหรื อฝังกลบขวด PETรวมกับขยะมูลฝอยการใช้พลังงานการ
ปล่อยมลพิษมลพิษทางน้ า ทางดิน สุ ขอนามัยส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนและมุมมองการขนส่ ง
ขยะจากเมืองสู่ ที่ถมขยะและโรงเผาขยะ
ระบบสิ่ งแวดล้อมของไทยสาหรับขวด PET ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้านการลดปริ มาณขยะจาก
ต้นแหล่งและการกูค้ ืนปริ มาณของเสี ย PET การนากลับไปใช้ใหม่เป็ นพื้นที่ที่สาคัญที่สุดในลาดับชั้นของ
การบาบัดหลังจากการใช้วตั ถุดิบ รองจากการลดการใช้ที่จะช่วยลดของเสี ยและมลภาวะที่แหล่งที่มาก่อนที่
ขวดจะถูกผลิตขึ้น
การกระตุน้ การรี ไซเคิลทางหนึ่งที่ประสบความสาเร็ จอย่างมาก คือ การบังคับใช้มาตรการมัดจาขวด
และมีอตั ราการฟื้ นตัวเร็ วหลังจากบังคับใช้ ประเทศไทยเคยใช้มาตรการนี้ มาแล้วในภาคเอกชนกับการมัดจา
ขวดแก้วและสามารถแลกคืนได้จากร้ านที่ ซ้ื อตั้งแต่ก่อนยุคปี พ.ศ. 2520 ปรากฏว่า ระบบการมัดจาได้รับ
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ความร่ วมมืออย่างดีและได้รับการยอมรับจากผูบ้ ริ โภคโดยไม่มีมาตรการจากภาครัฐเข้ามาบังคับ มาตรการนี้
ช่วยลงการใช้แก้วจากทรายแหล่งที่มาและนาขวดกลับไปใช้ใหม่อย่างมาก
สาหรับโครงการนี้ เป้ าหมายของการกูค้ ืน PET ตั้งเป้ าที่ประสบความสาเร็ จให้มีการนาไปใช้ใหม่
ที่อตั ราเพิ่มขึ้นสู่ 90%
ด้านบังคับใช้ระบบการมัดจาในประเทศไทยเป็ นเรื่ องลึกซึ้ งทั้งสาหรับร้านค้าย่อยและอุตสาหกรรม
ใหญ่ การเรี ยกร้องจากการกลัวเสี ยประโยชน์ดา้ นส่ วนแบ่งตลาดจากมาตรการมัดจาขวด และขอใช้อานาจ
เงิ นจากธุ รกิ จขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการต่อรองให้อยู่นอกระบบ รวมถึ งความต้องการความช่ วยเหลื อด้าน
ระบบการมัดจาสาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพราะอาจจะเป็ นอุปสรรคต่อการเข้าสู่ ตลาดหรื อการจัดการ
การไหลของเงินสาหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
ระบบที่แนะนาในเบื้องต้นจะใช้ในพัฒนาระบบการนาขวดบรรจุภณ
ั ฑ์กลับคืนอย่างมีประสิ ทธิ ผล
อย่างยัง่ ยืน ส่ งผลบวกต่อทั้งด้านสิ่ งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมมุมมองระบบกฎหมายไทยที่ไม่มีการระบุ
การนากลับไปใช้ใหม่ และมีช่องว่างเกี่ยวข้องกับขวด PET หากรัฐบาลไทยสามารถกาหนดอัตราเป้ าหมาย
รี ไซเคิลเพื่อให้อุตสาหกรรมสร้างวิธีการด้วยตัวเองและจัดการระบบการผลิ ตภายใต้ความรับผิดชอบของ
ตัวเองก็จะเป็ นแนวทางที่เพิ่มความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคมได้
การมุ่งแก้ที่ระบบน้ ากรองช่วยให้ลดการซื้ อน้าดื่ มบรรจุขวด ระบบควบคุ มการสะสมของเสี ยจาก
อัตราการรี ไซเคิลและใช้ทรัพยากรได้สูง การตอบสนองความรับผิดชอบของคนในสังคมเป็ นตัวแปลสาคัญ
อย่า งไรก็ ตามอัตราการรี ไ ซเคิ ล ในประเทศไทยอยู่ใ นระดับ ต่ า นี่ เป็ นสิ่ ง ส าคัญที่ จะกระตุ ้นให้ผูบ้ ริ โภค
สามารถเริ่ มที่จะลงมือนับหนึ่ งกับการรี ไซเคิ ลที่สะดวกและทาได้จริ งการปรับปรุ งการทางานของการรั บ
ซื้ อของเก่า
ขวดเปล่าที่ทิ้งรวมไปกับขยะในครัวเรื อนอื่น ๆ เมื่อผูบ้ ริ โภคทิ้งรวมในขยะวงจรวัสดุ จบสิ้ นสุ ดที่
การเผาหรื อฝังกลบ ไม่เกิดประโยชน์ แต่หากเพิ่มการรับซื้ อขวดโดยตรงจากผูบ้ ริ โภคเพื่อจัดการแยกขยะจาก
ต้นทาง รับซื้ อขยะรี ไซเคิลในวงกว้างขึ้น เข้าถึงได้สะดวกขึ้น ทันสมัยต่อวิถีชีวิตขึ้น แล้วให้การแยกทิ้งขวด
หรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภค
เอกสารอ้างอิง
บริ ษทั เสริ มสุ ข จากัด. (2559). รายงานผลประกอบการและวิเคราะห์ ตลาด. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
ศู น ย์วิจ ัย กสิ ก รไทย. (2559). ตลาดเครื่ องดื่ ม พร้ อมดื่ ม ปี 2559. ค้น เมื่ อ 23 ธัน วาคม 2559, จาก
https://www.kasikornresearch.com/th/K-EconAnalysis/Pages/ViewSummary.aspx?docid=35304
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การจัดการธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์ กรณีศึกษา: เซอร์ วสิ อพาร์ ทเมนท์
สาหรับคนต่ างชาติชาวญีป่ ุ่ นในประเทศไทย
SERVICED APARTMENT BUSINESS MANAGEMENT A CASE STUDY OF
JAPANESE EXPATRIATE SERVICED APARTMENT IN THAILAND
วิเชียร เลิศโภคานนท์
บทคัดย่อ
วัตถุ ประสงค์การศึ กษาครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึ งกระบวนการการจัดการธุ รกิ จเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์
ตั้งแต่การลงทุน การวางแผนและการบริ หารธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ซึ่ งจะทาให้ผสู ้ นใจสามารถนาผล
การศึ ก ษาไปใช้ในการตัดสิ นใจในลงทุ น ธุ รกิ จนี้ มี รายได้ที่ค่ อนข้างมัน่ คงและมี ความเสี่ ย งต่ าเนื่ องจาก
ปั จจุ บนั มี การลงทุ นจากต่า งประเทศเข้ามาลงทุ นเข้า มาลงทุ นในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ซึ่ งต้องมี
พนักงานชาวต่างประเทศเข้ามาทางานในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก อีกทั้งยังมีความพร้อมในการจ่ายค่า
เช่าที่พกั ในอัตราค่าเช่าที่สูง จึงทาให้ธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ขยายตัวอย่างรวดเร็ ว
วิ ธี ก ารด าเนิ น การศึ ก ษา ใช้วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู้ป ระกอบการเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้น ท์ที่ มี
ประสบการณ์ และมุ่งเฉพาะกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่เป็ นาชาวญี่ปุ่นเท่านั้น รวมทั้งทาการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ
จากเอกสารวิช าการ การสั ม มนาธุ รกิ จอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ วารสารการธนาคาร และเอกสารการฝึ กอบรม
ทางด้านอสังหาริ มทรัพย์ อีกทั้งศึกษาข้อมูลจานวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทางานในประเทศไทย
ผลการศึกษาสามารถสรุ ปขั้นตอนกระบวนการจัดการเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ออกได้เป็ น 4 ระยะ
ระยะแรกทาการศึกษาและการทาการตัดสิ นใจ ขั้นตอนนี้ ใช้เวลา 3 ถึ ง 6 เดือน โดยเริ่ มจากการสารวจและ
วิเคราะห์สถานการณ์ตลาด ซึ่ งต้องทาการตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การกาหนดกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย การเลื อกทาเล
ที่ ต้ งั การก าหนดแนวคิ ด ธุ รกิ จ เพื่ อนาไปสู่ ก ารศึ ก ษาความเป็ นไปได้ข องโครงการและวิเคราะห์ อตั รา
ผลตอบแทนการลงทุ นเพื่อการตัดสิ นใจที่ จะลงทุนหรื อระงับการลงทุน ระยะที่สอง เป็ นการลงทุนและ
การก่อสร้ าง ขั้นตอนนี้ ใช้เวลา 1.5 ปี ถึ ง 4 ปี ขึ้นอยู่กบั ขนาดของอาคาร เป็ นการจัดเตรี ยมที่ดิน ออกแบบ
และขออนุ ญาตปลู กสร้ างอาคาร รวมทั้งการหาแหล่ งเงิ นทุ น และการก่ อสร้ างอาคาร ระยะที่ สามการจัด
เตรี ยมการดาเนินงาน ซึ่ งจะใช้เวลา 6 ถึง 12 เดือน เพื่อทาการจัดเตรี ยมแผนการตลาด การจัดเตรี ยมทีมงาน
จัดโครงสร้ างองค์กรและรับพนักงาน เพื่อเตรี ยมพร้ อมการดาเนิ นงาน ระยะที่สี่ ระยะสุ ดท้าย การเริ่ มการ
ดาเนิ นงานการบริ หารอาคารที่ตอ้ งให้ทนั กับระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานของชาวญี่ปุ่นที่จะมี
รอบระยะการเปลี่ยนย้ายตาแหน่งงานในทุกปี
คาสาคัญ: (1) เซอร์วสิ อพาร์ทเม้นท์ (2) อสังหาริ มทรัพย์

9

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.
Keywords: Serviced Apartment, Real Estate
บทนา
ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ (real estate business) ในประเทศไทยเป็ นธุ รกิจหนึ่ งที่มีอตั ราการเจริ ญเติบโต
ค่อนข้างดี และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบั ผูป้ ระกอบการได้เป็ นอย่างดี จึงเป็ นธุ รกิจที่มีผปู ้ ระกอบการ
รายใหม่ ๆ เข้ามาสู่ ธุรกิจนี้มากขึ้น ธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์แบ่งแยกออกเป็ นหลายประเภท ไม่วา่ จะเป็ นการทา
ธุ รกิ จซื้ อขายที่ ดิน การให้เช่ าที่ ดิน การสร้ างบ้านขาย เช่ นบ้านเดี่ ยว บ้านแฝด อาคารพาณิ ชย์ ทาวน์เฮ้าส์
(town house ) การสร้างคอนโดมิเนียม (condominium) บ้านเช่า โรงแรม เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ อพาร์ ทเม้นท์
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ศูนย์การค้า คอมมูนิต้ ีมอลล์ (community mall) โรงงานให้เช่ า คลังสิ นค้าให้เช่ า สานักงานให้เช่ า (office
building) และอื่น ๆ อีกมาก
เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์เป็ นธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ประเภทหนึ่ งที่น่าสนใจ และเป็ นแหล่งสะสมความ
มัง่ คัง่ ของผูท้ ี่ตอ้ งการเก็บสะสมทรัพย์สินที่ค่อนข้างมัน่ คง เป็ นที่นิยมของผูม้ ีฐานะดี หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการสร้าง
ความมัง่ คัง่ (wealth) ให้กบั ตนเอง รวมทั้งเป็ นแหล่งลงทุนอีกแหล่งหนึ่ งของผูท้ ี่ตอ้ งการหาผลตอบแทนการ
ลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ซึ่ งเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นต์ก็เป็ นทรัพย์สินที่มีรายได้ประจาจากค่าเช่ าที่เก็บจาก
ผูใ้ ช้บริ การ และยังได้รับผลตอบแทนจากมูลค่าเพิ่มของทรัพย์สิน (capital gain) ทั้งมูลค่าที่ดินที่เพิ่มขึ้นและ
ค่าก่อสร้างที่ยงิ่ วันก็ยงิ่ เพิ่มสู งขึ้นไปเรื่ อย ๆ ทาให้เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ที่สร้างมาแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ปั จจุบนั
เซอร์ วิสอพาร์ ท เม้นท์ในประเทศไทยมี ผูเ้ ช่ าทั้ง ที่ เป็ นชาวไทยที่ พอมี ฐานะ และชาวต่างประเทศที่เข้ามา
ทางานและชาวต่างประเทศในวัยเกษียณอายุ (retirement age) ที่ เข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทย แม้ค่าเช่ า
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์จะมี ราคาค่าเช่ าค่อนข้างสู ง แต่ผูเ้ ช่ าจะได้ที่อยู่อาศัยที่ สะดวกสบาย อยู่ในทาเลที่ ดี
มีความปลอดภัยสู ง พร้อมทั้งยังมีการให้บริ การที่ดีและมีการบริ การที่หลากหลาย
ความหมายของเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
อพาร์ ทเม้นท์ (apartments) หมายถึง อาคารที่อยูอ่ าศัย ที่มีการแบ่งห้องพักเป็ นหน่ วยอยู่อาศัยหลาย
หน่วย เพื่อการให้เช่า แต่ละหน่วยอาจจะมีการแบ่งเป็ นห้อง ตั้งแต่เป็ นห้องเดียวอเนกประสงค์ (studio room)
หรื อมี 1 ห้องนอน หรื อมีหลายห้องนอน ตั้งแต่ 2, 3 และ 4 ห้องนอน ทั้งนี้ ข้ ึนกับระดับคุณภาพ หรื อระดับ
ของราคาค่าเช่า แต่ละหน่วยที่อยูอ่ าศัยจะมีหอ้ งน้ าและครัวเป็ นพื้นฐาน
อพาร์ ทเม้นท์อาจเป็ นเพียงห้องโล่งที่ไร้การตกแต่ง หรื อมีการตกแต่ง พร้อมเฟอร์ นิเจอร์ พ้ืนฐาน เช่น
ตู ้ เตียง พร้อมติดเครื่ องปรับอากาศ หรื อจะมีสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ในห้อง เช่น ตูเ้ ย็น เครื่ องเล่นวีซีดี
ครั วพร้ อมอุ ปกรณ์ เครื่ องทาน้ าร้ อน-น้ าอุ่น เคเบิ ลที วี หรื อาจมี ที่จอดรถเป็ นต้น แต่จะไม่มีการให้บริ การ
ภายในห้องพัก โดยมีสิ่งอานวยความสะดวกในระดับที่จากัด
Serviced apartment is a fully furnished apartment available for both short-term as well as longterm 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.
“เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์” (serviced apartments) หมายถึง อพาร์ ทเม้นท์ที่มีเฟอร์ นิเจอร์ ตบแต่งให้เช่า
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว พร้ อมทั้งมีการให้บริ การต่าง ๆ มีที่จอดรถและมี สิ่งอานวยความสะดวกสบาย
(facilities & amenities) ให้การบริ การคล้ายกับโรงแรม เช่น มีสระว่ายน้ า ห้องฟิ ตเนส บริ การซักรี ด บริ การ
ทาความสะอาดห้องพัก มีโทรทัศน์วงจรปิ ดและระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชัว่ โมง เป็ นต้น ยิ่งมีสิ่งอานวย
ความสะดวกสบายและบริ การเพิ่มเติมมากขึ้นเพียงใด ราคาค่าเช่าก็จะยิง่ สู งขึ้นเพียงนั้น เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์
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อาจมีทาเลที่ต้ งั อยูใ่ นกลางเมือง ใกล้ศูนย์การค้า ย่านธุ รกิจหรื ออยูใ่ นย่านชุ มชนแถบชานเมือง หรื อเป็ นย่าน
นิคมอุตสาหกรรม
ขั้นตอนของการจัดการธุรกิจเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้ นท์
การจะเลือกลงทุนในธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ผลู ้ งทุนจะต้องดาเนินการตามกระบวนการจัดการ
ที่มีอยู่ 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ระยะแรก ขั้นตอนของการศึกษาและการทาการตัดสิ นใจจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือน
1.1 สารวจและวิเคราะห์สถานการณ์ตลาดเซอร์ วิสอพาร์ ทเมนต์ (market survey) ทาการสารวจ
จานวนเซอร์วสิ อพาร์ ทเม้นท์ที่เปิ ดให้บริ การ จานวนห้องพักที่มีให้บริ การและความต้องการในตลาดในเขต
พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ งที่จะทาการศึกษา เช่ น กรุ งเทพมหานคร เพื่อสารวจหาสภาพการแข่งขันในตลาด อัตรา
ค่า เช่ า ต่ อตารางเมตร ลัก ษณะของการให้บ ริ ก าร สิ่ ง อานวยความสะดวกข้อมู ล ดังกล่ า วสามารถใช้เป็ น
แนวทางเพื่อเลื อกรู ปแบบการพัฒนาโครงการ ซึ่ งต้องสารวจทั้งจานวนความต้องการห้องพักแต่ละประเภท
ในตลาด (demand) และจานวนห้องพักแต่ละประเภทที่ เปิ ดให้บริ การแล้วรวมทั้งที่กาลังอยู่ในระหว่าง
ก่ อสร้ า ง (supply) ในตลาด จะทาให้ทราบถึ ง แนวโน้ม สภาพการแข่ งขันและความต้องการของตลาด
ในเบื้องต้นด้วย
1.2 การวิเ คราะห์ ก ารลงทุ น และการตัด สิ น ใจหลัง จากส ารวจสภาพแวดล้อ มและวิเ คราะห์
สถานการณ์ ตลาดแล้วก็ จะเข้าสู่ การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Study) ของการพัฒนาโครงการ
เซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ ซึ่ งจะต้องทาการตัดสิ นใจเบื้องต้น 3 ประการซึ่ งประกอบด้วย
1.2.1 การเลือกลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย (target market) ธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ให้เช่า รายได้
หลัก ก็คือ ค่าเช่า เนื่ องจากเป็ นธุ รกิจที่มีตน้ ทุนสู งจากการที่ตอ้ งใช้เงินลงทุนที่สูง ดังนั้น ค่าเช่าก็จะมีราคาที่
ค่อนข้างสู งตามไปด้วย ดังนั้น กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายที่จะเป็ นผูเ้ ช่าก็จะเป็ นกลุ่มคนที่มีรายได้สูง ซึ่ งส่ วนใหญ่
แล้วก็จะเป็ นชาวต่างประเทศที่เข้ามาทางานหรื อเข้ามาอยูอ่ าศัยในประเทศไทย และคนไทยที่มีรายได้สูงการ
ตัดสิ นใจเลื อกกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายก็ เพื่ อที่ จะได้ศึ ก ษาหาท าเลที่ ต้ งั ของโครงการให้ส อดคล้องกับ ความ
ต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย โดยทัว่ ไปแล้วกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายของเซอร์ วิสอพาสท์เม้นท์มกั จะเป็ นกลุ่ม
พนักงานบริ ษทั ธุ รกิ จที่ เป็ นคนต่า งชาติ ที่เข้า มาทางานในประเทศไทย ซึ่ งจาเป็ นต้องหาที่ อยู่อาศัย ส่ วน
คนไทยเองที่เช่ าเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ก็มกั จะเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งการที่อยู่ชวั่ คราวและมีฐานะดี แต่บา้ นอยู่อาศัยอยู่
ห่างไกลที่ทางาน เช่นผูบ้ ริ หาร แพทย์
จากข้อมูลการออกใบอนุ ญาติทางานให้กบั ชาวต่างประเทศในประเทศไทยของ กระทรวง
แรงงาน พบว่าชาวต่างประเทศที่ได้รับใบอนุ ญาติทางานจากกระทรวงแรงงานใน 5 ปี ที่ผา่ นมา (ยกเว้นกลุ่ม
อาเชี่ยน) มีดงั นี้
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ตาราง 1 จานวนคนต่ างด้ าวได้ รับอนุญาตทางานคงเหลือทั่วราชอาณาจักร
ปี พ.ศ.
ญี่ปุ่น
จีน
อินเดีย
อังกฤษ
อเมริ กา
2554
25,894
9,618
8,546
9,061
7,398
2555
29,770
12,010
9,284
9,815
8,200
2556
3,5539
15,154
10,767
10,959
9,292
2557
35,456
16,595
11,009
10,703
8,617
2558
36,666
18,812
11,964
10,784
8,775
ที่มา. จาก กระทรวงแรงงาน กรมการจัดหางาน สานักบริ หารแรงงานต่างด้าว (2559)

