




[ก] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 5 “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวัตกรรมสรางสรรค”
เลม 2 ดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค คร้ังท่ี 5 

หัวขอ “สูวิจัยรับใชสังคม ดวยนวตักรรมสรางสรรค” 

เลม 2 ดานมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

วันท่ี 6 – 8 ธันวาคม 2561 

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และวิทยาลัยนอรทเทิรน 

เผยแพร มกราคม พ.ศ. 2562 
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[ช] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สารบัญบทความ 
1. ด้านงานวิจัยรับใช้สังคม
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
355 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์โอทอปขนมบ้านภรณ์พิชญ์ อําเภอเมือง 

จังหวัดตาก 

1 

377 โครงการการเสริมสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านพนาเสรี 9

381 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์สําหรับผลิตภัณฑ์
กระยาสารท อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก 

21 

414 การวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชาสมุนไพรพ้ืนบ้าน 29

415 การออกแบบและพัฒนาเคร่ืองบดถ่าน 43

425 บทบาทและการมีส่วนร่วมของผู้นําชุมชนต่อการจัดการขยะในเขตพ้ืนท่ี องค์การบริหารส่วน
ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

55 

514 การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและแปรรูปจาก
เห็ดหอม ตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

62 

533 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในแปลงเกษตร 76

539 การวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใต้โมเดลการพัฒนาทักษะ 

และองค์ความรู้อาชีพเกษตรกรรมเรื่องการสร้างโรงเรือนในพ้ืนท่ีสูง 
82 

610 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์น้ําพริกชุมชนบ้านหินโค้ว อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 

96 

625 พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตจังหวัดพิจิตร 103

638 การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือรองรับการเป็น
ประชาคมอาเซียน 

114 

688 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าห่มสันไม้ฮาม ตําบลแม่เย็น อําเภอพาน 

จังหวัดเชียงราย 

129 

712 การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์กล้วยแปรรูปกลุ่มสตรีบ้านแม่กื้ดหลวง 134

721 การพัฒนาการทอเส้นใยผักตบชวาเพื่อการหัตถกรรม 149

723 การพัฒนาหลักสูตรอาชีพคหกรรม (อาหาร) ในโรงเรียนบ้านโพซอ 157

806 การพัฒนาลายผ้าพิมพ์ต้นแบบ สําหรับการยกระดับผลิตภัณฑ์กลุ่มเย็บผ้า กรณีศูนย์ปิ้กมาดี 

จังหวัดลําปาง 
164 

808 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปท่ีสามารถเป็นสินค้าของฝากเพื่อ
การท่องเท่ียว ชุมชนบ้านแม่แจ๋ม อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

175 

810 ศึกษาผลสัมฤทธ์ิการใช้ชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะปุ๋ง อําเภอป่าซาง 
จังหวัดลําพูน 

184 

811 การปรับใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาส่ิงแวดล้อม  กรณีศึกษา การกําจัดขยะมูลฝอยใน
เขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

201 



[ซ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
357 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ําผักคาวตอง 228

362 การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือถ่ายทอดภูมิปัญญาและบริการในสินค้าโอ
ทอปประเภทผลิตภัณฑ์ผ้าทอของผู้ผลิตและจําหน่ายในอําเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

240 

363 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อต่อคุณภาพบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร สาขาภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

254 

366 ความคิดเห็นผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก โรงเรียนวัดท่าหม่ืนราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

265 

367 การพัฒนาระบบวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม้ผลเขตร้อน 

ประเภททุเรียน กรณีศึกษา พ้ืนท่ีอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

282 

368 การเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยกระเป๋าถัก กลุ่มถักทอสตรีชุมชนออนใต้ ตําบลออนใต้  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

297 

369 การพัฒนาเว็บไซต์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชนบ้านสันต้นเปา  อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 

302 

372 แนวทางการพัฒนารูปแบบบรรจภุัณฑ์ขิงผงสําเร็จรูปพร้อมด่ืม 311

396 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงเกษตรอย่างสร้างสรรค ์ ตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

323 

403 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เสื้อสุนัข M.D.dog ด้วยการตลาดสินค้า
ออนไลน์ 

332 

407 การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชา
ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 

347 

424 แนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวท่ีมีประสิทธิผลในภาคตะวันออกของประเทศไทย 357 

440 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการจําหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเพาะ
เห็ดบ้านท่าช้าง  อําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก 

372 

441 ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบ้านป่า 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  

386 

442 ระบบจัดการฐานข้อมูลโครงการหมู่บ้านปาริสรณ์ กรณีศึกษา ระบบการเงินและบัญชี 391

447 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
ชุมชนประเภทอาหาร : กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มของหมู่บ้านหินโค้ว อําเภอบ้านตาก 

จังหวัดตาก 

401 

463 การพัฒนาคู่มือสองภาษาของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านเชียงราย  415 

477 ต้นทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรีย์และแบบเคมี ของกลุ่มกาแฟบ้านแม่สาย 

ป่าเม่ียง ตําบลโหล่งขอด อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

425 

483 Google Classroom นวัตกรรมการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 432 

494 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ําพริกลาบ บ้านสันผักแค ตําบลม่วงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 443 



[ฌ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
507 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตและการจําหน่ายข้าวเกรียบแม่อํานวยเลิศ 452

508 การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน์ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 462 

545 กลยุทธ์ตราสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น จังหวัดน่าน 473

546 การพัฒนาข้อสนเทศทางการบัญชีเพ่ือลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าน้ําพรกิแม่มานิต 482 

547 พฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์กลุ่มทอ
ผ้าบ้านหล่ายทุ่ง จังหวัดน่าน 

491 

552 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อการค้าปลีก กรณีศึกษา ผลเบอร์รี่สด อําเภอแม่จริม 

จังหวัดน่าน 

500 

553 การศึกษาบทบาทของสตรีท่ีปรากฏในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย  ของ กฤษณา อโศกสิน 510 

566 เพ่ิมมูลค่าห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยรูปแบบวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา บ้านป่าคา
สันติสุข ตําบลแม่แจ๋ม อําเภอเมืองปาน จังหวัด ลําปาง 

526 

608 ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรสวนเม่ียงในตําบลป่าแป๋ อําเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

1210 

612 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการท่องเท่ียวอําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  543 

613 การศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวในการท่องเท่ียววัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร   549 

614 แนวการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก  557 

615 แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร   565 

616 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม่ 572

652 การประเมินมูลค่ารายได้และการคํานวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

ของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดตาก 

586 

653 การบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ของกลุ่มผู้ผลิต
สินค้าแปรรูปหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดตาก 

597 

693 การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านท่าช้าง 606

726 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
สวนผักอินทรีย์ณรงค์ฟาร์มบ้านกลาง จังหวัดน่าน 

620 

734 พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 628 

752 พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ ในจังหวัดลําปาง 635

757 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ ่กรณีศกึษา โรงงาน ฉ.กาญจนา
ไม้เสียบ 

651 

768 การศึกษาผลของอาจิณณกรรมท่ีมีต่อวิถีชีวิตของชาวพุทธ 660

774 การพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีสําหรับผู้ประกอบการระดับชุมชน 667

776 การศึกษาอานุภาพของการสวดมนต์ท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความสุขแก่ชีวิต 677

787 การศึกษาความเชื่อในการสวดมนต์ขันธปริตตคาถาของพุทธศาสนิกชน ตําบลแคมป์สน 

อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
683 



[ญ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. ด้านบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
788 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด 692

799 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพร 702

800 การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสมุนไพร กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์คุณจอย เนเชอรัล Supply Chain  710 

802 ความคุ้มค่าของสตาร์ทอัพท่ีดําเนินธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 717

813 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการสถานเสริมความงาม 

ของผู้บริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
723 

814 พฤติกรรมผู้บริโภคในการใช้บริการร้านอาหารบริเวณชายทะเลบางป ูจังหวัดสมุทรปราการ  733 

815 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคาร์แคร์ของ
ผู้บริโภค ในย่านถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

741 

816 ปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุน ในแนวรถไฟฟ้า
สายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ 

748 

817 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้า   
จังหวัดสมุทรปราการ 

756 

818 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟสด ในเขต
บางนา กรุงเทพมหานคร 

820 ปัจจัยท่ีมีต่อการใช้บริการรถตู้ปรับอากาศ สายพิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร

3. ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
365 เทคโนโลยีล้อเคล่ือนท่ีสําหรับชั้นแสดงสินค้า : กรณีศึกษาชั้นแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชามีดี 

เชียงใหม่   
766 

378 การออกแบบตราสัญลักษณ์สําหรับผลิตภัณฑ์ชามีดี จังหวัดเชียงใหม่ 777

380 การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สักจังหวัดแพร่ 789

388 การออกแบบป้ายสินค้าผลิตภัณฑ์แผ่นรองข้อมืออเนกประสงค์ : กรณีศึกษากลุ่มแจ่มแจ่ม 

อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่  
802 

455 แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการออกแบบโคมไฟล้านนาสําหรับกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้าน 

สล่าสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 
803 

495 การออกแบบสถาปัตยกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้เฮือนหลวง มหาวรรณ์  813 

499 การพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์เพ่ือเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกหอมปรับอากาศ  822 

506 การออกแบบเว็บไซต์กลุ่มสอาดผ้าฝ้าย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 831

509 ศึกษาและออกแบบที่นั่งอเนกประสงค์สําหรับพื้นที่สาธารณะ : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตาก 

835 
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3. ด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
รหัส ชื่อบทความ หน้า 
640 การออกแบบตราสินค้าท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มผู้ผลิต ขนมทองพับ  ตําบลหนองบัวใต้ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก 

855 

641 การออกแบบและพัฒนาตราสินค้าบนบรรจุภัณฑ์ท่ีสื่อถึงอัตลักษณ์ของกลุ่มส่งเสริมและผลิต 

ข้าวสารหอมมะลิ 105 บ้านแม่ระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

861 

646 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสมบูรณ์สิ่งทอด้วยเทคโนโลยีการตกแต่งสําเร็จสิ่งทอ 868

648 การศึกษาเปรียบเทียบการถ่ายเทความร้อนเข้าสู่อาคารของวัสดุฉนวนป้องกันความร้อน
ภายใต้หลังคาแผน่โลหะ 

879 

651 ศึกษาและออกแบบโซฟาอเนกประสงค์สําหรับบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก 888

659 การพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยชุติมา หมอนแม่ท้อ  899 

660 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เนื้อวัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโป่งแดงบีฟ เพ่ือการส่งเสริมด้านการตลาด 908 

684 การออกแบบตราสัญลักษณ์ผลไม้แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาผลไม้ 

แปรรูปบ้านป้าซ้วนน้ําโจน จังหวัดตาก 

920 

697 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลาหู่เหลือง ดอยม่อนล้าน 931

713 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์สําหรับผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ร้านต้นกล้าเคร่ืองหนัง 940

717 โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เสื้อล้านนา ประยุกต์ 950

729 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์ 960

733 การออกแบบแอปพลิเคชันท่องเท่ียวบ้านหลวง 968

736 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ์พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุ่มวิสหกิจชุมชนมหาวัน 985 

753 การออกแบบตราสัญลักษณ์ของท่ีระลึกกลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 

กรณีศึกษา : กลุ่มรักษ์ศิลป์ดินไทย จังหวัดตาก 

994 

764 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากดิน สําหรับกลุ่มงานปั้นจากดิน 1003

771 โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมกระบวนการสร้างสรรค์งานเคร่ืองปั้นดินเผาพ้ืนบ้าน เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศกึษา บ้านน้ําต้น แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

1011 

775 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน หารแก้ว ด้วยการสร้างสรรค์จากอัต
ลักษณ์ชุมชน เพ่ือเพ่ิมช่องทางการแข่งขัน 

1019 

791 การออกแบบผลิตภัณฑ์สบู่ของหมู่บ้านหลวงโหล่งขอด 1028

793 การสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ  ตําบลห้วยทราย อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

1038 



[ฏ] 

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งท่ี 5 “สู่วิจัยรับใช้สังคม ด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์”
เล่ม 2 ดา้นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

4. ด้านอื่นๆ
ที่ ชื่อบทความ หน้า 

359 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ
ของครูผู้สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

1046 

382 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โรงเรียนหลวงพัฒนาบ้านขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม่ 

1059 

383 แนวทางการพัฒนาศูนย์ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

1073 

428 กระบวนการเรียนการสอนรายวิชาENGCC303 วัสดุวิศวกรรม (Engineering Materials) 

เรื่อง โพลิเมอร์ โดยใช้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 

1089 

431 แนวทางการบริหารงานท่ีมีผลต่อความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

โรงเรียนบ้านห้วยตอง อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 

1097 

471 การศึกษาปัจจัยในการเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

1109 

645 การบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 1120

676 การดูแลสุขภาพและบําบัดโรคตามพุทธบัญญัติของพระสงฆ์อรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม่ 1129 

677 ศึกษาวิเคราะห์คติธรรมและคุณค่าของคัมภีร์มหาวิบากฉบับล้านนา 1140

732 โครงการสอนการพันหม้อแปลงและมอเตอร์ 1151

755 สูงวัย 4.0 : สุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตําบล
สมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

1159 

773 การประยุกต์ใช้กูเกิ้ลไซต์เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ 

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

1165 

783 แนวปฏิบัติและกระบวนการเพิ่มรายได้เกษตรวิถีพุทธของเครือข่ายพระนักพัฒนา บนพ้ืนท่ี
สูง: พ้ืนท่ีต้นแบบ เวียงป่าเป้า แม่สรวย เมืองเชียงราย  

1171 

819 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของบุคลากร มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

1182 
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และการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑใหมของกลุม และสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวาง 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และกลุมผูประกอบการ โดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูประกอบการ และนํา
ขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสม จากน้ันผูวิจัยไดศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ 
โดยนําองคความรูที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบตามหลกัการใหสอดคลองกับองคความรู จากนั้นจึงพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
ใหม ซึ่งหลังจากที่ไดผลิตภัณฑใหมที่สมบรูณแลว ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
จํานวน 5 คน โดยพบวาหลังจากท่ีไดทดลองใชผลิตภัณฑใหมแลวมีระดับพึงพอใจเฉล่ียอยูในระดับ ดี  
คําสําคัญ: โอทอป, บรรจุภัณฑ, ออกแบบ, ขนม, จังหวัดตาก 

Abstract 
The Objectives of this research to analyze, Promote, Develop packaging and Increase the capacity of 

packaging development of OTOP products, Ban Porn Pich, Muang District, Tak Province. A Create product 

variety, Adding value and use locally sourced materials for develop new products of the group. And create a 

collaborative learning process between faculty, staff, students and entrepreneurs. The Procedure begins with 

collecting data from the operator and brings the data to analyze and design the product appropriately. Then 

the researcher studied the method design principles and product development. By use the knowledge that 

has from analyzed and designed in accordance with the knowledge and Then Develop and design new 

product. After the new product is completed. Researchers have developed a satisfaction survey form and use 

with the target group of 5 people. From assessment has a result with in assessment high level. 

Keywords: OTOP, Packaging, Design, Desserts, Tak.  
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1. บทนํา
ปจจุบันผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ 

อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีผลิตภัณฑอยู 5 ชนิด คือ ขนม
ทองมวน ขนมดอกจอก กลวยสุกทอด ขนมปงกรอบเนยสด 
และแปงขาวหมาก ซึ่งวัตถุดิบสวนใหญนํามาจากทางถิ่น
ภายในชุมชน เชน กลวย ขาว และงาดํา เปนตน แตจาก
การศึกษาขอมูลเบื้องตนพบวาผลิตภัณฑโอทอปของขนม
บานภรณพิชญยังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากนัก 
รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑสินคา บรรจุภัณฑไมสวยงาม ไม
ดึงดูดความตองการของลูกคา ตลอดจนขาดฉลาก และตรา
สินคาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ขาดสัญลักษณ
หรือตราสินคาผลิตภัณฑที่เปนเอกลักษณของขนมบานภรณ
พิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ขาดเทคโนโลยีในการแปรรูป
วัสดุที่มีในชุมชนทองถ่ิน ทําใหพัฒนาผลิตภัณฑไดไมเต็ม
ศักยภาพ ขาดการประชาสัมพันธที่ดี การจําหนายจึงอยูใน
วงจํากัด และยังไมมีการจัดการสินคา และการจัดจําหนาย
อยางเปนระบบ และเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนเพ่ือใหเปนที่รูจัก
แกบุคคลภายนอกมากยิ่งข้ึน 

ดังนั้นผูจัดทําโครงการจึงเล็งเห็นวาการจัดทํา
โครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ 
โอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก นั้นจะ
สามารถชวยแกปญหาดังกลาวใหแกผลิตภัณฑโอทอปขนม
บานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตากได เน่ืองจากจะเปน
การออกแบบ  และพัฒนาบรรจุภัณฑ ให มีความ เปน
เอ กลั ก ษณ ภ าย ในท อ งถิ่ น  รวม ทั้ ง ยั งช วย เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถดานการพัฒนาผลิตภัณฑขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก เชน เพิ่มความหลากหลายของ

รูปแบบผลิตภัณฑ การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ การเพ่ิมชอง
ทางการจัดจําหนาย และการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นมา
สรางผลิตภัณฑใหมใหแกกลุม เปนตน  

2.วัตถุประสงค 
1) เพื่อศึกษาวิเคราะห และพัฒนาบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก 

2) เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถดานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก เพิ่มความหลากหลายของรูปแบบผลิตภัณฑ 
การเพ่ิมมูลคา และการใชวัตถุดิบภายในทองถิ่นเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมของกลุม 

3) เพื่อสรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวน
รวมระหวาง คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และกลุม
ผูประกอบการ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
โครงการการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัด
ตากผู วิจั ยไดทํ าการศึกษาถึ งวิธีการในการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ การทําตลาด และการเพิ่มชองทางการจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมยัใน
ปจจุบัน โดยเพื่อใหไดผลของการออกแบบบรรจุภัณฑที่มี
ความเหมาะสม  เปน เอกลักษณ  ผู วิจัยจึงไดศึกษาถึง
องคประกอบของการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดีสามารถแบงได
เปน 5 สวน (รัฐไท พรเจริญ ,2558) ดังนี ้

1) ปกปองผลิตภัณฑ ไดหั วใจสําคัญของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ คือตองใชวัสดุที่เหมาะสมประกอบกับ
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การดีไซนท่ีปกปองสิ่งของขางในไดหากผลิตภัณฑเปนอาหาร
จะตองกันอากาศภายนอกและการร่ัวซึมหากเปนผาจะตอง
กันการสัมผัสโดยตรงซึ่งกอใหเกิดรอยเปอน 

2) คงคุณภาพ หรือยืดอายุของผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑจะตองคงคุณภาพความสดใหม รสชาติ สีสัน และการ
ใชงานของผลิตภัณฑไมใหเปลี่ยนแปลงนอกจากน้ีการใช
เทคโนโลยีบางอยางจะทําใหบรรจุภัณฑสามารถยืดอายุการ
ใชงานของสิ่งของไดอีกดวย 

3) บอกรายละเอียดอีกหน่ึงคุณสมบัติของบรรจุ
ภัณฑที่ดีคือจะตองบอกรายละเอียดของสินคาใหชัดเจนดวย
การใหรายละเอียดสินคาจะเปนตัวชวยใหลูกคาตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑไดงายยิ่งข้ึน 

4) สะดวกตอการขนสงการออกแบบผลิตภัณฑนั้น
จะตองคํานึงถึงการขนสงดวยทั้งรูปทรงและวัสดุที่นํามาใช
จะตองไมเปนอุปสรรคตอการหยิบจับเคลื่อนยายคือตองไม
หนักเกินไป ไมแตกหักงาย หรือใหญเกะกะ 

5) แสดงเอกลักษณของสินคาบรรจุภัณฑก็เปน
เหมือนเสื้อผาที่สวมใส ที่จะชวยปกปองฝุนละอองแลวยัง
แสดงถึงเอกลักษณะ ลักษณ และสไตลของผูสวมใสอีกดวย 
ดังน้ันในการดีไซนบรรจุภัณฑจะตองบอกใหไดวาสินคานี้คือ
อะไรมีเอกลักษณ ความโดดเดนอยางไรบาง และยังตอง
สวยงามนาหยิบจับดวย เพราะหีบหอท่ีสวยจะดึงดูดใจคนให
หันมามองสินคา หรือผลิตภัณฑ 

โดยสามารถแยกประเภทของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑไดเปน 3 ประเภท (ปานฉัตท อินทรคง, 2556) คือ  

1) บรรจุ ภั ณ ฑ ขั้ น ที่ ห นึ่ ง  (Primary packaging)

หมายถึง บรรจุภัณฑที่มาหอหุมตัวสินคา เพื่อปองกันรักษา
ไมใหตัวสินคาไดรับความเสียหาย หรือเพื่อความสะดวกใน
การนําไปใชงาน ตัวอยางเชน หลอดยาสีฟน 

2) บรรจุภัณฑขั้นที่สอง (Secondary packaging)

หมายถึง บรรจุภัณฑที่มาหอหุมบรรจุภัณฑขั้นที่หนึ่ง เพื่อ
ปองกันไมใหตัวสินคาไดรับความเสียหาย อีกทั้งยังชวยสราง
มูลคาเพิ่มใหกับตัวสินคา ชวยในการขายสินคาโดยการดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค 

3) บรรจุภัณฑเพื่อการขนสง (Shipping packaging)

หมายถึง บรรจุภัณฑที่ทําหนาที่ในการเก็บรักษาและขนสง
สินคา ตัวอยางเชน ลัง ตูคอนเทนเนอร เปนตน 

รวมท้ังผูวิจัยยังไดศึกษาถึงการออกแบบบรรจุ
ภัณฑสินคา OTOP และการทําการตลาดสมัยใหม เพื่อใหมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจของผูประกอบการ  โดยมีการ
ทบทวนวรรณกรรม และสารสนเทศดังตอไปนี้ 

5.1) การออกแบบบรรจุภัณฑสินคาโอทอป 
(OTOP) 

ปจจุบันบรรจุภัณฑมีบทบาทสําคัญตอผูผลิต 
เนื่องจากสามารถทําหนาท่ีสงเสริมการขาย กระตุนยอดขาย
ใหเพ่ิมขึ้น ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP และ SMEs หลาย
รายจึงหันมาใหความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณ ฑ  เพื่ อช วยให ผลิตภัณฑ ในท องถิ่นมี คุณภาพ  มี
เอกลักษณที่โดดเดน และตรงตามความตองการของผูบริโภค
มากที่สุด ซึ่งวัตถุประสงคของการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑมี 2 ประการ (อรัญ วานิชกร, 2559) คือ 

(1) เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอื้อประโยชน
ดานหนาที่ใชสอยไดดี คุมครองผลิตภัณฑได ประหยัด มี
ประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนสง การเก็บรักษา 
การวางจําหนาย และการอุปโภค ทั้งนี้ การออกแบบตอง
อาศัยความรูและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตรเขามาชวยเปนสวนใหญ 

(2) เพื่อสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร และ
สรางผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค โดยใชความรูทาง
ศิลปะเขามาสรางคุณลักษณะของการบรรจุภัณฑ ใหมี
คุณสมบัติตางๆ ไดแก  

มีเอกลักษณพิเศษของผลิตภัณฑ 
สรางความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ 

และบริษัทผูผลิตดึงดูดความสนใจของผูอุปโภคตลอดจนให
เขาใจถึงความหมาย และคุณประโยชนของผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑจึงเปนกลวิธีทางการตลาด ท่ีทําใหสามารถขาย
ผลิตภัณฑไดเพิ่มมากขึ้น โดยกอนการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑนักออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งเหลานี้ 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ  ผลิตภัณฑที่จะทําการ
พัฒนาบรรจุภัณฑนั้นมีลักษณะทางกายภาพอยางไร เชน 
รูปทรง ความแข็งแรง น้ําหนัก ของแข็ง ของเหลว หมดอายุ
ชาหรือเร็ว 

กลุมเปาหมาย ศึกษากลุมผูบริโภคเปาหมายนั้นมี
ลักษณะนิสัยและความตองการอยางไร  เพื่อนําไปสูการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑที่ตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด  

การขนสง บรรจุภัณฑที่ไดออกแบบและพัฒนานั้น
มีความเหมาะสมกับการขนสงดวยวิธีใด เพื่อใหเกิดความ
สูญเสียระหวางขนสงนอยที่สุด  

การใชงาน บรรจุภัณฑควรใชงานสะดวก  ไม
ซับซอน แตยังคงไวซึ่งมูลคา และตอบสนองตอการใชงานได
อยางเต็มที ่

ราคาตนทุน  เปนสิ่ งที่ ผู ประกอบการควรให
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะจะมีผลตอการตั้งราคา 

ผลิตภัณฑ และราคาตนทุนบรรจุภัณฑดังกลาวมี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑหรือไม 

ขอกําหนดทางดานกฎหมาย  กฎระเบียบและ
ขอบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบบรรจุภัณฑตองเปนไป
ตามขอบังคับ เชน การแสดงขอมูลสําหรับผูแพอาหารตาม
ประกาศสํานักคณะกรรมการอาหารและยา 

5.2) การตลาดสมัยใหม 
แนวคิดดานการตลาดในระยะเร่ิมแรกสุด (ภิเษก 

ชัยนิรันดร, 2559)  คือแนวคิดเกี่ยวกับผลิต โดยเนนปริมาณ
การผลิตเปนหลักสําคัญ  แตก็ไมมีปญหาวาสินคาที่ผลิต
ออกมาจะขายไมหมดในการผลิตก็พัฒนาเร่ือยมาตอมาระยะ
ที่สองเปนแนวคิดดานผลิตภัณฑ  โดยการผลิตผูผลิตจะ
มุงเนนคุณภาพสินคามากยิ่งข้ึน เนื่องจากมีคูแขงขันมาก
ยิ่งข้ึนและเทคโนโลยีเขามามีบทบาทระยะท่ีสามแนวคิดดาน
การตลาดเปนแนวคิดดานการขายแนวคิดนี้มีขอสมมติที่วา 
โดยปกติวิสัยผูบริโภคจะไมซื้อสินคาที่ไมจําเปนเวนแตนัก
ขายไดใชความพยายามในดานการขายระยะที่สี่ แนวคิดดาน
การตลาดใหความสําคัญเกี่ยวกับความพอใจของผูบริโภคซึ่ง
จัดไดวาเปนแนวคิดที่เริ่มเขาสูการตลาดสมัยใหม ในระยะที่

หา ไดแกแนวคิดดานการตลาดเพื่อสังคมมีการใชกันมากโดย
มีการพัฒนาจากแนวคิดการตลาด  แต ได เพิ่ มความ
รับผิดชอบดานสังคม เชน กิจการจะใหผูบริโภคพอใจใน
สินคาอยางเดียวไมเพียงพอ ตองคํานึงถึงสังคมดวย เชน การ
ไมทําลายสิ่งแวดลอม และขณะเดียวกันตองไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค โดยไมคากําไรเกินควร การคืนกําไรสูผูบริโภค ให
เงินชวยเหลือสังคม ที่ยากไร สมทบทุนการกุศล เปนตน (กฤ
ตินี  ณั ฏฐวุฒิ สิทธิ์ , 2558) โดยการตลาดสมัยใหมจะ
ประกอบดวย 5 สวน (ดํารงค พิณคุณ, 2559) ดังนี ้

1) Aware รูจักสินคา หมายถึงชวงที่ลูกคาเราจะ
รูจักสินคาสรางสินคาแบรนด A ขึ้นมาสเตทนี้ก็คือ ลูกคาได
รับรูวามีสินคาแบรนด A อยูในโลกใบน้ี 

2) Appeal ช่ืนชอบสินคาเปนชวงท่ีนักการตลาด
ตองดึงดูดใหลูกคาสนใจ ช่ืนชอบสินคาทามกลางแบรนด
คูแขงหลายๆ เจาทํายังไงก็ไดใหเปลี่ยนจาก Long list ให
กลายเปน Short list ใหได 

3) Ask ถามตอ ลูกคาท่ีสนใจจะเริ่มมีการซักถามถึง
รายละเอียดสินคา หรือเช็กราคา และรวมถึงลูกคาเริ่มถาม
เพื่อนหรือคนใกลตัวที่เคยใชสินคานั้นๆ 

4) Act การตัดสินใจซ้ือหลังจากการถามถึงสินคา
แลว ถาลูกคาพอใจ และรูสึกวาสินคาตัวนี้แหละที่ตามหามา
นาน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา Act หรือการตัดสินใจซื้อสินคา
นั่นเอง 

5) Advocate เกิดการแนะนําสินคาจากผูอื่น การ
เกิดการแนะนําสินคาจากลูกคาไปสูผูอื่น เชน ครีมตัวนี้ใช
แลวผิวสวยข้ึน ใชดีมากจนลูกคานําไปรีวิว หรือเอาไปบอก
ตอเพื่อนๆ ซึ่งเปนชวงที่สําคัญมาก เพราะการที่ลูกคาบอก
ตอสินคาจะเปนการประชาสัมพันธไปในตัว  

4.วิธีการวิจัย 
การดําเนินโครงการวิจัย  และประเมินผลของ

โครงการแบงออกเปน 6 กิจกรรม ดังตอไปนี้ 
1) การลงพ้ืนที่เพื่อวินิจฉัยสถานประกอบการขนม

บานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก กําหนดแนวทาง 
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วิธีการในการติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค และ
ตัวช้ีวัด ความสําเร็จของโครงการท่ีไดตั้งเปาหมายไว 