เกาหลีใต้
3,357
3,502
4,301
5,767
6,065

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าชาวญี่ปุ่นได้รับใบอนุ ญาตทางานในประเทศไทยมากที่สุด
และมี แนวโน้ม ที่ เพิ่ มขึ้ นตามแนวโน้มของการลงทุ นที่ เพิ่ม ขึ้ น ดังนั้น หากเลื อกตลาดเป้ าหมายมุ่ง ตลาด
เฉพาะส่ วน (Nitch market) แล้ว กลุ่มต่างชาติชาวญี่ปุ่นน่าจะเป็ นกลุ่มเป้ าหมายที่น่าสนใจที่สุด เนื่ องจากเป็ น
กลุ่มต่างชาติที่มีรายได้สูง และมีจานวนที่มากที่สุดและยังมีแนวโน้มที่จะมีแรงงานชาวญี่ปุ่นเข้ามาทางานใน
ประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นตามแนวโน้มการลงทุนของชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ยังไม่รวมถึ ง
ชาวญี่ปุ่นที่อยูใ่ นวัยเกษียณ ที่เข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย เพื่อหนี อากาศหนาวและลดค่าใช้จ่าย เนื่ องจาก
ประเทศไทยมีค่าครองชี พที่ต่ ากว่าที่ญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นสามารถใช้เงิ นบานาญ (pension) ที่ได้รับได้อย่าง
ไม่ยากลาบาก ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุ่งลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายเป็ นชาวญี่ปุ่น
1.2.2 การเลือกทาเลที่ต้ งั (location) ปั จจัยสาคัญที่เป็ นหัวใจของเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ก็คือ
ทาเล, ทาเล และ ทาเล ผูจ้ ะบอกได้วา่ ที่ดินที่จะเป็ นที่ต้ งั ของเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ หรื อจุดที่กาลังจะไปลงทุน
นั้นเป็ นทาเลที่ดี ก็คือ ลูกค้ากลุ่มลูกค้าเป้ าหมายนัน่ เองสาหรับผูล้ งทุนมือใหม่ก็ให้ดูจากอพาร์ ทเม้นท์ที่มีอยู่
ก่อนในละแวกนั้นเป็ นเกณฑ์ กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายจะผูกกับทาเลที่ต้ งั
ฉะนั้น การเลือกทาเลที่ต้ งั ก็จะแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ กรณี ที่มีที่ดินอยูแ่ ล้วสนใจอยากจะนาที่ดินที่
มีอยูม่ าประกอบการฯ กับกรณี ที่ยงั ไม่มีที่ดินเลยแต่อยากจะลงทุนซื้ อที่ดินมาเพื่อประกอบการฯ
กรณี แรก มีที่ดินอยูแ่ ล้วสนใจอยากจะนาที่ดินที่มีอยูม่ าลงทุนประกอบการฯ กรณี น้ ีคงต้องไปสารวจ
ว่าบริ เวณใกล้เคียงมีเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์เปิ ดให้บริ การแล้วหรื อยัง และลูกค้าที่มีอยูเ่ ป็ นกลุ่มไหน เพื่อจะได้
ศึ ก ษาหาลู ก ค้า กลุ่ ม เป้ าหมายว่า ควรเป็ นใคร หากยัง ไม่ มี ใ ครเปิ ดเซอร์ วิส อพาร์ ท เม้น ท์ใ นบริ เวณพื้ น ที่
ใกล้เคียงเลย ก็ตอ้ งสารวจต่อไปว่า พื้นที่บริ เวณดังกล่าวมีสถานที่ทางานหรื อมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ
(เช่ น ซุ ปเปอร์ มาเก็ต ห้างสรรพสิ นค้า รถไฟฟ้ า รถไฟใต้ดิน โรงเรี ยน โรงพยาบาล) สาหรั บคนต่างชาติ
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หรื อไม่ ถ้ามีก็ทาให้สามารถที่จะทาการศึกษาต่อไปได้ ซึ่ งหากตัดสิ นใจลงทุน การทาการตลาดจะค่อนข้าง
เป็ นการตลาดเชิงรุ กซึ่ งก็จะมีความเสี่ ยงกว่าทาเลที่ลูกค้าต้องการ เพราะเป็ นการสร้างตลาดขึ้นมาใหม่
กรณี ที่สอง ยังไม่มีที่ดิน แต่สนใจอยากจะลงทุน กรณี น้ ี คงต้องไปสารวจมีเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์เปิ ด
ให้บริ การในพื้นที่ใดบ้าง และลูกค้าที่มีอยู่เป็ นกลุ่มไหน เพื่อจะได้ศึกษาหาลูกค้ากลุ่มเป้ าหมาย ผูส้ นใจใน
การลงทุนต้องกาหนดกลุ่ มลู กค้าเป้ าหมายให้ชดั เจน ก่อนจะเลื อกทาเลที่ ต้ งั เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ เพื่อให้
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายได้อย่างถูกต้อง สาหรับกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นชาว
ญี่ปุ่นแล้ว ย่านสาธร สวนพลู คลองเตย ถนนสุ ขุมและในซอยต่าง ๆ ของถนนสุ ขุมวิท พระโขนง เพชรบุรี
(ย่านอโศก) และบริ เวณใกล้เคียงจะเป็ นแหล่งที่คนญี่ปุ่นนิ ยมอยู่อาศัยมากที่สุด เพราะใกล้สถานทูตญี่ปุ่น
ใกล้โรงเรี ยนไทย-ญี่ปุ่น
1.2.3 กาหนดแนวคิดธุ รกิจ (business concept) เป็ นการเริ่ มต้นในการวางแผนการลงทุนและ
การหารายได้ จะหารายได้จากค่าเช่าห้องพักอย่างเดียว หรื อจะหารายได้อื่นเสริ ม เช่น แบ่งพื้นที่เช่าให้ร้านค้า
หรื อมิ นิมาร์ ท การขายบริ การอื่น ๆ เช่ น ซักรี ด ฯลฯ นอกจากได้รายได้เพิ่ม เติ ม แล้ว ยังเป็ นการเพิ่ มการ
บริ การและอานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้า จะทาให้หาลูกค้าได้ง่ายขึ้นด้วย ในการสร้างอาคาร ต้องกาหนด
รู ปแบบอาคาร ขนาดห้องพัก จานวนห้องพักของห้องพักแต่ละขนาด รู ปแบบห้องพัก การตบแต่งภายใน
การติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ อ านวยความสะดวกและเครื่ อ งใช้ ต่ า ง ๆ ในห้ อ งพัก การบริ ก ารที่ จ ะให้ ก ับ ลู ก ค้า
ล้วนแล้วแต่เป็ นที่มาของรายได้ที่จะได้รับ และรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการกาหนดสิ่ งต่าง ๆ เหล่านี้
การศึกษาความเป็ นไปได้ (feasibility Study) และวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน
1. ผูล้ งทุนจะต้องทาการประมาณการรายได้ จากค่าเช่า ค่าน้ า ค่าไฟฟ้ า ค่าซักรี ด ค่าบริ การอื่น ๆ
รวมทั้งรายได้อื่น ๆ เช่น การขายรายการโทรทัศน์ญี่ปุ่น หนังสื อพิมพ์ญี่ปุ่น เป็ นต้น
2. ประมาณการรายจ่ายในการลงทุนทั้งหมด ดอกเบี้ ย ภาษีต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน
ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอินเตอร์ เน็ต ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ค่านายหน้าตัวแทนจาหน่าย ค่าใช้จ่าย
ในการทาการตลาดอื่น ๆ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบารุ งรักษา และปรับปรุ งห้องพักที่จะเกิดขึ้น
3. ทาการศึกษาผลตอบแทนการลงทุน ระยะเวลาคืนทุนเพื่อทาการตัดสิ นใจต่อไป ซึ่ งในขั้นนี้ จะ
สิ้ นสุ ดด้วยการตัดสิ นใจในขั้นสุ ดท้ายว่าจะลงทุ นหรื อระงับการลงทุน ซึ่ งอัตราผลตอบแทนของเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้นท์ที่ผูป้ ระกอบการฯยอมรั บใน ปี 2558 จะอยู่ที่ 6-8% ต่อปี (มูลนิ ธิประเมิ นค่าทรั พย์สินแห่ งประเทศไทย, 2558)
2. ระยะที่ 2 ระยะการลงทุนและการก่อสร้ าง (investment & construction) จะใช้เวลาประมาณ
1.5-4 ปี ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาดและความสู งของอาคาร
2.1 การจัดหาหรื อจัดเตรี ยมที่ ดิน เมื่ อทาการตัดสิ นใจการลงทุนแล้ว ผูล้ งทุนก็ตอ้ งดาเนิ นการ
ลงทุนจัดหาซื้ อที่ดิน หรื อจัดเตรี ยมที่ดินที่มีอยูเ่ พื่อการดาเนินการเตรี ยมการก่อสร้าง
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2.2 ออกแบบและขออนุญาตปลูกสร้างอาคารเมื่อทาการตัดสิ นลงทุนและทาการซื้ อที่ดินในทาเล
ที่ตอ้ งการแล้ว ผูล้ งทุนจาเป็ นต้องหาบริ ษทั ออกแบบที่มีประสบการณ์ในการออกแบบอาอาคารเซอร์ วิส
อพาร์ ทเม้นท์ หรื อโรงแรมมาแล้ว เพื่อจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดในการออกแบบ และเสี ยเวลากับการแก้ไข
ระหว่า งการก่ อสร้ า งโดยเฉพาะอาคารที่ มี ข นาดพื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งเกิ น 4,000 ตารางเมตร จะต้อ งยื่น แบบ
ขออนุ ญาตการก่อสร้ างจากคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติก่อน ซึ่ งต้องเสี ยเวลาในส่ วนนี้ ไม่น้อยกว่า
6 เดื อน ขึ้ นไป จึ ง จาเป็ นจะต้องทาการว่าจ้างบริ ษทั ที่ ป รึ ก ษาในเรื่ องของสิ่ งแวดล้อมตั้งแต่ข้ นั ตอนของ
การออกแบบ การยืน่ คาขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่ งชาติ เมื่อได้รับอนุ ญาต
แล้วจึ่งค่อยยืน่ ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
การออกแบบต้องเน้นไปที่ความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย หากเป็ นกลุ่มเป้ าหมายชาว
ญี่ปุ่น จาเป็ นต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมพื้นฐานของการอยูอ่ าศัยของชาวญี่ปุ่นก่อน เช่ นพื้นห้องพักที่อยูอ่ าศัย
จะต้องสู งกว่าพื้นทางเดิน หรื อทางเข้าห้องพัก เพื่อป้ องกันฝุ่ นหรื อขยะที่ติดมากับรองเท้าปลิวเข้าพื้นที่พกั
หรื อส้วมต้องไม่รวมอยูใ่ นห้องน้ า เนื่องจากกลิ่นจะรบกวนในตอนอาบน้ า โดยเฉพาะวัฒนธรรมชาวญี่ปุ่นจะ
ชอบนอนแช่ น้าร้อน (OFURO) หลังอาบน้ าเสร็ จเพื่อการผ่อนคลาย ฉะนั้นก็จาเป็ นจะต้องแยกส้วมออกมา
จากห้องอาบน้ า ซึ่ งส้วมก็จะเป็ นพื้นที่แห้ง (dry zone) ไม่เปี ยกน้ า เท่ากับว่าต้องไม่มีสายฉี ดชาระในส้วม
แต่จะใช้อุปกรณ์ฝาฉี ดชาระแทน เป็ นต้น
2.3 การหาแหล่งเงิ นทุน การลงทุนทาธุ รกิ จเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์จะต้องใช้เงิ นทุนจานวนมาก
เนื่ องจากการลงทุนเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ต้องซื้ อทั้งที่ดิน และก่อสร้ างอาคารพร้ อมตบแต่งติดตั้งอุปกรณ์
อานวยความสะดวกต่ า ง ๆ ซึ่ งต้องใช้เงิ นทุ นที่ จานวนมาก ดัง นั้น จึ งจาเป็ นที่ จะต้องหาแหล่ ง เงิ นกู้จาก
สถาบันการเงินเข้ามาสนับสนุน ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้ว สถาบันการเงินก็จะให้กปู้ ระมาณ 60-70 %ของเงินลงทุน
ทั้งหมด ระยะเวลาผ่อนคืนเงิ นกูป้ ระมาณ 15 ปี ผูล้ งทุนจาเป็ นต้องอาศัยเงิ นกูจ้ ากสถาบันการเงินมาพัฒนา
โครงการ ต้องจัดทาแผนธุ รกิ จเสนอให้สถาบันการเงิ นพิจารณาอนุ มตั ิสินเชื่ อ นอกจากผลการศึกษาความ
เป็ นไปได้ของโครงการแล้ว ยังต้องจัดทางบกระแสเงินสด (cash flow) เสนอให้สถาบันการเงินพิจารณา
ประกอบพร้อมกันไปด้วย
2.4 การก่อสร้างอาคาร เมื่อโครงการได้รับใบอนุ ญาตปลูกสร้างอาคาร และได้รับอนุ มตั ิวงเงินกู้
จากสถาบันการเงินแล้ว ก็จะเข้าสู่ การเตรี ยมการก่อสร้างอาคาร เริ่ มต้นด้วยการว่าจ้างบริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการ
ตรวจสอบการก่ อสร้ างอาคาร (Quantity Serveyor--QS) เข้ามาเพื่อช่ วยให้คาแนะนาในการประมูลการ
ก่อสร้าง เปิ ดให้มีการประมูลแข่งขันเสนอราคาค่าก่อสร้าง ที่ปรึ กษาด้านการตรวจสอบการก่อสร้ างจะเป็ น
ผูจ้ ดั ทาเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ของการก่อสร้าง งบประมาณการก่อสร้าง ระยะเวลา รวมถึงควบคุมต้นทุน
การก่อสร้างเพื่อไม่ให้งบประมาณค่าก่อสร้างบานปลาย เนื่ องจากการก่อสร้างอาคารจาเป็ นต้องว่าจ้างบริ ษทั
ผูร้ ับเหมาก่อสร้างอาคารที่มีประสบการณ์เข้ามารับผิดชอบดาเนินการ บริ ษทั ที่ปรึ กษาด้านการตรวจสอบการ
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ก่อสร้างอาคารจะเป็ นผูต้ ิดต่อบริ ษทั ผูร้ ับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ให้เข้ามาประมูล เพื่อทาการคัดเลือก
และต่อรองราคา นอกจากนี้ ยังช่วยทาหน้าที่คดั เลือกบริ ษทั ควบคุมงานก่อสร้าง (construction management)
ที่ จะท าหน้า ที่ ค วบคุ ม ตรวจสอบผูร้ ั บ เหมาในการก่ อสร้ า งโดยมี วิ ศ วกรเข้า ตรวจสอบที่ หน้า งานตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง
3. ระยะที่ 3 ระยะการจัดเตรี ยมการดาเนิ นงาน จะใช้เวลาประมาณ 6-12 เดื อน ล่ วงหน้าก่อนเปิ ด
ดาเนิ นงาน ซึ่ งสามารถดาเนิ นการในระหว่างที่ทาการก่อสร้ างพร้ อมกันไปได้การจัดเตรี ยมแผนการตลาด
และการสร้างทีมงานก็ตอ้ งเริ่ มดาเนิ นการเพื่อทาให้การดาเนิ นงานเกิดความต่อเนื่ องและสามารถดาเนิ นงาน
โดยไม่ติดขัด
3.1 การจัดเตรี ยมแผนการตลาด
การกาหนดตลาดกลุ่มเป้ าหมาย เนื่องจากกรณี ศึกษานี้ได้กาหนดกลุ่มตลาดเป้ าหมายเป็ นชาว
ญี่ปุ่น หากยังไม่มีที่ดินก็ ต้องหาซื้ อที่ดินเพื่อนามาก่อสร้างอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ ดังนั้น ความยากจึง
ไปอยู่ ที่ ก ารหาซื้ อ ที่ ดิ น ในท าเลที่ ต้อ งการและซื้ อ ได้ ใ นราคาที่ ย ัง สามารถน ามาสร้ า งอาคารเพื่ อ หา
ผลตอบแทนที่คุม้ ค่ากับการลงทุนได้ ทาเลที่ต้ งั แต่ละแห่ งมีชาวต่างประเทศที่จะเข้าเลือกไปอยูแ่ ตกต่างกัน
เช่ นชาวญี่ ปุ่นเลื อกที่ จะอยู่ใ นย่านสุ ขุมวิท ชาวจี นเลื อกที่ จะอยู่ในย่านห้วยขวาง เป็ นต้น เนื่ องจากค่าเช่ า
เซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์มีราคาสู ง ในการเลื อกกลุ่มเป้ าหมายทางการตลาดสาหรับธุ รกิจเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์
ผูเ้ ช่าที่จะมีกาลังความสามารถในการจ่ายค่าเช่าที่สูงก็จะเป็ นชาวต่างประเทศที่เข้ามาทางานในประเทศไทย
และมีรายได้สูง หรื อคนไทยที่มีรายได้สูง เช่น ผูบ้ ริ หาร แพทย์ วิศวกร ที่มีรายได้สูง กลุ่มคนเหล่านี้ ตอ้ งการ
ความสะดวกสบาย ปลอดภัย ส่ วนใหญ่การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายผูล้ งทุนส่ วนใหญ่จะใช้เกณฑ์รายได้หรื อ
งบประมาณค่าเช่าบ้านเป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเชื้ อชาติซ่ ึ ง
มี ว ฒ
ั นธรรมการอยู่อ าศัย ที่ แตกต่ า งกัน อาจจะมี ท้ งั ลู ก ค้า ที่ เ ป็ นชาวอเมริ ก ัน อัง กฤษ อิ นเดี ย ญี่ ปุ่ น จี น
อยูร่ ่ วมกัน ซึ่ งอาจนามาซึ่ งความปั ญหาในภายหลังได้
การกาหนดส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix’s)
1. รู ปแบบห้องพักและการบริ การ (product & service)
รู ปแบบของห้องพัก จะเป็ นห้องพักที่มีห้องนอน ห้องน้ า และครัวพร้อมอุปกรณ์การทา
ครัว อยู่ในแต่ละห้องพัก มุ่งเน้นความสวยงามและทันสมัย เครื่ องใช้อานวยความสะดวกภายในห้องและ
เฟอร์ นิเจอร์ จะต้องเป็ นรุ่ นใหม่ ทันสมัย เพื่อให้มีความแตกต่างจากอาคารอื่น ทาให้เกิดความจูงใจลูกค้าผูเ้ ช่า
การบริ การจะเป็ นแบบให้บริ การครบถ้วนทุ กอย่าง( Full Serviced) หรื อจะเป็ นการให้บริ การพื้นฐาน
บางส่ วน (partial Serviced) และให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้ อเพิ่มได้ตามต้องการ ซึ่ งจะมีผลต่อการกาหนดราคา
ค่าเช่าด้วย
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2. การกาหนดราคาค่าเช่ า (pricing) สาหรั บเซอร์ วิส อพาร์ ทเม้นท์เม้นท์ เกรดเอค่าเช่ าต่ อ
เดือนเฉลี่ยตารางเมตร ละประมาณ 900-1,100 บาทหรื อมากกว่า ส่ วนเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์เม้นท์ เกรดบีใน
กรุ งเทพมหานครค่าเช่าต่อ เดือนเฉลี่ยตารางเมตรละ ประมาณ 850-900 บาท ผูล้ งทุนพึงหาข้อมูลตลาดของ
คู่แข่งขันในบริ เวณใกล้เคียงอยูเ่ สมอ เพื่อการพิจารณาอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เช่น อาจมีการปรับขึ้นมากกว่า
ของคู่แข่งได้หากความต้องการเช่ ามี สูง และอาคารของตนมีคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ดีกว่าคู่แข่ง เช่ น เรื่ องของ
ทาเลที่ ต้ งั สภาพแวดล้อมชุ มชนที่ ดีคุณภาพของอาคาร ความใหม่ ขนาดห้อง การตกแต่ งระดับ ของการ
ให้บริ การ ความสะดวกในการเข้าออกถนนที่จอดรถเพียงพอมีสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ มากกว่าแล้วยัง
อาจกาหนดตามระยะเวลาของการเช่าด้วยคือยิง่ เช่านานค่าเช่าต่อเดือนก็จะถูกลง
3. ทาเลที่ต้ งั (location) และช่องทางการจัดจาหน่าย (channel of distribution)
ทาเลที่ต้ งั จะเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไป ราคาค่าเช่าของ
อพาร์ ทเม้นท์จะขึ้นกับราคาที่ดินและทาเลที่ต้ งั ด้วยตัวอย่างเช่นพื้นที่ยา่ นใกล้ห้างสรรพสิ นค้าเอ็มโพเรี่ ยมซึ่ ง
มีสถานีรถไฟฟ้ าอยูต่ ิดกับห้างฯด้วย เหมาะสาหรับอาคารเซอร์ วสิ อพาร์ ทเม้นท์ค่าเช่าสู งระดับเกรดเอ หากอยู่
ในซอยสุ ขุมวิท ที่มีขนาดซอยเล็ก ก็เหมาะสาหรับเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์เกรดบี หากออกไปอยู่รอบนอกใจ
กลางเมือง เช่ นย่านถนนบางนาตราดตอนต้น อาจจะเหมาะสมกับเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นที่มีราคาถูกกว่าที่อยู่
ในใจกลางเมือง ช่องทางการจัดจาหน่ายผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นคนกลางในการเชื่ อมต่อถึงลูกค้ากลุ่มเป้ าหมายชาว
ญี่ปุ่น ก็คือ ตัวแทนจาหน่ายเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ (serviced apartment agency) ซึ่ งปั จจุบนั มีผเู้ ปิ ดดาเนินการ
เป็ นตัวแทนจาหน่ ายฯ ในกรุ งเทพมหานครมากกว่า 50 ราย ซึ่ งทาให้ผลู ้ งทุนไม่ตอ้ งห่ วงเรื่ องการติดต่อกับ
ลูกค้าชาวญี่ปุ่น ซึ่ งโดยทัว่ ไปแล้วตัวแทนจาหน่ายเหล่านี้ จะขอค่าบริ การในการแนะนาลูกค้าเท่ากับค่าเช่า 1
เดือน สาหรับสัญญาเช่า 1 ปี
4. การส่ งเสริ มและการสื่ อสารการตลาด (promotion & marketing communication)
การจัดการส่ งเสริ มการตลาด โดยทัว่ ไปผูป้ ระกอบการก็จะใช้การให้ส่วนลด การลดราคา
หรื อ การแถมการให้บริ การเพิ่มเติม เช่นซักรี ดฟรี ใช้อินเตอร์ เน็ตฟรี เป็ นต้น
ส่ วนการสื่ อสารการตลาดส าหรั บเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์สาหรั บ ชาวญี่ ปุ่ น ซึ่ ง ปั จจุ บ นั
สามารถใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาดได้ ทั้งการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หาลูกค้าผ่านสื่ อต่าง ๆ เช่ น
หนังสื อพิมพ์ญี่ปุ่นที่จาหน่ายในประเทศไทย (Yomidori Shimbun, Bangkok Chuo) เอกสารหรื อโบร์ ชวั ร์
โฆษณาแจกฟรี (free paper) วารสารสมาคมญี่ปุ่น เป็ นต้น
การจัดการบุคลากรผูใ้ ห้บริ การ (people) การฝี กอบรมพนักงานผูใ้ ห้บริ การให้เป็ นผูท้ ี่ยมิ้
แย้ม รู ้ จกั ทักทายลูกค้า โดยทักทายเป็ นภาษาญี่ปุ่นง่าย ๆ เป็ นประจา ก็จะทาให้ลูกค้าเกิ ดความคุ น้ เคยและ
ไว้วางใจ การอบรมพนักงานทุกคนเป็ นคนที่มีจิตวิญญาณของการให้บริ การ (service mild) กระตือรื อร้นที่
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จะเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ โดยเฉพาะวัฒนธรรมการอยูอ่ าศัยของชาวญี่ปุ่น เพราะพนักงานที่ให้บริ การจะพบเจอกับ
ลูกค้าเป็ นประจา บ่อยครั้ง
5. กระบวนการให้บ ริ ก าร (process) เนื่ องจากกลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมายเป็ นชาวญี่ ปุ่ น ดัง นั้น
กระบวนการให้บริ การก็จะต้องเป็ นไปตามวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น ซึ่ งมุ่งบริ การที่ สาคัญ 2 ประการ คื อ
สะอาด รวดเร็ ว การให้ บ ริ ก ารต้อ งมุ่ ง เน้น ความสะอาดให้ ม ากที่ สุ ด ทุ ก ส่ ว นของห้ อ งพัก ต้อ งสะอาด
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยงั ต้องมีการให้บริ การที่รวดเร็ วเมื่อมีการร้องขอให้บริ การหรื อเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
6. สภาพแวดล้อมหรื อบรรยากาศในอาคาร (physical evidence) โดยทัว่ ไปแล้วชาวญี่ปุ่นจะ
เป็ นผูท้ ี่ให้เกียรติบุคคลอื่นเป็ นอย่างมาก เคารพสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น ดังนั้น การจัดสถานที่โดยพื้นที่สวนกลางควร
จัดออกแบบให้แยกออกเป็ นส่ วน ๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกัน เช่น กั้นแบ่งพื้นที่สาหรับผูใ้ หญ่ และพื้นที่
สาหรับเด็ก ต้องมีแสงสว่างในบริ เวณโดยรอบและภายในอาคาร เน้นแสงสว่างให้มาก โดยเฉพาะแสงสี ขาว
(cool white) ตบแต่งพื้นที่โดยรอบให้มีบรรยากาศเป็ นธรรมชาติและมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูอ้ ยูอ่ าศัยเป็ น
ส าคัญ ทั้ง เรื่ อ งของการมี พ นัก งานรั ก ษาความปลอดภัย ตลอดเวลา มี ก ล้อ งวงจรปิ ดทุ ก จุ ด ในอาคาร
ทางเข้าออกต้องเป็ นระบบปิ ด
3.2 การจัดเตรี ยมทีมงาน ในขั้นตอนนี้ เป็ นการจัดเตรี ยมโครงสร้ างองค์กรและการรับพนักงาน
และหาผู้มี ป ระสบการณ์ เ ข้ า มาร่ วมท างาน ทั้ง งานด้ า นงานบัญ ชี -การเงิ น การตลาดและงานขาย
ผูป้ ระกอบการซึ่ งยังไม่มีประสบการณ์ควรให้พิจารณาจัดหาที่ปรึ กษาที่มีความชานาญเข้ามารองรับเพื่อลด
การสู ญเสี ยโดยไม่จาเป็ น นอกจากนี้ การรับพนักงานด้านปฏิ บตั ิ การการให้บริ การต่าง ๆ ในอาคาร เช่ น
พนักงานทาความสะอาด พนักงานให้ซ่อมบารุ ง พนักงานต้อนรับ ก็ตอ้ งเตรี ยมการ ทาการฝึ กอบรม เพื่อให้มี
ความพร้ อมในการให้บริ การ หากเป็ นอาคารขนาดเล็ก ก็อาจใช้พนัก งานท าหน้าที่ ในหลายตาแหน่ งได้
สาหรั บอาคารขนาดใหญ่ตอ้ งใช้พนักงานจานวนมาก และต้องมี พ นักงานหมุ นเวียนให้บริ การตลอด 24
ชัว่ โมง
4. ระยะที่ 4 ระยะการเริ่ มการดาเนินงาน
การบริ ห ารอาคารภายหลัง การก่ อ สร้ า งเสร็ จ เจ้า ของเซอร์ วิ ส อพาร์ ท เม้น ท์ ต้อ งพร้ อ มเปิ ด
ดาเนิ นการทันทีและจาเป็ นอย่างยิ่งที่ จะต้องรี บจัดการหาผูเ้ ช่ าให้เข้ามาเช่ าพักอาศัยให้ได้เร็ วและมากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ เพราะเวลาที่ผา่ นพ้นไปโดยไม่มีผพู ้ กั อาศัย ก็คือ การเสี ยโอกาสที่ผา่ นพ้นไปแล้ว ไม่สามารถที่
จะเอากลับคื นมาได้อีกการดาเนิ นการเปิ ดให้บริ การอาคารเซอร์ วิสอพาร์ ทเม้นท์ตอ้ งมุ่งให้มีคุณภาพการ
บริ การที่ ดีแก่ ผูเ้ ช่ า พนัก งานทุ ก คนต้องพร้ อมให้บ ริ การ ชุ ดเครื่ องแบบพนัก งานต้องพร้ อมและสะอาด
เรี ย บร้ อย การบริ ก ารด้า นการท าความสะอาดห้องพัก พื้ นที่ ส่ วนกลาง สระน้ า สวน ลานจอดรถ พื้ นที่
สันทนาการ การซ่ อมบารุ ง ทั้งงานระบบไฟฟ้ า ประปา เครื่ องปรับอากาศ และงานด้านสถาปั ตยกรรม ด้าน
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การรักษาความปลอดภัย ฝ่ ายการตลาด ฝ่ ายขาย ต้องพร้อมต้อนรับลูกค้า การต้อนรับ การพาชมห้องตัวอย่าง
การให้บริ การรถรับส่ ง
งานบางประเภท ผูป้ ระกอบการอาจว่าจ้างผูป้ ระกอบการภายนอก (outsource) ที่มีความชานาญ
การ มีประสบการณ์ เข้ามารองรับเพื่อลดความเสี่ ยงในการพัฒนาโครงการจะเกิดประสิ ทธิ ภาพมากกว่า เช่น
การรักษาความปลอดภัย การทาความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง เป็ นต้น
สาหรับ ระยะที่เหมาะสมที่ สุดส าหรั บการเปิ ดอาคารรั บลู ก ค้าชาวญี่ ปุ่นเข้าพักอาศัย ควรเป็ น
ระยะเวลาช่วงต้นปี ของทุกปี เนื่องจากปี งบประมาณการปรับเปลี่ยนตาแหน่งงานของชาวญี่ปุ่น ทั้งหน่วยงาน
ของรัฐและบริ ษทั เอกชน จะเริ่ มตั้งแต่เดือน เมษายนของทุกปี ดังนั้นก่อนสิ้ นปี งบประมาณ หน่วยงานต่าง ๆ
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ลูกค้าบ้างประปรายจากผูท้ ี่เคยอยูอ่ าศัยในประเทศไทยมาแล้วต้องการย้ายที่พกั อาศัย หรื อไม่ก็ตอ้ งไปรอรอบ
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การจัดการภาพลักษณ์ ด้านการตลาดของโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
MANAGEMENT OF MARKETING IMAGE OF THE ONE-TAMBONONE-PRODUCT PROJECT
ปิ ยะฉัตร จารุ ธีรศานต์
ปริ ญญาภรณ์ ชแสงสุ ข
บทคัดย่อ
การจัด การภาพลัก ษณ์ ด้า นการตลาดของโครงการหนึ่ งโครงการหนึ่ ง ต าบล หนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การจัด การภาพลัก ษณ์ ด้า นการตลาดของสิ น ค้า หนึ่ งต าบล
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอแนวทางการเสริ มสร้างการจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าของโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ทัว่ ประเทศไทย
ที่ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยกาหนดโควตา กลุ่มตัวอย่างให้ได้เท่ากับจานวน
400 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance--ANOVA) และทดสอบเปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ดว้ ยวิธี LSD (Fisher Least-Significant Difference) ผลการวิจยั พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อภาพลัก ษณ์ ด้านการตลาด แตกต่ า งกัน มี ค่า Sig. เท่ า กับ 0.036 อายุที่แตกต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่ อ
ภาพลักษณ์ ด้านการตลาด ไม่แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.210 รายได้ที่แตกต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อ
ภาพลักษณ์ ดา้ นการตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.022 ความสนใจในสิ นค้าที่แตกต่างกันมีความ
คิ ดเห็ นต่ อภาพลักษณ์ ด้านการตลาด แตกต่า งกัน มี ค่า Sig. เท่ ากับ 0.000 ช่ องทางการจาหน่ า ยสิ นค้า ที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้ นการตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
คาสาคัญ: (1) การจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการตลาด (2) หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
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
บทนา
สิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product--OTOP) ในประเทศไทย ส่ วนใหญ่
เป็ นผลผลิตที่มาจากธรรมชาติ ซึ่ งมีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ทรัพยากรที่มีอยูจ่ านวนมากนี้ นามา
แปรรู ปตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของแต่ละภาค รัฐบาลได้ผลักดันให้สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ มีคุณภาพ
มากขึ้น โดยเน้นจุดเด่นความเป็ นเอกลักษณ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น ถือเป็ นการบูรณาการ
ภูมิปัญญาเดิมแล้วต่อยอดด้วยวิทยาการสมัยใหม่ ทาให้สามารถจาหน่ายได้ท้ งั ตลาดภายในและต่างประเทศ
(บุริม โอทกานนท์, วรรณพร เจริ ญวนิชชากร, จาฏุพัจน์ คงธนารัตน์, ณัฐกานต์ จันทรอาไพวงศ์ ปรารถนา
ติสวัสดิ์ น้ าทิพย์ เนื่ องกลิ่น และศิวนาถ พิเชี ยรกาญจน, 2556, หน้า 7) ปั จจุบนั มีผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าสู่ ตลาด
มากมาย รัฐบาลยังคงส่ งเสริ มและสนับสนุ น OTOP ทุกด้านโดยเฉพาะด้านการตลาด เพื่อเปิ ดโอกาสให้
OTOP ประสบความสาเร็ จก็มีมากยิง่ ขึ้น (กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม, 2548, หน้า 1)
อย่างไรก็ตาม สิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ บางส่ วนยังไม่เป็ นที่รู้จกั อย่างแพร่ หลาย เนื่ องจาก
คุณภาพและราคาของสิ นค้า ความยากง่ายในการหาซื้ อสิ นค้า ตลอดจน การพัฒนาที่ไม่จริ งจังของคนในกลุ่ม
OTOP เอง และสิ นค้า หรื อบริ ก ารที่ มี ค วามเป็ นนวัต กรรมมี จานวนน้อ ย ส่ ว นใหญ่ ม กั จะเกิ ดจากการ
ลอกเลียนแบบกัน นอกจากนั้น ปั ญหาที่สาคัญในการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพื่อการส่ งออก คือ ปั ญหาด้านการผลิ ต ปั ญหาด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ ปั ญหาด้านการตลาด สิ นค้า OTOP
ไม่มีการพัฒนารู ปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผลิ ตภัณฑ์ไม่ได้รับรองมาตรฐาน และช่ องทางการจาหน่ ายที่ ยงั มี
จากัด (ธันยมัย เจียรกุล, 2557, หน้า 180) สิ นค้าประเภทอาหารการกินที่ส่วนใหญ่ยงั ผลิตคล้ายคลึงกันแบบ
ไม่ได้มีการวางแผนการตลาด เมื่อถึงเวลาก็มาจาหน่ายแข่งขันกัน ตลอดจนสิ นค้าประเภทจักสานที่หาความ
แตกต่างกันค่อนข้างยาก ดังนั้นผูผ้ ลิตจาเป็ นต้องดึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่นมาอยูบ่ นผลิตภัณฑ์ของตนให้ได้ ไม่วา่
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จะเป็ นวัตถุ ดิบหรื อขั้นตอนการผลิ ต หรื อเรื่ องราวความเป็ นมาที่ พอจะนามาเป็ นจุดขายได้ (กรมส่ งเสริ ม
อุตสาหกรรม, 2548, หน้า 2)
หัวใจสาคัญของความสาเร็ จในการขายและการบริ การนั้น อยูท่ ี่การเข้าถึงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เริ่ มตั้งแต่การวางแผนทางการตลาด การใช้กลยุทธ์การตลาด ตลอดจนการควบคุ มและประเมินผลทางการ
ตลาด ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ปรากฏขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภค ต้องเป็ นภาพที่สื่อสารให้
ผูบ้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าได้ ผูป้ ระกอบการ OTOP จึงต้องเข้าใจความต้องการ ความรู้ สึกนึ กคิดของ
ผูบ้ ริ โภคให้ชดั เจน ภาพที่ปรากฏขึ้นในใจของผูบ้ ริ โภคหรื อภาพลักษณ์ น้ ี จะต้องมีความคงทนถาวร ซึ่ งอาจ
ต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องที่ผปู ้ ระกอบการ OTOP ต้องสื่ อสารออกไปให้ถึงกลุ่มเป้ าหมาย โดยหาวิธี
ที่ทาให้ผบู้ ริ โภคเกิดประสบการณ์ ตรง และประสบการณ์ ทางอ้อม ที่ทาให้เกิดความรู ้สึก ความรู ้ ความเชื่ อ
จนมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างถาวรต่อผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
จากประเด็นที่ กล่ าวมาข้างต้นนี้ เป็ นปั ญหาที่ น่าสนใจว่า ผูป้ ระกอบการ OTOP ควรทาอย่างไร
เพื่อให้ผบู้ ริ โภคคนไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิ ตภัณฑ์สินค้า OTOP และผูป้ ระกอบการ OTOP จะพัฒนา
สิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ของตนอย่างไรให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ ที่ดีในสายตาลู กค้า อีกทั้งยัง
สามารถแข่งขันเพื่อสร้ างความแตกต่างให้กบั สิ นค้าด้านคุ ณภาพ (quality) และการบริ การ (service) จน
กลายเป็ นสิ นค้าที่มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรื อจุดยืน (position)ไว้ได้ ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาวิจยั เรื่ อง
การจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ มุ่งศึกษาภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อ
บริ การ (Product/Service Image) เพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารภาพลักษณ์ของสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ อันเป็ นรากฐานความมัน่ คงของเกษตรกรไทยให้ได้รับความสนใจจากสาธารณชน ส่ งผลให้การ
ดาเนินงานหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประสบความสาเร็ จมากขึ้น
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดการภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. เสนอแนวทางการเสริ ม สร้ า งการจัด การภาพลัก ษณ์ ด้า นการตลาดของสิ น ค้า หนึ่ ง ต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคที่เคยใช้สินค้าและบริ การของหนึ่ ง
ตาบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์
2. ขอบเขตด้านเวลาที่ศึกษา คือ ช่วงเวลาที่ทาการเก็บข้อมูล นับตั้งแต่ได้รับการอนุ มตั ิทาโครงการ
อย่างเป็ นทางการ เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี
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3. ขอบเขตด้า นเนื้ อหา คื อ ข้อมู ล ทัว่ ไปของโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ ง ผลิ ตภัณฑ์ แนวคิ ดและ
แนวทางในการบริ ห ารภาพลัก ษณ์ แนวทางปฏิ บ ัติส าหรั บ ผูป้ ระกอบการ ส่ ว นประสมการตลาดและ
ตราสิ นค้า และแนวคิดการรับรู้และการสื่ อสาร
สมมติฐานของการวิจัย
1. เพศ อายุ รายได้ ที่ แ ตกต่ า งกั น มี ผ ลต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ด้ า นการตลาดของสิ น ค้ า หนึ่ งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
2. ความสนใจสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ต ภัณฑ์ และช่ องทางการซื้ อสิ นค้าที่ แตกต่างกันมี ผลต่ อ
ภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
สิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ (OTOP) หมายถึ ง ผลิ ตภัณฑ์และบริ การที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นได้จดั ทาขึ้นและดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อจาหน่ายให้กบั ประชาชนทัว่ ไป
ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหรื อบริ การ (Product/Service Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้า
ชาวไทยที่มีต่อสิ นค้าหรื อบริ การทุกชนิดและทุกตรายีห่ อ้ ที่อยูภ่ ายใต้โครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสิ นค้า (Brand Image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นในใจของลูกค้าชาวไทย ที่มีต่อ
ตราสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ อันเป็ นสัญลักษณ์ ที่ถ่ายทอดถึ งคุ ณลักษณะ คุ ณประโยชน์ ความเชื่ อ
และคุณค่าที่มีมาตรฐาน ซึ่ งทาให้ลูกค้าชาวไทยรู ้สึกว่ามีความแตกต่างจากสิ นค้าอื่น
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. เพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. เพื่อให้ได้แนวทางการเสริ มสร้างภาพลักษณ์ดา้ นการตลาดของสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
การทบทวนวรรณกรรม
โครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ เริ่ มมีมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2544 มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างงานและ
เพิ่มรายได้ให้แก่ ชุ มชน เสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้แก่ ชุมชน ส่ ง เสริ มการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่ นและการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ ส่ งเสริ มความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ของชุ มชน อันเป็ นการสร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้
เข้มแข็ง โดยภาครัฐสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ความรู ้ สมัยใหม่ ทุน การบริ หารจัดการ และเชื่ อมโยงสิ นค้า
จากชุ มชนไปสู่ ตลาดในประเทศและต่างประเทศ (กรมพัฒนาชุ มชน, 2552, หน้า 1) สานักงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม (2558, หน้า 33-34) ได้ก ล่ าวถึ งประเด็นปั ญหา อุ ป สรรคหลัก พบว่า ส่ วนใหญ่สินค้าขาด
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เอกลักษณ์ การลอกเลียนแบบสิ นค้าและการขาดองค์ความรู้ในการออกแบบสิ นค้าและกระบวนการผลิ ต
ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการโดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที่ใช้ในชี วิตประจาวัน อาจได้รับผลกระทบจากคู่แข่งในตลาด
อาเซี ยน ที่นาสิ นค้ามาวางจาหน่ายในประเทศไทย ทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเลื อกบริ โภคสิ นค้าที่หลากหลาย
และมีอานาจในการต่อรองเรื่ องราคา (ยุทธศักดิ์ สุ ภสร, 2558, หน้า 1-2) แต่ก็เป็ นโอกาสขยายตลาดไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านได้มากขึ้น (ยุทธศักดิ์ สุ ภสร, 2558, หน้า 1-2; พัทธนันท์ ปานมัน่ , 2555, หน้า 2)
สายพิณ เชิงเชาว์ (2558, หน้า 1) และ Maguire (2007, p. 2) กล่าวว่า ภาพลักษณ์เป็ นสิ่ งที่มองไม่เห็น
เป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของบุคคล ก่อตัวขึ้นในจิตใต้สานึ กด้วยตัวของบุคคลเอง โดยการจินตนาการ เนื่ องจาก
ภาพลักษณ์เป็ นภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจจึงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ภาพลักษณ์ที่เสี ยไปแล้วแก้ไขยาก
และตกทอดถึงสมาชิกรุ่ นหลังได้ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างภาพไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาหรื อเทคนิ คทาง
การตลาดจะเกิดและสลายเร็ วกว่าภาพลักษณ์ที่เกิดจากการผลงานอันเป็ นรู ปธรรม
จากคาภาษาอังกฤษว่า Image ยังอธิ บายได้ว่า ภาพลักษณ์ เกี่ ยวข้องกับสถาบัน องค์กร ผูบ้ ริ หาร
การกระทาต่อผูบ้ ริ โภค ความดีความงาม จริ ยธรรมและบุคลากรขององค์กร (จินตวีร์ เกษมศุข , 2558, หน้า 1;
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี , 2550, หน้า 1; Blanshard, 2014, p. 271)
ธเนศ ศิ ริ กิ จ (2558, หน้า 2-3) กล่ า วว่ า ธรรมชาติ ข องภาพลัก ษณ์ คื อ การรั บ รู ้ ที่ เ กิ ด จากทั้ง
ประสบการณ์ตรง ภาพลักษณ์ที่มีอยูใ่ นใจแล้วตามธรรมชาติถึงจะไม่สร้างก็มีอยู่ เช่น ชอบสิ นค้าที่ผลิตจาก
วัสดุธรรมชาติ ชอบอาหารทานเล่นที่ทามาจากธัญพืชและไม่มีรสหวาน ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ยงั่ ยืน
และสร้ า งขึ้ นได้ด้วยการประชาสัม พันธ์ สรุ ป ได้ว่า ภาพลัก ษณ์ มี ค วามสัม พันธ์ อย่างใกล้ชิ ดกับ ทัศ นคติ
ความรู ้ สึก ความพอใจ ไม่พอใจ ความประทับใจ ภาพลักษณ์จึงมีแนวโน้มไปตามทิศทางของความรู้ ความ
เข้าใจ ข้อมูล ข้อเท็จจริ งที่ได้รับรู ้ ตามระดับความรู ้สึกนึกคิดที่ไม่สามารถมองเห็นได้ และตีความออกมาเป็ น
พฤติกรรมที่มีต่อสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
การสร้างภาพลักษณ์ช่วยให้ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การได้ง่ายขึ้น ภาพลักษณ์เกิดขึ้นได้ใน 2
ลักษณะ คือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากสภาพแวดล้อม และเกิดขึ้นจากกระบวนการสร้างภาพลักษณ์ตามที่
องค์กรต้องการจะให้เป็ น เนื่ องจากภาพลักษณ์ เกิ ดขึ้ นจากข้อเท็จจริ งที่บุคคลรับรู ้ แล้วประมวลผลจนเกิ ด
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งต่อสิ นค้า ดังนั้น ข้อมูลที่บุคคลได้รับรู ้น้ นั ต้องสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
แม่นยา มี ความต่อเนื่ องจนทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจที่ดีต่อองค์กร ได้ภาพลักษณ์ ที่พึงประสงค์ จึงไม่ใช่ การ
สร้ างภาพ เช่น ใช้การโฆษณาชวนเชื่ อที่ไม่คานึ งข้อเท็จจริ ง ดังนั้นการสร้ างภาพลักษณ์ตอ้ งมีการวางแผน
และมีลาดับขั้นตอนที่ชดั เจน ตลอดจนเน้นการสื่ อสารสองทางที่องค์กรรับรู ้วา่ ลูกค้ารับรู ้อะไร มีความรู ้สึก
อย่างไรต่อเครื่ องมื อและเนื้ อหาที่ องค์กรสื่ อออกไป (รังสรรค์ ศรี หนู , 2556, หน้า 43; ธเนศ ศิ ริกิจ, 2558,
หน้า 3) ดังนั้น การสร้างภาพลักษณ์จาเป็ นต้องมีการวางแผนการสร้างภาพตามข้อเท็จจริ ง นาเสนอเรื่ องราว
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ที่ดี ๆ เกี่ยวกับองค์กรให้คนได้มองเห็น ตลอดจนต้องให้กลุ่มเป้ าหมายมีประสบการณ์ตรงที่ดีต่อสิ นค้าและ
บริ การ ต้องทาให้กลุ่มเป้ าหมายเชื่อถือวางใจในความสม่าเสมอของคุณภาพสิ นค้าและบริ การที่นาเสนอ
ผูป้ ระกอบการต้องค้นหาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษมาปรับสู่ สากล (Local Yet Global) เช่ น ปรับ
รู ปแบบสิ นค้าให้สวยงามตามหลักการตลาด ที่ยงั คงทรงคุ ณค่าทางวัฒนธรรมแต่เป็ นนวัตกรรมที่เหมาะกับ
กลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย ก็จะเกิดการซื้ อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า เพื่อให้ผผู ้ ลิตเกิดรายได้ที่สามารถพึ่งตนเองได้
(self reliance) แล้วถ่ายทอดความรู ้สู่ผอู ้ ื่นอันเป็ นการสร้ างและพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ (human resource
development) ให้สามารถพึ่งตนเองได้ และรวมกลุ่มเครื อข่ายชุ มชน (community cluster) ให้เข้มแข็ง
ผูป้ ระกอบการและชุมชนก็เติบโตอย่างยัง่ ยืน ทั้งหมดนี้ เป็ นวงจรของกระบวนการคิดและลงมือทา (กรมการ
พัฒนาชุมชน (2552, หน้า 1) และอุทยั ทองเดช (2558, หน้า 3-5)
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่ งแวดล้อมที่ซบั ซ้อนและสับสนวุน่ วาย
ผูป้ ระกอบการต้องมีแนวคิดการบริ หารงานที่ชาญฉลาด พร้อมที่จะต่อสู ้และมองอนาคตให้ง่าย ยกตัวอย่าง
บริ บทและมุมมองที่อาจช่วยให้การสร้างภาพลักษณ์ของสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์บรรลุ ผลสาเร็ จได้
(Bernstein, 2015, p. 1) ตัวอย่างเช่ น การใช้อินเตอร์ เน็ ต ให้ความสาคัญกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย ทบทวน
จุ ดอ่ อนจุ ด แข็ ง เพื่ อ การพัฒนา ภาวะผูน้ ากับ สิ่ ง ที่ ไ ด้เ รี ย นรู ้ น าเสนอนวัต กรรม (innovation) เพื่ อ การ
เจริ ญเติบโตมากกว่าการลากยาว
Neil H. Borden นาเสนอว่า ส่ วนประสมทางการตลาดมีองค์ประกอบ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ การวางแผน
ราคา ตราสิ นค้า ช่องทางการกระจายสิ นค้า การขายผ่านบุคคล การโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย บรรจุภณ
ั ฑ์
การจัดวางสิ นค้า การให้บริ การ การเคลื่ อนย้ายสิ นค้า ตลอดจนการค้นหาความจริ งและการวิเคราะห์ ต่อมา
E. Jerome McCarthy ได้จดั กลุ่มองค์ประกอบทั้งหลายออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามที่รู้จกั กันในปั จจุบนั ปั จจัยหลัก
สาคัญอย่างหนึ่ งที่ ช่วยให้ธุรกิ จประสบความสาเร็ จก็คือ “กลยุทธ์การตลาด” ดังนั้น ผูป้ ระกอบการควร
วางแผนกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสื่ อสารให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจง่ายและผูป้ ระกอบการนาไปประยุกต์ใช้ได้จริ ง
แนวคิดทัว่ ไปที่นกั การตลาดใช้เรี ยกกันว่า “กลยุทธ์การตลาด 4P” หรื อ “Marketing Mix” ประกอบด้วย
หลักการสาคัญ 4 ประการ Dogra (2010, pp. 80-83) และ Chandrasekar (2010, p. 8) และ Hougaard and
Bjerre (2010, p. 28) และวรรณนภา สดุดีชีวิน (2550, หน้า 16-18) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (product) ราคา (price)
ช่องทางการจัดจาหน่าย (place) และการส่ งเสริ มการตลาด (promotion)
ส่ วนประสมทางการตลาด 4P (Product, Price, Place and Promotion) ที่ได้นาเสนอไปดังกล่าว
ข้างต้น มีหลักการใช้ คือ วางแผนในแต่ละส่ วนให้สอดคล้องกันอย่างเหมาะสมเป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน
โดยเฉพาะต้องสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมาย อย่างไรก็ตาม นักบริ หารการตลาดสามารถ
ปรั บกลยุทธ์ ส่วนประสมทางการตลาดได้ตลอดเวลาทั้งในระยะสั้น ๆ และระยะยาว เช่ น ตัวสิ นค้าและ
บริ การ สามารถปรับปรุ งคุณภาพให้ดีข้ ึนได้ เมื่อสิ นค้ามีคุณภาพสู งขึ้นก็สามารถปรับราคาขายให้เหมาะสม
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กับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การได้ แต่ราคาต้องมีความสมเหตุสมผล ลูกค้าพึงพอใจที่จะจ่าย แนวทางใน
การเลือกช่องทางการจัดจาหน่าย ต้องพิจารณาที่งบประมาณ กลุ่มเป้ าหมายที่เข้าถึง เป็ นต้น ส่ วนวิธีการขายก็
ต้องปรับให้เหมาะสมกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เช่น ผูซ้ ้ื อต้องการซื้ อสิ นค้าราคาถูก ก็ตอ้ งมีการจัดโปรโมชัน่
ลด แลก แจก แถมบ้าง มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อย้าการจดจาตราสิ นค้า การบริ หารการตลาดในปั จจุบนั
ต้องบูรณาการระหว่างการผลิต การขาย การตลาดและการตลาดเพื่อสังคม
ตราสิ นค้า (brand) เป็ นองค์ประกอบส่ วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (อ้างถึงใน
มัทวัน กุศลอภิบาล, 2555, หน้า 10, 28, 30) และณัฐธิ ดา สระธรรม (2557, หน้า 25) อธิ บายไว้วา่ ชื่ อเสี ยง
ของผูข้ ายหรื อตราสิ นค้า (brand) หมายถึง ชื่ อ คา สัญลักษณ์ การออกแบบ หรื อส่ วนประสมของสิ่ งดังกล่าว
เพื่อระบุถึงสิ นค้าและบริ การของผูข้ ายรายใดรายหนึ่งหรื อกลุ่มของผูข้ าย เพื่อแสดงถึงลักษณะที่แตกต่างจาก
คู่แข่ง การตั้งชื่ อสิ นค้าควรสละสลวย บรรจุภณ
ั ฑ์สะดุ ดตา การโฆษณาจดจาง่าย เบี่ยงเบนความสนใจของ
กลุ่มเป้ าหมายจากพิจารณาที่สินค้ามาเป็ นให้ความสาคัญกับโฆษณา ทั้งนี้ ตราสิ นค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสิ นใจซื้ อ โดยการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคมีลาดับขั้นตอน 5 ขั้นตอน คือ (1) การรับรู ้ ปัญหาว่า ความ
ต้องการของตนเองคื ออะไร (2) การค้นหาข้อมูล (3) การประเมิ น ทางเลื อก (4) การตัดสิ นใจซื้ อ และ
(5) พฤติ กรรมภายหลังการซื้ อ จากแนวคิ ดและทฤษฏี เกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดและตราสิ นค้าที่
กล่ าวมา ผูว้ ิจยั ได้นามาใช้เป็ นแนวทางการวิจยั โดยมุ่งศึกษาภาพลักษณ์ ด้านการตลาดของโครงการหนึ่ ง
ตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ที่ศึกษาตัวแปรด้านผลิ ตภัณฑ์ราคา ช่ องทางจัดจาหน่ าย การส่ งเสริ มการตลาด และ
ตราสิ นค้า เพื่ อ ให้ ไ ด้แ นวทางในการปรั บ ปรุ งภาพลัก ษณ์ ด้ า นการตลาดของโครงการหนึ่ งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์
การรับรู้ ทาให้ได้มาซึ่ งความเชื่ อ ประสบการณ์ ของการได้เห็ นครั้งแรกจะตราตรึ งอยู่ในใจของคน
นั้น ถ้าความเชื่ อนั้นเป็ นความเชื่ อที่ผิดก็ตอ้ งใช้เวลาในการให้ขอ้ มูลที่ถูกต้อง การให้ขอ้ มูลใหม่จึงต้องอาศัย
การสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพ (William, 2010, p. 52) Chandler and Munday (2011, pp. 8-9, 186) กล่าวว่า
การสื่ อ สารทางการตลาด ประกอบด้วยบริ บ ทต่ า ง ๆ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อผูบ้ ริ โภค องค์ป ระกอบต่ า ง ๆ ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั สิ นค้าและบริ การ ได้แก่ การเรี ยนรู ้ ความรู ้สึก การกระทาหรื อพฤติกรรม หน้าที่ของการ
สื่ อสาร คือ การแสดงอารมณ์ต่อบุคคลอื่น ซึ่ งแตกต่างกันไปตามประเภทเครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้ ผูร้ ับสารจะ
ตีความหมายของสิ่ งที่สื่อสารตามความรู ้ สึก ทัศนคติ หรื อคุ ณค่าของผูส้ ่ งสารจากคาพูดที่ใช้และสิ่ งที่ไม่ใช่
ภาษากายและอารมณ์ การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึ กษาการสื่ อสารระหว่างผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่ งตาบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กับประชาชนทัว่ ไป เครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสารมีหลายประเภท ซึ่ งอาจเลือกใช้หนึ่ งหรื อ
หลายเครื่ องมือโดยใช้หลักการประสมประสานกัน (Integrated Marketing Communication--IMC) โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่ง
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พีรพัฒน์ สุ นทรลิ้มศิริ (2556) ได้นาเสนอการสื่ อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ว่า มี อ งค์ป ระกอบส าคัญ ได้แก่ ผูส้ ่ ง ข่ า วสาร ผูร้ ั บ ข่ า วสาร วิธี ก ารส่ ง สาร การรั บ รู ้ และการสื่ อสารเป็ น
พฤติกรรมของมนุ ษย์ที่มีเหตุผลเป็ นของตนเองที่จะเลื อกรับรู้ และสื่ อสารข้อมูลใด สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์
(2553, หน้า 60-61) ได้อธิ บายถึงทฤษฎี TPB (The theory of planned behavior) ว่าการแสดงพฤติกรรมของ
มนุ ษย์ได้รับอิทธิ พลจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรม และสิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจแสดงพฤติกรรมนั้น
ประกอบด้ว ยปั จ จัย หลัก 3 ประการ ได้แ ก่ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ พฤติ ก รรม บรรทัด ฐานของบุ ค คลเกี่ ย วกับ
พฤติกรรม และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด ๆ จากที่นาเสนอมา
ข้างต้นใช้อธิ บายการตัดสิ นใจของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ งออกมา ซึ่ งถูกกาหนดมา
จากเจตนาในการต้อ งการแสดงพฤติ ก รรม ดัง นั้น การแสดงพฤติ ก รรมใด ๆ ของบุ ค คล จะเกิ ด จาก
องค์ประกอบ 2 อย่าง คือ เจตคติต่อการแสดงพฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการตัดสิ นใจที่จะ
แสดงพฤติกรรม การตัดสิ นใจและการแสดงพฤติกรรมของบุคคลจะเกี่ยวข้องกับการรับรู ้ขอ้ มูลและข่าวสาร
ที่องค์กรหรื อบุคคลสื่ อสารออกไป ดังนั้น ผูป้ ระกอบการสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีการวางแผน
ที่เหมาะสมในการสื่ อสารเพื่อให้กลุ่มเป้ าหมายรับรู ้ขอ้ มูลอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอจนมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการเลือกใช้สินค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการศึกษาแหล่ง
ข่าวสารหรื อช่องทางการรับข่าวสารเกี่ยวกับสิ นค้าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของประชาชน
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึ ก ษาครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ผูว้ ิจยั ได้ศึ ก ษาแนวคิ ดทฤษฏี โดยมี ก รอบแนวคิ ดใน
การวิจยั ดังแสดงในภาพ 1
ตัวแปรต้น
ตัวแปรตาม
ข้อมูลทัว่ ไป
1. เพศ
2. อายุ
3. รายได้