2) จัดทําแผนพัฒนาและยกระดบัผลติภณัฑ OTOP

ของสถานประกอบการ รวมกับเจาของผลิตภัณฑขนมบาน
ภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยลงพื้นที่เพื่อเก็บ
ขอมูลพื้นฐานของผลิตภัณฑทั้งหมด 

3) การดําเนินโครงการตามแผน และยกระดับ
ผลิตภัณฑตามแผนพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑฯ ที่ได
วางเอาไว โดยผูวิจัยไดเลือกขนมทองมวนของขนมบานภรณ
พิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตากเปนผลิตภัณฑที่ตองการจะ
ยกระดับ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมใน
ทองถิ่น 

4) พัฒนาผลิตภัณฑ หรือกระบวนการผลิต พรอม
ทั้งออกแบบผลิตภัณฑโอทอปตามแนวทางที่กําหนดไว โดย
ผูวิจัยไดพัฒนาผลิตภัณฑใหมจํานวน 1 สูตร ไดแก ขนม
ทองมวนผสมขาวไรซเบอรรี่ และออกแบบตราสินคา (Logo) 
ของผลิตภัณฑใหมที่เปนเอกลักษณของขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตากจํานวน 2 ผลิตภัณฑ คือ ขนม
ทองมวน และกลวยทอดสุก 

5) การประเมินผลโครงการ โดยการนําผลสรุป
ของโครงการวิจัยที่ไดมานําเสนอ พรอมทั้งใหผูประกอบการ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ จํานวน 5 คน และผูบริโภค
จํานวน 15 คน ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําแบบประเมินแบงออกเปน 
4 ดาน คือ 1.ดานปกปองผลิตภัณฑ ประกอบดวย 1.1) 
ปองกันการสัมผัสกับความช้ืน  และอากาศ  และ 1.2) 
ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายในซึ่งเกิดจากแรงกระแทกจาก
ภายนอก 2.ดานการบรรจุ ประกอบดวย 2.1) สามารถบรรจุ
ผลิตภัณฑไดตามจํานวนที่ตองการ และ 2.2) ใชรวมกับ
ผลิ ตภัณ ฑ ข างเคี ย งได  3 .ด านอํ านวยความสะดวก 
ประกอบดวย 3.1) การขนสง และ 3.2) การใชงานงาย เชน 
เปด ปด และเก็บรักษา และ 4.ดานการสงเสริมการจําหนาย 
ประกอบดวย 4.1) รูปแบบนาสนใจจดจําตราสินคาไดงาย 
และ 4.2) การกระตุนใหเกิดการซ้ือซ้ํา 

6) รายงานสรุปผลโครงการหลังจากแกไขโครงการ
ตามขอเสนอของหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูประกอบการ 

จากนั้นจึงนําผลงานท่ีไดไปเผยแพรในงานบริการวิชาการ
ระดับชาติตอไป 

5. ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยของโครงการวิจัยการพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตากสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน
ดังตอไปนี้ 

1.สวนผลของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ผูวิจัยได
พัฒนาผลิตภัณฑใหมในสวนของขนมทองมวนท่ีจากเดิมมี
เพียงรสชาติดั้งเดิม เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ผลิตภัณฑใหม คือ 
ผลิตภัณฑขนมทองมวนผสมขาวไรซเบอรรี่ เนื่องจากเปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในทองถิ่น และเปนวัตถุดิบที่หา
ไดภายในทองถิ่น 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑใหมที่ไดพัฒนาข้ึน คือ ขนมทองมวนผสม
ขาวไรซเบอรรี ่

2.สวนผลของการออกแบบตราสินคาใหม ผูวิจัยได
ทําการออกแบบโลโกผลิตภัณฑ พรอมฉลากผลิตภัณฑใหได
มาตรฐาน และเปนเอกลักษณของขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก โดยผูวิจัยวิจัยเลือกใชหลักการ
ออกแบบใหเหมาะสมกับตัวบรรจุภัณฑ และเลือกใชภาพ
ผลิตภัณฑขนมของบานภรณพิชญมาใสลงในตราสินคา เพื่อ
สื่อถึงเอกลักษณของขนมของบานภรณพิชญ  
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รูปที่ 2 ผลของการออกแบบตราสนิคาใหม 

 3.สวนของผลการประเมินผลของการพัฒนา และ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหมของผลิตภัณฑโอทอปขนมบาน
ภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัยเลือกใชบรรจุ
ภัณฑที่สามารถเก็บรักษาขนมทองมวนไดนานกรอบ และ
สามารถสงขายในตางจังหวัดไดไมแตกหักงาย จากนั้นผูวิจัย
ไดสรุปผลรวมของการประเมินทั้ง 4 ดาน  โดยกําหนด
กลุมเปาหมายเปนผูประกอบการจํานวน 5 คน และผูบริโภค
จํานวน 15 คนเปนผูประเมินผลของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑใหม ดังตารางที่ 1 

รูปที่ 3 ผลการออกแบบบรรจภุณัฑใหม 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินบรรจุภัณฑใหม 
รายการผลการประเมิน ความพึงพอใจ ผลประเมิน

เชิงคุณภาพ คะแนนรวม 
(100) 

คาเฉลี่ย 
(5) 

1. ดานปกปองผลิตภัณฑ
1.1 ปองกันการสัมผัสกับความชื้น และ
อากาศ 

100 5 ดีมาก 

1.2 ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายในซึ่ง
เกิดจากแรงกระแทกจากภายนอก 

80 4 ดี 

สรุปผลดานที่ 1 4.5 ดี 

2. ดานการบรรจุ
2.1 สามารถบรรจุผลิตภัณฑไดตาม
จํานวนที่ตองการ 

100 5 ดีมาก 

2.2 ใชรวมกับผลิตภัณฑขางเคียงได 100 5 ดีมาก 

สรุปผลดานที่ 2 5 ดีมาก 
3. ดานอํานวยความสะดวก
3.1 การขนสง 72 3.6 ดี 

3.2 การใชงานงาย เชน เปด ปด และ
เก็บรักษา 

84 4.2 ดี 

สรุปผลดานที่ 3 3.9 ดี 
4. ดานการสงเสริมการจําหนาย
4.1 รูปแบบนาสนใจจดจําตราสินคาได
งาย 

80 4 ดี 

4.2 การกระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา 78 3.8 ดี 

สรุปผลดานที่ 4 3.9 ดี 
ผลสรุปรวมท้ัง 4 ดาน 4.32 ดี 
จํานวนผูประเมิน 20 คน 

จากตาราง 1  ผลการประเมินทั้ง 4 ดานตาม
หัวขอที่กําหนดมาน้ัน เมื่อนําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอ
มาผานระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพื่อหาคาเฉลี่ย (Mean) 
จะพบวาคาเฉลี่ยที่ ไดอยู ในระดับดี  หรือ  4.32 ดังนั้น
ประเมินผลของการพัฒนา และออกแบบบรรจุภัณฑใหมของ
ผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัด
ตากมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยแบงผลการ
ประเมินออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1.ดานปกปองผลิตภัณฑไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.5 อยูในเกณฑดี 

2.ดานการบรรจุไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 5 อยูใน
เกณฑดีมาก 

3.ดานอํานวยความสะดวกไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ
3.9 อยูในเกณฑดี 

4.ดานการสงเสริมการจําหนายไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.9 อยูในเกณฑดี 

เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ
การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  ระดับความพึงพอใจ  
ดีมาก 
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คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  ระดับความพึงพอใจ  
ดี 

คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  ระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.50  ระดับความพึงพอใจ  
พอใช 

คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  ระดับความพึงพอใจ  
นอย 

จากแบบประเมินผูวิจัยไดคํานวณหาคาเฉลี่ย 
(Mean) โดยใชสูตรดังนี้  
การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (1) 

ns

i ns
xi

1
    (1) 

เมื่อ ns แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมท่ีไดจากผูประเมิน  
     ทั้งหมดในแตละขอยอย 

การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (2) 
m

i ix
nns

1
   (2) 

เมื่อ m แทน จํานวนขอยอยในแตละดาน 

ix แทน คะแนนความพึงพอใจรวมท้ังหมดของขอยอย 
    ในแตละดาน 

การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (3) 
n

i i

all

x
mns

1
   (3) 

เมื่อ n   แทน จํานวนดานที่ประเมิน 

ix   แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทุกดานในแบบ
      ประเมิน 

allm  แทน จํานวนขอยอยทั้งหมด 

(ประกายรตัน สุวรรณ,  2558) 

6. อภิปรายผลการวิจัย
โครงงานวิจัยการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก สามารถดําเนินการตามเปาหมาย และเปนไปตาม
วัตถุประสงคที่ไดตั้งไวคือ เพื่อศึกษาวิเคราะห สงเสริม และ
พัฒนาบรรจุ เพิ่มขีดความสามารถดานการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก โดยศึกษาถึงการออกแบบบรรจุภัณฑสินคา 
OTOP และการทําการตลาดสมั ยใหม  เพื่ อ ให มี ความ
เหมาะสมกับธุรกิจของผูประกอบการ เพิ่มความหลากหลาย
ของรูปแบบผลิตภัณฑ โดยพัฒนาผลิตภัณฑใหม ผูวิจัยได
พัฒนาผลิตภัณฑใหมในสวนของขนมทองมวนท่ีจากเดิมมี
เพียงรสชาติดั้งเดิม เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ผลิตภัณฑใหม คือ 
ผลิตภัณฑขนมทองมวนผสมขาวไรซเบอรรี่ เนื่องจากเปน
ผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมในทองถิ่น และเปนวัตถุดิบที่หา
ไดภายในทองถิ่น สามารถชวยเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ
ทองมวน และเปนการใชวัตถุดิบภายในทองถ่ินเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมของกลุมใหมีความหลากหลายมากย่ิงข้ึน 
สรางใหเกิดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมระหวาง 
คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และกลุมผูประกอบการ โดย
หลังจากท่ีประเมินผลโครงการกับกลุมเปาหมายทั้ง 5 คน 
และผูบริโภคจํานวน 15 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของการออกแบบบรรจุภัณฑใหมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับที่ ดี 
ดังนั้นจึงสามารถอภิปรายไดวาโครงงานวิจัยการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก นั้นเปนการชวยยกระดับผลิตภัณฑ
ของขนมบานภรณพิชญ  และยังสามารถชวยใหเกิดการ
เรียนรูในรูปแบบมีสวนรวมระหวาง คณาจารย บุคลากร 
นักศึกษา และกลุมผูประกอบการไดจริง 

7. สรุป
โครงงานวิจัยการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก เปนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
พัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่
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ภาคเหนือ 6 จังหวัด โดยผูวิจัยไดพัฒนา และออกแบบ
ผลิตภัณฑใหม และบรรจุภัณฑใหม เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ
ใหแกผูประกอบการผลิตภัณฑโอทอปขนมบานภรณพิชญ 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของ
โครงการฯ โดยมีขั้นตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูประกอบการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบ
ผลิตภัณฑใหเหมาะสมดังตอไปน้ี 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมในสวนของขนมทองมวนที่จากเดิมมีเพียงรสชาติดั้งเดิม 
เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ผลิตภัณฑใหม คือ ผลิตภัณฑขนมทองมวน
ผสมขาวไรซเบอรรี่ เนื่องจากเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความ
นิยมในทองถิ่น และเปนวัตถุดิบที่หาไดภายในทองถิ่น 2) 
การออกแบบตราสินคาใหเหมาะสมกับตัวบรรจุภัณฑ และ
เลือกใชภาพผลิตภัณฑขนมของบานภรณพิชญมาใสลงใน
ตราสินคา เพื่อสื่อถึงเอกลักษณของขนมของบานภรณพิชญ 
และ 3) ทําการออกแบบบรรจุภัณฑใหมของผลิตภัณฑโอ
ทอปขนมบานภรณพิชญ อําเภอเมือง จังหวัดตาก ผูวิจัย
เลือกใชบรรจุภัณฑที่สามารถเก็บรักษาขนมทองมวนไดนาน
กรอบ และสามารถสงขายในตางจังหวัดไดไมแตกหักงาย 
และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายจํานวน 5 
คน และผูบริโภคจํานวน 15 คน โดยพบวาหลังจากท่ีได
ทดลองใชผลิตภัณฑใหมแลวมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ดี หรือ 4.32   
 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ที่ไดใหทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการวิจัย
ภายใตโครงการการศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการเรียนรู
ในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
 

 

 

 

เอกสารอางอิง  
กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ. (2558). การตลาดเพ่ือความสุข 

(Merry Marketing). กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 

สนพ. 
รัฐไท พรเจริญ. (2558). เทคนิคการเขียนภาพออกแบบ

ผลิตภัณฑ. กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., สนพ. 
ดํารงค พิณคณุ. (2559). Creative Marketing การตลาด

สรางสรรค. กรุงเทพฯ : DAMRONGPINKOON.  

ประกายรัตน สุวรรณ. (2558). การวิจัย และวิเคราะห
ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

ปานฉัตท อินทรคง. (2556). การออกแบบรางผลิตภัณฑ. 
กรุงเทพฯ : เทนเดอร ทัช, หจก.  

ภิเษก ชัยนิรันดร. (2559). การตลาดแนวใหม ผาน Social 

Media. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.  
สุมาลี ทองรุงโรจน. (2557). Packaging Design ออกแบบ

บรรจุภัณฑ. กรุงเทพฯ : วาดศลิป.  
อรัญ วานิชกร. (2559). การออกแบบผลิตภัณฑทองถิ่น. 

กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 

8



 

การเสริมสรางผูประกอบการผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน มีมี โยโย                                   
บานพนาเสรี ต.ทากอ อ.แมสรวย จ.เชียงราย 

Enhancement Entrepreneur of Community Enterprise Products Mimi Yoyo 

Product Ban Phana Seree Community, Tha Ko, Mae Saluai, Chiang Rai, 
 

นิคม ธรรมปญญา1*, กุลพรภัสร ภราดรภิบาล2, สุวิสา ทะยะธง2,  
นิโลบล ปวงงาม2 และ พิมพาภรณ  ชัยนันท2 

Nikom Tammapanya1*, Kulpornphas Pharadonphiban2, Suwisa Tayatong2 

Nilobon Pongngam2 and Pimpaporn  Chainan2  
 

1*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 
2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 99 ม.10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

1Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 99 M.10 Sai Khao, Phan, Chiang Rai 57120 
2Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Rai 99 M.10 Sai Khao, Phan, Chiang Rai 57120 

*E-mail : Nikom_tamma@hotmail.com, 0897017032  

บทคัดยอ  
งานวิจัยเร่ือง การเสริมสรางผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนบานพนาเสรี มีวัตถุประสงค  เพ่ือพัฒนารูปแบบสรางตรา

สินคาและบรรจุภัณฑ ที่เปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย รวมถึงการวางแผนการตลาด เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย อีกทั้งเปนการบูรณาการเขากับการเรียนการสอนหลักสูตรการตลาด รายวิชาการจัดการ
การตลาด ซึ่งคณะผูวิจัยรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนไดจัดทําแบบตราสินคาที่เปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย และไดทํา
การพัฒนาบรรจุภัณฑที่ใชกับแยมเชอร่ี และแยมลูกพลัม เปนแบบหลอดบีบ มี 2 ขนาด ตามปริมาณการบริโภค คือ หลอดเล็ก   
50 กรัม และหลอดใหญ 100 กรัม  สวนการวางแผนการตลาดจะเก่ียวของกับดานผลิตภัณฑ (Product) ไดมีการปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑที่เปนขวดแกวใหเปนแบบบีบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแกผูบริโภค  ดานราคา (Price) ขวดแกวขายในราคา 55 บาท ได
ปรับปรุงรูปแบบบรรจุภัณฑใหผูบริโภคไดเลือกจํานวนสองขนาด และสองระดับราคา คือ ขนาด 50 กรัม ราคา 25 บาท และขนาด 
100 กรัม ราคา 45 บาท ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) ไดปรับเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย โดยการขยายไปยังชองทาง
ออนไลนผานเพจ Facebook และรานคาปลีกสมัยใหมเพ่ิมจากเดิม ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) จะทําการ Sales 

promotion ใหกับรานคาในรูปของการใหสวนลดพิเศษหรือการขายราคาสง โดยคณะผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวา งานวิจัยน้ีจะชวย
ใหกลุมวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย จะสามารถเสริมสรางศักยภาพใหกับชุมชนไดอยางย่ังยืนตอไป 
คําสําคัญ : วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย, สรางตราสินคา, บรรจุภัณฑ และการวางแผนการตลาด  
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Abstract  
The purposes of this research is to develop the logo building and package for Phana Seree 

Community Enterprise, which is a uniqueness of MEME YOYO Community Enterprise, through marketing plann 

to add more value of the products. Additionally, this research is integrated into Marketing Management 

course by Marketing curriculum with building a logo and developing the packages for cherry and plum jam to 

be a collapsible tube. There are two sizes of collapsible tube, according to consumption, 50 grams for small 

size and 100 grams for large size. The marketing plan is integrated into Product (package), Price (55 baht for a 

glass bottle of jam, 25 and 45 baht for small and large size of collapsible tube, respectively), Place (online 

shop, Fanpage, and retail stores), and Promotion (sales promotion, discounting, and whole sale). Finally, the 

main aim of this research is to enhance the long – term sustainability to the community enterprise. 
Keywords : MEME YOYO Community Enterprise, logo building, package, marketing planning 
 

1. บทนํา 
วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย เปนกลุมวิสาหกิจที่เกิด

จากการจัดต้ังของชุมชนบานพนาเสรี เปนชาวเขาเผาอาขา 
ต้ังอยูในตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่ง
บริเวณน้ีเปนพ้ืนที่สูงจึงมีหนวยงานสงเสริมพัฒนาดาน
การเกษตรบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ เชน ศูนยพัฒนาโครงการ
หลวง และ ศูนยสงเสริมเกษตรที่สูง เขามาชวยสงเสริมดาน
การเกษตรกร โดยการปลูกผลไมเมืองหนาว เชน พลับ, เชอ
ร่ี, บวย และพลัม เปนตน และไดมีผลผลิตออกมาตาม
ฤดูกาล แตเกษตรกรตองพ่ึงพาแหลงรับซื้อคนกลางท่ีข้ึนไป
คัดเลือกคุณภาพเฉพาะท่ีตนตองการและกดราคา จึงทําให
เกษตรกรกลุมวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย มีแนวคิดในการแปร
รูปผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน การทําผลไมดอง การแช
อิ่ม การเช่ือม การทําแยม โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงราย ไดจัดทําโครงการการถายทอด
องคความรู เพ่ือพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูงดวยอาชีพทางเลือก
การเกษตร  ไดรับมีความรวมมือจากมหาวิทยาลัยและ
วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย ทําใหเกิดผลิตภัณฑจากการแปรรูป
ผลไมหลายประเภท เชน แยมเชอร่ี , นํ้าผลไมเขมขน, นํ้า
ผลไมพรอมด่ืม และบวย เปนตน แตทางกลุมวิสาหกิจชุมชน
มีมี โยโย ยังขาดความรูดานการออกแบบบรรจุภัณฑและ
การวางแผนการตลาด ทําใหทางกลุมวิสาหกิจชุมชนยังไม 

 

สามารถสรางศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ และการเพ่ิม
ชองทางการตลาด  
 ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงไดมีแนวคิดที่เขาไปการศึกษา
หาแนวทางและถายทอดองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาดาน
การออกแบบบรรจุภัณฑและการวางแผนการตลาด เพ่ือชวย
ใหวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย สรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาด 
และการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑแปรรูป  ซึ่งสอดคลองกับ
หลักสูตรสาขาวิชาการตลาด  ที่มีรายวิชาการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ  จึงได นํากระบวนการมีสวนรวมของนักศึกษาใน
รายวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ เขามาชวยในงานวิจัยน้ี 

2.วัตถุประสงค  
    2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบตราสินคาและบรรจุภัณฑ เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย 

     
 

    2.2 เพ่ือวางแผนการตลาดของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย 

    2.3 เพ่ือบูรณาการโครงการการสรางตราสินคา และ
บรรจุภัณฑ เขากับการเรียนการสอนหลักสูตรการตลาด 
เร่ืองการออกแบบบรรจุภัณฑ 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
แนวคิดเรื่องตราสินคา 

Furauhar, 1989 อางถึงในชุติมา ต้ังวิเทศจิต , 

(2543)  ไดกลาววา ตราสินคา (Brand) เปนช่ือสัญลักษณ    
การออกแบบ หรือเคร่ืองหมายที่เพ่ิมคุณคาใหกับสินคา 
นอกเหนือไปจากคุณประโยชนเชิงหนาที่ หรือการใชสอย
ของสินคา  

Randall, 2000 อางถึงใน ชุติมา  ต้ั งวิ เทศจิต , 

(2543) หัวใจสําคัญของตราสินคาไววา ตราสินคาจะตอง
มอบคุณคาอยูเสมอ และคุณคาน้ันจะตองสามารถอธิบายได
ใน รูปแบบความสัม พันธของผู บ ริโภคที่ ต อ เน่ื อง ซึ่ ง
ความสัมพันธน้ีจะมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาแตบริษัท
จะตองพยายามรักษาความสัมพันธไวใหได  

แนวคิดเรื่องคุณคาตราสินคา 
แนวคิดความคิดเร่ืองคุณคาตราสินคาแสดงใหเห็น

ถึงอํานาจของตราสินคาที่สงผลตอทัศนคติและพฤติกรรม
ของผูบริโภค หากสินคาใดที่มีคุณคาตราสินคาในใจของ
ผูบริโภคมาก โอกาสที่จะทําใหผูบริโภคเลือกซื้อสินคาน้ัน ๆ 
ก็มีมากข้ึนไปดวย 

Aaker& Biel, 1993 อางถึงในนันทนา บริพันธา
นนท , (2542) คุณคาตราสินคา Brand Equity หมายถึง 
คุณคาของตราสินคาท่ีอยูในใจผูบริโภค ซึ่งเปนคุณเพ่ิมที่ตรา
สินคาเพ่ิมเขาไปในสินคา นอนกเหนือไปจกคุณสัมบัติที่
แทจริงของผลิตภัณฑหรือบริการ โดยการเช่ือมโยงผานทาง
ช่ือตราสินคา  

ความหมายและความสําคัญของแบรนด 
ฟลิป คอตเลอร 1984,1991 อางถึงในวิทวัส ชัย

ปาณี และคณะ, (2546) ความหมายของคําวา “Branding” 

มีการนิยามหลากหลายกันไป แตพอจะสรุปไดวา คือ การ
สรางสินคา (Brand) ใหเปนที่รูจัก และยมชมชอบ ไววางใจ
ในหมูผูบริโภคกลุมเปาหมาย 

คําวา “ตราสินคา” Brand คือ เค ร่ืองหมายที่
แสดงความเปน เจ าของ ซึ่ งอาจออกมาใน รูปของช่ือ         
คําเฉพาะ  รูปแบบ  หรือสัญลักษณ  ตราสินคาที่มีพลั ง 

สามารถนําไปสูความสําเร็จทางการแขงขันในตลาด และอาจ
กลายเปนทรัพยสินที่มีคาท่ีสุดขององคกรได 

ความหมายของแบรนดไดมีนักการตลาดหลายคน
ไดใหความหมายไวดังน้ี 

ใหความหมายของคําวาแบรนด คือ ช่ือ สัญลักษณ 
โลโกของอะไรอยางหน่ึงที่จะบอกวาสินคาหรือบริการอยาง
หน่ึง ๆ เปนของใคร และแตกตางจากคูแขงอยางไร ถาเปน
แบนรดจะตองสามารถจําแนกออกเปน 4 อยางดวยกันคือ  

   1) Attribute รูปราง หนาตา ภายนอกที่จะทํา
ใหเกิดการจดจํา 

   2) Benefit คุณประโยชน บอกคุณประโยชนวา 
ฟนขาว ผมนุม มีกลิ่นหอม 

   3) Value ที่ ทํ าให รูสิกวาใชแบนรนด น้ีแลว
ภาคภูมิใจ 

   4) Personality ที่บุคลิกภาพใชแลวเปนวัยรุน 
ใหแลวเปนคนทันสมัย  

เดวิด โอกิลร่ี, 1995 อางถึงในวิทวัส ชัยปาณีและ
คณะ, (2546) แบรนดเปนสัญลักษณที่ซับซอน เปนการ
รวบรวมความรูสึกที่มีตอรูปรางหนาตาของสินคา ตอช่ือ ตอ
บรรจุภัณฑ ตอราคา ตอความเปนมา ช่ือเสียง วิถีโฆษณา 
ทั้งน้ีแบรนดจะเปนสิ่งที่กําหนดดวยความรูสึกของผูบริโภคที่
เปนผูใชแบรนดน้ันและมีประสบการณกับแบรนดน้ัน   

ศิริกุล   เลากัยกุล, (2550) แบรนด คือ ช่ือเสียง
จากทุกสิ่ง ทุกอยางท่ีเปนประสบการณรวมท่ีเกี่ยวกับสินคา
หรือบริษัท   

ศรีกัญญา มงคลศิริ, (2547) แบรนด คือ องคกร
รวมของตัวแปรทุกอยางท่ีประกอบกันเพ่ือสรางความหมาย
ใหแกสินคา ภาพลักษณหน่ึง ๆ ของแบรนดเกิดจากการ
สื่อสารผานชองทางตาง ๆ ที่ผูบริโภคมีปฏิสัมพันธกับแบ
รนด ไมไดจํากัดอยูเฉพาะแตโฆษณาเทาน้ัน   

แนวความคิดเก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ . 

(2541) คํานิยามของคําวาการบรรจุภัณฑ (Packaging) มี
ดังน้ี 
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การบรรจุภัณฑ คือ กระบวนการหรือวิธีการใน
การหุมหอสินคาเพ่ือการขนสงที่ปลอดภัยไปยังผูบริโภค
สุดทาย ในสภาวะแวดลอมตาง ๆ โดยเสียตนทุนตํ่าท่ีสุด 

การบรรจุภัณฑ  หมายถึง กิจกรรมทั้ งหมดท่ี
เกี่ยวของกับการออกแบบและผลิตภาชนะบรรจุหรือสิ่ง
หอหุมสินคา ซึ่งเปนสิ่งที่มีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับ
ฉลาก (Label) และตราย่ีหอ (Brand name) 

การบรรจุภัณฑ หมายถึง งานท่ีตองอาศัยความคิด
สรางสรรค ในอันที่จะออกแบบและผลิตหีบหอใหมีความ
เหมาะสมกับสินคาที่ผลิตข้ึนมา ใหความคุมครองหอหุม
สินคา ตลอดจนประโยชนใชสอย เชน ความสะดวกสบายใน
การหอบหิ้ว พกพา หรือการใช 

จากคํานิยามขางตน สรุปไดวา 
“ก า ร บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ” (Packaging) ห ม า ย ถึ ง 

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการตลาดในการใช
วัสดุชนิดใดชนิดหน่ึงมาสรางภาชนะบรรจุหีบหอใหกับ
ผลิตภัณฑ เพ่ือปกปองความเสียหายของผลิตภัณฑรักษา
คุณภาพ เกิดความสะดวกในการใชสอย สะดวกในการขนสง 
และเพ่ือการสื่อสารตาง ๆ และการตลาดโดยมีคาใชจายที่
เหมาะสม โดยการใชทั้งศาสตร และศิลป และเทคโนโลยี 

ลักษณะของบรรจุภัณฑ  
การตัดสินใจเลือกรูปทรงบรรจุภัณฑจะข้ึนอยูกับ

การนาไปใชประโยชน ความเหมาะสมกับลักษณะของตัว
ผลิตภัณฑ โดยท่ัวไปบรรจุภัณฑแบงเปน 3 ประเภท  

   1 ) บ รรจุ ภั ณ ฑ ห ลั ก  คื อ  เป น สิ่ งที่ บ รรจุ
ผลิตภัณฑไว เชนขวดแกว กลอง เปนตน  

   2) บรรจุภัณฑรอง คือ บรรจุภัณฑที่อยู ถัด
ออกมาอีกช้ันหน่ึง เชน กลองกระดาษลูกฟูกที่บรรจุนม 
U.H.T 1 โหล  

   3) บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง คือ บรรจุภัณฑ
ชนิดน้ีไมตองการความสวยงาม จัดทาเพ่ือความสะดวกใน
การเคลื่อนยายสินคาเชน ลังไม ถุงพลาสติกหรือผา เปนตน 

ประเภทของบรรจุภัณฑ  

ประเภทของบรรจุภัณฑสามารถแบงไดหลายวิธี
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ี  

   1) ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามวิธีบรรจุและ
วิธีการขนถาย สามารถแบงได 3 ประเภท  

      1.1 บรรจุภัณฑ เฉพาะหนวย (Individual 

Package)  

      1.2. บรรจุภัณฑช้ันใน (Inner Package) 
        1.3. บรรจุภัณฑช้ันนอกสุด (Out Package)  

   2)  ก า ร แ บ ง ป ร ะ เภ ท บ ร รจุ ภั ณ ฑ ต า ม
วัตถุประสงค ของการใชบรรจุภัณฑ เพ่ือการขายปลีก 
(Consumer Package) เปนบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคซ้ือไปใช
ไป อาจมีช้ันเดียวหรือหลายช้ันก็ได ซึ่งอาจเปน Primary 

Package หรือ Secondary Package ก็ได  
   3) การแบงบรรจุภัณฑตามความคงรูป  
      3.1. บรรจุภัณฑ ประเภท รูปทรงแข็งตัว 

(Rigid Forms)  

      3.2. บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงกึ่งแข็งตัว 
(Semi rigid Forms)  

      3.3. บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงยืดหยุน 
(Flexible Forms)  

   4) แบงตามวัสดุบรรจุภัณฑที่ ใช การจัดแบง
และเรียกช่ือบรรจุภัณฑในทรรศนะของผูออกแบบ ผูผลิต 
หรือนักการตลาด จะแตกตางกันออกไป   

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
สุนทรี  จันทะขาว (2549 : บทคัดยอ) ทําการ 

ศึกษาวิจัยเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวย
แปรรูปของกลุมสตรีแปรรูปทางการเกษตร หมูที่ 5 ตําบล
หนองตูม อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา 
ดานบรรจุภัณฑ ควรมีบรรจุภัณฑ ที่ ส ามารถส งเส ริม
ภาพลักษณและสามารถปกปองสินคาไดเปนอยางดีและเปน
การเปดตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑและสามารถสราง
ภาพลักษณและจุดเดนเพ่ือให เกิดความแปลกใหมและ
สามารถดึงดูดผูบริโภคได  ดานกราฟฟกควรมีที่มาที่ไปและ
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สงเสริมภาพลักษณและความเปนเอกลักษณโดยการสราง
ความโดดเดนในการใชสีหรือลวดลายในการออกแบบโดย
เลือกภาพลักษณเร่ืองราวความเปนตัวตนของผลิตภัณฑเพ่ือ
สรางความเปนเอกภาพและจุดเดนของตัวบรรจุภัณฑ การ
ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูปของกลุมสตรี
แปรรูปทางการเกษตรหมูที่ 5 ตําบลหนองตูม อําเภอกงไกร
ลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนการออกแบบโดยใชแนวคิดของการ
ออกแบบคือ “Party health” เพ่ือตองการสื่อถึงการดูแล
และใสใจสุขภาพจากความรูสึกตางๆ ท่ีอยูในตัวผลิตภัณฑทั้ง
ดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ รสชาติ คุณคาทางอาหาร และ
รูปลักษณของบรรจุภัณฑจึงนํามาเปนแนวทางในการ
ออกแบบ 

สุจิตรา วรรนิยม (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการบริโภค และปจจัยทางการตลาดในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในเขตจังหวัด
ชุมพร การศึกษาน้ีมีประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑแปรูปจากกลวยเล็บมือนางของผูที่มาเยือนจังหวัด
ชุมพรโดยทาการศึกษาเกี่ ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่ มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑการแปรรูป
จากกลวยเล็บมือนางผลในการศึกษาพบวา 95.00 รอยละใน
ปจจัยสวนบุคคลดานอายุคือมีความสัมพันธกับการรูจัก
ผลิตภัณฑ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ การสงเสริมการตลาด 
และความคิดเห็นที่จะจาหนาย และผูบริโภคที่มีอายุเพศ 
อาชีพรายได และภูมิลาเนาตางกันใหความสําคัญกับปจจัย
ทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองการจา
หนายทั้งสวนบุคคล และผูบริโภคในดานอายุเพศ อาชีพ
รายได ไดใหความสําคัญของปจจัยทางตลาดทั้ง 4 ดานตาม
จําแนก 

 เบญจพลอย  โพธิพีรนันท  (2559 : บทคัดยอ ) 
ทําการศึกษาเร่ือง “ปจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคชานมไขมุก 
กรณีศึกษาราน Tea More” ผลการวิเคราะหสรุปไดวา        
1. การวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศ
ชาย มีอายุ 21 – 30 ปมี สถานภาพโสดมีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรี มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท 
และ สวนใหญ มีอาชีพอ่ืน ๆ ระบุ ซึ่งไดแก กลุมนักศึกษา  
2. การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลที่มีผลตอการบริโภค
ชานมไขมุก : กรณีศึกษาราน Tea More พบวา ปจจัยดาน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุงาน แตกตางกัน มีระดับ
ความคิดเห็น  ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดานชองทาง
จําหนาย สถานที่ต้ัง ดานการสงเสริมการตลาด แตกตางกัน 
ยกเวนเร่ืองของอายุงานแตกตางกัน มีผลทําใหปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
สงเสริมทางการตลาดไมแตกตาง 3. การวิเคราะหพฤติกรรม
การบริโภคชานมไขมุก พบวา เพศหญิงจะบริโภคชานม
ไขมุก มากกวาเพศชาย และผูมีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 20 ป 
มีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี และผูมีรายได มากกวา 
55,000 บาท จะบริโภคมากกวา 6 แกวตอสัปดาห โดยสวน
ใหญมี วัตถุประสงค ในการ บริโภค  ตามความชอบใน
ผลิตภัณฑ และรสชาติ ซึ่งชวงเวลาที่มีผูบริโภคมากที่สุด
ไดแกชวงบาย สําหรับผลิตภัณฑที่มีผูช่ืนชอบบริโภคมาก
ที่สุด ไดแกชานมตนตํารับ และทอปปงที่มีผูบริโภคช่ืนชอบ 
ที่สุดไดแกไขมุก โดยผูบุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกบริโภค
ชานมไขมุกมากท่ีสุดไดแกตนเอง 
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4.วิธีการวิจัย  
ตารางที่ 4.1 วิธีดําเนินการวิจัย 

 

กระบวนการดําเนินงาน  
1. เปนการติดตอประสานงานกับกลุมแปรรูป

ผลิตภัณฑบานพนาเสรี เพ่ือประชุม ช้ีแจงวัตถุประสงคของ
โครงการ และศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ความพรอมประเมิน
ศักยภาพความพรอมวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของกลุมผูผลิตอาหารในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 การสรุปผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 

 โอกาส และอุปสรรคของกลุม 

 

 

2. ถายทอดองคความรู ในการจัดอบรมการ
ถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ 2 การดูตัวอยางการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการสํารวจสถานที่และความพรอม
ประเมินศักยภาพความพรอมวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส    
และอุปสรรคของกลุมผูผลิตอาหารในชุมชน 

ศึกษาและสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน 

2. การเตรียมการและจัดอบรมการถายทอดเทคโนโลยีการออกแบบ
ฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ  

1. เพ่ือเตรียมความพรอมใหกับสมาชิกกลุมฯ  

2. เพ่ือถายทอดองคความรูในการออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ 
3. เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีความรูความเขาใจในการ
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ 

3. คณะวิจัยรวมกับวิสาหกิจออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑ 
 

เพ่ือรวมกันออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

4. จัดอบรมการถายทอดความรูการสรางมูลคาเพ่ิมทางการตลาด
และการวางแผนการตลาด 

เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีความรูความเขาใจ การสราง
มูลคาเพ่ิมทางการตลาด และการวางแผนการตลาด 

5. ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหผลการ
ดําเนินงานที่เกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ 

เพ่ือรวมกันถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการ  

6. สรุปผลการศึกษา  เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน  
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3. คณะวิจัยรวมกับวิสาหกิจออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 ทางคณะวิจัยรวมกับวิสาหกิจออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ  

4. จั ดอบ รมการถ ายทอดค วาม รู ก ารส ร า ง
มูลคาเพ่ิมทางการตลาดและการวางแผนการตลาด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 การจัดอบรมการถายทอดความรูการสรางมูลคาเพ่ิม
ทางการตลาด 

5. หาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5 ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนา 

 

5. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาขอมูล พ้ืนฐาน  โดยการสํารวจ

สถานที่และความพรอมประเมินศักยภาพความพรอม      
ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของ
กลุมผูผลิตอาหารในชุมชน 

จุดแข็ง (Strength = S) 

1. มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง 
2. วัตถุดิบปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง (มีผลผลิต

ตลอด) 
3. มีวัตถุดิบหลากหลายชนิด 

4. เปนพ้ืนที่ทําเกษตรอินทรีย 
จุดออน (Weakness = W) 

1. แบรนดสินคายังไมติดตลาด คนยังไมรูจัก 

2. ฉลากยังไมไดมาตรฐาน ไมกันนํ้า เวลาแชเย็น
ทําใหฉลากเลอะเลือน 

3. บรรจุภัณฑยังไมไดมาตรฐาน ในการเก็บรักษา
คุณภาพของสินคา 

4. ขาดความรูความเขาใจทางไดตนทุน และการ
กําหนดราคาขาย 

5. ขาดสื่อประชาสัมพันธ  
โอกาส (Opportunity = O) 

1. คนในชุมชนมีความพรอมดานกําลังคนในการ
ผลิต 

2. มีตลาดรองรับ 

3. ผลิตภัณฑไมซ้ํากับคูแขง 
4. กลุมไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากทางญ่ีปุน 

คือ อาคาร อุปกรณ เคร่ืองมือ 

อุปสรรค (Threat = T) 

1. อยูพ้ืนที่หางไกลตลาด 

2. การขนสงใชระยะเวลานาน 

 

 จากการที่คณะผู วิจัยรวมกับกลุมวิสาหกิจไดทํา
การวิเคราะหขอมูลของกลุมแลวจึงไดเลือกผลิตภัณฑที่จะมา
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ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ ไดแก แยมเชอร่ี และแยมลูก
พลัม 

ผลการออกแบบฉลาก  เน่ืองจากฉลากของ
ผลิตภัณฑแยมแบบเดิม เปนฉลากแบบกระดาษ ทําให
ผลิตภัณฑเมื่อถูกนํ้าหรือความช้ืน จะทําใหฉลากมีการเปอย
ยุย ดังน้ันจึงไดจัดทํารูปแบบฉลากสต๊ิกเกอรกระดาษ        
เคลือบผิวหนากันนํ้า เพ่ือปองกันรอย และกันนํ้าไดถึง 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (ก)                              (ข) 
รูปที่ 6 ตัวอยางฉลากของแยมเชอร่ี (ก) ดานหนาของฉลาก
แยมเชอร่ี (ข) ดานหลังของฉลากแยมเชอร่ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (ก)                              (ข) 
รูปที่ 7 ตัวอยางฉลากของแยมลูกพลัม (ก) ดานหนาของ
ฉลากแยมลูกพลัม (ข) ดานหลังของฉลากแยมลูกพลัม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ก)    (ข) 
รูปที่ 8 ตัวอยางบรรจุภัณฑของแยมเชอร่ี (ก) ดานหนาบรรจุ
ภัณฑของแยมเชอร่ี (ข) ดานหลังบรรจุภัณฑของแยมเชอร่ี 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              (ก)                              (ข) 
รูปที่ 9 ตัวอยางบรรจุภัณฑของแยมลูกพลัม (ก) ดานหนา
บรรจุภัณฑของแยมลูกพลัม (ข) ดานหลังบรรจุภัณฑของ
แยมลูกพลัม 

 

ผลการวางแผนการตลาดจะเก่ียวของกับดาน
ผลิตภัณฑ (Product)  ดานราคา (Price) ดานชองทางการ
จัดจําหนาย (Place) และดานการสงเสริมการตลาด 
(Promotion) ของกลุมวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
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1. ดานผลิตภัณฑ (Product) เน่ืองจากผลิตภัณฑ
เดิมแยมเชอร่ี และแยมลูกพลัมบรรจุในขวดแกวขนาดใหญ 
ผลิตภัณฑแยมมีความขนเหนียวสูง จึงตองใชอุปกรณในการ
ตักรับประทาน เชน ใชชอน หรือใชที่ ตักแยก จึงทําให
ผูบริโภคไมสะดวกตอการรับประทาน อีกทั้งยังเหลือแยม
จากการรับประทานไมหมดอีกดวย จากการสัมภาษณ
ผูบริโภคที่เคยซื้อ และผูจัดจําหนายสินคา ทําใหไดขอมูล
เก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของผูบ ริโภคไดมากข้ึน  และนาสนใจย่ิงข้ึน  ทางกลุม
วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย คณะผูวิจัยจึงมีแนวความคิดในการ
ปรับปรุงรูปแบบของบรรจุภัณฑใหเปนลักษณะของหลอด
บีบ โดยมีการลดความขนเหนียวของแยม ทําใหมีความเหลว
มากข้ึน (ลักษณะใกลเคียงกับทอปปง) และลดความหวานลง 
โดยเพ่ิมเน้ือผลไม คือ เชอร่ีและลูกพลัมที่ยังคงสีสันสดใส
เหมือนเก็บจากตน  โดยบรรจุภัณฑมีใหเลือก 2 ขนาด ตาม
ปริมาณการบริโภค คือ หลอดเล็ก 50 กรัม และหลอดใหญ 
100 กรัม  ซึ่งเปนการปรับกลยุทธผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ในการบริโภคไดมากข้ึน เพ่ิมความสะดวก และเพ่ือให
สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปใน
ปจจุบัน คือ ผูบริโภคชอบความสะดวก รวดเร็ว บริโภคตาม
ปริมาณความตองการ เก็บรักษาสินคาไดงาย ตลอดจน
ผูบริโภคสวนใหญหันมาใสใจในเร่ืองของสุขภาพมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (ก)                               (ข) 
รูปที่ 10 ตัวอยางผลิตภัณฑแยมลูกเชอร่ี (ก) ผลิตภัณฑเดิม
ที่เปนขวดแกว (ข) ผลิตภัณฑแบบใหมที่เปนหลอดบีบ 

 

2. ดานราคา (Price) ดานราคาถือเปนเร่ืองสําคัญ
ในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ผลิตภัณฑแยมท่ีพัฒนาข้ึนมี
การต้ังราคาตามความเหมาะสมกับบรรจุภัณฑที่ไดพัฒนาข้ึน
มาใหม  ซึ่งจากราคาเดิมที่เปนแบบขวดแกวขนาด 220 กรัม
ขายในราคาเดียว คือ 55 บาท แตไดปรับปรุงผลิตภัณฑ
ข้ึนมาใหม และมีรูปแบบบรรจุภัณฑใหผูบริโภคไดเลือก
จํานวนสองขนาด และสองระดับราคา คือ ขนาด 50 กรัม 
ราคา 25 บาท และขนาด 100 กรัม ราคา 45 บาท เพ่ือให
ผูบริโภคมีทางเลือกในการซ้ือผลิตภัณฑมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 11 ตัวอยางผลิตภัณฑทั้งสองขนาด 

 
3. ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เดิมชอง

ทางการจัดจําหนายของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย กระจาย
สินคาผานกลุมวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย บนดอยหวยนํ้าขุน 
อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย และรานขายของฝาก 2 
แหง ไดแก รานขายของฝากท่ีจังหวัดชลบุรี และรานขาย
ของฝากนันทวัน สาขาปมคอสโม อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ซึ่งถือวาชองทางการจัดจําหนายยังแคบ จึงไดปรับ
เพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย โดยการขยายไปยังชองทาง
ออนไลนผานเพจ Facebook ของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย 
เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมการใชชีวิตของคนรุนใหม ที่ชอบ
ความรวดเร็ว และความสะดวกสบาย ซึ่งชองทางออนไลน
ถือเปนชองทางท่ีรวดเร็ว ทันสมัย และตนทุนตํ่า และยังมี
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การขายสงและใชระบบการฝากขายใหกับรานขายของฝาก 
และรานคาปลีกสมัยใหม เพ่ิมจากเดิม ไดแก รานลําดี     
(หอนาฬิกา), รานปะเลอะเยอะแยะ , รานขายของฝากที่   
วัดรองขุน, สหทวีกิจ (สาขาหาแยกพอขุน), รานนันทวัน 
(สาขาปมปตท .ปากทางแมสรวย) , รานนันทวัน (สาขา
สะพานริมกก) เปนตน  ซึ่งรานดังกลาวต้ังอยูใกลกับแหลง
ทองเที่ยวและอยูใกลกับแหลงชุมชนในตัวเมืองของจังหวัด
เชียงราย รวมทั้งยังมีการออกรานจัดบูธงานแสดงสินคา  
ตาง ๆ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกลเคียง เพ่ือเปนการ
เพ่ิมฐานลูกคา และขยายตลาดใหผลิตภัณฑสามารถเขาถึง
ผูบริโภคไดมากข้ึน เพ่ือใหผลิตภัณฑมีมี โยโยเปนที่รูจัก และ
วิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจัดจําหนายท่ีมากย่ิงข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 12 ชองทางออนไลนผานเพจ Facebook ของ
วิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย 

 

4. ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) การ
สงเสริมการตลาดจะอยูในรูปของการขายผานหนารานของ
วิสาหกิจชุมชนเอง และการขายโดยผานตัวแทน คือ ราน
ขายของฝากตาง ๆ โดยใชกลยุทธดึง (Pull Strategy) โดย
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานสื่อชองทางออนไลน 
วิทยุชุมชน ปายโฆษณาตาง ๆ เพ่ือเปนขอมูลแกลูกคาแลว
ใหลูกคาเขามาเลือกซื้อผลิตภัณฑที่ราน นอกจากน้ีใชตัวแทน
ขายที่เปนรานขายของฝาก รานคาปลีกสมัยใหมโดยใชกล

ยุทธผลัก (Push Strategy) คือ การผลักใหตัวแทนขายเปน
ผูจําหนายสินคาให หรือรานที่รับฝากขายชวยเชียรสินคา จัด
จุดชิมฟรีเพ่ือใหผูบริโภคไดทดลองชิม โดยจะทําการ Sales 

promotion ใหกับรานคาในรูปของการใหสวนลดพิเศษหรือ
การขายราคาสง เพ่ือเปนการสรางแรงจูงใจใหกับตัวแทน
ขาย และรานคาปลีก ชวยสรางยอดขาย สรางรายไดใหกับ
รานคาปลีก และวิสาหกิจชุมชนอีกทางหน่ึงดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 13 การออกรานจัดบูธงานแสดงสินคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 14 การนําเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑของนักศึกษา 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
แนวทางการจัดการดานการพัฒนารูปแบบสราง

ตราสินคาและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชนมีมี 
โยโย โดยตราสินคาไดมีการออกแบบและจัดทําข้ึน จะเนน
เอกลักษณของชุมชน ซึ่งเปนชุมชนชาวอาขา จึงไดออกแบบ
เปนพ่ีนองชาวอาขาสวมชุดประจําเผาและมีบานชาวอาขาที่
เปนเอกลักษณของชุมชนอยูดานหลัง สวนรูปแบบฉลากจะ
เปนสต๊ิกเกอรกระดาษเคลือบผิวหนากันนํ้า เพ่ือปองกันรอย 
และกันนํ้าได  ในดานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ ได
ทําการออกแบบบรรจุภัณฑที่ใชกับแยมเชอร่ี และแยมลูก
พลัม โดยเปลี่ยนจากบรรจุในขวดแกวขนาดใหญ ที่ตองใช
อุปกรณในการตักรับประทาน เชน ใชชอน หรือใชที่ตักแยก 
จึงทําใหผูบริโภคไมสะดวกตอการรับประทาน  จึงไดทําการ
เปลี่ยนบรรจุภัณฑที่เปนแบบหลอดบีบ มีใหเลือก 2 ขนาด 
ตามปริมาณการบริโภค คือ หลอดเล็กขนาด 50 กรัม และ
หลอดใหญ ขนาด  100 กรัม   ซึ่ งเปนการปรับกลยุทธ
ผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมความสะดวก และเพ่ิมโอกาสในการ
บริโภคไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสุนทรี จันทะขาว 
(2549)  ไดกลาวไววาดานบรรจุภัณฑควรมีบรรจุภัณฑที่
สามารถสงเสริมภาพลักษณและสามารถปกปองสินคาไดเปน
อยางดีและเปนการเปดตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑและ
สามารถสรางภาพลักษณและจุดเดนเพ่ือใหเกิดความแปลก
ใหมและสามารถดึงดูดผูบริโภคได  ดานกราฟฟกควรมีที่มา
ที่ไปและสงเสริมภาพลักษณและความเปนเอกลักษณโดย
การสรางความโดดเดนในการใชสีห รือลวดลายในการ
ออกแบบโดยเลือกภาพลักษณเร่ืองราวความเปนตัวตนของ
ผลิตภัณฑเพ่ือสรางความเปนเอกภาพและจุดเดนของตัว
บรรจุภัณฑ  

จากการศึกษาทางดานปจจัยวางแผนการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย ผลการวางแผนการตลาดทั้ง    
4 ดาน  เกี่ ยวกับดานผลิตภัณฑ  (Product)  ดานราคา 
(Price) ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) และดานการ
สงเสริมการตลาด (Promotion) โดยดานผลิตภัณฑไดมีการ
ปรับเปลี่ยนตราสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนแบบหลอดบีบ  

ดานราคามีการต้ังราคาของผลิตภัณฑข้ึนมาใหม สองราคา 
คือ ขนาด 50 กรัม ราคา 25 บาท และขนาด 100 กรัม 
ราคา 45 บาท  ดานชองทางการจัดจําหนายมีการเพ่ิมชอง
ทางดานสื่อตาง ๆ เชน ชองทางออนไลน การฝากขายให
รานคาปลีกสมัยใหมเพ่ิมจากเดิม เปนตน และดานการ
สงเสริมการตลาดมีการโดยใชกลยุทธดึง (Pull Strategy)

นอกจากน้ีใชตัวแทนขายที่เปนรานขายของฝาก รานคาปลีก
สมัยใหมโดยใชกลยุทธผลัก (Push Strategy)  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิยม (2551) เปนการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางดานการตลาดในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในเขตจังหวัด
ชุมพร พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยทางการตลาด
ในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บ มือนางทั้ง 4 
ดานในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับปจจัยดานราคามาก 

ที่สุด 

7.  สรุป  
งานวิจั ย เร่ืองการเส ริมสรางผู ประกอบการ

ผลิตภัณฑชุมชนบานพนาเสรี เปนการพัฒนารูปแบบสราง
ตราสินคาและบรรจุภัณฑ ที่เปนเอกลักษณของวิสาหกิจ
ชุมชนมีมี โยโย รวมไปถึงการวางแผนการตลาด เพ่ือสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย ทาง
คณะผู วิจัยรวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนไดจัดทําแบบตรา
สินคาท่ีเปนเอกลักษณของวิสาหกิจชุมชนมีมี โยโย โดยมี
การออกแบบเปนพ่ีนองชาวอาขาสวมชุดประจําเผาและมี
บานชาวอาขาท่ีเปนเอกลักษณของชุมชนอยูดานหลัง และได
ทําการพัฒนาบรรจุภัณฑที่ใชกับแยมเชอร่ี และแยมลูกพลัม 
เปนแบบหลอดบีบ มี 2 ขนาด คือ หลอดเล็ก  50 กรัม และ
หลอดใหญ 100 กรัม  ในสวนการวางแผนการตลาดจะ
เก่ียวของกับดานผลิตภัณฑ ไดมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑที่
เปนขวดแกวใหเปนแบบบีบ เพ่ือเพ่ิมความสะดวกใหแก
ผูบริโภค ดานราคามีใหผูบริโภคไดเลือกจํานวนสองราคา คือ 
ขนาด 50 กรัม ราคา 25 บาท และขนาด 100 กรัม ราคา 
45 บาท ดานชองทางการจัดจําหนาย ไดปรับเพ่ิมชอง
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ทางการจัดจําหนาย โดยการขยายไปยังชองทางออนไลน
ผานเพจ Facebook ดานการสงเสริมการตลาด จะทําการ 
Sales promotion ใหกับรานคาในรูปของการใหสวนลด
พิเศษหรือการขายราคาสง  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ผลการศึกษาวิจัยสามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

กลุม วิสาหกิจ ชุมชน  โดยการตอยอดองคความ รูไปสู
ผลิตภัณฑรูปแบบอ่ืน ๆ ของกลุมได 

2. ควรติดตามผล และประเมินสถานการณอยาง
ตอเน่ือง เพ่ือวางแผนปรับกลยุทธใหทันตอสถานการณ  
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับ 

ผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

The Development and Design of Packaging Following the Creative Economy 

Concept for Krayasart Product of Bantak District, Tak Province  
 

พรรณธิภา เพชรบุญมี1* จกัรพันธ วงศฤกษดี2 และ กัลยา สุวรรณวิไล3 
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บทคัดยอ  
 การพัฒนาและออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคในการวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับ
ผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑ
กระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยมีข้ันตอนการวิจัย 6 ข้ันตอน ดังน้ี 1) ศึกษาขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของในดานการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ 2) สํารวจขอมูลของสถานประกอบการ รานขนมไทยสองพ่ีนอง 
3) รางรูปแบบโลโกและบรรจุภัณฑตามแนวทางสรางสรรค 4) พัฒนาบรรจุภัณฑ 5) ประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑพัฒนาข้ึน โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 5 คน และ 6) ประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑ
กระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก จํานวน 30 คน ผลการวิจัย พบวา ผูเช่ียวชาญและผูบริโภค มีความพึงพอใจดานการ
ออกแบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรฐกิจสรางสรรค ดานการปกปองของบรรจุภัณฑและดานความสวยงาม อยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5)  
คําสําคัญ: การพัฒนา, การออกแบบ, บรรจุภัณฑ, เศรษฐกิจสรางสรรค, กระยาสารท  
 

Abstract  
 The Development and Design of Packaging Following the Creative Economy Concept for Krayasart 

Product of Bantak District, Tak Province. The purpose of this research was to develop of packaging following 

the creative economy concept for krayasart product of Bantak district, Tak province and evaluate the 

satisfaction of the consumers towards the packaging of Krayasart Product of Bantak district, Tak province. 

The research methodology had 6 phases which were as: 1) documentation and literature about the 

development and design of packaging; 2) explore the information of the establishment; 3) draft logo and 

packaging 4) develop the packing 5) evaluate the packing by 5 experts and 6) evaluate the satisfaction of 

the 30 consumers towards the packaging of Krayasart Product of Bantak district. The research result of 

satisfaction of the experts and consumers towards the packaging of Krayasart Product of Bantak district, Tak 

province had accepted the satisfaction in very high level. (Mean = 4.5) 
Keywords:  development, the design, packaging, creative economy, krayasart 
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1. บทนํา 
 การบรรจุภัณฑ (packaging) เปนกระบวนการ
สําคัญที่ช วยทําให ธุรกิจการคาขายตาง ๆ  ประสบ
ความสําเร็จและถูกจัดใหเปนสวนหน่ึงของสวนประสม
การตลาด (marketing mix) สมัยใหม เพราะในปจจุบัน
การแขงขันทางดานการตลาดมีสูงมาก ตัวผลิตภัณฑสินคา
เองก็ไมสามารถคิดคนหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมไดมาก
นัก และลักษณะของตัวสินคาที่เปลี่ยนเปนสินคาสะดวก
ซื้อมีการเอากลยุทธทางดานการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ  
(package) มาใช เพ่ือชวยกระตุนใหผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ
สินคาดวยตัวของสินคาเอง ในรูปลักษณะของพนักงานกับ
สิ น ค า ข า ย เ งี ย บ  (silent salesman) แนว โ น ม ก าร
เปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ ในลักษณะน้ีจะเกิดข้ึนกอนกับ
สินคาประเภทผลิตภัณฑอาหาร  
 แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑการแปรรูปจาก
ผ ล ผ ลิ ต ท า งก า ร เ กษต ร ใ ห ก ล า ย เ ป น ผ ลิ ต ภัณฑ
ออกจําหนายสูทองตลาดน้ันยังตองอาศัยปจจัยอื่นๆ 

นอกเหนือจากทรัพยากรและวัตถุดิบน่ันคือปจจัยดาน
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 

รวมทั้ ง ก า รคํ า นึ ง ถึ งด านการตลาดและการผลิต 

ขณะเดียวกันก็ควรจะมีความเหมาะสมสอดคลองกับภูมิ
ปญญาของแตละทองถ่ินดวยวิ ธีของการสรางความ
แตกตางใหกับผลิตภัณฑไดอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก
บรรจุภัณฑ น้ันสามารถทําหน า ท่ีในการแสดงความ
แตกตางไดชัดเจนท่ีสุด ต้ังแตภาพลักษณที่สงผานบรรจุ
ภัณฑไปสูผูบริโภค ข้ันตอนของการวิเคราะหเ พ่ือหา
รูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับตลาดและผลิตภายใต
ภูมิปญญาไทย ควบคูกับวิทยาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม
น้ัน ชาวบานในระดับตําบลน้ันยังขาดความรูความเขาใจ
ในการคิดสรางสรรคดวยตนเอง จึงมีความจําเปนอยางย่ิง
ที่นักออกแบบผลิตภัณฑ จะเขาไปชวยแกไขปญหาในสวน
ดังกลาว เพ่ือใหผลิตภัณฑในแตละทองถ่ินไมเปนเพียง
สินคาที่ใชภายในชุมชนเทาน้ัน แตจะสามารถผลิตและ
เปนสินคาออกสูตลาดจริง สามารถสรางจุดขายและเพ่ิม
มูลคาจึงเปนแนวทางสําคัญในการขยายโอกาสใหสินคา  
 รานขนมไทยสองพ่ีนอง ต้ังอยูที่อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก ปจจุบันไดทําการผลิตสินคาประเภทอาหาร

และเคร่ืองด่ืมหลายชนิด มีผลิตภัณฑที่นาสนใจหลายอยาง 
เชน กลวยตาก กลวยกวน ขนมช้ัน ชนมทองหยอด ขนม
ทองหยิบ ฝอยทอง และกระยาสารท ซึ่งกระยาสารทได
เขาสูการเปนผลิตภัณฑโอทอป ระดับ 4 ดาว ของราน 
การผลิตขนมตางๆ ภายในราน วัตถุดิบสวนใหญจะนํามา
จากทองถ่ิน เชน กลวย ขาว ถ่ัว งาดํา เปนตน แต
การศึกษาขอมูลจากการลงพ้ืนที่ พบวาผลิตภัณฑตางๆ ยัง
มีบรรจุภัณฑที่ยังไมสวยงาม ไมแข็งแรงไมเหมาะตอการ
ขนสง และยังไมมีสิ่งที่ดึงดูดความตองการซื้อของลูกคา 
นอกจากน้ียังขาดตราสัญลักษณที่เปนเอกลักษณของราน 
จึงสงผลใหการจําหนายสินคายังอยูในวงจํากัด ยังไมรูจัก
เปนที่แพรหลาย   

ดังน้ัน ผู วิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกระยาสารท เพ่ือเปนการ
พัฒนาและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑกระยาสารท รานขนม
ไทยสองพ่ีนอง ใหมีเอกลักษณโดดเดนและมีความแตกตาง
จากคูแขง และเปนการนําเสนอแนวทางการพัฒนาในแง
ของการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน และเปนการสงเสริม
รายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน  ซึ่งเปนแนวทาง
แกปญหาอีกประการหน่ึงที่จะสรางความเจริญแกชุมชน 

ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนให
ดีข้ึน มีความกินดีอยูดี ตลอดจนสามารถตอยอดสูการ
สงออกไปยังตางประเทศได  

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑตามแนวทาง

เศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก 

2.2 เ พ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ ม
ผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 ในสมัยโบราณมนุษยมีความเปนอยูอยางงาย ๆ  

มีการกักตุนรักษาอาหารไวกินในยามขาดแคลนเฉพาะ
ภายในครอบครัว ตอมาเมื่ออารยธรรมเจริญข้ึน และ
สามารถหาผลผลิตไดมากเกินเทาที่จําเปนจะตองใชมนุษย
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ก็เกิดการนําเอาผลผลิตที่เหลือของตนไปแลกกับผลผลิต
ของผูอื่นในยุคดังกลาวน้ีเอง  เ พ่ือรักษาคุณภาพของ
ผลผลิตบรรจุภัณฑก็ไดถูกประดิษฐคิดคนข้ึน อยางไรก็ดี
บรรจุภัณฑในสมัยแรก ๆ เพียงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ของผลิตภัณฑชวงระยะเวลาสั้น ๆ เทาน้ัน 

 ตอมาในสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม คือ ชวง ค.ศ. 