ภาพลัก ษณ์ ข องสิ น ค้า หนึ่ งต าบล
-----------> หนึ่งผลิตภัณฑ์
1. ผลิตภัณฑ์
2. ราคา
3. ช่องทางการจัดจาหน่าย
4. การส่ งเสริ มการตลาด
พฤติกรรมของประชาชน
5. ตราสิ นค้า
1. ความสนใจสิ นค้าหนึ่งตาบล ----------->
หนึ่งผลิตภัณฑ์
2. ช่องทางการซื้ อสิ นค้า
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วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าของโครงการหนึ่งตาบล
หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ทัว่ ประเทศไทย กาหนดกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคสิ นค้าของโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ ทัว่ ประเทศไทย ที่ได้จากการสุ่ มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) โดยกาหนดโควตาจาแนก
ตามภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 100 คน ให้ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับจานวน 400 คน
การสร้ างเครื่องมือและการตรวจสอบเครื่องมือ มีข้ นั ตอน ดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ จากหนังสื อ วารสาร สิ่ งพิมพ์ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการภาพลักษณ์และการบริ หารส่ วนประสมการตลาด
2. กาหนดขอบเขตและรายละเอี ยด เนื้ อหาของตัวแปรต้นและตัวแปรตามที่ ตอ้ งการศึ กษา เพื่ อ
กาหนดโครงสร้างของแบบสอบถามให้สอดคล้องกัน
3. สร้างแบบสอบถาม และนาแบบสอบถามที่สร้างเสร็ จไปให้ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั พิจารณาให้
คาแนะนาและตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่ อง
4. ผูว้ จิ ยั ปรับปรุ งแบบสอบถาม ตามผลการตรวจแก้ไข และข้อเสนอแนะจากที่ปรึ กษาโครงการวิจยั
แล้วนาไปทดลองใช้ (Try-out) กับผูป้ ระกอบการที่ไม่ใช่ประชากรจริ ง จานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถาม (reliability) แล้วนาข้อมูลมาคานวณด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS โดยการทดสอบความ
เชื่อมัน่ ด้วยสู ตรการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ของแอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficients) และนามา
ปรับปรุ งแก้ไขให้มีความครบถ้วน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั อธิ บายชี้ แจงวัตถุ ป ระสงค์ และวิธีก ารเก็ บข้อมู ลให้ก ับผูเ้ ก็ บข้อมู ลเพื่อให้มีค วามเข้าใจ
ที่ชดั เจนตรงกัน
2. ผูว้ จิ ยั และผูเ้ ก็บข้อมูลดาเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
3. ผูว้ จิ ยั ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดจนเก็บแบบสอบถามได้ครบ 400 ชุด
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of
Variance--ANOVA) และทดสอบเปรี ย บเที ย บความแตกต่า งเป็ นรายคู่ ด้วยวิธี LSD (Fisher Least-Significant Difference)
การวิเคราะห์ ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ บน
คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Statistical Package for the Social Sciences--SPSS for Windows) แบ่งการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
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สรุ ปผลการวิจัย
ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ เป็ นเพศชาย มากกว่า เพศหญิ ง มี อายุระหว่าง 26-30 ปี
มีรายได้เฉลี่ ย ต่ ากว่า 20,000 บาท กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ อยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่ วนใหญ่ซ้ื อสิ นค้าและบริ การของโครงการหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ผ่านช่ องทางบุ คคลอื่ น
ซื้ อมาฝาก ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อช่องทางการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสาร อยูใ่ นระดับปานกลาง
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ของสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่ องทางจัดจาหน่ าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านตราสิ นค้า ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจยั ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05 พบว่า เพศที่แตกต่างกันมีความคิดเห็ นต่อ
ภาพลักษณ์ดา้ นการตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 อายุที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ด้านการตลาด ไม่แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.210 รายได้ที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้ น
การตลาด แตกต่ า งกัน มี ค่ า Sig. เท่ า กับ 0.022 ความสนใจในสิ น ค้า ที่ แ ตกต่ า งกันมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ
ภาพลักษณ์ ด้านการตลาด แตกต่างกัน มี ค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ช่ องทางการจาหน่ ายสิ นค้าที่ แตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้ นการตลาด แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000
อภิปรายผลการวิจัย
1. กลุ่ ม ตัว อย่า งมี ค วามคิ ดเห็ น ต่ อภาพลัก ษณ์ ด้า นการตลาดอยู่ใ นระดับ ปานกลาง เนื่ องมาจาก
ปั จจุบนั มีการผลิ ตสิ นค้าออกมาจานวนมาก และสิ นค้ามีความคล้ายคลึงกัน และหาซื้ อได้บางร้านค้าเท่านั้น
ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้อ งกับ แนวคิ ดของพิ ม พ์ล ภัท ร ศรี ม ณฑา และพัช ร พิ ลึ ก (2554) ศึ ก ษาพบว่า ระดับ ของ
ภาพลักษณ์ตราสิ นค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ในเขตจังหวัดนนทบุรี ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
2. ผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อการรับรู ้ภาพลักษณ์ดา้ นผลิตภัณฑ์ สิ นค้าหนึ่ ง
ตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่ มีสินค้าและบริ การหลากหลาย มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว มีบริ การที่ดี เนื่ องมาจาก สิ นค้าที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติที่วางจาหน่ายอยู่ในตลาดมีหลาย
ประเภท ตลอดจนผูผ้ ลิ ตบางรายทาการตลาดที่เข้าถึ งผูบ้ ริ โภคได้กว้างและเร็ วกว่า เช่ น การขายผ่านตลาด
ออนไลน์ สิ นค้าประเภทเดียวกันจึงมีตวั เลือกมาก ผูบ้ ริ โภคยังแยกแยะความแตกต่างของสิ นค้าไม่ได้มากนัก
ซึ่ ง สอดคล้องกับ แนวคิ ดของศุ ภฤกษ์ โพธิ ไ พรั ตนา (2553) พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งรั บ รู ้ ภาพลัก ษณ์ องค์ก ร
5 ประเด็น คือ (1) ความน่ า เชื่ อถื อขององค์ก ร (2) บุคลากร (3) สิ นค้า (4) บริ การ และ (5) การส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์องค์กร
3. ผลการศึ กษาที่ พบว่า เพศและรายได้ที่แตกต่างกันมีความคิ ดเห็ นต่อภาพลักษณ์ ด้านการตลาด
แตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.036 และ 0.022 ตามลาดับ ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสาคัญ 0.05 เนื่ องจาก เพศ
เป็ นตัวกาหนดรสนิยมและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค เพศชายและเพศหญิงจึงมีความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์ดา้ น
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การตลาดแตกต่างกัน ส่ วนรายได้ของผูบ้ ริ โภค มีผลต่อกาลังซื้ อที่เป็ นตัวกาหนดการได้มาของคุณภาพสิ นค้า
สอดคล้องกับความคิดเห็นของพิมพ์ลภัทร ศรี มณฑา และพัชร พิลึก (2554) วิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยทาง
ประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง กับระดับของการรับรู ้ภาพลักษณ์และแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ตรา
สิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (OPC) ในเขตจังหวัดนนทบุรี จาแนกตามตัวแปรอายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ รายได้ และสถานภาพ โดยในภาพรวมพบว่า แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ ความ
เชื่ อมัน่ 0.05 และได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า แนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ตราสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์
ในเขตจังหวัดนนทบุรีน้ นั ควรได้รับการสนับสนุนด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ อง
4. ผลการศึกษาที่พบว่า ความสนใจในสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค และช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่แตกต่าง
กันมีความคิดเห็ นต่อภาพลักษณ์ ดา้ นการตลาดแตกต่างกัน มีค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่าระดับ
นัยสาคัญ 0.05 เนื่ องจากการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคย่อมเกิดจากแรงผลักดันภายใน คือ ความสนใจ
ในสิ นค้า เมื่อผูบ้ ริ โภคมีความสนใจแล้ว ขณะเดียวกันได้พบช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่สะดวก ผูบ้ ริ โภคก็
ย่อมมีโอกาสซื้ อสิ นค้านั้นทันที สอดคล้องกับแนวคิดของกรมการพัฒนาชุ มน (2552, หน้า 1) ได้สรุ ปการ
สนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ ได้แก่ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยี ความรู ้สมัยใหม่ ทุน การบริ หารจัดการ
การเชื่ อมโยงสิ นค้า จากชุ ม ชนไปสู่ ตลาดทั้งในประเทศและต่า งประเทศ ผ่า นศู นย์จาหน่ าย งานออกบู ธ
รวมถึ งช่ องทางการจาหน่ ายผ่านอินเตอร์ เน็ ต สอดคล้องกับแนวคิดของยุทธศักดิ์ สุ ภสร (2558, หน้า 1-2)
และพัทธนันท์ ปานมัน่ (2555, หน้า 2) ที่กล่าวว่า ควรส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการ OTOP มีการทางานร่ วมกัน
เป็ นเครื อข่าย ขยายช่องทางการตลาดให้หลากหลายโดยใช้ระบบ Social Network เข้ามาช่วยในการจาหน่าย
สิ นค้า เช่น การขายสิ นค้าผ่านเว็บไซต์ หรื อเฟสบุค
5. ผลการศึกษาเรื่ องการวิจยั เรื่ องการจัดการภาพลักษณ์ด้านการตลาดของสิ นค้าหนึ่ งตาบล หนึ่ ง
ผลิ ตภัณฑ์ ในครั้งนี้ จึงเป็ นเครื่ องยืนยันได้ว่า การสร้ างภาพลักษณ์ มีความสาคัญต่อความเจริ ญเติบโตของ
ผูป้ ระกอบการหนึ่งตาบล หนึ่ งผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Haraguchi (2008, pp. 1-16) ศึกษา
เรื่ องสถานการณ์ โครงการหนึ่ งหมู่บา้ น หนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ (The One-Village-One-Product--OVOP) พบว่า
โครงการหนึ่งหมู่บา้ น หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของหมู่บา้ น Kamikatsu เมือง Tokushima ภายใต้ชื่อว่า Irodori project
ที่ได้พฒั นารู ปแบบสิ นค้ามาโดยตลอด ทั้งในเรื่ องผลิ ตภัณฑ์ การควบคุมคุ ณภาพสิ นค้า การกระจายสิ นค้า
และการตลาด หนึ่ งในสิ่ ง ที่ ได้พฒั นาคื อ ภาพลักษณ์ ข องตราสิ นค้า ของโครงการ ซึ่ งทาให้มู ลค่าการขาย
เพิม่ ขึ้นถึง 50 ล้านเยนใน 5 ปี และเพิม่ ขึ้นเป็ น 175 ล้านเยนใน 10 ปี
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ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งนี้
1. ผูบ้ ริ หารการตลาด ควรสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือเพื่อพัฒนาสิ นค้าให้มีเอกลักษณ์เป็ นที่น่าจดจา
และผูบ้ ริ โภคนิยมใช้สินค้านั้นๆ เช่น สิ นค้าหัตถกรรมที่มีออกแบบสิ นค้าให้ใช้ประโยชน์ใช้สอยได้และเป็ น
ของฝากที่ดูมีมูลค่า
2. มีการบริ หารการตลาดโดยเพิ่มช่องทางการจาหน่ ายให้มากขึ้น และมีการออกจาหน่ ายสิ นค้าให้
ต่อเนื่องเพื่อให้สินค้าของตนเป็ นที่รู้จกั ของตลาด
3. การรวมกลุ่มผลิ ตสิ นค้าต้องมีความเข้มแข็งและดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการศึกษาดูงานจาก
ชุมชนอื่น ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้กบั กลุ่มของตน
4. ควรมีการรวมกลุ่มกันของบประมาณสนับสนุนการพัฒนาสิ นค้า
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
ควรศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ นการผลิ ต สิ น ค้า หนึ่ ง ต าบลหนึ่ งผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ มี ค วามโดดเด่ น เป็ น
เอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนเพียงหนึ่งถึงสองผลิตภัณฑ์
เอกสารอ้างอิง
กรมการพัฒนาชุมชน. (2552). รายงานการดาเนินงาน OTOP. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
กรมส่ งเสริ มอุตสาหกรรม. (2548). OTOP ผลิตภัณฑ์ ชาวบ้ าน ต้ องพัฒนาให้ ยั่งยืน. ค้นเมื่อ 9 สิ งหาคม 2559,
จาก http://www. library.dip.go.th/multim5/edoc/14002.doc
จินตวีร์ เกษมศุข. (2558). การสร้างภาพลักษณ์องค์กร. ใน เอกสารประกอบการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง หมวดวิชา
งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ . กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรี ปทุม.
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี . (2550). ผู้บริ หารแห่ งอนาคต. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์ฐานบุค๊ .
ณัฐธิดา สระธรรม. (2557). ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ความภักดีต่อตราสิ นค้า และความไว้วางใจในตรา
สิ นค้าที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริ การบริ ษทั ทราเวิล เอเจนซี่ ในเขตกรุ งเทพมหานครและ
ปริ มณฑล. วารสารการวิจัยทางธุรกิจ และการบริ หาร, 2, 1-25.
ธเนศ ศิ ริกิจ. (2558). การสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีต่อองค์ กร. ค้นเมื่อ 5 สิ งหาคม 2559, จาก http://www.dla
.go.th/upload/ebook/column/2014/3/2093_5413.pdf
ธันยมัย เจียรกุล. (2557). ปั ญหาและแนวทางการปรับตัวของ OTOP เพื่อพร้อมรับการเปิ ด AEC. วารสาร
นักบริ หาร, 34, 25-30.
บุริม โอทกานนท์, วรรณพร เจริ ญวนิ ชชากร, จาฏุพัจน์ คงธนารัตน์, ณัฐกานต์ จันทรอาไพวงศ์ ปรารถนา
ติ ส วัส ดิ์ น้ า ทิ พ ย์ เนื่ องกลิ่ น และศิ ว นาถ พิ เ ชี ย รกาญจน. (2556). ไขรหั ส OTOPเงิ น ล้ า น.
กรุ งเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล.