1769 – 1800 โดยอาศัยเทคโนโลยีมนุษยเราสามารถผลิต
สินคาทีละจํานวนมาก ๆ ดวยตนทุนที่ตํ่า หรือที่เรียกวา 
Mass production การค า ข ายการพา ณิชย ที่ มี การ
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ประกอบกับในยุคน้ันผูบริโภคมี
กําลังซื้อสูงผูผลิตเพียงแตผลิตสินคาออกมาใหเร็วที่สุด ผู
ซื้ อพร อมที่ จะซื้ ออ ยู แล ว  ใน ยุค น้ีบรรจุภัณฑ จึ งมี
ความหมายสําคัญอยางมาก อยางไรก็ดี บทบาทสวนใหญ
ของบรรจุภัณฑในยุคน้ี คือ การปองกันรักษาไมใหสินคา
ไดรับแรงกระแทกเสียหายและสะดวกสําหรับการขนสงไป
ใหลูกคาเพียง 2 ประการน้ีเทาน้ัน ไมไดมีบทบาทลึกซ้ึง
อยางเชนในปจจุบัน ดังน้ัน บรรจุภัณฑในยุคน้ันขนาดจะ
คอนขางใหญ ตัวอยางเชน ถังหรือลังไม กระสอบ ฯลฯ 

หรือที่เรียกวา Bulk pack คือบรรจุทีละมาก ๆ  ต้ังแตเมื่อ
ประมาณ 3,000 ปกอน แกว นับวาเปนบรรจุภัณฑที่
คอนขางพิเศษกวา บรรจุภัณฑอื่น ๆ คือ ดูมีราคาใหคุณคา
ที่สูงกวา มักใชกับสินคาที่มีราคาแพง หรือตองการการ
เก็บรักษาเปนพิเศษหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมในทวีป
ยุโรป การคมนาคมสะดวกข้ึน การคาขาย การพาณิชย แผ
ขยายมากข้ึนอยางรวดเร็ว มีการติดตอไมเฉพาะประเทศ
ตอประเทศ แตถึงขนาดทวีปตอทวีปอยางสะดวกมีการ
ประดิษฐคิดคนผลิตภัณฑนานาชนิดมากมายมหาศาล เพ่ือ
ตอบสนองรับใชการดํารงชีวิตมนุษยสภาพดังกลาวน้ีบรรจุ
ภัณฑไดเขามามีบทบาทอยางสูง นอกจากการปองกัน
รักษาสภาพและคุณภาพตัวสินคาและสะดวกสําหรับการ
ขนสงซึ่งเปนหนาที่หลัก 2 ประการ แตเดิมบรรจุภัณฑใน
ยุคหลังจนถึงปจจุบันยังไดทําหนาที่อื่นอีกมากมายหลาย
ประการในดานการตลาด การประชาสัมพันธและการ
สงเสริมการจําหนายหรือที่เรียกกันวา Promotion บรรจุ
ภัณฑมีหนาที่มากมายหลายประการแตที่หลัก ๆ จะมีอยู 
4 ประการ คือ 

 1. ดานปกปองผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑผลิตจาก
วัสดุที่สามารถชวยในการปองกันอากาศไดดี มีโครงสรางท่ี
แข็งแรง และทนตออุณหภูมิต่ํา 
 2. ดานการบรรจุ สามารถบรรจุผลิตภัณฑไดใน
ปริมาณท่ีกําหนด 

 3. ดานอํานวยความสะดวก บรรจุภัณฑตอง
คํานึงถึงในดานตาง ๆ ดังน้ี 

    ด า น ผู ผ ลิ ต ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ไ ด ใ น ร ะบบ
อุตสาหกรรม มีลักษณะของบรรจุภัณฑที่สะดวกตอการ
บรรจุ การขนสงบรรจุภัณฑสามารถชวยในการประหยัด
พ้ืนที่ไดดี เชน การวางซอน หรือการพับคลี่กลอง การจัด
จําหนายสามารถวางบรรจุซอนกันไดบนช้ันวาง 
    ดานผูบ ริโภค  บรรจุภัณฑสามารถสื่อให
ผูบริโภคเขาใจไดดีตอตัวผลิตภัณฑ ผูบริโภคสามารถใช
บรรจุภัณฑไดสะดวก เชน การเปดรับประทาน การเก็บ
รักษาหลังการเปดรับประทาน เมื่อรับประทานผลิตภัณฑ
ภายในบรรจุภัณฑหมดแลว สามารถเก็บบรรจุภัณฑทิ้งได
สะดวก 

 4. ดานสงเสริมการจําหนาย  สามารถสื่อให
ผูบริโภคเขาใจไดวาเปนผลิตภัณฑสินคาใด สามารถเห็น
ภาพพจนของ สินคา และมีขอมูลจําเปนตามกฎหมาย 

หรือขอกําหนดจากกองอาหารและยา 
ความหมายและหนาที่ของบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑนับไดวาเปนปจจัยที่สําคัญของสินคา 
และขาดไมไดในการดํารงชีวิต ประโยชนของบรรจุภัณฑมี
มากมายและเปนสวนสําคัญของสินคาท่ีเก่ียวของกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชวยในการขนสงสินคาใหเปนไป
อยางรวดเร็ว ปองกันสินคาจากสภาพแวดลอมตางๆ 

บรรจุภัณฑในยุคแรกจะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของ
สินคาเพียงระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน ตอมา ในยุคปฎิวัติ
อุตสาหกรรมสินคาตาง ๆ สามารถผลิตไดเปนจํานวนมาก
ดวยตนทุนตํ่า ทําใหชองทางในการจําหนายขยายตัวข้ึน
สภาวะตลาดในระยะน้ีผูผลิตเพียงแตผลิตสินคาใหเร็วที่สุด 

โดยที่ผูซื้อพรอมที่จะซื้ออยูแลว บรรจุภัณฑ ยังคงทํา
หนาที่ปกปองสินคาไมใหเสียหายในระยะสั้นๆ  และ
กอใหเกิดความสะดวกในการขนสงเทาน้ัน 
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 บรรจุภัณฑที่ดีและนาสนใจยอมเปนสวนหน่ึง
ของการแขงขันในตลาดยุคไรพรมแดน เชน ปจจุบัน ซึ่ง
บรรจุภัณฑที่มีการผลิตในขณะน้ีมีดวยกันหลายชนิด อาทิ
เชน บรรจุภัณฑพลาสติก บรรจุภัณฑโลหะ และบรรจุ
ภัณฑกระดาษ เปนตน โดยพบวาในชวงหลายปที่ผานมา 
กระแสการอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพ่ิมมาก
ข้ึนไปท่ัวโลก สงผลใหบรรจุภัณฑกระดาษซ่ึงผลิตมาจาก
พืชที่งายตอการยอยสลายจึงมีมูลคาการใชเพ่ิมมากข้ึน
ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือมีการนําไมมาผลิตกระดาษ
เพ่ิมมากข้ึน ก็ยอมมีวันหมดสิ้นไดในที่สุด ดังน้ันควรยึด
หลักการพัฒนาแบบย่ังยืนมาใชดวยการรวมรณรงคปลูก
ตนไมทดแทนไปพรอมๆ กับการใชงาน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชน
ของชนรุนหลังตอไป 

ความหมายของบรรจุภัณฑ 
 ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ 

(2541 : 7-8) กลาววาบรรจุภัณฑ คือ บรรจุภัณฑเปนทั้ง
ศาสตรทั้งศิลปที่ใชในการบรรจุสินคาในการจัดจําหนาย
เพ่ือสนองความตองการของผูซื้อและหรือผูบริโภคดวย
ตนทุนที่เหมาะสม ศาสตรและศิลปในนิยามของบรรจุ
ภัณฑ หมายถึง ความรูที่ใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑตองใช
ความรูหลายๆ สาขามาประยุกตใช ตัวอยางเชน บรรจุ
ภัณฑอาหารตองใชความรูทางดานเทคโนโลยีอาหาร
เฉพาะทาง เชน อาหารที่เปนแปง อาหารที่มีความเปน
กรดตํ่า เปนตน เพ่ือวิเคราะหการเกิดปฏิกิริยา ระหวาง
อาหารและบรรจุภัณฑ พรอมท้ังศึกษาวิธีการถนอมรักษา
อาหารใหไดตามกําหนดเวลาท่ีตองการ หรือที่เรียกช่ือเปน
ภาษาอังกฤษวา Shelf-Life นอกจากน้ีการกําหนดอายุขัย
ของอาหารยังตองใชความรูทางดานการตลาด การขนสง 
เ พ่ือประเมินเวลาท่ีสินคาอาหารจะอยูในตลาดและ
สามารถบริโภคไดหมดกอนอาหารแปลงสภาพจนบริโภค
ไมได นอกเหนือจากศาสตรดังที่กลาวมาแลวบางสวน การ
ออกแบบกราฟกของบรรจุภัณฑยังเปนสาขาวิชาหน่ึงของ
พาณิชยศิลปที่ตองออกแบบใหตรงตามกลุมเปาหมายที่
ทางดานการตลาดไดกําหนดไว  เ พ่ือวาบรรจุภัณฑที่
ออกแบบน้ันจะไดรับการยอมรับและซ้ือซ้ําหลาย ๆ คร้ัง
จนเปนท่ีนิยมในกลุมเปาหมายที่กําหนดไว  ผูซื้อและ
ผูบริโภคในนิยามของบรรจุภัณฑ หมายถึง ณ จุดขายมี

สินคาหลายประเภทท่ีผูซื้อไมจําเปนตองเปนผูบริโภคเสมอ
ไป ยกตัวอยางเชน ของขวัญในชวงเทศกาล สินคาสําหรับ
เด็กทารกหรือ สัตวเลี้ยง เปนตน 

 การออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับสินคาที่ผูซื้อ
ไมใชผูบริโภคน้ี จําตองสรางสิ่งจูงใจและความม่ันใจตอผู
ซื้อวาสินคาดังกลาวจะกอใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดแก
ผูบริโภค ดวยเหตุน้ีการออกแบบบรรจุภัณฑเหลาน้ีจะเนน
ในการสรางภาพแหงความพอใจแทนท่ีจะเนนเ ร่ือง
คุณสมบัติของตัวสินคาท่ีใชในการออกแบบท่ัวไป ตนทุนที่
เหมาะสมในนิยามของบรรจุภัณฑ หมายถึง การมองจาก
แงธุรกิจ การผลิตสินคา เพ่ือการจัดจําหนายยอมตองการ
สินคาท่ีมีตนทุนตํ่าเทาที่จะตํ่าได ในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
การเลือกใชวัสดุที่มีตนทุนตํ่าอยางเดียวอาจจะกอใหเกิด
ความเสียหายใหแกบรรจุภัณฑไดงาย ทําใหบรรจุภัณฑไม
สามารถทําหนาที่อยางสมบูรณ ดวยเหตุน้ี จึงตองคิดถึง
ผลกระทบของคาใชจายที่อาจจะเกิดข้ึนทั่วทั้งระบบ 

 อมรรัตน สวัสดิทัต (2545 : unpaged) กลาววา 
การบรรจุภัณฑ คือ ระบบรวมในการเตรียมสินคาสําหรับ
การขนสง จัดจําหนาย เก็บรักษาและตลาด  โดยใช
คาใชจายท่ีเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับความตองการของ
ผลิตภัณฑ ทั้งน้ีสินคาอาจบรรจุในบรรจุภัณฑต้ังแตหน่ึง
หรือหลายชนิด โดยบรรจุภัณฑที่ใชมีต้ังแต ขวด หลอด 

กระปอง หอ ถุง กลอง ถวย ลัง ฯลฯ โดยทํามาจากวัสดุ
ตาง ๆ อาทิ กระดาษ พลาสติก แกว โลหะหรือไม 

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2539 : 272) กลาววา การ
บรรจุภัณฑ  (Packaging) หมายถึง  กิจกรรมในการ
ออกแบบและผลิตภาชนะบรรจุ หรือสิ่งหอหุมสินคา การ
บรรจุภัณฑมีความสัมพันธอยางใกล ชิดกับปายฉลาก
กลาวคือ ปายฉลากจะเปนสิ่งที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบรูปแบบ
บรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับ
ผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

4. ขอบเขตการวิจัย 

 การพัฒนาและออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยา
สารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีขอบเขตการวิจัย 
ดังน้ี 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก กลุมผูผลิต
จํานวน 5 คน และกลุมผูบริโภคผลิตภัณฑกระยาสารท 
จํานวน 30 คน 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอรูปแบบบรรจุภัณฑกระยาสารทท่ีได
พัฒนาและออกแบบตามแนวคิดสรางสรรค  

5. วิธีการวิจัย  
การพัฒนาและออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑตาม

แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยา
สารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัยดังน้ี 

5.1 ก า รศึ ก ษ า ข อ มู ล เ บื้ อ ง ต น  ผู วิ จั ย ไ ด
ทําการศึกษาคนควาขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของในดานการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ และ
นําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย
คร้ังน้ี 

5.2 ทําการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ 
รานขนมไทยสองพ่ีนอง เชน รูปแบบบรรจุภัณฑ  และ 
ตนทุนของบรรจุภัณฑแบบตาง ๆ เปนตน 

 

 

 

 

5.3 ราง รูปแบบโลโกและบรรจุภัณฑตาม
แนวทางสรางสรรค โดยทําการออกแบบโลโกสําหรับ
ผลิตภัณฑกระยาสารท และออกแบบบรรจุภัณฑใหม ใหมี
ลักษณะที่โดดเดน สามารถดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

5.4 พัฒนาบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรษฐกิจ
สรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก 

5.5 ประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑที่พัฒนาข้ึน โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 5 คน 

5.6 ประเมินความพึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีมี
ตอบรรจุภัณฑกระยาสารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
จํานวน 30 คน โดยสถิติที่ใช คือ การหาคาเฉลี่ย (Mean) 

โดยแบงเกณฑออก ดังน้ี  

4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  

3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  

2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
1.51 – 2.50 หมายถึง นอย  
1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด  

6. ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
การพัฒนาและออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑตาม

แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค สําหรับผลิตภัณฑกระยา
สารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่วางไว
ข้ันตน โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี 

6.1 ผลการวิจัยดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ผู วิจัยไดทําการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยใชแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรค ทําการออกแบบใหมีความเหมาะสม
กับความตองการของผูผลิต และผูบริโภค โดยศึกษาถึง
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รูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และนํามาปรับปรุงแกไข โดยทํา
การออกแบบโลโก และบรรจุภัณฑ แสดงดังรูปที่ 2  

 

  
รูปที่ 2  โลโกผลิตภัณฑกระยาสารท อ.บานตาก จ.ตาก 

 

 

จากน้ันทําการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ โดยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
บรรจุภัณฑ จํานวน 5 ทาน ผลการประเมิน แสดงตาม
ตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญ 

รายการ  ระดับ 
1. ดานการปกปอง 

1.1 ปองกันการสัมผัสกับ
ความช้ืนหรืออากาศ 

 

4.2 

 

 

มาก 

 

1.2 บรรจุภัณฑมี ค ว าม
พอ ดี กั บ ผ ลิ ตภัณฑ
ภายใน 

4.8 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
2. ดานการใชงาน 

2.1  เปดบริโภคและเก็บ
สินคาไดสะดวก  

 

4.0 

 

มาก 

2.2  ส า ม า ร ถ ต ร ว จ
พิจารณาสินคาภายใน
บรรจุภัณฑได 

4.6 มากท่ีสุด 

รวม 4.3 มาก 
3. ดานความสวยงาม  

4.5 

 

 

มากท่ีสุด 

3.1 บรรจุภัณฑมี ค ว าม
สวยงามและเหมาะสม
ในการบรรจุ 

3.2 สีสันและลวดลายมี
ความสวยงาม 

4.4 มาก 

รวม 4.5 มาก 
4. ดานรูปแบบ 

4.1 ประโยชนใชสอย 
 

4.2 

 

มาก 

4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑมี
ความเรียบงายมีการ
จัดองคประกอบ
กลมกลืน 

4.8 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
  

 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความพึงพอใจของ
ผู เ ช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมดานการ
ออกแบบรรจุภัณฑตามแนวทางเศรฐกิจสรางสรรค  
สามารถจําแนกออกเปนดานตางๆ ไดดังน้ี 1) ความพึง
พอใจดานการปกปองของบรรจุภัณฑโดยรวม อยูในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.5) โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจ
ตอบรรจุภัณฑที่มีความพอดีกับผลิตภัณฑภายใน อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.8) และบรรจุภัณฑมีการ
ปองกันการสัมผัสกับความช้ืนหรืออากาศ อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ 2) ความพึงพอใจดานการใช
งานของบรรจุภัณฑโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

4.3) โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่สามารถตรวจพิจารณาสินคาภายในบรรจุภัณฑได อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.6) และบรรจุภัณฑสามารถ
เปดบริโภคและเก็บสินคาไดสะดวก อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.0) ตามลําดับ 3) ความพึงพอใจดานความ
สวยงามของบรรจุภัณฑโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจบรรจุ
ภัณฑที่มีความสวยงามและเหมาะสมในการบรรจุ อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5) และการออกแบบของ
บรรจุภัณฑมีสีสันและลวดลายมีความสวยงาม อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 4.4) ตามลําดับ และ 4) ความพึงพอใจ
ดานรูปแบบของบรรจุภัณฑโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด 
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(คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอ
รูปแบบบรรจุภัณฑมีความเรียบงายมีการจัดองคประกอบ
กลมกลืน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.8) และ
บรรจุภัณฑสามารถนําไปใชประโยชนได อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ และ 2) ผลการวิจัยดานความ
พึงพอใจของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑกระยาสารท 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก โดยทําการสํารวจจาก
ผูบริโภค จํานวน 30 คน ผลการประเมิน ดังตารางที่ 2 

ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญใน
การประเมินความเหมาะสมดานการออกแบบรรจุภัณฑ
ตามแนวทางเศรฐกิจสรางสรรค สามารถจําแนกออกเปน
ดานตางๆ ไดดังน้ี 1) ความพึงพอใจดานการปกปองของ
บรรจุภัณฑโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5) 
โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑที่มีความ
พอดีกับผลิตภัณฑภายใน อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
= 4.8) และบรรจุภัณฑมีการปองกันการสัมผัสกับความช้ืน
หรืออากาศ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ 
2) ความพึงพอใจดานการใชงานของบรรจุภัณฑโดยรวม 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.3) โดยผูเช่ียวชาญมีความ
พึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑที่สามารถตรวจพิจารณา
สินคาภายในบรรจุภัณฑได อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 
= 4.6) และบรรจุภัณฑสามารถเปดบริโภคและเก็บสินคา
ไดสะดวก อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.0) ตามลําดับ 3) 
ความพึงพอใจดานความสวยงามของบรรจุภัณฑโดยรวม 
อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมี
ความพึงพอใจบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามและเหมาะสม
ในการบรรจุ อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5) และ
การออกแบบของบรรจุภัณฑมีสีสันและลวดลายมีความ
สวยงาม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.4) ตามลําดับ และ 
4) ความพึงพอใจดานรูปแบบของบรรจุภัณฑโดยรวม อยู
ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมี
ความพึงพอใจตอรูปแบบบรรจุภัณฑมีความเรียบงายมี
การจัดองคประกอบกลมกลืน  อยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ ย  = 4.8) และบรรจุภัณฑสามารถนํา ไป ใช
ประโยชนได อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูบริโภค 

รายการ  ระดับ 
1. ดานการปกปอง 

1.1 ปองกันการสัมผัสกับ
ความช้ืนหรืออากาศ 

 

4.4 

 

 

มาก 

 

1.2 บรรจุภัณฑมี ค ว าม
พอ ดี กั บ ผ ลิ ตภัณฑ
ภายใน 

4.6 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
2. การใชงาน 

2.1 เปดบริโภคและเก็บ 

สินคาไดสะดวก 

 

4.3 

 

มาก 

2.2 ส า ม า ร ถ ต ร ว จ
พิจารณาสินคาภายใน 

บรรจุภัณฑได 

4.4 

 

มาก 

รวม 4.4 มาก 
3. ดานความสวยงาม 

3.1 บรรจุภัณฑมี ค ว าม
สวยงามและเหมาะสม
ในการบรรจุ 

 

4.4 

 

 

มาก 

3.2 สีสันและลวดลายมี
ความสวยงาม 

4.6 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
4. ดานรูปแบบ 

4.1 ประโยชนใชสอย 
 

4.0 

 

มาก 

4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑมี
ความเรียบงายมีการ
จัดองคประกอบ
กลมกลืน 

4.2 มาก 

รวม 4.1 มาก 

7. สรุป  
 การพัฒนาและออกแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ  
ตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยา
สารท อําเภอบานตาก จังหวัดตาก มีวัตถุประสงคในการ
ทําวิจัย คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑตามแนวทาง
เศรษฐกิจสรางสรรคสําหรับผลิตภัณฑกระยาสารท อําเภอ
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บานตาก จังหวัดตาก และ 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑกระยาสารท อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก ซึ่งการพัฒนาและออกแบบบรรจุ
ภัณฑ (packaging) เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยทําให
ธุรกิจการคาขายตาง ๆ ประสบความสําเร็จและถูกจัดให
เปนสวนหน่ึงของสวนประสมการตลาด (marketing mix) 

สมัยใหม บรรจุภัณฑเปนสิ่งจําเปนที่ตองไดรับการพัฒนา 
เพราะบรรจุภัณฑนอกจากมีหนาท่ีหลักในการปกปองและ
ขนสงสินคา ใหอยูในสภาพสมบูรณแลว บรรจุภัณฑยังมี
บทบาทหนาที่ดานการสื่อสารการตลาดในการแนะนําให
ขอมูล รวมถึงกระตุนจูงใจ ลูกคาใหตัดสินใจซื้อโดยบรรจุ
ภัณฑจัดเปนหน่ึงปจจัยที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ที่ไดใหทุนสนับสนุนในการดําเนินโครงการวิจัย
ภายใตโครงการการศึกษาเขิงบูรณาการระหวางการเรียนรู
ในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
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บทคัดยอ  
การศึกษาเร่ือง การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับชาแปรรูปจากสมุนไพรพื้นบาน มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนา

รูปแบบบรรจุภัณฑและฉลากของชาแปรรูปจากสมุนไพรพ้ืนบาน 2) เพ่ือขยายชองทางการตลาดผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน มี
ขอบเขตการศึกษาผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบานของเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย โดยการลงพ้ืนที่
สํารวจ วิเคราะหขอมูล จัดอบรม ออกแบบ ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีสวนรวม เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา และการ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานวิจัยทั้งกอนและหลัง ผลการศึกษาวิจัยพบวา บรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน บรรจุ
ในถุงกระดาษแบบมีซิปล็อคซึ่งไมสามารถปองกันความช้ืนไดหากตองเก็บรักษาเปนเวลานาน หรือลูกคารับประทานไมหมด รูปแบบ
ของบรรจุภัณฑยังไมนาสนใจ เน่ืองจากมีลักษณะเหมือนกันกับคูแขงขันระดับเดียวกันตามทองตลาด สีสันยังไมโดดเดน ขาดความ
เปนเอกลักษณ ฉลากยังไมนาสนใจเปนการพิมพดวยกระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกนํ้าหรือความช้ืนสีจะเลอะเทอะไดงาย จาก
การวิเคราะหขอมูลบรรจุภัณฑเบื้องตน พบวา อลูมิเนียมมีสมบัติที่เหมาะสําหรับบรรจุภัณฑประเภทชาสมุนไพร มีนํ้าหนักเบา 
แข็งแรงทนทาน ปองกันการซึมผานของไอนํ้า กาซ และแสงไดดีสามารถนํากลับมารีไซเคิลใหมได สะดวกตอการจัดเก็บ การจัดสง 
และการเคลื่อนยาย การออกแบบฉลากสินคาใหมีความโดดเดน แตกตางจากคูแขงขันรายอ่ืน ๆ ใชเปนสื่อเผยแพรโฆษณา ชวย
ดึงดูดความสนใจ สรางความภูมิใจในการซื้อ มีเอกลักษณ สรางมูลคาเพ่ิม ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานสามารถแขงขันในเชิง
ธุรกิจ และการขยายชองทางการตลาดสามารถเพ่ิมจํานวนรานคาขยายจากการจําหนายผานหนารานไทยเฮิรบ เเอทเชียงราย 
อําเภอเชียงของ สูรานคาปลีกสมัยใหม รานขายของฝาก รานจําหนายผลิตภัณฑชา รานจําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพ และกา รขาย
ผานชองทางออนไลนตาง ๆ  
คําสําคัญ :  เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย, การพัฒนาบรรจุภัณฑ, ผลิตภณัฑชาสมุนไพรพื้นบาน 
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Abstract  
This study aims to develop the package and to expand the marketing place of herbal tea product, by 

Samakee Community Enterprise in Chiang Rai. The guideline of marketing plan is a result from surveying, 

analyzing data, organizing a seminar, and designing by collaboration of community to find new solution. The 

data is from pre and post - test. The result showed that the traditional packaging is a zip lock paper bag 

without moisture protection in long term, and is unattractive by color inkjet printing, that is compared with 

other herbal tea products in tea market. From analyzing data promotes that aluminum can be a qualified 

package for herbal tea. The new package is designed and packed in thin aluminum can to protect the 

moisture and keep dry, especially; it can reuse and be convenient in delivering to the customers. Additionally, 

designing the notable label can be used for advertising and it is different from other herbal tea products as 

marketing competitor. From the result, new packaging collection of Community Enterprise can place on Thai 

Herb at Chiang Rai, Chiang Khong, and expand the marketing place into new retail shops, souvenir shops, tea 

shops, healthy shops, and online shops, respectively. 
Keywords : Chiang Rai Harmony of Herb (H.O.H), Packaging Development, Herbal Tea Product 

 

 

1. บทนํา 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ไดทําใหเกิดการรวมกลุมของชุมชนในลักษณะที่
เรียกวา เศรษฐกิจชุมชน โดยมีรากฐานจากเศรษฐกิจทองถ่ิน 
เปนการสรางงาน สรางอาชีพของคนในชุมชน โดยไดรับการ
สนับสนุนแนวคิดการดําเนินงานภายใตวิสาหกิจชุมชน หาก
ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่ นคง มี เป าหมาย
ขับเคลื่อนไปสูการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การมีสวนรวม
ของประชาชน การรวมกันบริหารจัดการใหวิสาหกิจชุมชน
เขมแข็ง และย่ังยืน แตเน่ืองดวยในความเปนจริงวิสาหกิจ
ชุมชนยังเกิดปญหาในการพัฒนาและบริหารจัดการให
เขมแข็งและพ่ึงพาตนเองได หน่ึงในปญหาหลักที่มักพบใน
วิสาหกิจ ชุมชนที่ผลิตสินคาออกสูตลาด น่ันคือปญหา
ทางดานการตลาดน่ันเอง กลาวคือถึงแมวิสาหกิจชุมชนจะมี
ทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ิน แตยังขาดองคความรู
สมัยใหม เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา การสราง
ความแตกตางในทองตลาด การคิดอยางสรางสรรค การ 

 

 

เขาถึงตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภค และ
สินคาสามารถขายไดโดยเปนที่ยอมรับของตลาด 

สอดคลองกันกับในปจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงจากสังคม
เกษตรกรรมไปสูสังคมอุตสาหกรรม การใชชีวิตของคนจึง
เปลี่ยนแปลงไปทั้งในแงของการใชแรงงานทํางานเปลี่ยนมา
ใชสมองน่ังโตะในการทํางานมากข้ึน และการใชชีวิตที่เรงรีบ
ทําให เกิดความเครียด ขาดการออกกําลังกาย ขาดการ
รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ ไมสนใจตอสุขภาพของตัวเอง
ทําใหเกิดโรคตาง ๆ เชน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอด
เลือดในสมอง ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง และคนสวนมาก
มักจะใชวิธีในการรักษาทางการแพทยแผนปจจุบัน โดย
รับประทานยาตามท่ีแพทยสั่ง หรือใชสารเคมีในการรักษาซึ่ง
มีผลดีแตสงผลขางเคียงตอรางกาย เชน การสะสมอยูใน
รางกาย ในขณะท่ีบางโรคสามารถปองกันหรือลดการเกิด
โรคไดโดยการใชพืชสมุนไพรซึ่งเปนท่ีรูจักของคนไทยมาชา
นาน 
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เครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัด
เชียงราย เปนวิสาหกิจชุมชนอีกกลุมหน่ึงในจังหวัดเชียงราย 
ที่มีความสนใจและกําลังดําเนินการเพ่ิมสายการผลิตเกี่ยวกับ
การแปรรูปผลิตภัณฑชาสมุนไพร เน่ืองดวยมีทรัพยากร และ
ภูมิปญญาที่มีคุณคา แตเน่ืองจากผลิตมาแลวยังไมเปนที่
ยอมรับของตลาด และยังขาดความรูเก่ียวกับความตองการที่
แทจริงของผูบริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและ
บรรจุภัณฑที่โดดเดน การต้ังราคาท่ีลูกคาสามารถซื้อได การ
มีชองทางจําหนายที่สะดวกใหกับผูบริโภค และการสื่อสาร
หรือประชาสัมพันธเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการ
สินคา  

ดังน้ันคณะผูวิจัย จึงตระหนักถึงความสําคัญของ
ปญหาขางตน โดยมีแนวคิดในการหาแนวทางและถายทอด
องคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาดานการออกแบบบรรจุภัณฑ
และการวางแผนการตลาดผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน 
เพ่ือชวยให วิสาหกิจชุมชนสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทาง
การตลาด ผลิตภัณฑมีคุณภาพไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับ
ของตลาด และเพ่ือใหสมาชิกทุกคนมีรายได สามารถพ่ึงพา
ตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป 

2. วัตถุประสงค  
         2.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑและฉลากของ
ผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน 

         2.2 เพ่ือเปนการขยายชองทางการตลาด ให
ผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอขายโดย
ธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการของ
ลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสไดและ
สัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตราสินคา 
บริการ ช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา 
บริการสถานที่ บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอลคเกอร 
และ สแตนตัน. 2001: 9) ผลิตภัณฑที่ เสนอขายอาจจะมี

ตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา 
บริการ ความคิด สถานที่ องคกรหรือบุคคลผลิตภัณฑตองมี
อรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของ
ลูกคา จึงจะมีผลทําใหผลิตภัณฑสามารถขายไดการกําหนด
กลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึงปจจัยตอไปน้ี 

1.1 ความแตกต างของผลิตภัณฑ  (Product 

Differentition) และ (หรือ) ความแตกตางทางการแขงขัน 
(Competitive Differentiation) 

1.2 องคประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ 
(Product Component) เชน ประโยชนพ้ืนฐานรูปลักษณ 
คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา ฯลฯ 

  1.3 การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ  (Product 

Positioning) เปนการออกแบบผลิตภัณ ฑ  เพ่ื อแสดง
ตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาในจิตใจของลูกคาเปาหมาย 

1.4 ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ( Product 

Development) เพ่ื อ ให ผลิ ตภัณฑ มี ลั กษณ ะใหมและ
ปรับปรุงให ดีข้ึน (New and Improved) ซึ่งตองคํานึงถึง
ความสามารถในการตอบสนองความตองการของลูกคาไดดี 

1.5 กล ยุทธ เกี่ ยวกับส วนประสมผลิตภัณ ฑ 
(Product Mix) และสายผลิตภัณฑ (Product Line) เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง  และ
ครบถวน 

  แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการบรรจุภัณฑ  
 ความหมายของ "การบรรจุภัณฑ" (Packaging) 

คือ กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนตลอดกระบวนการตลาดในการ
ใชวัสดุมาสรรสรางภาชนะบรรจุหีบหอใหกับผลิตภัณฑ
เพ่ือใหเกิดความสะดวกในการใชสอย รักษาคุณภาพ การ
ขนสง และเพ่ือการสื่อสารตาง ๆ บรรจุภัณฑ คือ สิ่งที่หอหุม
หรือบรรจุ รวมทั้งภาชนะท่ีใชเพ่ือการขนสงผลิตภัณฑจาก
แหลงผูผลิตไปยังแหลงผูบริโภคหรือแหลงใชประโยชน เพ่ือ
วัตถุประสงคเบื้องตนในการปองกันและรักษาผลิตภัณฑให
คงสภาพ ตลอดจนคุณภาพใหใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตมาก
ที่สุด สรุปไดวาบรรจุภัณฑเปนหนวยรูปแบบวัตถุภายนอกที่
ทําหนาท่ีปกปองคุมครอง หรือหอหุมผลิตภัณฑภายในให
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ปลอดภั ย  สะดวกต อก ารขนส ง เอื้ อ อ าน วย ให เกิ ด
ผลประโยชนในทางการคาและการบริโภค 

 ประเภทของบรรจุภัณฑ  
 ประเภทของบรรจุภัณฑสามารถแบงไดหลายวิธี
ตามหลักเกณฑตาง ๆ ดังน้ี  

1. ประเภทบรรจุภัณฑแบงตามวิธีบรรจุและ
วิธีการขนถาย สามารถแบงได 3 ประเภท  

   1.1 บ รรจุ ภั ณ ฑ เฉพ าะห น วย  (Individual 

Package) คือ บรรจุภัณฑที่สัมผัสอยูกับผลิตภัณฑช้ันแรก 

เป นสิ่ ง ท่ี บ รรจุ ผลิ ตภัณ ฑ เอา ไว เฉพ าะหน วย  โดยมี
วัตถุประสงค ข้ันแรกคือ  เพ่ิมคุณคาในเชิงพาณิชย  (To 

Increase Commercial Value) เช น  ก ารกํ า ห น ด ให มี
ลักษณะพิเศษเฉพาะหรือทําใหมีรูปรางที่เหมาะแกการจับถือ 

และอํานวยความสะดวกตอการใชผลิตภัณฑภายใน พรอม
ทั้งทําหนาท่ีใหความปกปองแกผลิตภัณฑโดยตรงอีกดวย 

   1.2 บรรจุ ภัณ ฑ ช้ัน ใน  (Inner Package) คื อ 

บรรจุภัณฑที่อยูถัดออกมาเปนช้ันที่สอง มีหนาที่รวบรวม
บรรจุภัณฑข้ันแรกเขาไวดวยกันเปนชุด ในการจําหนายรวม
ต้ังแต 2 – 24 ช้ินข้ึนไป โดยมีวัตถุประสงคข้ันแรก คือ การ
ปองกันรักษาผลิตภัณฑจากนา ความช้ืน ความรอน แสง 
แรงกระทบกระเทือน และอํานวยความสะดวกแกการขาย
ปลีกยอย     

1.3 บรรจุภัณฑ ช้ันนอกสุด (Out Package) คือ 

บรรจุภัณฑที่เปนหนวยรวมขนาดใหญที่ใชในการขนสง โดย
ปกติแลวผูซื้อจะไมไดเห็นบรรจุภัณฑประเภทน้ีมากนัก 

เน่ืองจากทําหนาที่ปองกันผลิตภัณฑในระหวางการขนสง
เทาน้ัน ลักษณะของบรรจุภัณฑประเภทน้ี ไดแก หีบ ไม ลัง 
กลองกระดาษขนาดใหญที่บรรจุสินคาไวภายใน ภายนอกจะ
บอกเพียงขอมูลที่จําเปนตอการขนสงเทาน้ัน เชน รหัสสินคา
(Code) เลขที่ (Number) ตราสินคาสถานที่สง เปนตน 

2. การแบงประเภทบรรจุภัณฑตามวัตถุประสงค
ของการใช  บรรจุภัณฑ เพ่ือการขายปลีก  (Consumer 

Package) เปนบรรจุภัณฑที่ผูบริโภคซ้ือไปใชไป อาจมีช้ัน
เดียวหรือหลายช้ันก็ได ซึ่งอาจเปน Primary Package หรือ 

Secondary Package ก็ ได  บรรจุภั ณ ฑ เพ่ื อก ารขนส ง 
(Shipping หรือ Transportation Package) เปนบรรจุภัณฑที่ ใช
รองรับหรือหอหุมบรรจุภัณฑข้ันทุติยภูมิ ทําหนาที่รวบรวม
เอาบรรจุภัณฑขายปลีกเขาดวยกันใหเปนหนวยใหญ เพ่ือ
ความปลอดภัยและความสะดวกในการเก็บรักษา และการ
ขนสง เชน กลองกระดาษลูกฟูกที่ใชบรรจุยาสีฟน กลองละ 
3 โหล  

 3. การแบงบรรจุภัณฑตามความคงรูป  

     3.1 บรรจุภัณฑประเภทรูปทรงแข็งตัว (Rigid 

Forms) ไดแก โลหะ (Metal) เค ร่ืองแกว (Glass Ware) 

เซรามิค (Ceramic) พลาสติกจําพวก thermosetting ขวด
พลาสติก สวนมากเปนพลาสติกฉีด เคร่ืองปนดินเผา ไม 
และโลหะ มีคุณสมบัติแข็งแกรงทนทานเอ้ืออํานวยตอการใช
งาน และปองกันผลิตภัณฑจากสภาพแวดลอมภายนอกไดดี  

    3.2 บรรจุภัณฑป ระเภท รูปทรงกึ่ งแ ข็งตัว 
(Semi rigid Forms) ไดแก บรรจุภัณฑที่ทาจากพลาสติก
ออน กระดาษแข็งและอลูมิเนียมบาง คุณสมบัติทั้งดานราคา 
นํ้าหนักและการปองกันผลิตภัณฑจะอยูในระดับปานกลาง  
     3.3 บ รรจุ ภั ณ ฑ ป ระ เภท รูปท รงยืดห ยุ น 

(Flexible Forms) ไดแก บรรจุภัณฑที่ทาจากวัสดุออนตัว มี
ลักษณะเปนแผนบาง ไดรับความนิยมสูงมากเน่ืองจากมี
ราคาถูก นาหนักนอย มีรูปแบบและโครงสรางมากมาย  

 4. แบงตามวัสดุบรรจุภัณฑที่ใช การจัดแบงและ
เรียกช่ือบรรจุภัณฑในทัศนะของผูออกแบบ  ผูผลิต หรือ
นักการตลาดจะแตกตางกันออกไป  บรรจุภัณฑแตละ
ประเภทต้ังอยูภายใตวัตถุประสงคหลักใหญ (Objective of 

Package) ที่ คล ายกันคื อ  เพ่ื อป องกันผลิตภัณ ฑ  (To 

Protect Products) เ พ่ื อ จํ า ห น า ย ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  (To 

Distribute Products) เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธผลิตภัณฑ 
(To Promote Products) (จักรพันธุ พันธพฤกษ. 2550) 

หนาที่ของบรรจุภัณฑ 
หนาท่ีของบรรจุภัณฑแบงออกไดเปนหนาท่ีหลัก 

และหนาที่รอง 
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หนาท่ีหลัก  บรรจุภัณฑมิไดทําหนาที่บรรจุและ
ปองกันการเสื่อมเสียของอาหารเทาน้ัน ผูผลิต ผูขนสง ผูจัด
จําหนาย ผูบริโภค และผูกําจัดภาชนะหลังการใชงานทุกคน
เหลาน้ีจะเปนผูกําหนดหนาที่ของภาชนะบรรจุอาหารเพ่ือใหได
ความสมบูรณมากที่สุด หนาท่ีหลักของภาชนะบรรจุภัณฑ
อาหารในปจจุบันสามารถแบงไดเปน 5 ประการ ดังน้ีคือ 

1. บรรจุผลิตภัณฑ  (Containment) ภาชนะบรรจุ
ตองสามารถบรรจุ หอหุม และรวบรวมผลิตภัณฑไวดวยกันเพ่ือ
ความสะดวกและรวดเร็วในการขนยาย การเก็บรักษา และการ
จัดการ 

2. ถนอมรักษาและคุมครองผลิตภัณฑ (Preservation 

and Protection) ภาชนะบรรจุจะตองชวยถนอมรักษาคุณภาพ
ของอาหารไดต้ังแตการผลิตจนถึงการบริโภค คุณภาพในที่ น้ี
หมายถึงคุณภาพทางประสาทสัมผัส ไดแก สี กลิ่น รส และเน้ือ
สัมผัส คุณภาพทางโภชนาการและคุณภาพดานความสะอาดและ
ปลอดภัย ภาชนะบรรจุภัณฑจะตองสามารถคุมครองผลิตภัณฑ
จากปจจัยภายนอกที่เปนสาเหตุของการเสื่อมเสียคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ปจจัยภายนอกเหลาน้ีจะแตกตางกันออกไปตาม
ลักษณะการเสื่อมเสียและคุณภาพของผลิตภัณฑที่สําคัญ ไดแก 
กาซออกซิเจน ไอนํ้า แสง ความรอน จุลินทรีย และแรงกระทํา
จากภายนอก 

3. การอํานวยความสะดวก (Convenience) ภาชนะ
บรรจุตองใหความสะดวกตอผูบริโภคในการนําผลิตภัณฑน้ันมา
ใช ปจจุบันหนาที่น้ีครอบคลุมไปถึงความสะดวกของผูผลิต ผู
ขนสง และผูจัดจําหนายดวย ตัวอยางเชน กระปองนํ้าอัดลมใช
ฝาแบบดึงหวงเปด เปนการอํานวยความสะดวกแกผูบริโภค 
กระปองต้ังไดอํานวยความสะดวกใหผูจําหนายปลีก ทําใหการ
จัดเรียงในรานคาใชพ้ืนที่นอยลง และเดนสะดุดตาผูบริโภคมาก
ข้ึน 

4. สื่ อสารและให ข อมู ล  (Communication and 

Information) 

ภาชนะบรรจุภัณฑตองทําหนาที่เปนสื่อสําหรับใหขอมูลที่
เกี่ยวของกับผลิตภัณฑแกผูบริโภคซึ่งอาจทําโดยการพิมพ

ขอความโดยตรงบนภาชนะบรรจุหรือใชฉลาก โดยทั่วไปขอมูลที่
ควรใหแกผูบริโภค 

4.1 ช่ือทางการคา ชนิดของผลิตภัณฑ และวิธีการ
ผลิต 

4.2 สวนประกอบ 

4.3 ปริมาณหรือนํ้าหนักสุทธิ 
4.4 วันที่ผลิต/วันหมดอายุ 

4.5 วิธีเก็บรักษา การใช และสรรพคุณ (ถามี) 
4.6 ขอควรระวังในการใช 
4.7 ช่ือ – ที่อยูของผูผลิต หรือผูบรรจุ หรือผูแทน

จําหนาย (กรณีสินคานําเขา) 
4.8 แหลงที่มาของวัตถุดิบ (เฉพาะผลิตภัณฑบาง

ประเภท) เชน ซีอิ้ว ตองระบุบนสลากวา ใชถ่ัวเหลืองจากแหลง
ผลิตใด หรือเปนประเภทตัดตอพันธุกรรมหรือไม  

5. เหมาะสมกับเคร่ืองจักร (Mach inability)  

ในปจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตแทบทุกสาขาอาศัยเคร่ืองจักร
มากกวาแรงงานคนเพ่ือผลิตสินคาใหมีมาตรฐานเดียวกัน และ
กําลังการผลิตสูง ภาชนะบรรจุตองสามารถตอบสนองการทํางาน
ของเคร่ืองจักรไดดี ไมควรมีการหยุดเคร่ืองจักรเพ่ือเตรียม
ภาชนะ หรือแยกผลิตภัณฑซึ่ งบรรจุเรียบรอยแลวออกไป 

ภาชนะบรรจุควรออกแบบใหสอดคลองกับการทํางานของเคร่ือง
สามารถเปดปดไดโดยอัตโนมัติ การเรียงหรือรวบรวมเปนหนวย
ใหญ เชน เพ่ือการขนสงตองสามารถกระทําไดดวยเคร่ืองจักร 
เปนการลดแรงงานคนและเพ่ิมกําลังการผลิต  

หนาที่รอง ภาชนะบรรจุนอกจากจะทําหนาที่หลักทั้ง 
5 ประการที่กลาวมาแลว ยังตองชวยทําหนาท่ีอื่นไดอีก ทั้งน้ี
ข้ึนอยูกับชนิดของผลิตภัณฑและความตองการของผูบริโภค 

ไดแก  
1. ดึงดูดใจผูบริโภค (Motivation)  

หนาที่น้ีมีความสําคัญมากในทางการตลาดเพ่ือเปนสิ่งจูงใจตอ
ผูบริโภคใหตัดสินใจซ้ือสินคาน้ัน ธุรกิจการคาในปจจุบันเปน
ระบบการบริการตนเอง (Self - Service) บรรจุภัณฑจะเปนสิ่ง
แรกที่ผูบริโภคมองเห็น หรือเปนสิ่งที่เชิญชวนใหผูบริโภคเขามา
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พิจารณาเลือกใกลชิดข้ึนจนกระท่ังตัดสินใจซื้อ เราจึงเรียกวา 
นักขายใบ (Silent Salesman)  

2. แสดงเอกลักษณของผลิตภัณฑ (Identity)  

บรรจุภัณฑควรมีลักษณะเดนที่ทําใหผูบริโภคจดจําผลิตภัณฑ
ไดดีและเมื่อนําไปวางเรียงรวมกับผลิตภัณฑของคูแขงขัน 

ผูบริโภคจะสามารถแยกผลิตภัณฑของเราได  
3. ทนทานตอกระบวนการผลิต (Processibility)  

ผลิตภัณฑอาหารบางประเภทตองบรรจุใหเรียบรอยกอนนําไป
ผานกระบวนการแปรรูปซึ่งจะใชสภาวะการแปรรูปที่แตกตางกัน
ตามชนิดของอาหาร วัสดุบรรจุและภาชนะบรรจุจะตองสามารถ
ทนทานตอสภาวะที่ใชในการแปรรูปอาหารน้ันดวย เชน การใช
ไอนํ้าแรงดันสูงเพ่ือฆาเช้ือจุลินทรียในปลาทูนาบรรจุ Retort 

pouch วัสดุบรรจุที่เลือกใชตองสามารถทนทานตอความรอนที่
อุณหภูมิสูงไดถึง 135 องศาเซลเซียส 

4. ปองกันการปลอมปนผลิตภัณฑ (Tamperproof) 

โดยท่ัวไปการปองกันการปลอมปนผลิตภัณฑจะเปนหนาที่ของ
อุปกรณตาง ๆ ท่ี ใชปดภาชนะบรรจุ อุปกรณ เหลาน้ีจะมี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปเม่ือมีการเปดภาชนะบรรจุคร้ังแรก ซึ่ง
ผูบริโภคสามารถสังเกตไดงาย เชน ฝาขวดเคร่ืองด่ืมที่มีวงแหวน
ดานลางของตัวฝา 

5. ปองกันการลักขโมยผลิตภัณฑ (Pilferproof) 

หน าที่ น้ี มีความสําคัญสํ าหรับผลิภัณฑที่ มี ราคาสูงหรือ
ผลิตภัณฑของผูประกอบการ ที่ตองการรักษาช่ือเสียง ทั้งดาน
มาตรฐานคุณภาพและปริมาณของสินคาที่สงใหผูบริโภค 
ตัวอยางเชน เขงไมไผบรรจุลําไยหรือลิ้นจี่จะไมสามารถปองกัน
การลักขโมยไดเน่ืองจากคนสามารถหยิบไมออกจากเขงแลวปด
ไวให เหมือนเดิมได หรือดึงผานรูเขงมาได โดยผูบริโภคไม
สามารถสังเกตพบความผิดปกติของภาชนะบรรจุได ปจจุบันจึง
นิยมใชกลองกระดาษลูกฟูกแทนเขง 
 

แนวคิดและทฤษีเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อ 

นักการตลาดตองทําความเขาใจในกระบวนการ 
ตัดสินใจซื้อและผูที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
ตองรูวาใครเปนผูทําหนาที่ตัดสินใจซื้อ และข้ันตอนของ

กระบวนการตัดสินใจซื้อเปนอยางไร (สุ วิมล แมนจริง. 
2546 : 151-154) 

2.1 การรับรูถึงความตองการ (Need Recognition) 

หรือการรับรูปญหา 
จุดเร่ิมตนของกระบวนการตัดสินใจซื้อคือ การที่

ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาหรือการถูกกระตุนใหเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคน้ันอาจเปนสิ่ง
กระตุนจากภายในรางกายของผูริโภคหรือนักการตลาดเปน
ผูสรางสิ่งกระตุนทางการตลาดใหผูบริโภคเกิดความตองการ
ข้ึนมาได ดังน้ันนักการตลาดจะตองรูถึงการใชตัวกระตุนให
ผูบริโภคเกิดความตองการ ในบางคร้ังความตองการที่ไดรับ
การกระตุนอาจจะคงอยูเปนเวลานาน  

2.2 การคนหาขอมูล (lnformation Search) 

เมื่อผูบ ริโภคเกิดความตองการแลวก็จะมีการ
แสวงหาขอมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับประเภท
ของสินคา ราคาสินคา สถานที่จัดจําหนาย และขอเสนอ
พิเศษตาง ๆ เกี่ยวกับสินคาที่ตองการหลาย ๆ ย่ีหอ นักการ
ตลาดจะตองสนใจถึงแหลงขอมูลตาง ๆ และอิทธิพลของ
แหลงขอมูลที่ จะมีผลตอการตัดสินใจซื้ อของผูบ ริโภค 
แหลงขอมูลของผูริโภคแบงเปน 4 กลุม ไดแก เพ่ือนสนิท 
ครอบครัว ซึ่งเปนแหลงท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคมากที่สุด 
แหลงการคา ไดแก โฆษณาตาง ๆ แหลงสาธารณะ ไดแก 
สื่อมวลชนตาง ๆ  

2.3 การประเมินผลทางเลือก  (Evaluation of 

Alternative) 

เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารก็นํามาประเมิน
ทางเลือก โดยกําหนดความตองการของตนเองข้ึนแลว
พิจารณาลักษณะของผลิตภัณฑนํามาเปรียบเทียบกันโดย
เลือกสินคาท่ีตรงกับความตองการมากท่ีสุด 

2.4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision)     

เมื่อผานข้ันตอนของการประเมินทางเลือกแลว
ผูบริโภคจะไดสินคาที่ตรงกับความตองการมากที่สุดและจะ
เกิดความตองการท่ีจะซ้ือ แตอยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาที่
จะตองการซื้อจริง ๆ อาจจะมีปจจัยอื่นที่เกี่ยวของเขามา
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กระทบอีกก็ได เชน ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยทางดาน
สถานการณที่เกี่ยวของกับการซื้อ ดังน้ันเมื่อผูบริโภคมีความ
ต้ังใจท่ีจะซื้อแลวแตก็อาจจะไมเกิดการซื้อข้ึนจริง ๆ ก็เปนได 

2.5 พฤติกรรมหลั งการซื้ อ  (Post Purchase) 

หลังจากที่ผูบริโภคไดซื้อสินคาไปแลวน้ัน ถา  

เกิดความพึงพอใจก็จะกลับมาซื้อสินคาน้ัน ๆ อีก แตถาหาก
ผูซื้อไมเกิดความพึงพอใจก็อาจจะไมซื้อสินคาน้ัน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
มัทธนี   ปราโมทย เมื อง  และคณะ  (2559 : 

บทคัดยอ ) ศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเพ่ือการพัฒนา     
บรรจุภัณฑรวมสมัยในการเพ่ิมยอดจําหนายสินคาแกชุมชน
จากผลผลิตคงเหลือทางการเกษตร กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปผลผลิต อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ผล
การศึกษาพบวา 1) ดานโครงสรางบรรจุภัณฑสามารถหาซ้ือ
ไดในทองตลาด โดยพิจารณาตามลักษณะการใชงานที่
เหมาะสมเพ่ือใหสอดคลองกับการลดตนทุนที่ไมสูงมากนัก
แตสามารถใชงานไดดี โดยกลองบรรจุภัณฑจะมีรูปทรง
สี่เหลี่ยมงายตอการจัดวางซอนทับกัน ทําใหไมเปลืองพ้ืนที่
ในการจัดวางสินค าสําห รับการจัดจําหนาย  โดยวัส ดุ      
บรรจุภัณฑของผลผลิตแปรรูปจากกลวยนํ้าวา ทั้ง 4 อยาง 
ไดแก กลวยอบมวน กลวยตาก กลวยกวน และกลวยฉาบ 
จะเลือกวัสดุที่ใชเปนถุงฟอยลอลูมิเนียมแบบซิปล็อค มี
คุณสมบัติในการปองกันกาซ กลิ่น นํ้ามัน และแสงไดอยางดี
เย่ียม ทําใหสามารถปกปอง และถนอมผลิตภัณฑที่บรรจุอยู
ภายในไดยาวนาน ระบบการพิมพเปนระบบออฟเซต (Off 

Set Printing) เปนระบบการพิมพที่ใชกันมากท่ีสุด เพราะให
งานพิมพสวยงามมีความคลองตัวในการจัดอารตเวิรค เปน
การพิมพหลายสี มีความประณีต 2) ดานกราฟกบรรจุภัณฑ 
เปนการนําแนวความคิด รูปแบบที่ใชสีสันที่สดใส สวยงาม 
สะดุดตา โครงสรางสีหลักใชโทนสีเขียว สีเหลือง เพ่ือสื่อ ถึง
ผลผลิตที่ไดจากเกษตรธรรมชาติ ภาพประกอบเปนภาพถาย
เหมือนจริง ใชภาพตกแตงพ้ืนหลังใหสอดคลองกับเน้ือหา 

เร่ืองราวของผลิตภัณฑ และแสดงจุดเดนเอกลักษณของ
กลุม/ชุมชน  

สุนทรี  จันทะขาว (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย
เร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูปของ
กลุมสตรีแปรรูปทางการเกษตร หมูที่ 5 ตําบลหนองตูม 
อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ผลการวิจัยพบวา ดาน
บรรจุภัณฑควรมีบรรจุภัณฑที่สามารถสงเสริมภาพลักษณ
และสามารถปกปองสินคาไดเปนอยางดีและเปนการเปด
ตลาดใหมสําหรับผลิตภัณฑและสามารถสรางภาพลักษณ
และจุดเดนเพ่ือใหเกิดความแปลกใหมและสามารถดึงดูด
ผูบริโภคได  ดานกราฟฟกควรมีที่มาที่ ไปและสงเสริม
ภาพลักษณและความเปนเอกลักษณโดยการสรางความโดด
เดนในการใชสีห รือลวดลายในการออกแบบโดยเลือก
ภาพลักษณเร่ืองราวความเปนตัวตนของผลิตภัณฑเพ่ือสราง
ความเปนเอกภาพและจุดเดนของตัวบรรจุภัณฑ  การ
ออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑกลวยแปรรูปของกลุมสตรี
แปรรูปทางการเกษตรหมูที่  5 ตําบลหนองตูม  อําเภอ        
กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย เปนการออกแบบโดยใชแนวคิด
ของการออกแบบคือ “Party health” เพ่ือตองการสื่อถึง
การดูแลและใสใจสุขภาพจากความรูสึกตางๆ ที่อยูในตัว
ผลิตภัณฑทั้งดานรูปลักษณของผลิตภัณฑ รสชาติ คุณคา
ทางอาหาร และรูปลักษณของบรรจุภัณฑจึงนํามาเปน
แนวทางในการออกแบบ 

สุจิตรา  วรรณนิยม (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาวิจัย
เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางการตลาดในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในเขตจังหวัด
ชุมพร พบวา รอยละ 95 ในปจจัยสวนบุคคลดานอายุ มี
ความสัมพันธกับการรูจักผลิตภัณฑ การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ 
การสงเสริมการตลาด และความคิดเห็นที่จะจําหนาย และ
ผูบริโภคที่มีอายุ เพศ อาชีพ รายได และภูมิลําเนาตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองการจําหนายท้ังสวนบุคคล และผูบริโภคในดานอายุ
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เพศ อาชีพ รายได ไดใหความสําคัญของปจจัยทางตลาดทั้ง 4 ดานตามจําแนก 

 

 

 

 

 

4. วิธีการวิจัย  
ตาราง 1 แสดงวิธีดําเนินการวิจัย 

กิจกรรม วัตถุประสงค 
1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการสํารวจสถานที่ ประเมิน
ศักยภาพ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ 

เพ่ือศึกษาขอมูล ทําการสํารวจ และประเมินศักยภาพผลิตภัณฑชา
สมุนไพรพ้ืนบานของเครือขายวิสหกิจชุมชน โดยวิเคราะห SWOT 

สําหรับผลิตภัณฑที่ทําการแปรรูป 

 
2. เตรียมการ และจัดอบรมการถายทอดเทคโนโลยีการ
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชา
สมุนไพรพ้ืนบาน  

1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดการอบรมแกสมาชิกเครือขายฯ 

2. เพ่ือถายทอดองคความรูในการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑ โดยผูเช่ียวชาญ 
3. เพ่ือใหสมาชิกกลุมมีความรูความเขาใจในการออกแบบฉลากและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน และสามารถรวมกัน
คิด รวมกันแสดงความคิดเห็น 

 
3. คณะวิจัยรวมกับเครือขายวิสาหกิจชุมชน ฯ 
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชา
สมุนไพรพ้ืนบาน 

 

เพ่ือรวมกันเสนอความคิดเห็นในการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ
ที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน 

4. ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีสวนรวมในการวิเคราะหผล
การดําเนินงานที่เกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑตอไป 

 

เพ่ือรวมกันถอดบทเรียนจากการดําเนินโครงการ ปญหา/อุปสรรค 
ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  