31

พัทธนันท์ ปานมัน่ . (2555). OTOP เชิ งรุ ก บุกตลาดอาเซี ยน. ค้นเมื่อ 18 สิ งหาคม 2559, จาก http://www
.roiet.cdd.go.th/km/km%2056/km56%20jt%20otop%20aec.doc
พิมพ์ลภัทร ศรี มณฑา และพัชร พิลึก. (2554). ภาพลักษณ์ ตราสิ นค้ าหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OPC) ในเขต
จังหวัดนนทบุรี. การวิจยั ครั้งนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั จากวิทยาลัยราชพฤกษ์.
พี รพัฒน์ สุ นทรลิ้ ม ศิ ริ . (2556). สื่ อ สารอย่ างไรให้ มี ป ระสิ ทธิ ภาพ. ค้น เมื่ อ 10 กรกฎาคม 2559,
จาก http://www.oknation.net/blog/Smartlearning/2013/03/20/entry-2
มัทวัน กุศลอภิบาล. (2555). ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มีผลต่ อพฤติกรรมการใช้ บริ การร้ านกาแฟสด
ของผู้บริ โภคในอาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี . วิทยานิ พนธ์บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต, มหาวิทยาลัยสยาม.
ยุทธศักดิ์ สุ ภสร. (2558). โอกาสและผลกระทบของ OTOP กับการเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (AEC).
ค้นเมื่อ 20 สิ งหาคม 2559, จาก http://www.sme.go.th
รังสรรค์ ศรี หนู. (2556). ภาพลักษณ์กรมโยธาธิ การและผังเมือง. วารสารกรมโยธาธิ การและผังเมือง, 41,
41-46.
วรรณนภา สดุดีชีวิน. (2550). ทัศนคติ ด้านส่ วนประสมทางการตลาดมีผลต่ อพฤติ กรรมการใช้ บริ การส่ ง
อาหารนอกสถานที่ ข องร้ านแมคโดนัลด์ (McDelivery) ในเขตกรุ งเทพมหานคร. สารนิ พนธ์
บริ หารธุ รกิจ, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
ศุภฤกษ์ โพธิ ไพรัตนา. (2553). ตัวชี ้วัดภาพลักษณ์ องค์ กร. กรุ งเทพมหานคร: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย.
สายพิณ เชิ งเชาว์. (2558). การสร้ างภาพลักษณ์ องค์ กร 1. ค้นเมื่อ 27 สิ งหาคม 2559, จาก http://region3
.prd.go.th/ct/northforum/index.php?topic=384.0;wap
สานักงานเศรษฐกิ จอุตสาหกรรม. (2558). โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนา อุตสาหกรรมเชิ งสร้ างสรรค์
ระดับสาขา. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
สุ รเมศวร์ พิริยะวัฒน์. (2553). ทฤษฎีพฤติกรรมและการประยุกต์สาหรับการวิเคราะห์ในประเทศไทย สาขา
วิศวกรรมขนส่ งและการจราจร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยบูรพา. วิศวกรรมสาร, 63(6),
59-70.
อุทยั ทองเดช. (2558). การสร้ างภาพลักษณ์ ใหม่ สาหรั บ OTOP. กรุ งเทพมหานคร: กรมพัฒนาชุมชน.
Balram, D. (2010). Rural marketing. New Delhi: McGraw-Hill.
Bernstein, A. (2015). How the next big management ideas will arise. Retrieved August 27, 2016, from
http://www.strategy-business.com/blog/How-the-Next-Big-Management-Ideas-Will-Arise.
Blanshard, B. (2014). Reason and goodness. Oxon: Routledge.

32

Chandler, D., & Munday, R. (2011). A dictionary of media and communication. New York:
OUP Oxford.
Chandrasekar. K. S. (2010). Marketing management: Text & cases. New Delhi: McGraw-Hill.
Haraguchi, N. (2008). The One-Village-One-Product (OVOP) movement: What it is, how it has been
replicated, and recommendations for a UNIDO OVOP-type project. Vienna: United Nations
Industrial Development Organization.
Hougaard, S., & Bjerre, M. (2010). The relationship marketer: Rethinking strategic relationship
marketing. New York: Springer Science & Business.
Maguire, M. (2007). Brand marketing: Image-the key to success. Germany: GRIN Verlag.
William, F. (2010). Philosophy of perception: A contemporary introduction. New York: Routledge.