 5. วางแผนขยายชองทางการตลาด  

เพ่ือรวมกันระดมสมอง และนําเสนอทางเลือกในการเพ่ิมชองทาง
การตลาด และขยายฐานลูกคา 
 

6. สรุปผลการศึกษา เปรียบเทียบผลการดําเนิน
โครงการกอน และหลังการพัฒนา 

เพ่ือสรุปผลการดําเนินโครงการใหเปนไปตามวัตถุประสงคการวิจัยที่
ไดต้ังเอาไว 
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กระบวนการการดําเนินงาน 

1. ศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน โดยการสํารวจสถานที่ 
ประเมินศักยภาพ วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรคของเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ 

 
 

ภาพประกอบ 1 วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและ
อุปสรรคของผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบานที่ตองการพัฒนา 
 

2. การเตรียมการ และจัดอบรมการถายทอด
เทคโนโลยีการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
ชาสมุนไพรพ้ืนบาน 

     
 

ภาพประกอบ 2 การจัดอบรมความรูดานบรรจุภัณฑ 
 

 

 

 

 

 

3. คณะวิจัยรวมกับเครือขายวิสาหกิจชุมชนฯ
ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชาสมุนไพร
พ้ืนบาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 ออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ชาสมุนไพรพ้ืนบาน 

4. ถอดบท เรียนโดยชุมชนมีส วนรวมในการ
วิเคราะหผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 ถอดบทเรียนโดยชุมชนมีสวนรวม 
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5. การวางแผนขยายชองทางการตลาด 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 รวมกันระดมความคิดเก่ียวกับการวางแผน
ขยายชองทางการตลาด 

 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคของผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน  เค รือขาย
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 

จุดแข็ง (Strength = S) 

1. มีการรวมกลุมเปนวิสาหกิจชุมชนที่เขมแข็ง 
2. วัตถุดิบปลูกในพ้ืนที่ของตนเอง 
3. มีสินคาท่ีพรอมสงตลอดเวลา 
4. การเกษตรอินทรีย ปลอดสารพิษ 100 % 

จุดออน (Weakness = W) 

1. บรรจุภัณฑยังไมดึงดูดความสนใจ  
2. ฉลากยังไมไดมาตรฐาน ไมกันนํ้า  
3. บรรจุภัณฑยังไมไดมาตรฐาน ในการเก็บรักษา

คุณภาพของสินคา 
4. ขาดสื่อประชาสัมพันธ  

โอกาส (Opportunity = O) 

1. คนในชุมชนมีความพรอมดานกําลังการผลิต 

2. มีตลาดรองรับ 

3. เครือขายวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิกครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ในจังหวัดเชียงราย 

 

 

อุปสรรค (Threat = T) 

 1. มีการแขงขันทั้งทางตรงและทางออมสูง 
 2. สินคาในทองตลาดสามารถลอกเลียนแบบไดงาย 

จากการที่คณะผู วิจัยรวมกับเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย ไดทําการประชุมและ
วิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑของกลุมแลวจึงไดเลือกผลิตภัณฑ
ที่จะนํามาเปนตนแบบของการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ 
ไดแก ชาสมุนไพรเจียวกูหลาน และ ชาสมุนไพรหญาหวาน 

เน่ืองจากผลิตภัณฑดังกลาวไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  

บรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑชาสมุนไพรพ้ืนบาน
ทุกชนิดของเครือขายฯ บรรจุในถุงกระดาษแบบมีซิปล็อคซ่ึง
ไมสามารถปองกันความช้ืนได  หากตองเก็บ รักษาเปน
เวลานาน หรือลูกคารับประทานไมหมด การจัดวางบนช้ัน
วางสินคาจัดวางเรียงไดยาก และเปลืองพ้ืนที่ รูปแบบของ
บรรจุภัณฑยังไมนาสนใจ เน่ืองจากมีลักษณะเหมือนกันกับคู
แขงขันระดับเดียวกันตามทองตลาด สีสันยังไมโดดเดน ขาด
ความเปนเอกลักษณ ฉลากยังไมนาสนใจเปนการพิมพดวย
กระดาษรูปแบบธรรมดา หากถูกนํ้าหรือความช้ืนสีจะเลอะ
เทอะ และกระดาษเปอยยุยไดงาย จากการวิเคราะหขอมูล
บรรจุภัณฑเบื้องตน พบวา อลูมิเนียมมีสมบัติที่เหมาะสม
สําหรับบรรจุภัณฑประเภทชาสมุนไพร จึงทําการออกแบบ
เปนกระปองโลหะชนิดอลูมิเนียมซ่ึงมีนํ้าหนักเบา มีความ
แข็งแรงทนทาน ปองกันการซึมผานของไอนํ้า กาซ และแสง
ไดดีสามารถนํากลับมารีไซเคิลใหมได สะดวกตอการจัดเก็บ
การจัดวางเรียง การจัดสง และการเคลื่อนยาย การออกแบบ
ฉลากสินคาใหมีความโดดเดน แตกตางจากคูแขงขันรายอื่น 
สามารถใชเปนสื่อเผยแพรโฆษณาไปในตัว ชวยดึงดูดความ
สนใจ สรางความภูมิใจในการซ้ือ การออกแบบมีเอกลักษณ  
สามารถนําไปตอยอดใหแกผลิตภัณฑชาสมุนไพรชนิดอื่น ๆ 
ของเครือขายฯ ได โดยอาจกําหนดรูปภาพประกอบและใช
สีสันใหแตกตางกันไปตามลักษณะเดนของสินคา สามารถ
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สรางมูลคาเพ่ิม ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐาน มีโอกาส
แขงขันในเชิงธุรกิจ และการขยายชองทางการตลาดสามารถ
เพ่ิมจํานวนรานคาขยายจากการจําหนายผานหนารานไทย
เฮิรบ เเอทเชียงราย อําเภอเชียงของ สูรานคาปลีกสมัยใหม 
รานขายของฝาก รานจําหนายผลิตภัณฑชา รานจําหนาย
สินคาเพ่ือสุขภาพ การออกราน การจัดบูธในงานแสดงสินคา  
ตาง ๆ ทั่วประเทศ และการขายผานชองทางออนไลนตาง ๆ  
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 การออกแบบฉลากดานหนาของบรรจุ
ภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 การออกแบบฉลากดานหลังของบรรจุภัณฑ 
ชาสมุนไพรเจียวกูหลาน 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 การออกแบบฉลากดานหนาของบรรจุ
ภัณฑชาสมุนไพรหญาหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 การออกแบบฉลากดานหลังของบรรจุภัณฑ
ชาสมุนไพรหญาหวาน 

 
(ก)                   (ข) 

ภาพประกอบ 10 บรรจุภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน 

(ก) ดานหนาของบรรจุภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน 

(ข) ดานหลังของบรรจุภัณฑชาสมุนไพรเจียวกูหลาน 
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(ก)                     (ข) 
ภาพประกอบ 11 บรรจุภัณฑชาสมุนไพรหญาหวาน 

(ก) ดานหนาของบรรจุภัณฑชาสมุนไพรหญาหวาน 

(ข) ดานหลังของบรรจุภัณฑชาสมุนไพรหญาหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

(ก) 
 

 

 

(ข) 
ภาพประกอบ 12 เปรียบเทียบกอนการพัฒนาและ 

หลังการพัฒนา 
(ก) บรรจุภัณฑกอนการพัฒนา 
(ข) บรรจุภัณฑหลังการพัฒนา 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ตัวอยางการขยายชองทางตลาดสูชองทาง
ตลาดออนไลนผานเพจ Facebook ของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 14 ตัวอยางการขยายชองทางตลาด การออก
ราน การจัดบูธงานแสดงสินคาตาง ๆ ของเครือขายวิสาหกิจ
ชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัดเชียงราย 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย   

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับชาแปรรูป
จากสมุนไพรพ้ืนบาน การออกแบบบรรจุภัณฑและฉลากของ
ผลิตภัณฑเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสามัคคีจังหวัด
เชียงราย เนนการปกปองคุมครองสินคาใหคงคุณภาพท่ีดี 
รูปแบบของบรรจุภัณฑแตกตางจากสินคาคูแขงขันในระดับ
เดียวกัน สีสันสวยงามดึงดูดความสนใจของผูบริโภค เหมาะ
กับการซ้ือรับประทาน และซื้อเปนของฝากที่มีเอกลักษณ
ของชุมชน ใชสีของสมุนไพรธรรมชาติเปนสื่อถึงสินคาเพ่ือ
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สุขภาพ รูปแบบของฉลากจะเปนสต๊ิกเกอรเคลือบกันนํ้า
สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ มัทธนี  ปราโมทยเมือง 
และคณะ (2559) พบวา กราฟกบรรจุภัณฑเปนการนํา
แนวความคิด รูปแบบท่ีใชสีสันที่สดใส สวยงาม สะดุดตา 
โครงสรางสีหลักใชโทนสีเขียว สีเหลือง เพ่ือสื่อถึงผลผลิตที่
ไดจากเกษตรธรรมชาติ ภาพประกอบเปนภาพถายเหมือน
จริง ใชภาพตกแตงพ้ืนหลังใหสอดคลองกับเน้ือหา เร่ืองราว
ของผลิตภัณฑ และแสดงจุดเดนเอกลักษณของกลุม/ชุมชน   
ในดานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ  ไดทําการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ โดยเปลี่ยนจากบรรจุเดิมที่เปนซอง
กระดาษที่ยังไมสามารถปกปองสินคาใหเก็บรักษาไดนาน ให
อยูในกระปองอลูมิเนียม โดยคัดเลือกตัวแทนผลิตภัณฑชา
สมุนไพรที่ไดรับการรับรองจากอย.  2 ชนิด คือ ชาเจียวกู
หลาน และชาหญาหวาน นํ้าหนักสุทธิ 40 กรัม ซึ่งเปนการ
ปรับกลยุทธการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมความสะดวก และ
เพ่ิมโอกาสทางการตลาดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ สุนทรี จันทะขาว (2549)  ไดกลาวไววาดานบรรจุภัณฑ
ควรมีบรรจุภัณฑที่สามารถสงเสริมภาพลักษณและสามารถ
ปกปองสินคาได เปนอยางดีและเปนการเปดตลาดใหม
สําหรับผลิตภัณฑและสามารถสรางภาพลักษณและจุดเดน
เพ่ือใหเกิดความแปลกใหมและสามารถดึงดูดผูบริโภคได  
ดานกราฟกควรมีที่มาท่ีไปและสงเสริมภาพลักษณและความ
เปนเอกลักษณโดยการสรางความโดดเดนในการใชสีหรือ
ลวดลายในการออกแบบโดยเลือกภาพลักษณเร่ืองราวความ
เปนตัวตนของผลิตภัณฑเพ่ือสรางความเปนเอกภาพและ
จุดเดนของตัวบรรจุภัณฑ  

จากการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑและฉลาก 
สงผลใหเกิดโอกาสทางการตลาดโดยเฉพาะอยางย่ิงดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยสามารถเพ่ิมชองทางการตลาด
เพ่ือขยายฐานลูกคาไดมากย่ิงข้ึน ไดแก รานคาปลีกสมัยใหม
รานขายของฝาก รานจําหนายผลิตภัณฑชา รานจําหนาย
สินคาเพ่ือสุขภาพ การออกรานจัดบูธในงานแสดงสินคา  
ตาง ๆ ท่ัวประเทศ และการขายผานชองทางออนไลนตาง ๆ  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุจิตรา วรรณนิยม (2551) 

ทําการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและปจจัยทางดาน
การตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย
เล็ บ มื อน างใน เขตจั งห วัด ชุมพ ร  พบว าผู บ ริ โภ ค ให
ความสําคัญกับปจจัยทางการตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
แปรรูปจากกลวยเล็บมือนางในระดับมาก  

7.  สรุป  
การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับชาแปรรูป

จากสมุนไพรพ้ืนบาน ของเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจังหวัดเชียงราย มีขอบเขตการวิจัยโดยการลงพื้นที่
สํารวจ วิเคราะหขอมูล จัดอบรม ออกแบบ ถอดบทเรียน
โดยชุมชนมีสวนรวม เพ่ือหาแนวทางในการวางแผนพัฒนา 
และการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานวิจัยทั้งกอนและหลัง 
ผลการศึกษาวิจัยพบวา บรรจุภัณฑเดิมของผลิตภัณฑชา
สมุนไพรพ้ืนบาน ยังไมสามารถปองกันความช้ืนไดหากตอง
เก็บรักษาเปนเวลานาน  รูปแบบของบรรจุภัณฑ ยังไม
นาสนใจ ขาดความเปนเอกลักษณ ฉลากยังไมนาสนใจเปน
การพิมพดวยกระดาษรูปแบบธรรมดา จากการวิเคราะห
ขอมูลบรรจุภัณฑเบื้องตน พบวา อลูมิเนียมมีสมบัติเหมาะ
สําหรับบรรจุภัณฑประเภทชาสมุนไพร จึงทําการออกแบบ
เปนกระปองโลหะชนิดอลูมิเนียม มีนํ้าหนักเบา แข็งแรง
ทนทาน ปองกันการซึมผานของไอนํ้า กาซ และแสงไดดี 
สะดวกตอการจัดเก็บ การจัดสง และการเคลื่อนยาย การ
ออกแบบฉลากสินคาใหมีความโดดเดน แตกตางจากคู
แขงขันรายอื่น ใชเปนสื่อเผยแพรโฆษณา ชวยดึงดูดความ
สนใจ  สรางความภูมิ ใจในการซื้ อ  มี เอกลักษณ  สราง
มูลคาเพ่ิม ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานสามารถแขงขัน
ในเชิงธุรกิจ และการขยายชองทางการตลาดสามารถเพ่ิม
จํานวนรานคาขยายจากการจําหนายผานหนารานไทยเฮิรบ 
เเอทเชียงราย อําเภอเชียงของ สูรานคาปลีกสมัยใหม ราน
ขายของฝาก รานจําหนายผลิตภัณฑชา รานจําหนายสินคา
เพ่ือสุขภาพ การออกรานจัดบูธในงานแสดงสินคาตาง ๆ ทั่ว
ประเทศ และการขายผานชองทางออนไลนตาง ๆ 
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 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ที่สนับสนุนงานวิจัยภายใต โครงการจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม  ไปพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 
จังหวัด ขอขอบพระคุณเครือขายวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
สามัคคีจังหวัดเชียงราย และผูจัดจําหนายผลิตภัณฑสมุนไพร
ในจังหวัดเชียงรายที่กรุณาใหความรวมมือในการดําเนินงาน
วิจัยจนแลวเสร็จ 
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บทคัดยอ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถาน 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเคร่ือง
บดถาน วิธีดําเนินงานประกอบดวย การศึกษาขอมูลพื้นฐาน การออกแบบเขียนแบบเคร่ืองจักร การสราง 
และประกอบช้ินสวนเครื่องจักร การทดสอบประสิทธิภาพ และการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบดถานระหวาง
เครื่องจักร และแรงงานคน ตามแผนจํานวน 20 กิโลกรัม 

ผลการดําเนินงานวิจัย พบวาเครื่องบดถานท่ีสรางขึ้น มีสวนประกอบสําคัญ คือ ตัวถังบดขนาด R25 X 30 
เซนติ เมตร  ลูกบดเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง 26 เซนติเมตร  หนา 6.5 เซนติ เมตร  จํานวน 2 ลูก  
ตนกําลังใชมอเตอรไฟฟาขนาด 2 HP 220 โวลต ระบบสงกําลังใชเกียรทดขนาด 1:60 ความเร็วรอบอยูที่  
24 รอบ/นาที จากการทดลอง พบวาเครื่องบดสามารถบดถานคร้ังละ 300 กรัม ภายในเวลา 15 นาที ใหถานมี 
ความละเอียดไมนอยกวา 100 Mesh มีความเหมาะสมที่สุด สามารถบดถาน 20 กิโลกรัม ภายในเวลา 23.81 ช่ัวโมง  
(840 กรัม/ช่ัวโมง)เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนใชเวลา 133.33 ช่ัวโมง (150 กรัม/ช่ัวโมง) สามารถลดระยะเวลาได 
109.52 ช่ัวโมง หรือ 82.14 เปอรเซ็นต และสามารถลดตนทุนแรงงานได 4 ,821 บาท คิดจากคาแรงวันละ  
300 บาท/วัน 
 

Abstract 

 
 This research aims 1) to design and develop Charcoal grinder and 2) to examine the 
efficiency of charcoal grinder. Research method comprises a fundamental study, a design of the 
equipment, a construction of the model, an efficiency examination and a comparison of the 
efficiency of charcoal grinder pertinent to the machine and the man power; 20 kilograms is used. 
 The findings are the charcoal grinder is made up of R25 x 30 centimeter the grinder 
body, two iron crushed balls with a diameter 26 centimeter and 6.5 centimeter width, 2 HP  
220 volt power of electric motor, power transmission system using small gear reducer at 1:60 
rotational speed for 24 rotations a minute. The treatment shows the charcoal grinder can grind 
300 grams within 15 minutes giving fine coals minimally 100 Mesh which is appropriate.  
The grinder can grind 20 kilograms within 23.81 hours (840 grams an hours). When comparing with 
the man power, it takes 133.33 hours (150 grams an hours). This can reduce at 109.52 hours or 
82.14 percent and can reduce the labor cost for 4,821 baht, calculated 300 baht a day.  
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1. บทนํา 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 

ผลิตภัณฑถานไมเพื่อสุขภาพ (Charcoal for healthy products) เปนท่ีนิยมมากในปจจุบัน เพราะ 
ถานไมที่ผานกรรมวิธีการผลิตดวยอุณหภูมิภายในเตามากกวา 1 ,000 องศาเซลเซียส มีลักษณะพิเศษและ
คุณประโยชนมากมาย เชน คุณสมบัติของถานไม (Charcoal) เมื่อกลาวถึง "ถาน" หลายคนมักจะนึกถึง 
ช้ินไมดําๆ ที่ใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับหุงตมอาหารในครัวเรือนเทาน้ัน แต ความจริงถานมีคุณสมบัติพิเศษ 
อีกอยางหน่ึงคือ สามารถดูดซับกลิ่นเหม็นอับท่ีไมพึงประสงคตางๆ ได เชน การนําถานมาใสไวในตูเย็น ทําใหตูเย็นไม
มีกลิ่นเหม็นคาว ใสไวในตูเสื้อผา และตูโชว เพื่อไมใหมีกลิ่นเหม็นอับ ถานมีความสามารถในการ ดูดซับกลิ่นได 
เนื่องจากโครงสรางของถานไมมีลักษณะเปนรูพรุนเล็กๆ มากมาย โดยกลิ่นเหม็นอับตางๆ จะแพรเขาสูรูพรุน
เหลานั้น ทําใหเกิดการดูดซับกลิ่นเหลานั้นไวตามผนัง และในรูพรุน หากถานมีรูพรุนมากๆ ก็จะทําใหดูดซับกลิ่น  
ไดมากตามไปดวย ดังนั้นเมื่อถานไมถูกนํามาทําเปนสวนผสมของเครือ่งสําอางเพ่ือความงาม หรือ เปนสวนผสมในสบู 
จึงใหผลลัพธที่ดีเลิศ ตอบโจทยที่ดีใหแกผูใช เชน เปนตัวชวยในการดูดซับสารตกคางที่บริเวณผิวหนัง (พรทิภา  
ตันมาก และสุวัลลีย เปยมปติ, 2554) 

ซึ่งในกระบวนการการผลิตสบู “ชารโคล” ของสบูสมุนไพรบัวคํา บานหวยเปา ตําบลปากชม อําเภอปากชม  
จังหวัดเลย ที่ไดรับรางวัลเปนผูประกอบการดีเดน รางวัลสินคา OTOP 4 ดาว และ รางวัล Loei The Best ไดมีการ
ผลิตสบูสมุนไพรสูตรชารโคลท่ีทําจากถานไม เมื่อ พ.ศ. 2550 และเน่ืองจากในกระบวนการบดถานนั้น คอนขางที่จะ 
ลําบาก และใชเวลานานในกระบวนการบดถาน จึงไมไดทําการผลิตสบูสูตรชารโคลต้ังแตนั้นมา และปจจุบัน
ผูประกอบการมีแนวคิดที่จะพัฒนา และผลิตสบูชารโคล เพื่อกลับมาจําหนายอีกครั้งอยางตอเนื่อง และตองการใช 
ผงถานที่มีความละเอียดไมนอยกวา 100 Mesh จํานวน 20 กิโลกรัม/ป เพื่อใหเพียงพอตอการจัดจําหนายสินคา 
ในแตละป ดังนั้นเพ่ือตอบสนองความตองการของผูประกอบการ และเพื่อเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาอาชีพ 
ของผูประกอบการในชุมชน คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถาน สําหรับกระบวนการ
ผลิตสบูชารโคล เพื่ออํานวยความสะดวกในกระบวนการผลิตตอไป (หนูเลี่ยน พงศสัมพันธ, 2560) 
 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
2.1  เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถาน 

2.2  เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของเครือ่งบดถาน 

 

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด 
3.1 ประเภทของการบด 

3.1.1 Ball mill เปนการบดวัตถุดิบโดยใชหลักการหมุนของหมอบด โดยมีลูกบดอยูภายในสามารถแบงได เปน
การบดแบบเปนครั้งคราว และการบดแบบตอเนื่อง โดยการบดทั้งสองแบบน้ีสามารถบดวัตถุดิบไดทั้งแบบเปยกและ
แบบแหง 

3.1.2 Attrition mill เปนการบดวัตถุดิบใหมีความละเอียดมาก และมีการกระจายตัวของขนาดอนุภาคต่ํา 
โดยอนุภาคที่ไดจากการบดโดยใช Attrition mill นั้นจะมีขนาดต่ํากวา 1 ไมโครเมตร ขึ้นกับขนาดของวัตถุดิบตั้งตน, 
ความแข็งของวัตถุดิบ, ชนิดและปริมาณของลูกบด, เวลาในการบด 

3.1.3 Jet mill เปนการบดโดยไมใชลูกบดแตอาศัยการบดกันเองของวัตถุดิบที่เคลื่อนทีด่วยความเร็วสูงมาก 
3.1.4 Vibro mill or vibration mill เปนเครื่องมือบดที่อาศัยการสั่นใหแทงเหล็กที่ใชบดกระแทกเขากับ

วัตถุดิบ รวมทั้งการกระแทกกันเองของวัตถุดิบเองดวย 
3.1.5 Pendula mill เปนเครื่องบดวัตถุดิบแบบแหง โดยมีหัวคอนตีในแนวนอนขนานกับพื้นโลก และใช

การคัดขนาดดวยลม 
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 3.1.6 Edge runner, Muller mill เปนเครื่องบดท่ีใชลอเหล็กหรือลอหินขนาดใหญหมุนไปในถาดขนาดใหญ 
ซึ่งนํ้าหนักของลอจะเปนตัวกดเพ่ือใหวัตถุดิบยอยเปนขนาดเล็กเครื่องบดแบบนี้เปนเครื่องบดแบบแหงสามารถบดแร
จากขนาด 0.5 นิ้ว ใหละเอียดลงไปถึง 200 Mesh ลักษณะของเครื่องเปนรูปทรงกระบอกต้ังอยูในแนวดิ่ง เปนเครื่อง
ที่มีลอบดขนาดใหญตัวลอทําดวยหินแกรนิตการทํางานของเคร่ือง ลอบดท้ังสองจะฉุดใหหมุนไปรอบๆ ในถาด 
ที่รองรับไว เครื่องบดชนิดนี้สามารถบดแรที่ไมมีความแข็งมากนัก และดูดเอาแรที่บดแลวผานไซโคลนเพื่อชวยในการ
คัดขนาด สําหรับแรที่ยังบดไมละเอียดจะถูกบดจนละเอียด เครื่องบดแบบน้ีจะมีการใชรวมกับเครื่องเก็บฝุนในวงจร
การบดแรดวย จะนิยมใชกันมากในการบดแรอุตสาหกรรมหลายชนิด (พรเชษฐ เสารเจริญ, 2552) 

 

 
 

ภาพท่ี 1  เครื่องบดแบบ (Roller edge mill) 
ที่มา: วิกิพีเดีย. 2554 

 
3.2 ถานไม 

ถานไมถูกนําไปใชทั้งในดานการเกษตร การแพทย อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมสิ่งทอ เปนตน สําหรับ 
ในชีวิตประจําวันถานไมสามารถใชตั้งแตการรักษาสภาพแวดลอมไปจนถึงการประกอบอาหาร การประทินผิว   
ชวยขจัดสารตกคางในรางกาย คุณสมบัติการดูดซับกลิ่นและความช้ืน การปลอยประจุลบของถานไม (มีผลในการ
ฟอกอากาศใหบริสุทธ์ิสดช่ืนข้ึน) เหมาะสําหรับวางกอนถานไวในตูเสื้อผา หองครัว หองน้ํา ตูเก็บของ กลองรองเทา 
หรือวางในรถยนต รวมทั้งการใชวางดูดกาซพิษที่ระเหยมาจากสีทาบานหรือโพลี่บอรดในอาคาร  และหองที ่
ตกแตงใหม การปลอยประจุลบของถานไมยังชวยแกมลภาวะในน้ําเสีย ทอระบายนํ้าที่ปลอยน้ําซักผา และกลิ่นเนา 
ถานไมจะดูดซับคลอรีน และสารมีพิษภายในน้ําด่ืมใหแรธาตุตามธรรมชาติที่กลาวถึงขางตนมากขึ้น  ในการหุงขาว
ถานไมชวยดูดกลิ่นคลอรีนออกจากน้ํา ดูดซับจุลินทรีย และสารพิษในขาวเพิ่มแรธาตุใหขาวหุงสุกทําใหรสชาติดี 
คุณสมบัติในการดูดซับสารพิษ เพิ่มประจุลบ ซึ่งกระตุนระบบการไหลเวียนโลหิตในรางกายมนุษยได ถานไมจึงมีผล
ในการขับสารเคมีบริเวณผิวหนัง ผิวหนังจึงนุมชุมช้ืนสะอาด และอบอุน 

ผลิตภัณฑที่ใชถานไมกับรางกายจึงมีท้ัง สบู ครีมบํารุงผิว แชมพู ครีมนวดผม และนํ้าแรปรับสภาพผิว ซึ่ง
ทั้งหมดนี้อาศัยการปลอยประจุลบและแรธาตุในถาน เพื่อขับลางสารพิษตกคางเพิ่มความชุมช้ืนใหกับผิวหนัง และ
เสนผมนั่นเอง ประจุลบท่ีถานไมปลอยออกมาทําปฏิกิริยา เปลี่ยนอนุมูลอิสระเปนออกซิเจนนั้น ยังมีผลตอความดัน
โลหิต ระบบการหายใจ ระบบประสาททํางานอัตโนมัติและมีประสิทธิภาพดีขึ้น มีผลตอการนอนหลับและผอนคลาย 
รังสีอินฟราเรดคลื่นยาวจากถานจะชวยรักษาความอบอุนของรางกาย ประกอบกับการดูดซับความช้ืน ฟอกอากาศ
และขับไลแมลงได จึงมีผูนําถานไมไปใชทําฟูกที่นอน และหมอน หรือเพียงแควางไวใตเตียง ก็ชวยขจัดความช้ืน 
ในหองนอน นอกจากน้ีถานไมยังชวยดูดซับคลื่นแมเหล็กไฟฟา ซึ่งรั่วซึมจากเครื่องคอมพิวเตอร เตาอบ  และ
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เครื่องใชไฟฟาตางๆ ขอควรระวังอยางไรก็ตามคุณประโยชนของถานไมเหลานี้ จะไดจากถานไมที่ผลิตดวยกรรมวิธี
การเผาดวยความรอนสูงอยางถูกวิธีเทานั้น 

ขอเสียของถานไม หากใชถานท่ีไมไดคุณภาพ ถานไมอาจมีอันตรายตอผิวหนังและการหายใจของผูใชมาก
เชนกัน หากถานไมที่ผานกระบวนการเผาดวยอุณหภูมิไมถึง 1,000 องศาเซลเซียส ถานที่ได จะเปนถานที่ไมบริสุทธิ์ 
มี 'ทาร' (Tar) ตกคางอยู ซึ่งเปนสารที่ทางการแพทยยืนยันวา เปนสารกอมะเร็ง การใชถานไมกับผิวหนัง หากผงถาน
ไมละเอียดพอ จะทําใหผิวหนังระคายเคือง แทนท่ีจะชวยดูดซับเซลลผิวที่ตายและอุดอยูตามรูขุมขนออกไป ถานไม 
ที่ไดคุณภาพจะตองมีคาคารบอนเสถียร หรือ (Fixcarbon) มากกวา 85 เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถตรวจวิเคราะหได  โดย
สถาบันที่มีความรูความชํานาญ สวนถานไมที่ใชทําไสหมอนหรือที่นอนจะถูกบดเปนผงละเอียด จึงตองตรวจสอบวัสดุที่ใช 
และการออกแบบวา สามารถปองกันฝุนผงถานหลุดรั่วออกมากอความระคายเคืองตอระบบหายใจได  (พรทิภา  
ตันมาก และสุวัลลีย เปยมปติ, 2554) 

3.3 ประสิทธิภาพปฏิบัติงาน 

 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปแลวประสิทธิภาพ  (Efficiency) ในการปฏิบัติงาน มักจะ 
แยกไมออกกับประสิทธิผล (Effectiveness) ในการปฏิบัติงาน เพราะการปฏิบัติงานนั้นจะมีประสิทธิภาพไมได 
ถาหากวาการปฏิบัติงานน้ันไมมีประสิทธิผล ซึ่งหมายความวาการปฏิบัติงานจะไมบรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงค
ที่ไดกําหนดไว แตในขณะเดียวกัน การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล  ก็ไมจําเปนวาการปฏิบัติงานน้ันจะตองมี
ประสิทธิภาพเสมอไป (พิไลวรรณ คนตรง, 2555)  

3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ไดมีนักวิจยัหลายทานสนใจศึกษาการบดแบบ Runner edge mill ดังนี ้
 พรเชษฐ เสารเจริญ (2552) การสรางเครื่องบดแรชนิดปราศจากมลทินเหล็กแบบ Roller edge mill 

เครื่องบดแรแบบ Roller edge mill ชนิดใชลอบดทําดวยหินแกรนิตสีขาวเทาขนาดเสนผานศูนยกลาง 30 
เซนติเมตร × 25 เซนติเมตร ใหหมุนรอบแกนแนวนอน และหมุนตามกันรอบแกนแนวด่ิงในถังเหล็กเทพื้นดวย
คอนกรีต ขนาดเสนผานศูนยกลาง 100 เซนติเมตร × 45 เซนติเมตร ฉุดดวยมอเตอร 3 เฟส 3 แรงมา โดยใช
ระยะเวลาในการบดท่ี 30, 60, 90 และ 120 นาที และไดแรบดละเอียดขนาด 250 Mesh ในปริมาณ 3,570, 3,875, 
4,026 และ 4,568 กรัม ตามลําดับ สรุปวาเครื่องบดแร ที่ไดสรางข้ึนในราคา 26,772 บาท สามารถใชงาน 
ในหองทดลองไดจริง 

 ฤทธิรง ครสิงห ภาณุวัฒน ทองปน และเปรม ศรีบุรินทร (2550) เครื่องบดดินใชการบดแบบ Roller edge 
mill บดดินใหละเอียด เคร่ืองบดดินสามารถบดดินไดครั่งละ 10 กิโลกรัม/ครั่ง และบดดินละเอียดผานตะแกรง 
ไมนอยกวา 70 เปอรเซ็นต วิธีการดําเนินการทดลองหาประสิทธิภาพของเครื่องบดดินในงานเซรามิกซ โดยทําการ
บดครั้งละ 10 กิโลกรัม ใชเวลา 45 นาที/ครั้ง ทั้งหมด 3 ครั้ง ผลการทดลองปรากฏวาเคร่ืองบดดินที่สรางขึ้น
สามารถบดดินผานตระแกรงเบอร 80 Mesh ได 71.73 เปอรเซ็นต ผานตระแกรงเบอร 100 Mesh  ได 49.89 
เปอรเซ็นต โดยรอนไมผานตระแกรง 26.396 เปอรเซ็นต ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ 1.87 เปอรเซ็นต ซึ่งสูงกวา
สมมติฐาน 2.47 เปอรเซ็นต 

จํารัส อุดมวรรธนกุล เชาวฤทธ สมเดช และพลวัฒน ปนตาเสน (2556) ปริญญานิพนธนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อการออกแบบและสรางเครื่องยอยขวดแกวแบบลูกกลิ้งเดีย่ว เครื่องยอยขวดแกวประกอบดวยชุดลูกกลิ้งและแผน
อัดที่ใชในการยอยขวดแกว ใชมอเตอร ไฟฟาขนาด 2 แรงมา เปนตนกําลัง หลักการทํางานของเครื่อง ใชลูกกลิ้งหมุน 
ทุบขวดแกวอัดกับตัวแผนอัด ซึ่งจะมีระยะหางที่แคบ ใหมีขนาดเล็ก ขวดแกวที่ใชทดสอบมี 3 ชนิด คือ ขวดโซดา 
ขวดเบียร และขวดเหลา การทดสอบเครื่องยอยขวดแกวแบบลูกกลิ้งเดี่ยวไดทดสอบหาความเร็วรอบท่ีเหมาะสม โดย 
ทดสอบท่ีความเร็วรอบตางๆ 600, 500, 300 รอบตอนาที ตามลําดับ และทดสอบปรับระยะหางระหวาง ลูกกลิ้งกับ
แผนอัดที่ 12 มิลลิเมตร, 26 มิลลิเมตร และ 34 มิลลิเมตร ตามลําดับ พบวาในความเร็วรอบ 600 รอบตอนาที และ
ปรับระยะหางระหวางลูกกลิ้งกับแผนอัดที่ 26 มิลลิเมตร มีความเหมาะสมที่สุด สามารถยอยขวดแกวไดเฉลี่ย 1,176 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง และมีระยะคืนทุนประมาณ 6 เดือน 
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3.4 กรอบแนวคิด 

 จากฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจึงสังเคราะหเปนกรอบแนวคิดในการดําเนินงานดังน้ี 

 

ตัวแปลอิสระ     ตัวแปลตาม 
 

 

 

 

 
4. วิธีดําเนินงาน 

4.1 ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 จากปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการบดถาน ทําใหคณะผูวิจัยมีแนวคิดในการออกแบบและพัฒนา

เครื่องบดถาน เพื่อลดปญหาและลดระยะเวลาการทํางาน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและปรึกษาอาจารย 
ที่ปรึกษาในการออกแบบและแนะนําในดานตางๆ จากนั้นจึงทําการคนควาทฤษฏีอางอิง จากสํานักวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หองสมุดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ศูนยคอมพิวเตอรและภาษา  

4.2 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบด 

 ดําเนินการวางแผนและเตรียมการออกแบบ คณะผูวิจัยโครงการไดนําขอมูลจากขอ 4.1 วาดวยทฤษฎี 
ที่เก่ียวของมาประมวลผลตรวจสอบความสมบูรณแลวนํามาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาถึงความเปนไปได กอนที่จะ
นํามาเขียนแบบดวยคอมพิวเตอร 

4.3 ดําเนินการสรางเครื่องบด 
 วางแผนและดําเนินการสรางช้ินสวน ตรวจสอบช้ินสวนและอุปกรณ ประกอบช้ินสวนตางๆ ของเครื่อง 

เขาดวยกัน ดังนี้ โครงสรางเหล็กขนาด 35 x 75 x 40 เซนติเมตร ถังบดขนาด x R25 x 30 เซนติเมตร มอเตอร
ไฟฟาขนาด 2 HP 220 โวลต เกียรทดขนาด 1:60 แบริ่ง, และเพลาขับขนาด 1 นิ้ว จากนั้นตรวจสภาพเครื่อง และ
ปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา นําขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองบดถานมาปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา หาก
อาจารยที่ปรึกษาเห็นวาผาน คณะผูวิจัยก็เตรียมดําเนินการทําการทดสอบประสิทธฺภาพเครื่องตอไป 

4.4 ขอบเขตงานวิจัย 

 4.1 วัตถุดิบที่ใชคือถานไมแหง ขนาดใหญไมเกิน 3 x 3 เซนติเมตร 
4.2 ตนกําลังจากมอเตอรไฟฟาขนาด 2 HP 220 โวลต 
4.3 ชุดสงกําลังจาก เกียรทดขนาด 1:60 , แบริ่ง, และเพลาขับขนาด 1 น้ิว 
4.4 โครงสรางเหล็กขนาด 35 x 75 x 40 เซนติเมตร ถังบดขนาด x R25 x 30 เซนติเมตร 
4.5 ความเร็วรอบในการบด 24.17 รอบ/นาที 

5. ผลการดําเนินงานวิจัยและอภิปราย 
5.1 ผลการออกแบบและพัฒนา 
 การออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถาน จากการศึกษาขอมูล ออกแบบ สราง และทดสอบประสิทธิภาพ

การทํางานของเคร่ือง พบวา เครื่องบดถานมีสวนประกอบสําคัญคือ โครงเคร่ืองเหล็กขนาด 30 x 75 x 40 
เซนติเมตร ตัวถังบดขนาด R25 X 30 เซนติเมตร ลูกบดเหล็กขนาด เสนผานศูนยกลาง 26 เซนติเมตร หนา 6.5 

การบดถานไม 
       1) แรงงานคน 
       2) เครื่องจักร 

ประสิทธิภาพการบดถานไม 
       1) ระยะเวลาในการบด 
       2) ตนทุนคาแรงในการบด 
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เซนติเมตร จํานวน 2 ลูก มีน้ําหนักลูกละ 27.13 กิโลกรัม ตนกําลังใชมอเตอรไฟฟาขนาด 2 HP 220 โวลต ระบบสง
กําลังใชเกียรทดขนาด 1:60 เพลาขับขนาด 1 น้ิว และสวนประกอบตางๆ ดังภาพท่ี 2 และ 3 

 

 
 
 

ภาพท่ี 2  แบบเครื่อง 
 

 
 

ภาพท่ี 3  เครื่องบดถาน 
 
5.2 วัสดุอุปกรณที่ใชในการทดลอง 

5.2.1 เครื่องบดถานที่สรางข้ึนมา 1 เครื่อง 
5.2.2 ตาชั่ง 1 เครื่อง 
5.2.3 เครื่องรอน 1 เครื่อง 
5.2.4 ตะแกรงเบอร 60 Mesh, 100 Mesh และ 200 Mesh  
5.2.5 ใบบันทึกผลการทดลอง 16 ใบ 
5.2.6 ถังรองวัตถุดิบ 1 ใบ 
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5.3 ขั้นตอนในการทดสอบ 
 5.3.1 ทุบถานใหมี ขนาดใหญไมเกิน 3 x 3 เซนติเมตร 

5.3.2 ช่ังถานเพ่ือทําการทดลองครั้งละ 300 กรัม 
5.3.3 นําถานที่ช่ังน้ําหนักแลว เทลงในถังบดของเครื่อง 
5.3.4 เริ่มเดินเครื่องบดถาน 
5.3.5 ใชถังรองถานที่ชองปลอยถานออก กวาดถานท่ีบดแลวออกจากถังบดจนหมด 
5.3.6 นําถานที่บดแลวในถังรองเดิม มารอนผานตะแกรงเบอร 60 Mesh, 100 Mesh และ 200 Mesh 

เพื่อหาขนาดอนุภาคของถานท่ีจะนําไปใชวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ 
5.3.7 แยกถานท่ีไมผานตะแกรงรอนไปเก็บไวในถังรองถานอีกใบหน่ึง ทําเชนน้ีไปเรื่อยๆ จนถานท่ีบดหมด 
5.3.8 นําถานท่ีผานตะแกรงรอนและไมผานตะแกรง รอนมาช่ังน้ําหนัก  แลวบันทึกผลลงใน 

ใบบันทึกผลการทดลองแตละครั้ง 
5.3.9 ทําการทดลองทั้งหมด 16 ครั้ง 

5.4 ผลการทดสอบ 
การหาประสิทธิภาพของเคร่ืองบดถาน หาไดจากการช่ังน้ําหนักของถานกอนนํามาบด แลวนําถาน  

ที่บดแลวมาช่ังน้ําหนักอีกครั้ง ไดทําการทดลองทั้งหมด 16 ครั้ง ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของเครื่องบดถาน  
 
 
คร้ังท่ี 

ถานที่บด 
(กรัม) 

เวลาในการ
บดถาน 
(นาที) 

น้ําหนักหลัง
การบด 
(กรัม) 

น้ําหนักที่หายไป
หลังการบด (กรัม) 

รอนผานตะแกรง ถานที่รอน 
ไดตาม

สมมติฐาน 
(เปอรเซ็นต) 100 Mesh (กรัม) 

1 300 10 290 10 210.50 70.17 
2 300 15 295 5 225.30 75.10 
3 300 20 295 5 232.30 77.43 
4 400 10 390 10 239.30 59.83 
5 400 15 390 10 275.40 68.85 
6 400 20 390 10 293.50 73.38 

 
จากการทดสอบเครื่อง โดยการบดถาน 300 กรัม 3 ครั้ง ใชเวลาในการบด 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที 

เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของการบด วาเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไวหรือไม  ทั้งนี้เนื่องจากการบดถานครั้งละ 
300 กรัม ใชเวลาในการบด 15 นาที ไดถานที่มีความละเอียดไมนอยกวา 100 Mesh หรือ 149 ไมครอน อยูที ่
75.10 เปอรเซ็นต ซึ่งคาเปอรเซ็นตของการบดถาน 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที ไมแตกตางกันมากนัก  
จึงเลือกใชเวลาในการบดอยูท่ี 15 นาที/ครั้ง เพื่อลดระยะเวลาในการบด  

จากการทดสอบเคร่ือง โดยการบดถาน 400 กรัม 3 ครั้ง ใชเวลาในการบด 10 นาที 15 นาที และ 20 นาที 
เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของการบด วาเปนไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวหรือไม ทั้งนี้จากการบดถานคร้ังละ  
400 กรัม มีปริมาณถานในถังเพ่ิมมากขึ้นจึงทําใหการบดตองใชเวลามากขึ้นตามไปดวย เพื่อใหถานมีความละเอียด
ไมนอยกวา 100 Mesh หรือ 149 ไมครอน ใหได 70 เปอรเซ็นตขึ้นไป 

49



ตารางที่ 2 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของเครื่องบดถาน โดยการบดถานไม ครั้งละ 300 กรมั ภายในเวลา 
15 นาที 
 
 
คร้ังท่ี 

ถานที่บด 
(กรัม) 

เวลาในการ
บดถาน 
(นาที) 

น้ําหนักหลัง
การบด 
(กรัม) 

น้ําหนักที่หายไป
หลังการบด (กรัม) 

รอนผานตะแกรง ถานที่รอน 
ไดตาม

สมมติฐาน 
(เปอรเซ็นต) 100 Mesh (กรัม) 

1 300 15 265 35 85.10 81.92 
2 300 15 285 15 50.40 81.79 
3 300 15 265 35 53.80 82.60 
4 300 15 270 30 56.10 83.26 
5 300 15 270 30 90.30 71.52 
6 300 15 270 30 61.40 83.52 
7 300 15 260 40 87.20 77.04 
8 300 15 270 30 53 85.56 
9 300 15 275 25 78.60 80.15 
10 300 15 280 20 50.30 82.25 

คาเฉลี่ยรวม 80.98 
 

จากการทดสอบเครื่อง โดยการบดถานไมทั้งหมด 10 ครั้ง เพื่อเปรียบเทียบกับสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่ง
เปอรเซ็นตเฉลี่ยการบดถานไม เปนไปตามสมมติฐาน 80.98 เปอรเซ็นต  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหวางเคร่ืองบดถานและแรงงานคน 
 

ลําดับ รายการ ประสิทธิภาพ 
แรงงานคน เคร่ืองจักร ผลตาง 

1 น้ําหนักในการบด 1 ครั้ง 100 กรัม 300 กรัม 200 กรัม 
2 เวลาในการบด 1 ครั้ง 20 นาที 15 นาที 5 นาท ี
3 ความละเอียดของถานตั้งแต 100 Mesh ขึ้นไป 50 กรัม 210 กรัม 160 กรัม 
4 ปริมานถานตามแผนการผลิต 20 กก./ป 133.33 ชม. 23.81 ชม. 109.52 ชม. 
5 ตนทุนคาเครื่องจักรและคาแรง ตอ 1 กก. 250 บาท 8.93 บาท 241.07 บาท 

6 ตนทุนคาเครื่องจักรและคาแรงท้ังหมด ในการบดถาน 
20 กก./ป 5,000 บาท 179 บาท 4,821 บาท 

 
หมายเหตุ : ตนทุนคาแรงงานคํานวณจาก ระยะเวลาการทํางาน 8 ซม/วัน วันละ 300 บาท 

   ตนทุนเครื่องจักรคํานวณจาก อัตรากําลังการใชไฟฟาของเครื่องจกัร 1500 วัตต คาไฟฟา 5 บาท/หนวย 
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จากตารางท่ี 3  พบวา เครื่องบดสามารถบดถาน 20 กิโลกรัม ภายในเวลา 23.81 ช่ัวโมง (840 กรัม/ช่ัวโมง) 
เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนใชเวลา 133.33 ช่ัวโมง (150 กรัม/ช่ัวโมง) สามารถลดระยะเวลาได 109.52 ช่ัวโมง 
หรือ 82.14 เปอรเซ็นต และสามารถลดตนทุนแรงงานได 4,821 บาท คิดจากคาแรงวันละ 300 บาท/วัน  

 
 

     
 

ภาพท่ี 4 ทดสอบประสิทธิภาพการบดถาน (ก) บดดวยแรงงานคน และ (ข) บดดวยเครื่องจักร 
 

5.5 อภิปรายผลและสรุปผล 
5.5.1 จากการทดลอง ปรากฏวาเครื่องบดถาน มีประสิทธิภาพในการบดถาน ใหมีความละเอียดต้ังแต  

100 Mesh ขึ้นไป คิดเปน 80.98 เปอรเซ็นต 
5.5.2 ความเร็วของการหมุน ระหวางลูกบดกับเกียรทดอยูที่ 24.17 รอบ/นาที ซึ่งเหมาะสมในการบด 

เพราะมีความเร็วรอบที่พอดี จึงไมทําใหผงถานฟุงกระจายจนเกินไป 
5.5.3 ขนาดของเคร่ืองคือ 30 x 75 x 40 เซนติเมตร ตัวถังบดขนาด R25 X 30 เซนติเมตร ซึ่งมีความ

เหมาะสมขนาดที่ไมเล็ก และไมใหญจนเกินไป ชวยลดระยะเวลาขั้นตอนในการบดถาน และใชงานไดจริง 
5.5.4 เครื่องบดถานท่ีออกแบบและสรางขึ้น มีประสิทธิภาพในการบดถาน 20 กิโลกรัม ใชเวลา 28.7 ชม. เมื่อ

เปรียบเทียบกับแรงงานคนตองใชเวลา 133.33 ซม. สามารถลดระยะเวลาลงได 104.63 ซม คิดเปน 78.47 เปอรเซนต 
และสามารถลดตนทุนคาแรงงานลงได 4,760 บาท ท่ีอัตราคาแรง 300 บาท/คน/วัน 

5.6 สรุปผลการทดลอง 
จากสมมติฐานท่ีกําหนดไวเครื่องบดถานนี้ สามารถประเมินหาประสิทธิภาพไดดังน้ี 
5.6.1 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของเครื่องบดถาน 

การทดลองครั้งท่ี 1 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 70.17 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 29.83 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งท่ี 2 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 75.10 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 24.90 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งท่ี 3 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 77.43 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 22.57 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งท่ี 4 ถานที่บด 400 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 59.83 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 40.17 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 4 ถานที่บด 400 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 68.85 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 31.15 เปอรเซ็นต 
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การทดลองครั้งท่ี 4 ถานที่บด 400 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 73.38 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยู 
กับเครื่องและสวนอื่นๆ คิดเปน 26.62 เปอรเซ็นต 

5.6.2 ผลการทดลองการหาประสิทธิภาพของเครื่องบดถาน โดยการบดถานไม ครั้งละ 300 กรัม ภายใน
เวลา 15 นาท ี 

การทดลองครั้งที่ 1 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 81.92 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 15.97 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 2.11 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งท่ี 2 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 81.79 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 17.30 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 0.91 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งท่ี 3 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 82.60 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 15.37 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 2.03เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 4 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 83.26 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 15.07 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 1.67 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 5 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 71.52 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 25.63 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 2.85 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 6 ถานท่ีบด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 83.52 เปอรเซ็นต ถานท่ีไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 14.83 เปอรเซ็นต ถานท่ีติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 1.65 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 7 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 77.04 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 19.9 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 3.06 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 8 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 85.56 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 13 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 1.44 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 9 ถานที่บด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 80.15 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผาน
ตะแกรงรอนคิดเปน 18.2 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 1.65 เปอรเซ็นต 

การทดลองครั้งที่ 10 ถานท่ีบด 300 กรัม ผานตะแกรงรอนคิดเปน 82.25 เปอรเซ็นต ถานที่ไมผานตะแกรงรอน
คิดเปน 16.57 เปอรเซ็นต ถานที่ติดอยูกับเครื่องและอื่นๆ คิดเปน 1.18 เปอรเซ็นต 

5.7 ขอเสนอแนะ 
5.6.1 กอนจะนําถานไปเขาเครื่องบด ควรทุบถานใหเปนช้ินเล็กๆ ขนาดใหญไมเกิน 3 x 3 เซนติเมตร เพื่อให

การบดถานมีประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น 

5.6.2 ถานที่นํามาบด ควรเปนถานที่แหงและไมมีความช้ืน หากนําถานท่ีมีความช้ืนมาบดก็จะทําใหถาน  
ติดกับพ้ืนและลูกบดเปนแผนๆ และอาจทําใหเครื่องเสียหายได 

5.6.3 การบดถานมากเกินไป อาจทําใหชุดตนกําลัง และชุดสงกําลังเสียหายได ดังนั้น การบดที่ดี  
ควรบดในปริมาณ 300 กรัม หรือนอยกวา จะทําใหการบดมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการการออกแบบและพัฒนาเครื่องบดถานท่ีทําสําเร็จไดนี้ เน่ืองจากความชวยเหลือดานคําแนะนํา
การใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการดําเนินการศึกษาและวิจัย จาก อาจารยณัชชา สมจันทร ผูชวยศาสตราจารยภควดี  
ศิริหลา และอาจารยณัฏฐวุฒิ อริยะจิณโณ คณะผูจัดทําขอขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูปกครอง ของคณะผูวิจัย 
ที่ไดใหความอนุเคราะหเร่ืองเงินทุนในการสรางเคร่ือง คณะผูจัดทํารูสึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะหจากทาน และ  
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูง  
 ขอขอบพระคุณอาจารยที่เปนคณะกรรมการ การสอบโครงการพิเศษเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต ที่ได
สละเวลาในการสอบโครงการพิเศษ จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 อน่ึง คณะผูจัดทํามีความซาบซึ้งในความกรุณาของทุกทานท่ีไดกลาวมา และรวมถึงผูที่ไมไดกลาวมาในที่นี้ 
คณะผูจัดทําจึงขอขอบพระคุณดวยความจริงใจ มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
  คณะผูวิจัย 

นายธนวัฒน มิ่งศิริ  
นายนิติรัฐ เวียงดินดํา  
นางสาวปาริตรา เหลาสุพะ  
นายเอกรินทร พานหลา  
นางสาวนิตยา ดาไชย 

 28 กันยายน 2561 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมและบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะในครัวเรือน และเพ่ือ

ศึกษาความสัมพันธระหวางตําแหนงของผูนําในชุมชนกับบทบาทการจัดการขยะ โดยใชแบบสอบถาม เก็บขอมูลจากตัวอยาง 
จํานวน 61 คน ซึ่งผลการศึกษาพบวา ผูนําในชุมชนสวนใหญมีพฤติกรรมการมีสวนรวมตอการจัดการขยะอยูในระดับมาก 
โดยเฉพาะการมีความรูสึกตอการคัดแยกขยะในครัวเรือนดี และมีความยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาท่ีในการคัดแยกขยะ
เพ่ือสวนรวม ผูนําชุมชนมีบทบาทตอการจัดการขยะโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีระดับพฤติกรรม
อยูในระดับมากทั้งหมด ไดแก ภาวะผูนํา การวางแผน การกระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ และกิจกรรมในชุมชน และพบวา 
ตําแหนงผูนําชุมชนในปจจุบันมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะดานวางแผนการจัดการ
ขยะ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ -.021  โดยพบวาตําแหนงผูนําชุมชนที่มีพฤติกรรม
การวางแผนสูงที่สุด คือ ผูใหญบาน รองลงมาคือตําแหนงสมาชิกอบต.  
คําสําคัญ: บทบาทผูนําชุมชน, การจัดการขยะ, การมีสวนรวมตอการจัดการขยะ  

Abstract 
This research aimed to study the participation and roles of community leaders in waste management. 

This research also examined the relationship between the community leader position and the roles of waste 

management. The questionnaires were collected from 61 participants. The results showed that most of them 

participated in waste management at high levels in terms of the leadership, planning, empowerment and 

community activities. Community leader position were positive significantly correlated with the roles in waste 

management (r = 0.21, p< .05). This research revealed that the positions which affect to the planning behaviour 

in waste management were the headman and the member of sub-district administrative. 
Keywords: Leadership, waste management, Participation. 
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1. บทนํา
ขยะเปนปญหาสิ่งแวดลอมที่สําคัญของประเทศ

ไทย ซึ่งรัฐบาลไดกําหนดใหเปนหน่ึงในวาระแหงชาติและ
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยจังหวัดเชียงรายไดรับ
เลือกใหเปนพ้ืนที่เปาหมายของการสรางรูปแบบการจัดการ
ขยะมูลฝอยรูปแบบ Model L ตาม Roadmap การจัดการขยะ
มูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ใหความสําคัญกับการสราง
วินัยและจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอยทั่วไปที่ตนทาง 
องคการบริหารสวนจังหวัดเชียงราย เห็นพองวาการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สุดคือการ
สงเสริมใหมีการจัดการขยะต้ังแตตนทาง ประกอบกับ
สงเสริมใหชุมชนนําหลัก 3Rs มายืดถือปฏิบัติ การดําเนินการ
ที่ผานมาไดมีการบูรณาการการทํางานรวมกันอยางใกลชิด 
ระหวางทองถ่ินและภาควิชาการ โดยจังหวัดเชียงราย ไดรับ
การสนับสนุนทางดานวิชาการจากทีมงานของมหาวิทยาลัย
แมฟาหลวงและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงราย ในการฝกอบรม ประสานงาน สรางเครือขาย และ
ลงพ้ืนที่  เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร แผนงาน และแนวทางใน
การสรางวัฒนธรรมสังคมปลอดขยะในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย 
(Chiang Rai Zero Waste)  

ตําบลพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  ไดเริ่ม
โครงการเมืองพานนาอยูเชิดชูคุณธรรมนอมนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือตอบสนองนโยบายดังกลาว ซึ่งผล
จากการจัดโครงการสงผลใหชุมชนในเขตอําเภอพานจัด
กิจกรรมมากมาย เชน กิจกรรมการใหความรูเกี่ยวกับการ
แยกขยะ กิจกรรมการแยกขยะกอนทิ้ง กิจกรรมการรณรงค
การใชถุงผาและใบตองแทนการใชถุงพลาสติก กิจกรรมการ
บริจาคถุงพลาสติกที่ใชแลวใหกับธนาคารขยะในชุมชนเพ่ือ
นําไปอัดเปนกอนขายเพ่ือนํารายไดมาพัฒนาชุมชน ซึ่งถือได
วาตําบลเมืองพานเปนตําบลตนแบบอีกตําบลหน่ึงในเขต
จังหวัดเชียงรายท่ีมีการจัดการขยะอยางย่ังยืน ดังน้ันจึงเปน
ประเด็นที่นาสนใจวาผูนําในชุมชนในเขตพ้ืนที่องคการ
บริหารตําบลเมืองพานมีบทบาทอยางไรตอการจัดการขยะ
ในชุมชน เพ่ือเปนแนวทางและเปนตนแบบของการจัดการ
ขยะระดับชุมชนแกเขตพ้ืนที่อื่นตอไป  

2.วัตถุประสงค 
1. เ พ่ือศึกษาการมีสวนรวมของผู นํา

ชุมชนตอการจัดการขยะในครัวเรือน 

2. เพ่ือศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนตอ
การจัดการขยะ 

3. เ พ่ือศึกษาความสัมพันธระหว า ง
ตําแหนงของผูนําในชุมชนกับบทบาทการจัดการ
ขยะ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
จากปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาที่เกิดข้ึนในทุก

พ้ืนท่ี ไมวาจะเปนชุมชนเมือง หรือในชนบท ซึ่งเปนโจทยที่
สําคัญใหองคการปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญ 
แกไขปญหาในลําดับตนๆ องคการบริหารสวนตําบลเมือง
พาน เปนอีกหน่ึง อปท.ที่ไดรับผลกระทบจากปญหาขยะมูล
ฝอยน้ีเน่ืองจากไมมีสถานท่ีจัดการในพ้ืนที่ของตนเอง จึงตอง
ตอสูกับปญหาของขยะโดยใชงบประมาณที่สูงมาก  แต
ภายหลังเม่ือมีการรวมมือกันทุกภาคสวน มุงมั่นท่ีจะแกไข
ปญหาขยะมูลฝอยอยางจริงจัง จึงทําใหจากชุมชนท่ีมีปญหา
ขยะมูลฝอย พลิกกลับมาเปนชุมชนตนแบบในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยระดับตนๆ กลายเปนแหลงศึกษาเรียนรู
ใหกับ อปท .ตางๆ ดวยแนวคิดกระบวนการทํางานสู
ความสําเร็จดวยการจัดการคน ทรัพยากร และองคกรอยาง
มีประสิทธิภาพ  

รูปที่ 1 ปจจัยแหงความสําเร็จ 
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กนกทิพย อโนราช และมงคลกร ศรีวิชัย (2559) 
ศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของพฤติกรรมการลดใช
ถุงพลาสติกของประชาชนบานหนองบัวใต ตําบลเมืองพาน 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ความความรูเกี่ยวกับ
ขยะและถุงพลาสติกของประชาชน พฤติกรรมการใช
ถุงพลาสติกของประชาชนท่ีมีพฤติกรรมบอยที่สุด คือ แยก
ประเภทถุงพลาสติกที่ใชแลวจากขยะกอนทิ้ง นอกจากน้ียัง
พบวาพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงการรับถุงพลาสติกและ
พฤติกรรมการเขารวมการสนับสนุนจากหนวยงานมี
ความสัมพันธกันทางบวกอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) เทากับ .616 
ซึ่งอยู ในระดับคอนขางสูง และพฤติกรรมการจั ดการ
ถุงพลาสติกและพฤติกรรมการเขารวมการสนับสนุนจาก
หนวยงานมีความสัมพันธกันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทาง
ส ถิ ติที่ ร ะ ดับ  .05 โดยมีค าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ  (r) 
เท ากับ  .556 ซึ่ ง อ ยู ในระ ดับปานกลาง  และจากการ
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของพฤติกรรมการใช
ถุงพลาสติกของประชาชน พบวามีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ พิจารณาไดจากคา Chi-square = 