33

การประยุกต์ ใช้ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุรกิจค้ าปลีกขนาดย่ อม
The Application of Sufficiency Economy Approach to the Small Retail Business
สมจิตร ล้วนจาเริ ญ
บทคัดย่อ
การวิจยั การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับธุ รกิจค้าปลีกขนาดย่อมมีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อ
ศึกษาความรู ้ ความเข้าใจของผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมในเรื่ องแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง (2) การศึกษาการนา
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้กบั ธุ รกิ จ และ (3) เพื่อศึกษาผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้
ในธุ รกิจ
การเก็บข้อมูลจะเก็บตัวอย่างจากร้านค้าปลีกขนาดย่อมจานวน 200 รายในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
กระจายการเก็บจากเขตที่ทาการสุ่ มตัวอย่างขึ้นมา การเก็บข้อมูลจะเป็ นลักษณะคาถามแบบปลายเปิ ดเพื่อ
ต้องการให้ได้ขอ้ มูลที่มาจากความคิดของผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อม
ผลการการวิจยั พบว่า ผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดรับกับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นอย่างดี มีการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กบั ธุ รกิจ โดยให้เหตุผลที่สอด
รั บกับแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ยง และมี การติ ดตามผลของการนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ มี เพีย ง
ประเด็นความรู ้ ความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านพึ่งตนเองที่เกี่ ยวกับสังคมเท่านั้นที่ผตู ้ อบหรื อผูค้ า้
ปลี กขนาดย่อมให้คาตอบที่ ไ ม่ส อดรั บในประเด็นของการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่า ยโดยค าตอบที่ ได้จะมุ่ ง
ที่ตวั เองเป็ นศูนย์กลาง แต่ไม่ได้มองออกมาในรู ปของการเชื่ อมโยงเป็ นเครื อข่ายในชุ มชน ซึ่ งเป็ นประเด็น
ที่ จ ะน าไปใช้ ใ ห้ ก ับ ภาคส่ ว นอื่ น ๆ ต่ อ ไป อัน จะท าให้ ก ารน าแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย งไปใช้ อ ย่ า ง
มีประสิ ทธิภาพ
คาสาคัญ: (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
บทนา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นหนึ่ งในแนวพระราชดาริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้พระราชทานเป็ น
ปรั ช ญาในการด ารงชี วิ ต ที่ ยึ ด หลัก ความพอเหมาะพอดี มี เ หตุ มี ผ ลและความไม่ ป ระมาท ดัง พระบรม
ราโชวาทในพิธี พระราชทานปริ ญญาบัตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม
ปี พ.ศ. 2517 ความตอบหนึ่งว่า
“การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับชั้น ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน พอใช้ของ
ประชาชน ส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อน โดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่ประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อ
ได้พ้นื ฐานมัน่ คงพร้อมพอควรและปฏิบตั ิได้แล้ว จึงค่อยสร้างค่อยเสริ มความเจริ ญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สู งขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้ างความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็ วแต่ประการเดี ยว โดย
ไม่ให้แผนปฏิ บตั ิการสัมพันธ์กบั สภาวะของประเทศและของประชาชนโดยสอดคล้องด้วย ก็จะเกิ ดความ
ไม่สมดุลในเรื่ องต่าง ๆ ขึ้น ซึ่ งอาจกลายเป็ นความยุง่ ยากล้มเหลวได้ในที่สุด ดังเห็นได้ที่อารยะประเทศหลาย
ประเทศกาลังประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงอยูใ่ นเวลานี้”
เราจะเห็ นได้ว่าในช่ วง 10 ปี ที่ ผ่านมาจนถึ งปี พ.ศ. 2556 ในโลกใบนี้ ไ ด้เกิ ดภาวะโลกร้ อนอย่า ง
รุ นแรง และเมื่อคราวเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ปี พ.ศ. 2540 ได้เป็ นตัวอย่างอย่างชัดเจนขึ้นเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจของ
สังคมไทยที่ สะสมต่อเนื่ องหลายปี ความฟุ้ งเฟ้ อจากภาวะเศรษฐกิ จ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เป็ นต้นมา ทาให้
สังคมขาดจิตสานึ กของความพอดีและพอเพียง มีการจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่ มเฟื อยทั้งในภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน การดาเนิ นงานด้านต่าง ๆ ตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของความไม่ระมัดระวัง ขาดความประหยัด และขาด
สติที่จะปฏิบตั ิงานและดาเนินชีวติ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้เพื่อเป็ นแนวทางการแก้ไขให้รอดพ้น และสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่าง
มัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์ และความเปลี่ ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิ ดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง จากความ
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เป็ นมาดังกล่าว ทาให้ผูว้ ิจยั สนใจที่จะศึ กษาถึ งการประยุกต์ใช้แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียงกับธุ รกิ จค้าปลี ก
ขนาดย่อมในเขตกรุ งเทพมหานครว่ามีความเข้มข้นมากน้อยเท่าไร
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความรู ้ความเข้าใจของนักธุ รกิจค้าปลีกขนาดย่อมในเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อศึกษาลักษณะของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจค้าปลีกขนาดย่อม
3. เพื่อศึกษาผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในธุ รกิจ
จากวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั ในครั้งนี้ เพื่อศึกษาถึ งความรู ้ ความเข้าใจของนักธุ รกิ จค้าปลี กขนาด
ย่อมในเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงว่ามี ความรู ้ ความเข้าใจระดับใด หลังจากที่ได้รับรู ้ แนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง และเมื่อมีความรู ้ความเข้าใจแล้วก็จะนาไปสู่ การศึกษาลักษณะของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในธุ รกิจของตัวเองอย่างไร ตลอดจนต้องการจะศึกษาผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้
ขอบเขตของการวิจัย
การศึ ก ษาวิจ ัย ในหัว เรื่ อ งนี้ จะเน้น ศึ ก ษาธุ ร กิ จ ค้า ปลี ก ขนาดย่อมในเขตกรุ ง เทพมหานคร โดย
จะศึกษาถึงความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและการนาไปประยุกต์ใช้มากน้อยอย่างไร
นิยามศัพท์ เฉพาะ
แนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิ จที่สามารถอุม้ ชูตวั เองได้ให้มีความพอเพียงกับตัวเอง
(Self Sufficiency) อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสี ยก่อน
คือตั้งตัวให้มีความพอกิ นพอใช้ ไม่ใช่ มุ่งหวังแต่จะทุ่มเทความเจริ ญ ยกเศรษฐกิ จให้รวดเร็ วแต่เพียงอย่าง
เดียว เพราะผูท้ ี่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริ ญก้าวหน้า และฐานะทาง
เศรษฐกิจชั้นที่สูงขึ้นไปตามลาดับต่อไปได้
ธุ รกิจค้าปลักขนาดย่อม หมายถึง ธุ รกิจที่ดาเนินธุ รกิจโดยเจ้าของคนเดียว
ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ใช้เ ป็ นแนวทางในการเผยแพร่ แก่ สั ง คมได้ท ราบว่า ธุ ร กิ จ การค้า ปลี ก ขนาดย่อ มมี ค วามรู ้
ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมากน้อยเพียงไร
2. สามารถใช้เป็ นแนวทางให้กบั ธุ รกิจอื่น ๆ ต่อไป
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั จะเป็ นลักษณะของการตอบแบบเก็บข้อมูลที่เปิ ดกว้างให้ผตู ้ อบได้ตอบตามความเข้าใจของ
ตน ทั้งนี้ ก็เพื่อต้องการที่จะได้รับข้อมูลเบื้องลึกของผูต้ อบ และจะเป็ นประโยชน์ต่อการนาผลการวิจยั ไปใช้
แต่การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ก็จะมีปัญหาในการจัดกลุ่มคาตอบของผูต้ อบ อันเนื่ องมาจากมุมมองและความ
เข้าใจของผูต้ อบแต่ละคน ไม่สามารถจะมีผลออกมาเหมือนกันหรื อตรงกันที่เดี ยว แต่จะมีความหมายไป
ในลักษณะเดียวกันได้ จึงมีความยุง่ ยากในการจัดกลุ่มคาตอบ แต่เพื่อเป็ นการแลกกับความในใจจริ ง ๆ ของ
ผูต้ อบก็นบั ว่าคุม้ ค่าที่จะจัดกลุ่มคาตอบ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง ประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมที่อยู่
ในกรุ งเทพมหานคร โดยจะเน้นไปที่ธุรกิจหรื อร้านค้าทัว่ ไปที่ดาเนิ นการอยูต่ ามท้องถนน ซึ่ งเราสามารถพบ
เห็ นกันอยู่ทุ ก วัน ธุ รกิ จค้า ปลี ก ขนาดย่อมที่ ก ล่ า วถึ ง นี้ จ ะเป็ นธุ ร กิ จ ที่ ข ายสิ นค้า และ/หรื อบริ ก ารให้ ก ับ
ผูบ้ ริ โภคโดยตรง ลักษณะของร้านค้าหรื อธุ รกิจจะมีขนาดย่อมอยูใ่ นตัวที่ประกอบธุ รกิจอยูท่ วั่ ไป
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง การเก็บข้อมูลในลักษณะของการเปิ ดกว้างเพื่อให้ผตู ้ อบตามความคิดของเขาเอง
ซึ่ งเป็ นคาตอบที่มีคุณค่าและความแม่นยาอย่างมาก ดังนั้นขนาดตัวอย่างของการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้ขนาด 200
ตัวอย่าง โดยจะกระจายการเก็บตามที่ต่าง ๆ ทั้งนี้เนื่องจากกลุ่มเป้ าหมายหรื อประชากรที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
เป็ นลักษณะที่เหมือนกันในการประกอบธุ รกิจ ไม่ได้มีความแตกต่างในเชิ งประเภทของธุ รกิจ เพราะว่าเป็ น
ธุ รกิจค้าปลีกขนาดย่อม อีกประการหนึ่งแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได้มีการกล่าวถึงติดต่อกันอย่างยาวนานจน
ไม่น่าจะส่ งผลต่อการไม่รับรู ้ในแนวคิดนี้
เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจะเน้นการใช้แบบเก็บข้อมูลจานวน
200 ตัวอย่าง โดยจะเป็ นการถามปลายเปิ ดให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตามความคิ ดเห็ นของตัวเอง ทั้งนี้ ก็เพื่อ
ต้องการจะได้ความคิดที่แท้จริ งหรื อความคิดที่กลุ่มตัวอย่างคิดอยูใ่ นใจว่าคานึ งถึ งคาตอบอะไรมาก่อน จริ ง
อยูก่ ารเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ จะพบกับคาตอบที่มีความหลากหลาย แต่ก็จะได้คาตอบที่มาจากใจหรื อความ
จริ งมากที่สุด คาตอบที่หลากหลายจะเป็ นปั ญหาในการจัดกลุ่มและใช้เวลาในการจัดกลุ่ม แต่ถา้ เราสามารถ
จัดกลุ่มคาตอบได้แล้วจะมีคุณค่าและจะได้รับความน่าเชื่อถือ
สรุ ปผลการวิจัย
จากผลวิ จยั ของกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เ ก็ บ มา พบว่า ผูค้ ้า ปลี ก ขนาดย่อมจะมี ระดับ การศึ ก ษาในระดับ
ปริ ญญาตรี 60% ระดับมัธยมตอนปลาย หรื อปวช. และปวส. 20% ระดับมัธยมต้นลงมา 12% และระดับ
ปริ ญญาโท 8% ในประเด็นระดับอายุของผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อม ช่ วงอายุ 30-39 ปี มี 40% ช่ วงอายุ 40-49 ปี
มี 24% ช่วงอายุ 50-59 ปี มี 20% ช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี มี 10% ในประเด็นระยะเวลาในการประกอบธุ รกิจของ
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ผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมจะมีช่วงระยะเวลา 1-5 ปี 56% ช่ วงระยะเวลา 6-10 ปี 20% ช่วงระยะเวลา 11-15 ปี 12%
ช่วงระยะเวลา 16-20 ปี และ 21-30 ปี 6% เท่ากัน
จากผลวิ จ ัย ที่ ไ ด้ม าสามารถที่ จ ะสรุ ป ได้ต ามแบบเก็ บ ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกับ การประยุ ก ต์ใ ช้แ นวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงกับผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมตามวัตถุประสงค์ 3 ประการดังนี้ (1) การศึกษาความรู้ความเข้าใจ
ของผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมในเรื่ องแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง (2) การศึกษาลักษณะของผูน้ าแนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้กบั ธุ รกิจค้าปลีกขนาดย่อม และ (3) การศึกษาผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ไปใช้ในธุ รกิจ
วัตถุ ประสงค์ที่ 1 การศึ กษาความรู้ ความเข้าใจของผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมในเรื่ องแนวคิ ดเศรษฐกิ จ
พอเพียง จะสรุ ปผลวิจยั ในการศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง
อย่างไร ซึ่ งผลที่ออกมาผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็ นเรื่ องของ
การประมาณตนในการประกอบธุ รกิจ 68% เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการทาความดีในการประกอบธุ รกิจ 42% เป็ น
เรื่ องเกี่ ย วกับ การตั้ง มัน่ ในการท าความดี ใ นธุ รกิ จ 34% และเป็ นเรื่ องที่ เกี่ ย วกับ การใช้เงิ นในธุ รกิ จอย่า ง
ไม่ประมาท 6%
การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในด้านพึ่งตนเองที่เกี่ยวกับจิตใจ ผลออกมาผูค้ า้
ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในการประกอบธุ รกิจที่จะมีการประมาณตน 108% เป็ นเรื่ องที่จะต้องตั้ง
มัน่ ในการประกอบธุ รกิจที่ดี 48% และเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับการมีความคิดที่จะพึ่งตนเอง 24%
การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในด้านพึ่งตนเองที่เกี่ยวกับสังคม ผลออกมาผูค้ า้
ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางที่คิดดีทาดีให้กบั สังคม 108% มีแนวทางที่จะตั้งมัน่ ในการทา
ความดีให้กบั สังคม 24%
การศึ ก ษาว่า ผูค้ ้า ปลี กขนาดย่อมมี ค วามรู ้ ความเข้า ใจในด้า นพึ่ งตนเองที่ เกี่ ย วกับ ทรั พ ยากรและ
สิ่ งแวดล้อม ผลออกมาผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ม้ ค่า
60% ในแนวทางเน้นการรักษาสภาพแวดล้อม 29% และในแนวทางการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ดี 6%
การศึ ก ษาว่ า ผู ้ค ้า ปลี ก ขนาดย่ อ มมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจในด้า นพึ่ ง ตนเองที่ เ กี่ ย วกับ เทคโนโลยี
ผลออกมาผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ ความเข้าใจในแนวทางที่จะยอมรับเทคโนโลยี 86% ในแนวทางที่จะ
ตั้งมัน่ ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ 26%
การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในด้านพึ่งตนเองที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ผลออกมา
ผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมมีความรู ้ ความเข้าใจในแนวทางการพิจารณาการใช้เงิ นกับธุ รกิ จ 42% ในแนวทางการ
ประมาณตนในการประกอบธุ รกิจ 32% ในแนวทางมุ่งการทางาน 16% และในแนวทางที่คานึ งถึงเศรษฐกิจ
เป็ นสิ่ งที่ดี 12%
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การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสายกลางและความไม่ประมาทในด้าน
ความพอประมาณ ผลออกมาผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในแนวทางที่จะตั้งมัน่ ในการประกอบ
ธุ รกิจ 60% และแนวทางการประกอบธุ รกิจที่จะประมาณตน 58% และแนวทางการประกอบธุ รกิจที่ดี 18%
การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสายกลางและความไม่ประมาทในด้าน
ความมีเหตุผล ผลออกมาผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ ความเข้าใจในแนวทางการประกอบธุ รกิจในทางสาย
กลางและไม่ประมาทเป็ นสิ่ งที่ดี 100% และในแนวทางที่จะประมาณตน 4%
การศึกษาว่าผูค้ า้ ปลีกขนาดย่อมมีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องสายกลางและความไม่ประมาทในด้าน
การสร้างภูมิคุ้มกัน ผลออกมาผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมมี คามรู ้ ความเข้าใจในแนวทางที่จะสร้ างภูมิคุม้ กัน 50%
ในแนวทางตั้งมัน่ ในการสร้างภูมิคุม้ กัน 16% และในแนวทางการประกอบธุ รกิจอย่างประมาณตน 12%
วัตถุ ป ระสงค์ที่ 2 การศึ ก ษาการนาแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปใช้ก ับ ธุ รกิ จ จะสรุ ปผลวิจยั ใน
การศึ กษาว่า ผูค้ า้ ปลี กขนาดย่อมมี การนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้กบั ธุ รกิ จ ซึ่ งผลออกมาผูค้ า้ ปลี ก
ขนาดย่อมมีการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้กบั ธุ รกิ จเพราะเห็ นว่าเป็ นสิ่ งที่ดี 50% เพราะเป็ นเรื่ องที่
จะต้องจัดการ 38% เป็ นเรื่ องที่ ต้อ งใช้ก ารมุ่ ง มัน่ ในการท าธุ ร กิ จ 24% และเป็ นเรื่ องที่ จะนาไปใช้อ ย่า ง
ประมาณตน 18%
วัตถุประสงค์ที่ 3 การศึกษาผลของการนาแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ในธุ รกิ จหรื อการติดตาม
การน าแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพี ย งไปใช้ใ นธุ รกิ จ ซึ่ ง ผลออกมาว่า ผูค้ ้า ปลี ก ขนาดย่อมมี ก ารติ ด ตาม 80%
ไม่ติดตาม 20%
นอกจากนี้การวิจยั ยังได้ศึกษาการมีแนวทางสร้างพฤติกรรมที่เป็ นรู ปธรรมในการใช้หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่ามีผใู ้ ห้ความเห็นที่ควรจะสร้างพฤติกรรมอย่างเป็ นรู ปธรรม 80%
ประเด็นอุปสรรคหรื อปั ญหาในการนาเศรษฐกิ จพอเพียงไปใช้ พบว่า 38% ที่ผตู้ อบหรื อผูค้ า้ ปลี ก
ขนาดย่อมไม่มีความรู ้ความเข้าใจในการนาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 24% เห็นว่ามีประเด็นของการเห็นแก่ตวั
เป็ นอุปสรรคที่จะใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และ 24% เห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นที่เป็ นอุปสรรค และ 12% คิดว่า
ไม่มีอุปสรรคแต่อย่างใด
เอกสารอ้างอิง
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การยอมรับการใช้ เครือข่ ายสั งคมออนไลน์ (Social Network) ของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
THE SOCIAL NETWORK ACCEPTANCE OF ELDERLY PEOPLE
IN CHAINAT MUNICIPALITY
วิจิตร จารุ โณประถัมภ์
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social
network) และเพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท การศึกษาดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจานวน 159 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ ผูว้ ิจยั สร้ างขึ้ นเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บข้อมูล และนาไป
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางสถิ ติ โ ดยค านวณค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน การหา
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ และการวิเคราะห์สหพันธ์หลายตัวแปรใช้สถิติสมการถดถอยพหุ คูณ
ผลการวิจยั พบว่า ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับการใช้
เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (social network) ด้านคุ ณลัก ษณะของผูส้ ู งอายุ คื อ ท่ านให้ค วามส าคัญกับ
การบริ การสุ ขภาพที่มีความคิดเห็นมากที่สุดร้อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ
8.2 ส่ วนที่มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดและน้อยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 และผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมือง
ชัยนาทมีการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ด้านการยอมรับ (acceptance)
การติดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็ ว ผูต้ อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ
35.8 รองลงมาในระดับน้อยที่ สุดมี ร้อยละ 27.7 และในระดับมากมี ร้อยละ 13.2 ส่ วนในระดับน้อยและ
ปานกลางมี ร้อยละ 12.6 และ 10.7 ที่ เป็ นเช่ นนี้ สามารถอธิ บายได้ว่า ผูส้ ู งอายุมีการยอมรั บ (acceptance)
การติดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็ วมากกว่าหากทราบว่าบุคคลอื่นที่ยงั ไม่เคยใช้สังคมออนไลน์
มาก่อนจะทาการแนะนาเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์
คาสาคัญ: (1) การยอมรับ (2) เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (3) ผูส้ ู งอายุ (4) เทศบาลเมืองชัยนาท
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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
บทนา
ผลการสารวจของสานักสถิติแห่ งชาติพบว่าปั จจุบนั ประเทศไทยได้กา้ วเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ (aging
society) แล้ว เนื่องจากมีประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 60 ปี ขึ้นไป เป็ นสัดส่ วนเกินร้อยละ 10 หรื ออายุ 65 ปี ขึ้นไป
เกินร้อยละ 7 ของประชากรทั้งประเทศ ตามที่องค์การสหประชาชาติ (united nations) ได้กาหนดไว้ ซึ่ งผล
การสารวจของสานักงานสถิ ติแห่ งชาติจานวนร้ อยละของประชากรผูส้ ู งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2537
เท่ากับร้ อยละ6.8 และผลสารวจร้อยละของประชากรผูส้ ู งอายุในประเทศไทยปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ ร้ อยละ
14.9 อี ก ทั้ ง ยัง พบอี ก ว่ า แนวโน้ ม ประชากรไทยโดยทั่ว ไปมี อ ายุ เ ฉลี่ ย เพิ่ ม มากขึ้ น อย่ า งไรก็ ต าม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับผูส้ ู งอายุ ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตาหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2549 ความว่า
“คนอายุมาก ถ้ารั กษาความดี รั กษาคุ ณสมบัติ คุ ณธรรมก็ไ ด้เปรี ย บคนอายุน้อย ในประเทศชาติ
ถ้ามีคนที่ มีอายุมากได้เปรี ยบ ถ้ามี แต่คนเด็ก ๆ ไม่ถือว่ามีความสามารถชาติ บา้ นเมืองไม่กา้ วหน้า” ตาม
พระราชดารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ได้ทรงพระราชทานไว้ จะเห็นได้วา่ ผูส้ ู งอายุเป็ นทรัพยากร
ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ
พระราชบัญญัติผูส้ ู งอายุ ปี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได้ก ล่ า วถึ ง ผูส้ ู ง อายุมี สิท ธิ ไ ด้รับการคุ ม้ ครอง
การส่ งเสริ มและสนับสนุ นในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การศาสนา และข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ต่อ
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การดาเนินชีวติ ปัจจุบนั เป็ นยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology--IT) ซึ่ งเข้ามามีบทบาท
ในชี วิตประจาวันของเราเพิ่มมากขึ้ น อีกทั้งโครงสร้ างพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ ตที่ ดีข้ ึ น
อุปกรณ์ที่ใช้มีราคาถูกลง จึงทาให้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารมีความสาคัญในสังคมไทยมากขึ้น
เนื่ องจากช่ วยทาให้การทางานมีความสะดวกรวดเร็ ว การเข้าถึ งข้อมูลได้รับการพัฒนาให้ใช้ง่ายขึ้น ทั้งยัง
ไม่จากัดเรื่ องเวลาและสถานที่อีกด้วย จึงเกิ ดเป็ นชุ มชนของการแลกเปลี่ ยนข้อมูลบนระบบเครื อข่าย เป็ น
สังคมเสมื อนจริ งเชื่ อมโยงกัน ซึ่ งในปั จจุบนั เรี ยกว่า เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ซึ่ งเป็ น
รู ปแบบของเว็บไซด์สาหรับผูท้ ี่ใช้งานบนอิ นเทอร์ เน็ต โดยมีการแลกเปลี่ ยนข้อมูล เช่ น ข้อความ รู ปภาพ
วีดีโอ และเพลงต่าง ๆ ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์ (social media) ซึ่ งเป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทางานอยูบ่ นอินเทอร์ เน็ต
เช่น Facebook, LinkedIn, Twitter, Youtube และ Google เป็ นต้น (Kane and Alavi, 2014; คันธรส ชานาญกิจ
และจาริ ณีอิ้วชาวนา, 2558) ซึ่ งศรี เชาว์ วิหคโต (2556) ได้กล่าวว่า Social Network เป็ นส่ วนหนึ่ งของ Social
Media ถ้าจะพูดรวมสื่ อสังคมออนไลน์ท้ งั หมด จะใช้คาว่า Social Media แต่ถา้ ต้องการเน้นเฉพาะเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ จะใช้คาว่า Social Network อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบทั้งทางด้าน
บวกและด้านลบ ซึ่ งผลกระทบทางด้านบวกนั้นได้ก ล่ าวมาแล้วข้างต้น ส่ วนผลกระทบทางด้านลบ เช่ น
อาจก่ อให้เกิ ดผลทางด้านศี ลธรรม การละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคล และอาจก่ อให้เกิ ดปั ญหาอาชญากรรมบน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) (ไพบูลย์ เกียรติโกมล และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์ , 2551, หน้า 49)
สมาน ลอยฟ้ า (2554) ได้กล่าวว่า การให้การศึ กษาแก่ผสู ้ ู งอายุ เพื่อยอมรับเทคโนโลยีสมัยใหม่
นั้นถือเป็ นเรื่ องสาคัญแต่ผสู ้ ู งอายุยงั มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ไม่วา่
จะเป็ นเรื่ องความสามารถในการเรี ยนรู ้ หรื อแม้แต่ความเต็มใจในการเรี ยนรู ้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงได้ศึกษาการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) โดยเน้นที่ผสู้ ู งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดชัยนาท 4 ปี (ปี พ.ศ. 2557-2560) ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3:
การพัฒนาคนและสังคมสู่ ความเข้มแข็ง สมานฉันท์ และมีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริ ม
ให้ป ระชาชนได้รับ โอกาสในการศึ ก ษา และพัฒนาทัก ษะการเรี ย นรู้ โดยข้อมูล จากระบบสถิ ติทางการ
ทะเบียน สานักบริ หารการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่าสถิติผสู ้ ู งอายุในจังหวัดชัยนาท เดือนธันวาคม
ปี พ.ศ. 2557 สู ง ถึ ง ร้ อยละ 17 ของจานวนประชากรในจัง หวัดชัย นาท ทั้งนี้ เพื่อให้ค วามสาคัญถึ ง ความ
ต้องการของผูส้ ู งอายุในต่างจังหวัด ที่อยูใ่ นเขตที่มีเครื อข่ายโทรคมนาคมเข้าถึ งได้โดยสะดวก เพื่อที่จะตัด
ปั จจัยที่ เป็ นอุ ปสรรคในการเข้าถึ งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั จะนาแนวคิ ด
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model--TAM) และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
(Theory of Planned Behavior--TPB) มาใช้ประกอบในการศึกษางานวิจยั นี้
ผูส้ ู ง อายุมี ค วามจาเป็ นที่ จะต้องได้รับ การเรี ย นรู ้ ท กั ษะและควรใฝ่ หาความรู ้ ใ หม่ ๆ เพื่ อพัฒนา
ศักยภาพและปรั บ ตัวให้เข้ากับ เทคโนโลยีที่ ทนั สมัยมากขึ้ น โดยนาความรู ้ และประสบการณ์ ที่ได้รับมา
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พัฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ดี ข้ ึ นอี ก ทั้ง สามารถน าความรู ้ ต่ า งๆเหล่ า นั้น มาประกอบอาชี พ เสริ ม ทางด้า น
E-commerce ได้อีกด้วย เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ผสู ้ ู งอายุมีรายได้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็ นการสนับสนุนนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิตอล (digital economy) ในรัฐบาลปัจจุบนั ด้วย
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
2 เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social
Network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา การศึกษานี้ มุ่งศึกษานี้ มุ่งศึกษาการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ของผูส้ ู งอายุ
2. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ศึกษา คือ กลุ่มผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัด
ชัยนาท
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการวิจยั ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2559 - เดือนมิถุนายน
ปี พ.ศ. 2559
สมมติฐานของการวิจัย
สามารถแบ่งสมมติฐานการวิจยั ได้ ดังนี้
H1 คือ สมมติฐานว่าด้วยคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ประโยชน์ของเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
H2 คือ สมมติฐานว่าด้วยคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ต่อความง่ายต่อการใช้งานเครื อข่าย
สังคมออนไลน์
H3 คือ สมมติ ฐานว่าด้วยคุ ณลักษณะของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ ต่อการยอมรั บการใช้เครื อข่าย
สังคมออนไลน์
H4 คือ สมมติฐานว่าด้วยเป้ าหมายการใช้งานของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ต่อการรับรู ้ประโยชน์ของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H5 คือ สมมติฐานว่าด้วยเป้ าหมายการใช้งานของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ต่อความง่ายต่อการใช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
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H6 คือ สมมติ ฐานว่าด้วยเป้ าหมายการใช้ง านของผูส้ ู งอายุมีความสัมพันธ์ ต่อการยอมรั บการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H7 คือ สมมติ ฐานว่าด้วยชนิ ดของซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานมี ความสัมพันธ์ ต่อการรั บรู ้ ประโยชน์ของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H8 คือ สมมติฐานว่าด้วยชนิ ดของซอฟต์แวร์ ที่ใช้งานมี ความสัมพันธ์ ต่อความง่ ายต่อการใช้งาน
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
H9 คื อ สมมติ ฐานว่า ด้วยชนิ ดของซอฟต์แวร์ ที่ ใ ช้ง านมี ค วามสั ม พันธ์ ต่อต่ อการยอมรั บ การใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์
นิยามศัพท์ เฉพาะ
การยอมรั บ การใช้ หมายถึ ง ผูส้ ู ง อายุใ นเขตเทศบาลเมื องชัย นาททราบข้อมูล เห็ นความส าคัญ
และรับรู ้ประโยชน์ของการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) หมายถึ ง เว็บไซด์ที่เชื่ อมโยงผูค้ นเข้าด้วยกันโดยผ่าน
อินเตอร์ เน็ต เช่น Facebook, Twitter, E-mail และ Application Line บนโทรศัพท์มือถือ
ผูส้ ู งอายุ หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป ที่อาศัยอยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
คุ ณ ลัก ษณะของผู ้สู ง อายุ หมายถึ ง สิ่ ง ที่ บ่ ง ชี้ ความเป็ นตัว ตนของผูส้ ู ง อายุ เช่ น การเป็ นผู ้น า
ความกล้าแสดงออก มีความรักสงบ การรักษาสุ ขภาพ เป็ นต้น
เป้ าหมายของการใช้งาน หมายถึง จุดประสงค์ที่ตอ้ งการใช้งานนั้นอย่างยิง่
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1 ทาให้ทราบถึงการยอมรับการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
2 ทาให้ทราบถึ งปั จจัยที่ มีผลต่อการยอมรั บการใช้และความต้องการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
3 ผลการวิจยั เป็ นข้อมูลในการกาหนดแนวทางแก้ไขปั ญหา และพัฒนาการใช้และความต้องการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุ

44

การทบททวนวรรณกรรม
Venkatesh, Morris, Davis, and Davis (2003) พัฒนาแนวความคิดของ Ajzen และ Fishbein คิดค้น
มาเป็ นทฤษฎีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology-UTAUT) ซึ่ งเป็ นการผสมผสานทฤษฎีดา้ นพฤติกรรมการยอมรับในหลายทฤษฎี เพื่อลดข้อจากัดของแต่ละ
ทฤษฎี และเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการศึกษาวิจยั หรื ออาจกล่าวได้ว่า UTAUT ได้พฒั นาแบบบูรณาการจาก
ทฤษฎีการกระทาด้วยเหตุผล (Theory of Reasoned Action--TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of
Planned Behavior--TPB) ทฤษฏี ก ารแพร่ ก ระจายนวัตกรรม (Innovation Diffusion Theory--IDT)
แบบจ าลองการจูง ใจ (Motivational Model--MM) แบบจาลองการยอมรั บ เทคโนโลยี (Technology
Acceptance Model--TAM) ดังแสดงในภาพ 2

ภาพ 1 แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model--TAM)
UTAUT จะพิจารณาใน 4 ประเด็น คือ ความคาดหวังด้านประสิ ทธิ ภาพ (performance expectancy)
ความคาดหวังด้านการสนับสนุนการใช้งาน (effort expectancy) อิทธิ พลทางสังคม (social influence) และ
เงื่อนไขในการอานวยความสะดวก (facilitating conditions) ในการวัดความคาดหวังด้านประสิ ทธิ ภาพ
และอิทธิ พลทางสังคมนั้น มีตวั แปรสาคัญต่อพฤติกรรมการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีอยู่ 4 ตัวแปร
คือ เพศอายุ ประสบการณ์และสมัครทดลองใช้ การวัดความคาดหวังด้านการสนับสนุนการใช้งาน มีตวั แปร
สาคัญต่อพฤติกรรมการยอมรับอีก 3 ตัวแปร คือ เพศ อายุ และประสบการณ์ นอกจากนี้ ยงั มีเงื่อนไขในการ
อานวยความสะดวกมี ตวั แปรส าคัญ ต่ อพฤติ ก รรมการยอมรั บ 2 ตัวแปร คื อ อายุ ประสบการณ์ เ พื่ อหา
ความสัมพันธ์การยอมรับเทคโนโลยี
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งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง มีดงั นี้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์สามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิ กในสังคมที่มีความหลากหลาย
ได้ม ากขึ้ น ทุ ก ขณะ การพัฒ นาของเทคโนโลยี ส่ ง ผลให้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารเป็ นไปอย่ า งรวดเร็ ว และมี
ประสิ ทธิ ภาพ กิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่ไม่เคยมีบนสังคมออนไลน์ เช่น การประกอบธุ รกิ จการค้าขาย การ
ติดต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การรวมกลุ่มของผูส้ นใจหรื อชมรม ตลอดจนกระทัง่ การประชาสัมพันธ์
องค์กรสามารถดาเนินไปบนสังคมออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิผลภายใต้ตน้ ทุนที่มีราคาถูกลงจากในอดีต
ปิ ยวัฒน์ เกตุ วงศา (2557) เครื อข่า ยสั งคมออนไลน์ ได้ส รุ ป ว่า เครื อข่ ายสัง คมออนไลน์ ไทยใน
ปั จจุบนั มีความหลากหลายทางประชากร ข้อมูลจากผลการศึกษาพบประเด็นที่น่าสนใจว่ากลุ่มประชากรที่มี
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุดนั้นยังคงเป็ นกลุ่มวัยรุ่ นและเยาวชนที่มีอายุ 15-24 ปี ประชากรที่
อาศัยอยูใ่ นเขตเมืองและประชากรในภาคกลาง อย่างไรก็ตามพบการขยายตัวของจานวนผูใ้ ช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่เป็ นกลุ่มประชากรสู งอายุ ประชากรในเขตชนบท และประชากรในภาค
ณัฐกานต์ บุ ญรอด (2558) ประชากรส่ วนใหญ่ ในทุ ก กลุ่ มอายุใ ช้เวลาในการใช้เครื อข่ า ยสั ง คม
ออนไลน์ในช่วงระหว่างวัน/เวลาทางาน/เวลาเรี ยนมากที่สุด ในขณะที่ประชากรกลุ่มอายุ 15-24 ปี เป็ นกลุ่มที่
ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ในช่วงเวลาหลังเลิกงานกับการใช้เวลาทั้งวันมากที่สุดอาจกล่าวได้วา่ พฤติกรรม
การใช้งานเครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ ของคนทุ ก กลุ่ ม อายุมี ค วามคล้ายคลึ ง กันเป็ นอย่า งมาก นั่นคื อ ผูค้ น
ในสัง คมออนไลน์ มีแนวโน้มที่ จะผูกพันกับ สัง คมแบบเสมื อนนี้ มากยิ่ง ขึ้ น ทั้ง ในแง่ จานวนความถี่ และ
ระยะเวลาในการใช้งาน ซึ่ งหากพิจารณาจากแนวโน้มที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั มีความเป็ นไปได้วา่ ในอนาคต
กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาท มีกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังแสดงในภาพ 1