36.370, df = 32, p = 0.272 กลาวคือ คา 2  แตกตาง
จากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งคาดัชนี RMSEA 
= 0.030 และ SRMR = 0.070 คาดัชนี GFI = 0.968 และ 
AGFI = 0.894 ซึ่งมีคาเขาใกล 1 และ CMIN/df = 1.137 ซึ่ง
มีคานอยกวา 3 แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืน
กับขอมูลเชิงประจักษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และพบวาคาสัมประสิท ธ์ิ นํ้าหนักองคประกอบ
มาตรฐานของตัวแปรสังเกตไดทุกตัวแตกตางจากศูนยอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีนํ้าหนัก
ความสําคัญอยูระหวาง b=-0.3151 – b=0.828  สวนคา
สัมประสิทธ์ิความเที่ยงของตัวแปรสังเกตได ซึ่งวัดจากคา R2 
ที่บงบอกถึงความแปรปรวนรวมของตัวแปรสังเกตไดมีคาอยู
ระหวาง 0.001 - 0.686 

ยศภัทร ยศสงูเนิน (2558) ศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด พบวา
ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลโคกกรวด จังหวัด
นครราชสีมา  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการจัดการขยะ
มูลฝอย อยูในระดับสูง รอยละ 78.72 ทัศนคติการจัดการ
ขยะมูลฝอยอยูในระดับสูง รอยละ58.72 การปฏิบัติในการ
จัดการขยะมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง รอยละ 90.77 2.
พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาล
ตําบลโคกกรวด อยูในระดับปานกลาง รอยละ 50.51  

มงคลกร ศรีวิชัยและคณะ (2557) ศึกษาการ
จัดการขยะมูลฝอยของชุมชน ในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวน
ตําบลเมืองพาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา ชุมชนใน
เขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน มีความตองการ
ในการจัดการขยะมูลฝอยจากการศึกษาในชวงแรก สวนใหญมี
แคการประชาสัมพันธ ติดปายรณรงค จัดต้ังจุดทิ้งขยะแยก
ประเภทของหมูบาน และปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนในชวงน้ีมีอยู 
14,976 กิโลกรัม/สัปดาห สวนในชวงหลัง   มีหลายหมูบานที่
มีการจัดการขยะเพ่ิมข้ึนจากเดิม คือ มีการจัดการขยะอินทรีย
โดยการนําไปทําเปนปุยหมัก หรือนําไปเลี้ยงไสเดือน ขยะรี
ไซเคิล มีการจัดต้ังโครงการผาปาขยะ ในสวนน้ีทําใหปริมาณ
ขยะลดลงเหลือ12,103 กิโลกรัม/สัปดาห หรือ 19% เน่ืองจาก
ไดรับความรวมมือจากชาวบาน โดยเฉพาะหมูบานปากวาวท
องกวาว หมูที่ 25 ซึ่งมีความรวมมือของผู นําชุมชนและ
ประชาชนสามารถลดปริมาณ จาก 1,039 กิโลกรัม/สัปดาห 
เหลือเพียง 297 กิโลกรัม/สัปดาห แตทั้งน้ียงคงตองจัดการ
ขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ และคอยติดตามควบคุมการ
จัดการขยะมูลฝอยอยางตอเน่ือง 

 

4.วิธีการวิจัย  
           4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่ใชศึกษา  ไดแก ประชากรที่ใชศึกษา
ในครั้งน้ีไดแก ผูนําชุมชนในเขต อบต.เมืองพาน อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย จํานวนทั้งหมด 115 คน 

            กลุมตัวอยาง ไดแก ผูนําชุมชนในเขต อบต.เมือง
พาน อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย จํานวน 61 คน ที่ถูกสุม
โดยใชการสุมอยางงาย (Simple random sampling)  
           4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

    ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการ ดังน้ี 

 1.ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ
สรางแบบสอบถาม 
 2.ศึกษาเน้ือหาที่เกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ครัวเรือน การมีสวนรวมของคนในชุมชน และบทบาทของ
ผูนําชุมชน 
 3. เขียนขอคําถาม เพ่ือนํามาสรางแบบสอบถาม
โดยแบบสอบถามแบงเปน 4 สวน สวนท่ี 1 สถานภาพของ
ผูตอบแบบสอบถาม, สวนที่ 2 การมีสวนรวมตอการจัดการ
ขยะ จํานวน 5 ขอ  สวนที่  3 บทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จัดการขยะ แบงเปนภาวะผูนํา จํานวน 5 ขอ, การวางแผน 
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จํานวน 6 ขอ, การกระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ จํานวน 
4 ขอ และกิจกรรมในชุมชน จํานวน 6 ขอ  สวนที่ 4 ความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ  
 โดยขอคําถามสวนที่ 2 การมีสวนรวมตอการ
จัดการขยะ  เปนการเก็บขอมูลแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยเปนขอความท่ีแสดงถึงระดับการ
ปฏิบัติของผูนําในชุมชน โดยท่ีขอความหน่ึงๆ มีความหมาย
เดียว ใชภาษาท่ีงายและชัดเจน โดยไดกําหนดเกณฑการ
ประเมินดังน้ี  

 ปฏิบัติมากท่ีสุด     ใหคะแนน  5  
ปฏิบัติมาก                ใหคะแนน  4  

ปฏิบัติปานกลาง       ใหคะแนน  3  

ปฏิบัตินอย      ใหคะแนน  2  

ปฏิบัตินอยท่ีสุด    ใหคะแนน  1  

ระดับการมีสวนรวมตอการจัดการขยะของผูนําใน
ชุมชน โดยเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยพฤติกรรม 

(กนกทิพย อโนราช : 2561)  

 4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ทาน พิจารณาตรวจสอบความถูกตอง ความครอบคลุมในเน้ือหา  
        4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
          1. ลงพ้ืนที่เพ่ือหารือกับนายกและปลัด อบต.เมือง
พานเพ่ือหาแนวทางการประสิทธิภาพการจัดการขยะใน
ครัวเรือนของพ้ืนที่องคการบริหารสวนตําบลเมืองพาน 
อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

         2. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลจากผูนําในชุมชนโดยใช
แบบสอบถาม 
           3. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามเพ่ือทราบ
บทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะและการมีสวนรวม
ตอการจัดการขยะ 
         4. สัมภาษณผูนําในชุมชนเพ่ือทราบถึงแนวคิดและ
แนวทางการดําเนินงานของผูนําในชุมชน อบต. เมืองพาน 
ไดแก  นายก  อบต . เมืองพาน ,  ปลัด  อบต . เมืองพาน , 
ประธานสภา อบต.เมืองพาน กํานัน ผูใหญบาน และมีที่มี
สวนรวมในการขับเคลื่อนการจัดการขยะในชุมชน 
          5. ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษากิจกรรมการจัดการขยะของ
หมูบานตนแบบ ไดแก 
      1)  กิจกรรมขยะเปลี่ยนขยะเปนบุญ เ พ่ือ
สาธารณะประโยชน หมูที่ 9 บานปากวาว 

     2) กิจกรรมหมูบานนําวิถีชุมชนมาใชในการ
ขับเคลื่อนการจัดการขยะ หมูที่ 10 บานปาสาน 

     3) กิจกรรมหมูบานนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน หมูที่ 20 บานหนองบัวใต 
     4) กิจกรรมความของชุมชนจนปริมาณขยะ
ลดลงอยางเปนรูปธรรม หมูที่ 25 บานปากวาวทองกวาว 

     5) โครงการสังฆทานตอบุญ ชุมชนวัดรองหลอด 

          4.4 การวิเคราะหขอมูล 
1.วิเคราะหขอมูลเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ตําแหนงผูนําชุมชนใน
ปจจุบัน และประสบการณการเปนผูนําชุมชน โดยใชความถ่ี
และรอยละ  

2. วิเคราะหการมีสวนรวมตอการจัดการขยะของ
ผูนําในชุมชน โดยใชความถ่ีและรอยละ 

3. วิเคราะหบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการ
ขยะ  ไดแก ภาวะผู นํา  การวางแผน  การกระตุนให เกิด
กิจกรรมจัดการขยะ และกิจกรรมในชุมชน โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

4. ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชคา
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ และสถิติไคสแควร (Chi-Square)  

    4.1 ความสัมพันธระหวางตําแหนงผูนําชุมชนใน
ปจจุบัน กับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จัดการขยะ  

4.2 ความสัมพันธระหวางประสบการณการเปน
ผูนําชุมชน กับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จัดการขยะ 

4.3 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการมีบทบาท
ของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ 4 ดาน ไดแก ภาวะผูนํา 

การวางแผน การกระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ  และ
กิจกรรมในชุมชน 

 

5. ผลการวิจัย  
       ผลการวิเคราะหขอมูลมีทั้งหมด 3 สวน ไดแก การมี
สวนรวมตอการจัดการขยะ บทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จัดการขยะ และความสัมพันธระหวางตําแหนงผูนําชุมชนกับ
พฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ 
 

สวนที่ 1 การมีสวนรวมตอการจัดการขยะ 
ตารางที่ 1 แสดงรอยละของพฤติกรรมการมีสวนรวมตอการ
จัดการขยะของผูนําในชุมชน 
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พฤติกรรม 
ระดับพฤติกรรม (รอยละ) 

มาก ปานกลาง นอย 
1. ในครัวเรือนมีการคัดแยกขยะทุก
ครั้งกอนนําไปท้ิง 

96.7 3.3 0.0 

2. มีความรูสึกตอการคัดแยกขยะใน
ครัวเรือนดี 

100.0 0.0 0.0 

3. มีความยินดีปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของเจาหนาท่ีในการคัดแยกขยะเพ่ือ
สวนรวม 

100.0 0.0 0.0 

4. ในรอบ 3 ปที่ผานมาไดเขารวม
โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนใน
ชุมชน 

91.8 8.2 0.0 

5. มีการคัดแยกขยะเปยก ใบไม
วัชพืชเพ่ือนําไปทําปุย 

78.7 21.3 0.0 

จากตารางท่ี 1 พบวาสวนใหญผูนําในชุมชนมี
พฤติกรรมการมีสวนรวมตอการจัดการขยะอยูในระดับมาก
ทุกขอ ซึ่งมีพฤติกรรมอยูในระดับมาก รอยละ 100.0 ไดแก มี
ความรูสึกตอการคัดแยกขยะในครัวเรือนดี และมีความยินดี
ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ในการคัดแยกขยะเพ่ือ
สวนรวม  

สวนที่ 2 บทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ 
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
พฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ 

พฤติกรรม x  S.D. แปลผล
ดานที่ 1 ภาวะผูนํา 
  1.สนใจขอมูลขาวสารท่ีมี
ประโยชนตอชุมชนเสมอ 

4.29 0.62 มาก 

2. นําความรูมาถายทอดใหผูอื่น
และนํามาประยุกตใชเสมอ 

3.82 0.64 มาก 

3. รับฟงความคิดเห็นจากผูอื่น 4.08 0.71 มาก
4. ชาวบานและคนใกลเคียงให

ความเคารพและยอมรับนับถือ 
3.98 0.62 มาก 

5. มักไดรับมอบหมายใหเปนผู
ประสานงานกับหนวยงานเสมอ 

3.98 0.67 มาก 

รวม 4.03 0.67 มาก 
ดานที่ 2 การวางแผน 
1. มักจะนํานโยบายของจังหวัด

เขามาใชในการวางแผนงาน 
3.94 0.65 มาก 

  2. สนับสนุนใหความสําคัญกับการ
จัดการขยะ 

4.26 0.68 มาก 

  3. ประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของเพ่ือวางแผน 

4.01 0.64 มาก 

4. มีการแตงต้ังบุคคลในชุมชน
เพ่ือดําเนินการจัดการขยะ 

3.74 0.87 มาก 

5. มีการประเมินผลกอนและหลัง
การดําเนินการจัดการขยะ 

3.62 0.90 มาก 

6. มีการปรับปรุงระบบการทํางาน
เพ่ือใหเกิดการจัดการขยะอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.87 0.76 มาก 

รวม 3.91 0.78 มาก 

ดานที่ 3 การกระตุนใหเกิด
กิจกรรมจัดการขยะ 
  1.สรางความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับการจัดการขยะใหชาวบาน 

4.10 0.65 มาก 

2. เชิญวิทยากรมาบรรยายให
ความรูใหกับคนในชุมชน 

3.88 0.75 มาก 

3. จัดทําสื่อ บอรดใหความรู และ
รณรงคเก่ียวกับการจัดการขยะ 

3.82 0.72 มาก 

4. สรางกระในชุมชนใหเห็น
ประโยชนของการจัดการขยะ 

3.99 0.74 มาก 

รวม 3.95 0.72 มาก 

ดานที่ 4 กิจกรรมในชุมชน 
1. หาแหลงทุนทั้งในและนอก

พ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการจัดการขยะ 
3.80 0.85 มาก 

2. สรางสรรคกจิกรรมการจัดการ
ขยะที่มีความหลากหลาย 

3.75 0.74 มาก 

3. ในชุมชนมีกิจกรรมการลดใช
ถุงพลาสติก 

3.73 0.72 มาก 

4. ในชุมชนมีกิจกรรมแปรรูปขยะ 3.51 0.81 มาก
5. ในชุมชนมีกจิกรรมทําปุย

อินทรีย 
3.57 0.80 มาก 

6. ในชุมชนมีกจิกรรมคัดแยกขยะ
อันตราย 

4.12 0.73 มาก 

รวม 3.75 0.70 มาก 
รวมทั้งหมด 3.90 0.76 มาก 
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จากตารางท่ี 2 พบวาพฤติกรรมการมีบทบาทของ
ผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ โดยรวมอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.76 
และเมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานมีระดับพฤติกรรมอยู
ในระดับมากทั้งหมด ไดแก ภาวะผูนํา การวางแผน การ
กระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ และกิจกรรมในชุมชน 
 

สวนที่ 3 ความสัมพันธระหวางตําแหนงผูนําชุมชนใน
ปจจุบัน ประสบการณการเปนผูนําชุมชน และพฤติกรรม
การมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการจัดการขยะ  
 
ตารางที่ 3 แสดงคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตําแหนง
ผูนําชุมชนในปจจุบันกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนํา
ชุมชนตอการจัดการขยะดานตางๆ 

พฤติกรรม 
r 2  P-value 

ภาวะผูนํา 0.064 9.421 0.308 

การวางแผน -0.021 16.459 0.036* 

การกระตุนใหเกิด
กิจกรรมจัดการขยะ 

-0.074 12.812 0.118 

กิจกรรมในชุมชน -0.036 5.854 0.665 

        * ระดับนัยสําคัญ .05 

 **ระดับนัยสําคัญ .01 

     จากตารางท่ี 3 พบวาตําแหนงผูนําชุมชนในปจจุบันมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอ
การจัดการขยะดานวางแผนการจัดการขยะ  อยางมี
นัยสํ าคัญทางส ถิ ติที่ ร ะ ดับ  .05 โดยมีค าสั มประสิ ท ธ์ิ
สหสัมพันธ (r) เทากับ -.021 ซึ่งอยูในระดับคอนขางตํ่า และ
พบวาตําแหนงผูนําชุมชนที่มีพฤติกรรมการวางแผนสูงที่สุด 
คือ ผูใหญบาน รองลงมาคือตําแหนงสมาชิกอบต 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
1. ผลการศึกษาการมีสวนรวมตอการจัดการขยะ

ของผูนําชุมชน พบวา ผูนําในชุมชนสวนใหญมีพฤติกรรม
การมีสวนรวมตอการจัดการขยะอยูในระดับมาก ซึ่งมี
พฤติกรรมอยูในระดับมาก รอยละ 100.0 ไดแก มีความรูสึก
ตอการคัดแยกขยะในครัวเรือนดี และมีความยินดีปฏิบัติตาม
คําแนะนําของเจาหนาท่ีในการคัดแยกขยะเพ่ือสวนรวม  

2. ผลการศึกษาบทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จัดการขยะ พบวา ผูนําชุมชนมีบทบาทตอการจัดการขยะ 
โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.90 สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.76 และเมื่อพิจารณารายดานพบวาทุก
ดานมีระดับพฤติกรรมอยูในระดับมากทั้งหมด ไดแก ภาวะ
ผูนํา การวางแผน การกระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ 

และกิจกรรมในชุมชน  
3. ผลการศึกษาความสัมพันธระหวางตําแหนงผูนํา

ชุมชนกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอการ
จั ดการขยะ  พบว า  ตํ าแหน งผู นํ าชุ มชนในป จจุบันมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอ
การจัดการขยะดานวางแผนการจัดการขยะ  อยางมี
นัยสํ าคัญทางส ถิ ติที่ ร ะ ดับ  .05 โดยมีค าสั มประสิ ท ธ์ิ
สหสัมพันธ (r) เทากับ -.021 ซึ่งอยูในระดับคอนขางตํ่า และ
พบวาตําแหนงผูนําชุมชนที่มีพฤติกรรมการวางแผนสูงที่สุด 
คือ ผูใหญบาน รองลงมาคือตําแหนงสมาชิกอบต.  

7.  สรุป  
จากผลการศึกษางานวิจัย พบวาชาวบานที่อยูใน

ชุมชนและผูนําในชุมชนตางใหความสนใจและรวมมือกันจัด
กิจกรรมการจัดการขยะอยางจริงจัง เชน มีการคัดแยกขยะ
เปยก ใบไม วัชพืชเพ่ือนําไปทําปุย มีการทําเสวียนเพ่ือ
รองรับเศษวัสดุอินทรีย มีการคัดแยกขยะกอนนําไปท้ิง ซึ่ง
ทําใหเกิดสิ่งประดิษฐของใชในครัวเรือนจากขยะและนําขยะ
รีไซดเคิลไปขายเพ่ือนํารายไดมาพัฒนาชุมชน นอกจากน้ียัง
มีการรณรงคใหมีการใชถุงผาและตะกราทดแทนการใช
ถุงพลาสติก และพบวาในรอบ 3 ปที่ผานมาสวนใหญไดเขา
รวมโครงการคัดแยกขยะในครัวเรือนในชุมชน โดยผูนํา
ชุมชนมีสวนอยางมาก ในการพลักดันใหเกิดกิจกรรมการ
จัดการขยะ  

เมื่อศึกษาถึงตําแหนงผูนําชุมชนในปจจุบันวาผูนํา
ชุมชนตําแหนงไหนที่มีความสําคัญตอการจัดกิจกรรมการ
จัดการขยะมากท่ีสุด โดยพิจารณาถึงภาวะผูนํา การวางแผน 
การกระตุนใหเกิดกิจกรรมจัดการขยะ และกิจกรรมในชุมชน 
ผลการศึกษาพบว า ตําแหนงผู นํ าชุ มชนในปจ จุบั นมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการมีบทบาทของผูนําชุมชนตอ
การจัดการขยะดานวางแผนการจัดการขยะ  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ อยูใน
ระดับคอนขาง ตํ่า  และพบวา ตําแหนงผู นําชุมชนท่ีมี
พฤติกรรมการวางแผนสูงท่ีสุด คือ ผูใหญบาน รองลงมาคือ
ตําแหนงสมาชิกอบต. 
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บทคัดยอ  
การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. เพ่ิมศักยภาพในการผลิตของผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม  2. เพ่ิมชองทางการ

จําหนายสินคา 3. เพ่ือวิเคราะหตนทุนการผลิตเห็ดหอมสวรรค กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคือ วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปร
รูปเห็ดหอม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยไดทําการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมทั้งดานการผลิต การตลาด 
และการคํานวณตนทุนดวยการสัมภาษณเชิงลึก การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การเพ่ิมศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑแปร
รูปจากเห็ดหอม ตามหลักเกณฑการผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) ซึ่งผลการวิจัยพบวา ปญหาปจจุบัน
ของกลุมคือ ผลิตภัณฑเห็ดหอมสวรรคแบบเดิมที่ทําการผลิตเปนสินคาท่ีไมมีความแตกตาง ไมสรางความดึงดูดความสนใจผูบริโภค 
รสชาติหวานเกินไป ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑยังไมนารับประทาน ผลิตภัณฑมีความช้ืนสูง ซึ่งมีผลทําใหอายุการเก็บรักษาของ
ผลิตภัณฑสั้น และยังไมเคยมีการคํานวณตนทุนที่ถูกตองตามหลักวิชาการ จากการดําเนินการวิจัยจึงไดพัฒนากระบวนการผลิตเดิม
จากเห็ดหอมสวรรค ใหเปนเห็ดหอมทอดซีอิ้ว และมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหนาสนใจมากข้ึน สามารถยืดอายุของผลิตภัณฑไดนาน
ข้ึน โดยทําการวิเคราะหตนทุนพบวา ตนทุนการผลิตเห็ดหอมสวรรคเทากับ 50.37 บาท ตอ 1 กระปุก แตเห็ดหอมทอดซีอิ้วมี
ตนทุนเทากับ 36.07 บาท ตอ 1 กระปุก และมีการเพ่ิมชองทางการตลาดใหหลากหลายมากข้ึน เชน การเพ่ิมรานที่ทําการฝากขาย
สินคา การเพ่ิมชองทางการตลาดออนไลนผานทาง เพจ Face book เปนตน ซึ่งทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนมีรายไดมากข้ึน  
คําสําคัญ : การเพิ่มศักยภาพการผลิต, วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม, การวิเคราะหตนทุนการผลิต 
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Abstract  
This study aims to 1) enhance the proficiency of processed by mushroom production 2) enhance the 

marketing place and 3) analyze the cost of processed fungi, A sample was selected from Pa – Or – Donchai 

Community Enterprise in Chiang Rai. The data is collected by studying the manufacturing, marketing, and 

analyzing the cost by in – depth – interview and workshop under a topic “Good Manufacturing Practice 

(GMP)”. From studying, the processed fungi are not notable and not attractive by compared with other brand. 

The taste is sweet and the appearance is unattractive and high moisture that affects on a length of time 

expires, additionally, the cost has not been analyzed. Therefore, the manufacturing of processed fungi is 

developed by cooking and mixing soy sauce and redesigns the package to be more notable. The length of 

time expires is longer and the cost analysis is great result, which is 36.07 baht / 1 small jar. The marketing 

place has expanded through the souvenir shops and online shops. From the result, the Community Enterprise 

can earn more income, respectively. 
Keywords : Improvement of production efficiency, community enterprise by mushroom production group, analyze the cost of 

processed 

 
1. บทนํา 
 ตามที่รัฐบาลไทยไดมีการกําหนดยุทธศาสตรใน
การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมที่จะทําให
ประเทศไทยมีความมั่นคงและย่ังยืน ตามกรอบแนวความคิด
ในการบริหารจัดการชุมชนใหเขมแข็ง โดยการจัดการระบบ
การเรียนรูและการจัดองคความรูชุมชนอยางครบวงจร การ
นําเอาความรูในทองถ่ินหรือเรียกวาภูมิปญญาทองถ่ินมา
สรางสรรคใหเกิดคุณคาใหกับสินคาและบริการ โดยความ
รวมมือของสมาชิกในชุมชนเพ่ือใหชุมชนไดอยูรวมกันอยางมี
ความเก้ือกูลและมีชีวิตความเปนอยูที่ดีข้ึน  ยุทธศาสตรการ
สรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ี
มั่นคงของประเทศ โดยมุงสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวม
ทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเน่ือง 
ตามความพรอมของชุมชน เกิดการสรางความม่ันคงของ
เศรษฐกิจชุมชนที่เนนการผลิตเพ่ือการบริโภคอยางพอเพียง
นําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชสรางสรรคคุณคา
ของสินคาและบริการ  

สถานบันการศึกษาเปนอีกหนวยงานที่มีพันธกิจใน
การจัดการศึกษาและการบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือให 

 

ความชวยเหลือชุมชน สังคม ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดี สราง
คุณภาพชีวิตที่ ดี ไดอยางมั่ งคั่ ง และมั่นคง ซึ่ งสถาบัน 
การศึกษาเปนแหลงรวมความรูและประสบการณตาง ๆ ของ
นักวิจัย นักวิชาการ และผูเช่ียวชาญ ระหวางศาสตรหรือ
สาขาวิชาตางๆ สามารถบูรณาการทางความคิดใหเกิดการ
เช่ือมโยงการสรางความรูความเขาใจ และการถายทอด
เทคโนโลยี การออกแบบ การพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ 
ตลอดจนการบริหารจัดการขององคการ ไมวาการจัดการ  
การตลาด การเงิน และระบบไอที เปนตน เพ่ือนําองค
ความรูที่มีอยูไปพัฒนาชุมชนอยางตอเน่ืองให เกิดความ
เขมแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน 

 วิสาหกิจชุมชนเปนอีกรูปแบบหน่ึงในการประกอบ
ธุรกิจชุมชน มุงเนนการนําวัฒนธรรมวิถีชีวิตและภูมิปญญา
ทองถ่ิน  มาขับเคลื่อนผานกลไกดานเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของชุมชน โดยนําทรัพยากรทองถ่ินและภูมิปญญา
ทองถ่ินมาสรางอัตลักษณและขยายโอกาสทางการตลาดมาก
ข้ึน อยางไรก็ตามในปจจุบันวิสาหกิจชุมชนโดยสวนใหญ
ไดรับอิทธิพลจากสภาพแวดลอมทางการแขงขันมากข้ึน เชน 
ความแตกตางของผลิตภัณฑ ตนทุนการผลิต ราคาสินคา 
แล ะจํ าน วน คู แ ข ง ขัน ห ล ายราย  เป น ต น  ส งผ ล ให

63



 

ผูประกอบการธุรกิจตองแบก รับกับความกดดันจาก
สภ าพ แวดล อ มท างการแข งขัน ดั งก ล าว  แล ะต อ ง
เตรียมพรอมในการปรับตัวรับกับการแขงขันที่รุนแรงเพ่ิมข้ึน
อยางตอเน่ือง กลุมวิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปจาก
เห็ดหอมเปนหน่ึงธุรกิจที่เผชิญกับปญหาดังกลาว ซึ่งทาง
กลุมมีการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม คือ เห็ดหอม
สวรรค นํ้าพริกเห็ดหอม และขาวเกรียบเห็ดหอม โดยมีการ
ผลิตและจําหนายในชุมชน ฝากขายตามรานขายฝากใน
จังหวัดเชียงราย ซึ่งหากผลิตแลวขายไมไดก็จะทําใหสินคา
เนาเสียเน่ืองจากผลิตภัณฑไมใสวัตถุกันเสีย ทําใหสินคาอยู
ไดไมนาน นอกจากน้ีสมาชิกกลุมผูผลิตไมคอยมีความรู
ทางดานการตลาดเชิงสรางสรรค เร่ืองการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ และไมมีการจดบันทึกบัญชีและคํานวณตนทุนอยาง
ถูกตอง  

ทางคณะผูวิจัยจึงไดเขามาชวยแกปญหาดังกลาว 
โดยการเพ่ิมศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจาก
เห็ดหอมของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจาก
เห็ดหอม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
การเพ่ิมชองทางการตลาด และใหความรูเกี่ยวกับการ
วิเคราะหตนทุนการผลิตของผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม 

 

2.วัตถุประสงค  
 2.1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิตของผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเห็ดหอม 

 2.2) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม ตําบลปา
ออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
 2.3) เพ่ือ วิเคราะหตนทุนการผลิตเห็ดหอม
สวรรค  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.1. แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับสวนประสมทาง

การตลาด 

           3.1.1 ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) 

คอตเลอร, ฟลลิป (2546 : 24) ไดใหความหมาย
ของสวนประสมทางการตลาดไววา เปนกลุมของเคร่ืองมือ
ทางการตลาดที่องคกรใชในการปฏิบัติตามวัตถุประสงค
ทางการตลาดกลุมเปาหมาย 

ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2552 : 80-81) ไดให
ความหมายของสวนประสมทางการตลาดวา เปนตัวแปรทาง
การตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพ่ือตอบสนอง
ความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 

เสรี วงษมณฑา (2554) ไดใหความหมายปจจัย
ส วนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix ห รือ  4P’s) 
หมายถึง การมีสินคาที่ตอบสนองความตองการของลูกคา
กลุมเปาหมายได ขายในราคาท่ีผูบริโภคยอมรับไดและ
ผูบริโภคยินดีที่จะจายเพราะเห็นวาคุม รวมถึงมีการจัด
จําหนายกระจายสินคาใหสอดคลองกับพฤติกรรมการหาซื้อ
เพ่ือความสะดวกแกลูกคาดวยความพยายามจูงใจใหเกิด
ความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรมอยางถูกตอง 

จากความหมายขางตน  พอจะสรุปไดวาสวน
ประสมทางการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่
ควบคุมไดซึ่งเปนกลุมของเคร่ืองมือทางการตลาดที่องคกรใช
รวมกัน เพ่ือตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย  

3 .1 .2  ทฤษฎี ส ว นป ระสมท า งกา รตล าด 
(Marketing Mix  : 4P’s) 

1. ผลิตภัณฑ (Product)  หมายถึง  สิ่งท่ีเสนอ
ขายโดยธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความจําเปนหรือความตองการ
ของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจ ประกอบดวย สิ่งที่สัมผัสได
และสัมผัสไมได เชน บรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ ตรา
สินคา บริการ และช่ือเสียงของผูขาย ผลิตภัณฑอาจจะเปน
สินคา บริการ สถานท่ี บุคคลหรือความคิด (เอ็ตเซล วอลค
เกอร  และสแตนตัน  ; Etzel Walker and Stanton : 2001) 
ผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวย สินคา บริการ ความคิด สถานที่
องคกร หรือ บุคคลผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) 
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มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา จึงจะมีผลทําให
ผลิตภัณฑสามารถขายได  
คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ 

1) คุณภาพผลิตภัณฑ (Product