ภาพ 2 กรอบแนวความคิดที่ใช้ในการวิจยั
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วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจยั การยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาล
เมืองชัยนาทครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ (survey research) โดยการสร้างแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ ง
มีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model--TAM)
สรุ ปผลการวิจัย
สรุ ปผลการวิจยั จากการวิเคราะห์ของผลการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
ของผูส้ ู ง อายุในเขตเทศบาลเมื องชัยนาท เป็ นงานวิจยั เชิ งปริ ม าณเครื่ องมื อที่ ใ ช้ในการวิจยั ในครั้ ง นี้ คื อ
แบบสอบถามที่มีกลุ่มตัวอย่าง จานวน 159 ชุ ด เป็ นผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ 60-80 ปี ขึ้ นไป ที่ ใช้การยอมรั บการใช้
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทสามารถสรุ ปผลวิจยั ได้
ดังนี้
1. ผูต้ อบแบบสอบถาม คือ เพศชาย ร้อยละ 23.3 ส่ วนที่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 76.7
2. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ด้านคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุ ข้อที่ 3 คือ ท่านให้ความสาคัญกับการบริ การสุ ขภาพที่มีความ
คิดเห็นมากที่สุด ร้อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ 8.2 ส่ วนที่มีความคิดเห็น
ในระดับน้อยที่สุดและน้อยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 ข้อที่ 4 คือ ท่านให้ความสาคัญกับกิ จกรรมในครอบครัว
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 56.6 รองลงมาในระดับมากมีร้อยละ 23.9 และในระดับน้อยที่สุด
มีร้อยละ 8.8 ส่ วนในระดับปานกลางและน้อยมีร้อยละ 7.5 และ 3.1 ข้อที่ 2 คือ ท่านให้ความสาคัญกับการ
ติดตามข่าวสารต่าง ๆ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 49.1 รองลงมาในระดับมากมีร้อยละ 25.8
และในระดับปานกลางมีร้อยละ 13.8 ส่ วนในระดับน้อยที่สุดและน้อยมีร้อยละ 6.9 และร้อยละ 4.4
3. ผูส้ ู งอายุใ นเขตเทศบาลเมื องชัยนาทมี ความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการยอมรั บการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ด้านเป้ าหมายของการใช้สังคมออนไลน์ ข้อที่ 6 คือ เพื่อศึกษาหาความรู้ มีความ
คิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 40.9รองลงมาในระดับมากมีร้อยละ 24.5 และในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ
18.9 ส่ วนในระดับปานกลางและน้อยมีร้อยละ 12.6 และร้อยละ 3.1 ข้อที่ 9 คือ เพื่อติดต่อกับบุคคลใกล้ชิด
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 39.6 รองลงมาในระดับมากมีร้อยละ 27.7 และในระดับน้อยที่สุด
มีร้อยละ 17.6 ส่ วนในระดับปานกลางและน้อยมีร้อยละ 9.4 และ 5.7 ข้อที่ 7 คือ เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 37.1 รองลงมาในระดับมากมีร้อยละ 27.7 และในระดับน้อย
ที่สุดมีร้อยละ 19.5 ส่ วนในระดับปานกลางและน้อยมีร้อยละ 11.9 และ 3.8
4. ผูส้ ู งอายุใ นเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมี ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการยอมรั บการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (Social Network) ด้านชนิดของซอฟต์แวร์ ที่ใช้งาน ข้อที่ 13 คือ Short Message Service (SMS)
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มีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยร้อยละ 95.6 รองลงมาในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ 4.4 และในระดับมาก
ที่สุด, มาก, ปานกลาง มีร้อยละมีร้อยละที่เท่ากัน คือ 0.0 ข้อที่ 12, 14, 15 คือ E-mail, Instagram (IG),
Facetime มีความคิดเห็นในระดับน้อยร้อยละ 93.1 รองลงมาในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ 6.9 และในระดับ
มากที่สุด, มาก, ปานกลาง มีร้อยละมีร้อยละที่เท่ากัน คือ 0.0 ข้อที่ 10, 17 คือ Twitter, อื่น ๆ มีความคิดเห็น
ในระดับน้อยร้อยละ 93.1 รองลงมาในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ 6.9 และในระดับมากที่สุด , มาก, ปานกลาง
มีร้อยละมีร้อยละที่เท่ากัน คือ 0.0
5. ผูส้ ู งอายุมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาททั้ง 3 ด้านในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย ( x = 2.65)
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.20) แต่เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า ด้านคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุ
คือ ที่มีความคิดเห็นมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย ( x = 4.24) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD = 0.33) ด้านเป้ าหมาย
ของการใช้สังคมออนไลน์คือที่มีความคิดเห็นน้อยมีค่าเฉลี่ย ( x = 1.86) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD =
0.14) ด้านชนิดของซอฟต์แวร์ ที่ใช้งาน คือ ที่มีความคิดเห็นน้อยมีค่าเฉลี่ย ( x = 1.86) และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD = 0.14)
6. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social
network) ด้านการรับรู้ประโยชน์ (perceived usefulness) ข้อที่ 19 คือ สังคมออนไลน์ทาให้ท่านมีความ
เพลิดเพลินไม่รู้สึกเหงา มีความคิดเห็ นในระดับน้อยที่สุดร้อยละ 35.2รองลงมาในระดับมากที่สุดมีร้อยละ
25.8 และในระดับ มากมี ร้อ ยละ 18.2 ส่ วนในระดับ ปานกลางและน้อ ยมี ร้อยละ 10.7 และร้ อยละ 8.8
ตามลาดับ
7. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social
network) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (perceived ease of use) ข้อที่ 24 คือ ความสะดวกในการหาซื้ ออุปกรณ์
สาหรับสื่ อสัง คมออนไลน์ มี ความคิดเห็ นในระดับน้อยที่ สุดร้ อยละ 34.6 รองลงมาในระดับมากที่ สุดมี
ร้อยละ 21.4 และในระดับมากมีร้อยละ 21.4 ส่ วนในระดับน้อยและปานกลางมีร้อยละ 17.6 และร้อยละ 11.9
8. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social
network) ด้านการยอมรับ (acceptance) ข้อที่ 28 คือ การติดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็ ว ผูต้ อบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 35.8 รองลงมาในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ 27.7 และ
ในระดับมากมีร้อยละ 13.2 ส่ วนในระดับน้อยและปานกลางมีร้อยละ 12.6 และ 10.7
9. ผูส้ ู งอายุที่ตอบคาถามปลายเปิ ดข้อนี้ มีจานวน 38 คนได้แสดงความคิดเห็ นไว้เป็ นอันดับที่ 1 คือ
เพิ่มคู่มือความรู ้ทวั่ ไปทางด้านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ให้มากขึ้นมีร้อยละ 13.0 อันดับที่ 2
คือ เพิ่มสื่ อความรู ้ ให้มากขึ้นและมี ความทันสมัยมีร้อยละ 11.0 อันดับที่ 3 คือ เพิ่มกิ จกรรมการสื่ อสารให้
มากขึ้นมีร้อยละ 9.0 อันดับที่ 4 คือ มีประโยชน์ในการส่ งเสริ มด้านความจาของผูส้ ู งอายุมีร้อยละ 5.0
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10. ผลการทดสอบสมมุ ติการวิจยั พบว่า ช่ วงอายุไม่มีความสัมพันธ์ กบั ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการ
ยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทของผูต้ อบ
แบบสอบถาม นัน่ คือ ช่ วงอายุไม่มีผลต่อความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
11. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั พบว่า เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท นัน่ คือ เพศไม่มีผล
ต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
12. ผลการทดสอบสมมุ ติ ก ารวิ จ ัย พบว่า การศึ ก ษามี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ
การยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติในระดับ .05 นัน่ คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็ นเกี่ยวกับของผูต้ อบแบบสอบถาม นัน่
คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของ
ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
13. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์กบั ความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับ
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติในระดับ .05 นัน่ คือ การศึกษามีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับของผูต้ อบแบบสอบถาม นัน่ คือ รายได้มี
ผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขต
เทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
14. ผลการทดสอบสมมุ ติก ารวิจยั พบว่า อาชี พไม่มี ค วามสั มพันธ์ ก ับความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับการ
ยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทของผูต้ อบ
แบบสอบถาม นัน่ คื อ อาชี พไม่มีผ ลต่อความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการยอมรั บการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(Social Network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
15. ผลการทดสอบสมมุติการยอมรับพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้ความเข้าใจกับการยอมรับ
การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติในระดับ .05 นั่นคือ การยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุ
ในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
16. ผลการทดสอบสมมุติการวิจยั ความรู ้ความเข้าใจกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
(social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมื องชัยนาทอย่างมีนยั สาคัญทางสถิ ติในระดับ .05 นัน่ คื อ
การยอมรั บการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาท
ซึ่ งเป็ นไปตามสมมุติฐานการวิจยั ที่กาหนดไว้
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องนี้ ในการค้นพบทางด้านการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network)
ของผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทและมีประโยชน์ในการนาไปใช้ ผูว้ ิจยั จึงได้นามาอภิปรายผลเฉพาะ
ประเด็นที่สาคัญดังต่อไปนี้
1. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการยอมรับการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ด้านคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุ คือ ท่านให้ความสาคัญกับการบริ การสุ ขภาพที่มี
ความคิดเห็ นมากที่สุดร้ อยละ 62.9 รองลงมามากมีร้อยละ 17.6 และปานกลางมีร้อยละ 8.2 ส่ วนที่มีความ
คิดเห็นในระดับน้อยที่สุดและน้อยมีร้อยละ 6.3 และ 5.0 ตามลาดับ
2. ผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมืองชัยนาทมีการยอมรับเกี่ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social
network) ด้านการยอมรับ (acceptance) การติดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็ ว ผูต้ อบแบบสอบถาม
มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุดร้อยละ 35.8 รองลงมาในระดับน้อยที่สุดมีร้อยละ 27.7 และในระดับมากมี
ร้ อยละ 13.2 ส่ วนในระดับน้อยและปานกลางมี ร้อยละ 12.6 และ 10.7 ที่เป็ นเช่ นนี้ สามารถอธิ บายได้ว่า
ผูส้ ู งอายุมีการยอมรับ (acceptance) การติ ดต่อโดยใช้สังคมออนไลน์มีความรวดเร็ วมากกว่าหากทราบว่า
บุคคลอื่นที่ยงั ไม่เคยใช้สังคมออนไลน์มาก่อนจะทาการแนะนาเพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ ทั้งนี้ สอดคล้องกับ
ผลการวิจยั ของ สมาน ลอยฟ้ า (2554) ได้ก ล่ า วว่า การให้ก ารศึ ก ษาแก่ ผูส้ ู ง อายุเพื่ อยอมรั บ เทคโนโลยี
สมัย ใหม่ นั้นถื อ เป็ นเรื่ อ งส าคัญแต่ ผูส้ ู ง อายุย งั มี ข ้อจากัดในการเข้า ถึ ง เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ (social
network) ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องความสามารถในการเรี ยนรู ้ หรื อแม้แต่ความเต็มใจในการเรี ยนรู้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
ผลการวิจยั พบว่าผูส้ ู งอายุในเขตเทศบาลเมื องชัยนาทมีการยอมรับเกี่ ยวกับการใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ด้านคุณลักษณะของผูส้ ู งอายุในระดับมากที่สุด ภาพรวมเป็ นระดับปานกลางโดย
มีค่าเฉลี่ยในระดับน้อย จึงมีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายว่าควรจะเพิ่มคู่มือความรู ้ทวั่ ไปทางด้านเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ (social network) ให้มากขึ้น
ข้ อเสนอแนะครั้งต่ อไป
ควรทาการศึกษาการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ (social network) เพื่อป้ องกันอาการซึ มเศร้าและ
โรคอัลไซเมอร์ในผูส้ ู งอายุ
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ความคาดหวังของผู้ประกอบการในการจ้ างงานบัณฑิตจบใหม่
เพือ่ การเข้ าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
The Expectation of a Business Owner in Hiring Newly Graduates for
Its Preparation toward ASEAN Economics Community (AEC)
แก้วกัญญา ตั้งสุ วรรณรังษี
สายฝน จันทร์ละมูล
เต็มสุ ดา เต็มสังข์
อังศุมาลิน อินปลอด
บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะ
รับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะ
พิสัย (2) เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการกับความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้า
ทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน และ (3) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างการรับรู ้ต่อ
พนักงานที่มีอยูเ่ ดิม กับความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ประชากรของการวิจยั คือ องค์การที่จดทะเบียนใหม่ในปี พ.ศ. 2553-2558
ในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ซึ่ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 คน และทาการสุ่ มแบบง่าย
ด้วยวิธีการใช้คอมพิวเตอร์ (computer method) เทคนิ คการวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ โดยใช้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติ
ผลการวิเคราะห์ พบว่า (1) ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อ
รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นในด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย ด้า นจิ ตพิ สั ย และด้า นทัก ษะพิ สั ย อยู่ใ น
ระดับสู ง (2) ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการ (ขนาดขององค์กร,ระยะเวลาในการดาเนิ นกิจการ, สัญชาติ
ของผูถ้ ือหุ ้น, ประเภทของธุ รกิจ) ต่างกัน ความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนไม่ แตกต่ างกัน ยกเว้นลักษณะการดาเนิ นของสถานประกอบการ และ
(3) ผูป้ ระกอบการมี ความคาดหวังต่ อบัณฑิ ตจบใหม่ที่ จะรั บเข้า ทางานเพื่อรองรั บ การเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยมากกว่าพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม
คาสาคัญ: (1) ความคาดหวัง (2) ผูป้ ระกอบการ
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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.
บทนา
นับถอยหลังสู่ การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community--AEC) ปี พ.ศ.
2558 สาหรับการเตรี ยมความพร้อมสู่ การเป็ นประชาคมอาเซี ยนอย่างเต็มตัว ซึ่ ง AEC เกิดจากการรวมกลุ่ม
ระหว่าง ประเทศไทยกับอีก 9 ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สิ งคโปร์ อิ นโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิ ปปิ นส์ บรู ไน
เวียดนาม พม่า ลาว และกัมพูชา ดังนั้น การเคลื่อนที่ของแรงงานของประเทศดังกล่าวสามารถเดินทางทางาน
ณ ประเทศต่าง ๆ ได้สะดวกมากยิง่ ขึ้น ซึ่ งเป็ นทั้งด้านแสงส่ องสว่างแห่งโอกาส และด้านมืดจากอุปสรรค ซึ่ ง
ศัก ยภาพและความพร้ อมของไทยอยู่ใ นระดับ กลาง เมื่ อเที ย บกับ ประเทศอื่ นในอาเซี ย น และตามหลัง
อิ น โดนี เ ซี ย มาเลเซี ย และสิ ง คโปร์ ซึ่ งถื อ ได้ว่า เป็ นประเทศที่ มี ศ ัก ยภาพการใช้ภ าษาอัง กฤษสู ง ที่ สุ ด
ตลาดแรงงานที่กาลังจะเกิดขึ้นจาเป็ นต้องมีความรู ้และความเข้าใจเรื่ องภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้าน และที่
ส าคัญ คื อ มี ค วามเข้า ใจด้า นศาสนา วัฒ นธรรม ความเชื่ อ เพราะการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คมจะมี ค วามรู ้
ความสามารถอย่างเดียวนั้นไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจด้านอื่น ๆ เป็ นองค์ประกอบ
การเตรี ย มความพร้ อ มทั้ง หลายเหล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถเตรี ย มกัน ได้ใ นชั่วข้า มคื น จึ ง ต้อ งมี ก ารบ่ ม
เพาะปลูกฝังตั้งแต่วยั เด็ก ซึ่ งปั จจุบนั ภาครัฐให้ความสาคัญและพยายามเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น การพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษโดยจัดให้มีนโยบายการพูดภาษาอังกฤษ
ในโรงเรี ยนอาทิตย์ละวันหรื อโครงการ English Speaking Year 2012 โดยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นการเตรี ยม
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ความพร้ อม และส่ งเสริ มการสื่ อสารภาษาอังกฤษระหว่างครู และนักเรี ยน รวมทั้งต้องการฝึ กให้เกิ ดความ
เคยชินในการสื่ อสารภาษาอังกฤษ ซึ่ งเป็ นความพยายามในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแก่เยาวชน
โดยมุ่งหวังให้สามารถใช้ภาษาอัง กฤษได้เที ยบเท่า กับประเทศเพื่อนบ้านในหลายประเทศที่ สามารถใช้
ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจาวัน
กรอบมาตรฐานการอุ ดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ ลงวันที่ 7 สิ งหาคม ปี พ.ศ. 2549
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุ ณภาพบัณฑิ ต มาตรฐานด้านการบริ หารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู ้และสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ มาตรฐานย่อย
ทั้ง 3 ด้า นนี้ อยู่ใ นมาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ ที่ ป ระกอบด้ว ยมาตรฐานย่อ ย 3 มาตรฐานเช่ น กัน คื อ
มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการ
จัดการศึกษามาตรฐานที่ 3 แนวการสร้ างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ /สังคมแห่ งความรู ้ แต่ละมาตรฐานย่อยของ
มาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและ สัมพันธ์กบั มาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ของชาติ (สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2557)
ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคาดหวังของผูป้ ระกอบการในการจ้างงานบัณฑิต
จบใหม่ เ พื่ อ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น เพื่ อ เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง พัฒ นานัก ศึ ก ษา
บริ หารธุ รกิจที่จบออกไปให้สอดคล้อง และตรงต่อความต้องการของผูว้ า่ จ้างงานในอนาคต
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความคาดหวังของผูป้ ระกอบการ ต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
2. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ กับความคาดหวังต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะ
รับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาความแตกต่ า งระหว่ า งการรั บ รู ้ ต่ อ พนั ก งานที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม กับ ความคาดหวัง ของ
ผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้า นพื้ นที่ การวิจ ัย ครั้ งนี้ ศึ ก ษา องค์ก ารที่ จดทะเบี ย นใหม่ ใ นปี 2553-2558 ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
2. ขอบเขตด้า นเนื้ อหา การวิจยั ครั้ งนี้ ศึ กษาความคาดหวัง ของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิ ตจบใหม่
ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
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3. ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาในการดาเนินวิจยั ตั้งแต่เดือนธันวาคม ปี พ.ศ. 2557 ถึงเดือนธันวาคม
ปี พ.ศ. 2558
สมมติฐานของการวิจัย
1. ความคาดหวัง ของผู ้ป ระกอบการ ต่ อ บัณ ฑิ ต จบใหม่ ที่ จ ะรั บ เข้า ท างานเพื่ อ รองรั บ การเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยอยูใ่ นระดับสู ง
2. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ ยวกับผูป้ ระกอบการต่างกัน ความคาดหวังต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรั บเข้าทางาน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนแตกต่างกัน
3. การรับรู ้ของผูป้ ระกอบการต่อพนักงานที่มีอยู่เดิม มีความแตกต่างกับคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่
ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความคาดหวัง หมายถึ ง ความรู้ สึ ก ความคิ ด เห็ น การรั บ รู ้ การตี ค วาม หรื อ การคาดการณ์ ต่ อ
เหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ ที่ ย งั ไม่ เกิ ดขึ้ นต่อบัณฑิ ตบริ หารธุ รกิ จจบใหม่ โดยคาดหวัง หรื อต้องการให้บุ ค คลนั้น
ประพฤติปฏิบตั ิในสิ่ งที่องค์การต้องการ ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ผูป้ ระกอบการ หมายถึง องค์การที่จดทะเบียนในเขตกรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับจากการวิจัย
1. ทราบถึ ง คุ ณลัก ษณะของบัณฑิ ตจบใหม่ ที่ องค์ก ารพึ ง ประสงค์ที่ จะรั บ เข้า ท างานเพื่ อรองรั บ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
2. เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม าเป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง/พัฒ นาหลัก สู ต ร การเรี ย นการสอนเพื่ อ
ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการยิง่ ขึ้น
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กรอบแนวความคิดทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ
-ขนาดขององค์กร
-ระยะเวลาในการดาเนินกิจการ
-สัญชาติของผูถ้ ือหุน้
-ประเภทของธุรกิจ
-ลักษณะการดาเนินของสถานประกอบการ
การรับรู้ของผู้ประกอบการต่ อพนักงานทีม่ อี ยู่เดิม
-ด้านพุทธิพิสยั
-ด้านจิตพิสยั
-ด้านทักษะพิสยั

ความคาดหวังขององค์ การต่ อบัณฑิตจบใหม่
ทีจ่ ะรับเข้ าทางานเพือ่ รองรับการเข้ าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-ด้านพุทธิพิสยั
-ด้านจิตพิสยั
-ด้านทักษะพิสยั

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรที่ใ ช้ ในงานวิ จั ย คื อ ผูป้ ระกอบการที่ จ ดทะเบี ย นบริ ษ ัท ใหม่ ใ นปี 2553-2558 ในเขต
กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ประมาณจานวน 124,908 ราย กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า และขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 399 ราย เพื่อป้ องกันความผิดพลาดจึงเพิม่ ขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็ น 400 ราย
เครื่องมือในการวิจัยในการวิจัย เครื่ องมือในการวิจยั ครั้งนี้เป็ นแบบสอบถามซึ่ งแบ่งออกเป็ น 4 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (check-list)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูป้ ระกอบการ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบ
ตรวจสอบรายการ (check-list)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ ยวกับระดับการรับรู ้ ของผูป้ ระกอบการต่อพนักงานที่ มีอยู่เดิ ม และ
ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ยน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale)
ตอนที่ 4 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่นๆ ลักษณะแบบสอบถามแบบปลายเปิ ด (openended) การเก็บรวบรวมข้อมูลมีข้ นั ตอนครั้งนี้
-นาแบบสอบถาม ส่ ง ให้ แ ก่ อ งค์ก ารที่ จ ดทะเบี ย นบริ ษ ทั ในเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริ มณฑล จนครบตามจานวนที่กาหนด
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-นาแบบสอบถาม ที่ได้มาตรวจสอบความถูก ต้องสมบูรณ์ และนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิติดว้ ยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ต่อไป
วิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาครบแล้ว ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์หาค่าสถิติต่าง ๆ
สถิติที่ใช้ ในการวิจัย หลังจากการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามเรี ยบร้ อยแล้ว จึงนา
ข้อมูล ที่ไ ด้ม าเปลี่ ยนแปลงเป็ นรหัส ตัวเลข (code) แล้วบันทึก รหัสลงในเครื่ องคอมพิ วเตอร์ และเขี ย น
โปรแกรมสั่งงานโดยใช้สถิติ ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปขององค์การ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (check-List) ใช้วธิ ี หาค่าความถี่ (frequency) แล้วสรุ ปออกมาเป็ นค่าร้อยละ (percentage)
2. แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการรับรู ้ของผูป้ ระกอบการ
ต่อพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม และความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (rating scale)
ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean-- x ) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation--SD)
3. ความคาดหวัง ของผูป้ ระกอบการต่ อ บัณ ฑิ ต จบใหม่ ที่ จ ะรั บ เข้า ท างานเพื่ อรองรั บ การเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย อยู่ในระดับสู ง (ค่าเฉลี่ ย
มากกว่า 3.5) ใช้การวิเคราะห์ One-Sample Test
4. เปรี ยบเทียบความแตกต่างของคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิ ตบริ หารธุ รกิ จจบใหม่ที่จะรั บเข้า
ท างานเพื่ อ รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นกับ ข้อมู ล ทั่วไปเกี่ ย วกับ ผูป้ ระกอบการใช้ก าร
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ANOVA (one way analysis of variance) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ตัวแปรเป็ นรายกลุ่ม กรณี พบค่าความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม ผูว้ ิจยั จะวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความแตกต่างเป็ น
รายคู่อีกครั้ง โดยใช้ Tukey
5. การวิเคราะห์หาการรับรู ้ของผูป้ ระกอบการต่อพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม มีความแตกต่างกับคาดหวังต่อ
บัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรั บเข้าทางานเพื่ อรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน ใช้การวิเคราะห์ OneSample Test
6. แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะอื่น ๆ ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบคาถามปลายเปิ ด (openended) ใช้วธิ ี วเิ คราะห์เนื้อหา (content analysis) เป็ นค่าความถี่ (frequency)
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สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้อมูลส่ วนบุคคลผูต้ อบแบบสอบถามแบ่งตามคุณลักษณะ ดังนี้
จาแนกตามเพศ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก เป็ นเพศหญิ ง จานวน 233 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ
58.25 และเพศชาย จานวน 167 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.75
จาแนกตามตาแหน่ ง ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนมาก ดารงตาแหน่ งผูจ้ ดั การ จานวน 159 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 39.75 รองลงมาตาแหน่ งหัวหน้าฝ่ าย/งาน จานวน 132 คน คิดเป็ นร้อยละ 33.00 และ ตาแหน่ ง
ประธานบริ ษทั จานวน 69 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.25
2. ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการแบ่งตามคุณลักษณะ ดังนี้
ขนาดขององค์การ ผูต้ อบแบบสอบถามมีขนาดขององค์การขนาดเล็กจานวน 162 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 40.50 รองลงมาขนาดกลาง 158 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 39.50 และลาดับสุ ดท้ายขนาดใหญ่ จานวน 80
ราย คิดเป็ นร้อยละ 20.00
ระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการดาเนิ นธุ รกิ จ
16-25 ปี จานวน 143 ราย คิดเป็ นร้อยละ 35.75 รองลงมา 5-15 ปี จานวน 98 ราย คิดเป็ นร้อยละ 24.50 และ
น้อยกว่า 5 ปี จานวน 95 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.75
สัญชาติของผูถ้ ือหุ ้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สัญชาติของผูถ้ ือหุ ้นเป็ นสัญชาติไทยจานวน
285 ราย คิดเป็ นร้อยละ 71.30 และรวมทุนกับต่างชาติ จานวน 115 ราย คิดเป็ นร้อยละ 28.70
ประเภทของธุ รกิ จ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประเภทของธุ รกิ จแบบบริ ษทั จากัดจานวน
156 ราย คิ ด เป็ นร้ อยละ 39.00 รองลงมาห้า งหุ ้น ส่ วนจ ากัด จ านวน 95 ราย คิ ดเป็ นร้ อยละ 23.75 และ
ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญจดทะเบียน จานวน 62 ราย คิดเป็ นร้อยละ 15.50
ลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของสถานประกอบการ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีลกั ษณะการ
ดาเนิ นธุ รกิ จของสถานประกอบการแบบ การบริ การ จานวน 103.00 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 25.75 รองลงมา
สิ นค้าอุตสาหกรรม จานวน 94 ราย คิดเป็ นร้อยละ 23.50 และสิ นค้าอุปโภคบริ โภคจานวน 77 ราย คิดเป็ น
ร้อยละ 19.25
3. การรับรู้สภาพความเป็ นจริ งของพนักงานปัจจุบนั
ด้านพุท ธิ พิสัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มี การรั บ รู ้ ต่อสภาพความเป็ นจริ ง ของพนักงาน
ปั จ จุ บ ันคุ ณลัก ษณะด้า น มี ค วามสามารถในการพิ จารณาตัดสิ นใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยไม่ ค ล้อ ยตาม
ข้อเสนอ ไม่ด่วนสรุ ป อยู่ในระดับมาก ( x = 3.93) รองลงมามีการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการ
ดาเนินงานใหม่ ๆได้ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.76) มีความรู้ในสาขาวิชาที่จบ ( x = 3.66) มีการบริ หารเวลาใน
การทางานได้อย่างเหมาะสม ( x = 3.63) มีความสามารถด้านภาษาที่สอง ( x = 3.50) มีทกั ษะความรู้ถึงเหตุ
ถึงผลในการทางาน ( x = 3.38) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ( x = 3.37) มีความสามารถในการ
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ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี ( x = 3.37) มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ที่ทางาน ( x = 3.27) มี ความสามารถคานวณวิเคราะห์ ทางคณิ ตศาสตร์ ได้อย่างถู กต้อง ( x = 3.23)
มีความสามารถในการบริ หารจัดการตนเอง ( x = 3.16) และลาดับสุ ดท้ายคือ มีพฤติกรรมการเรี ยนรู้ ใฝ่ หา
ความรู ้อย่างสม่าเสมอ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.01)
ด้า นจิ ตพิ สั ย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ มี ก ารรั บ รู ้ ต่อ สภาพความเป็ นจริ ง ของพนัก งาน
ปั จจุบนั คุณลักษณะด้าน มีคุณธรรม/จริ ยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชี พ อยู่ในระดับมาก ( x = 3.94)
รองลงมามีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.54) มีการรู้ถึงความถนัดความสามารถ
จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ( x = 3.51) มีทศั นคติที่ดีต่องาน/เพื่อนร่ วมงาน ( x = 3.43) มีความเป็ นผูน้ า ( x =
3.42) มีบุคลิกภาพที่ดี ( x = 3.30) มีความมัน่ ใจในตนเอง ( x = 3.27) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีการตัดสิ นใจ
อย่างมีคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.21)
ด้านทักษะพิสัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการรั บรู ้ ต่อสภาพความเป็ นจริ งของพนักงาน
ปั จจุบนั คุณลักษณะด้าน มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.52) รองลงมา
มีทกั ษะการสื่ อสาร อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.44) มีทกั ษะในการปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น ( x =
3.50) มีทกั ษะการทางานเป็ นทีม ( x = 3.22) มีทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ( x = 3.19) และลาดับ
สุ ดท้าย คือ มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน/ทักษะทางวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 3.12)
4. ความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิ ตบริ หารธุ รกิ จจบใหม่ที่จะรั บเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ด้านพุทธิ พิสัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังในตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการเตรี ยมเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนคุ ณลักษณะด้าน มี ความรู ้ ในสาขาวิชาที่จบ อยู่ในระดับมาก ( x = 4.66)
รองลงมามีความสามารถด้านภาษาที่สอง อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.50) มีความสามารถในการบริ หารจัดการ
ตนเอง ( x = 4.48) มีพฤติกรรมการเรี ยนรู ้ ใฝ่ หาความรู ้อย่างสม่าเสมอ ( x = 4.48) มีความสามารถในการ
ตัดสิ นใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็ นอย่างดี ( x = 4.47) มีความสามารถคานวณวิเคราะห์ทางคณิ ตศาสตร์ ได้
อย่างถูกต้อง ( x = 4.47) มีความสามารถในการพิจารณาตัดสิ นใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง โดยไม่คล้อยตาม
ข้อเสนอไม่ด่วนสรุ ป ( x = 4.45) มีความสามรถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ทางาน ( x = 4.42)
มีการคิดสังเคราะห์เพื่อสร้างแนวทางการดาเนิ นงานใหม่ ๆ ได้ ( x = 4.41) มีการบริ หารเวลาในการทางาน
ให้อย่างเหมาะสม ( x = 4.41) มีความคิดสร้างสรรค์ในการทางาน ( x = 4.29) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีทกั ษะ
ความรู ้ถึงเหตุถึงผลในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.22)
ด้านจิตพิสัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังในตัวผูป้ ฏิบตั ิงานเพื่อการเตรี ยมเข้า
สู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนคุณลักษณะด้าน มีคุณธรรม/จริ ยธรรม/จรรยาบรรณในวิชาชี พอยูใ่ นระดับมาก
( x = 4.59) รองลงมา มีความซื่ อสัตย์สุจริ ตในการทางาน อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.57) มีทศั นคติที่ดีต่องาน/
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เพื่อนร่ วมงาน ( x = 4.53) มีการรู้ถึงความถนัดความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ( x = 4.48) มีความ
เป็ นผูน้ า ( x = 4.38) มีบุคลิกภาพที่ดี ( x = 4.26) มีความมัน่ ใจในตนเอง ( x = 4.25) และลาดับสุ ดท้าย คือ
มีการตัดสิ นใจอย่างมีคุณธรรม อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.23)
ด้านทักษะพิสัย ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีความคาดหวังในตัวผูป้ ฏิ บตั ิงานเพื่อการเตรี ยม
เข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนคุ ณลักษณะด้าน มี ทกั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก
( x = 4.45) รองลงมา มีทกั ษะการทางานเป็ นทีมอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.34) มีทกั ษะในการสื บค้นข้อมูล
ทางคอมพิวเตอร์ ( x = 4.32) มีทกั ษะการปฏิบตั ิงาน/ทักษะทางวิชาชีพ ( x = 4.28) มีทกั ษะการสื่ อสาร ( x =
4.24) และลาดับสุ ดท้าย คือ มีทกั ษะในการปรับตัวในการทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นอยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.24)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน
ผูต้ อบแบบสอบถามได้เสนอแนะเกี่ ยวกับ ความคาดหวังขององค์ก ารต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่ จะ
รับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ลาดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย คือ มีการ
เข้าใจถึงวัฒนธรรมของลูกค้าต่างชาติ รองลงมามีความจงรักภักดีต่อองค์การ และมีความเอาใจใส่ ผรู ้ ับบริ การ
อย่างเป็ นธรรม (ยึดลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง)
5. การทดสอบสมมติฐาน
สมมติ ฐานข้อ 1 ความคาดหวัง ของผูป้ ระกอบการ ต่ อบัณฑิ ตจบใหม่ ที่ จะรั บ เข้า ท างานเพื่ อ
รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ย นในด้า นพุ ท ธิ พิ สั ย ด้า นจิ ตพิ สั ย และด้า นทัก ษะพิ สั ย อยู่ใ น
ระดับสู ง พบว่า ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย อยูใ่ นระดับสู ง
สมมติฐานข้อ 2 ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูป้ ระกอบการต่างกัน ความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะ
รับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนแตกต่างกัน พบว่า
1. ขนาดขององค์การต่างกัน ความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ไม่แตกต่างกัน
2. ระยะเวลาในการดาเนินกิจการต่างกัน ความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้า
ทางานเพื่อรองรั บการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนด้านพุท ธพิสัย ด้านจิ ตพิสัย และด้านทัก ษะพิสั ย
ไม่แตกต่างกัน
3. สัญชาติของผูถ้ ื อหุ ้นต่างกัน ความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางาน
เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัยและด้านทักษะพิสัยไม่แตกต่างกัน
4. ประเภทของธุ รกิจต่างกัน ความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อ
รองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านพุทธพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย ไม่แตกต่างกัน
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5. ลักษณะการดาเนินธุ รกิจของสถานประกอบการต่างกันมีความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิต
จบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านพุทธพิสัย แตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจของสถานประกอบการกลุ่มทรัพยากร (พลังงาน
และสาธารณูปโภค เหมืองแร่ ) มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกลุ่มสิ นค้าอุปโภคบริ โภค นอกนั้นไม่พบความ
แตกต่างกันเป็ นรายคู่
ลัก ษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของสถานประกอบการต่ า งกันมี ค วามคาดหวัง ขององค์ก ารต่ อ
บัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนด้านจิตพิสัย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจของสถานประกอบการกลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร, กลุ่ มการบริ การ และกลุ่ มเทคโนโลยี มี ความคิดเห็ นแตกต่างกันกับกลุ่ มทรั พยากร
(พลังงานและสาธารณู ปโภค เหมื องแร่ ) กับลักษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของสถานประกอบการกลุ่ มสิ นค้า
อุปโภคบริ โภค และอสังหาริ มทรัพย์และก่ อสร้ าง มี ความคิดเห็ นแตกต่างกันกับกลุ่ มเทคโนโลยี นอกนั้น
ไม่พบความแตกต่างกันเป็ นรายคู่
ลัก ษณะการดาเนิ นธุ รกิ จของสถานประกอบการต่ า งกันมี ค วามคาดหวัง ขององค์ก ารต่ อ
บัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนด้านทักษะพิสัย แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยลักษณะการดาเนินธุ รกิจของสถานประกอบการกลุ่มสิ นค้าอุปโภค
บริ โภค และกลุ่มอสังหาริ มทรัพย์และก่อสร้าง มีความคิดเห็นแตกต่างกันกับกลุ่มเทคโนโลยี นอกนั้นไม่พบ
ความแตกต่างกันเป็ นรายคู่
สมมติฐานข้อ 3 การรับรู ้ ของผูป้ ระกอบการต่อพนักงานที่มีอยู่เดิ ม มีความแตกต่างกับคาดหวังต่อ
บัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน พบว่า ผูป้ ระกอบการมี
ความคาดหวังต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนในด้าน
พุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย มากกว่าพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม
อภิปรายผลการวิจัย
ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย อยูใ่ นระดับสู ง ซึ่ งด้านพุทธิ พิสัย ส่ วน
ใหญ่มีความคาดหวังในตัวผูป้ ฏิ บตั ิงานเพื่อการเตรี ยมเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยนคุณลักษณะด้าน มี
ความรู ้ในสาขาวิชาที่จบ อยูใ่ นระดับมาก ( x = 4.66) รองลงมา มีความสามารถด้านภาษาที่สอง อยูใ่ นระดับ
มาก ( x = 4.50) ซึ่ งสอดคล้องกับสุ บิน ยุระรัช เชียง เภาชิต สุ รเดช แสงเพ็ชร และไพบูรณ์ สุ ขวิจิต ร (2556)
วิจยั เรื่ อง “การพัฒนาคุณภาพบัณฑิ ตไทยสู่ อาเซี ยน” พบว่า การพัฒนาบัณฑิตไทยให้มีคุณภาพในระดับ
อาเซี ยนเพื่อรองรับการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี พ.ศ. 2558 จะต้องพิจารณาใน 2 ประเด็น คื อ
อาชี พ และคุ ณลักษณะของบัณฑิ ตที่อาเซี ยนคาดหวัง โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ใ น
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ระดับ ที่ ใ ช้ง านได้ ไม่ ว่า จะทัก ษะการฟั ง พูด อ่ าน หรื อเขี ย น เพราะภาษาอัง กฤษเป็ นภาษาทางการของ
อาเซี ยนที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ ต่อการติดต่อสื่ อสารระหว่างประเทศสมาชิก
ผูป้ ระกอบการมีความคาดหวังต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย มากกว่าพนักงานที่มีอยูเ่ ดิม ซึ่ งตรงกับ
นวลจันทร์ เพิ่มพูนรั ตนกุล (2540) กล่าวถึ งการกาหนดความคาดหวังตามความคิดของเดอเช็คโค ว่าการ
ก าหนดความคาดหวัง ของบุ ค คล นอกจาก ขึ้ น อยู่ ก ับ ระดับ ความยากง่ า ยของงานแล้ว ยัง ขึ้ น อยู่ ก ับ
ประสบการณ์ที่ผา่ นมาในครั้งนั้น ๆ ด้วยดังที่ เดอเช็คโค ได้กล่าวไว้วา่ การที่บุคคลเคย ประสบความสาเร็ จ
ในการทางานนั้นๆมาก่อน ก็จะกาหนดความคาดหวังในการทางาน ในคราวต่อไปสู งขึ้น และใกล้เคียงกับ
ความสามารถจริ ง มากขึ้ น แต่ ใ นทางตรงกันข้า มระดับ ความคาดหวัง ต่ า ลงมา เพื่ อ ป้ องกันมิ ใ ห้ ตนเกิ ด
ความรู ้สึกล้มเหลว จากการที่วางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่าความสมารถจริ ง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้
1. ผูป้ ระกอบการมีความคาดหวังต่อบัณฑิตจบใหม่ที่จะรับเข้าทางานเพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซี ยนในด้านพุทธิ พิสัย ด้านจิ ตพิสัย และด้านทักษะพิสัย มากกว่าพนักงานที่มีอยู่เดิ ม ดังนั้น
สถาบันการศึกษาควรปรับปรุ ง/พัฒนาหลักสู ตร การเรี ยนการสอนในด้านพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย
ในเรื่ องต่าง ๆ ให้เข้มข้น เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของผูป้ ระกอบการยิง่ ขึ้น
2. จากข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับความคาดหวังขององค์การต่อบัณฑิ ตจบใหม่ที่จะรั บเข้าทางานเพื่ อ
รองรั บ การเข้า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น ล าดับ ตามความถี่ จ ากมากไปหาน้อย คื อ มี ก ารเข้า ใจถึ ง
วัฒนธรรมของลูกค้าต่างชาติ รองลงมามีความจงรักภักดี ต่อองค์การ และมีความเอาใจใส่ ผูร้ ับบริ การอย่าง
เป็ นธรรม (ยึดลู ก ค้า เป็ นศู นย์ก ลาง) สถาบันการศึ ก ษาควรสอดแทรกเนื้ อหาการเรี ย นการสอนเกี่ ย วกับ
วัฒนธรรมของผูบ้ ริ โภคต่างชาติ หรื อการบริ การที่มีลูกค้าเป็ นศูนย์กลาง
ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ศึกษาความคาดหวังของผูป้ ระกอบการในการจ้างงานประเด็น อื่ นเพิ่มขึ้น นอกเหนื อจากด้าน
พุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย
2. ศึกษาเปรี ยบเทียบความคาดหวังของผูป้ ระกอบการในการจ้างงาน ระหว่างองค์การในประเทศ
และองค์การต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศ

62

เอกสารอ้างอิง
นวลจันทร์ เพิ่มพูนรัตนกุล. (2540). ความคาดหวังของผู้เรี ยนต่ อโครงการยกระดับความรู้ พืน้ ฐานสาหรั บคน
ผู้ใหญ่ บ้านและผู้นาท้ องถิ่นในจังหวัดสุพรรณบุรี. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ.
สานักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา. (2557). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึ กษา
ฉบับปี การศึกษา 2557. กรุ งเทพมหานคร: ผูแ้ ต่ง.
สุ บิน ยุระรัช เชียง เภาชิต สุ รเดช แสงเพ็ชร และไพบูรณ์ สุ ขวิจิตร. (2554). ความพร้ อมในการพัฒนาบัณฑิต
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทย เพื่ อ รองรั บประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ยน .
กรุ งเทพมหานคร: สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท).

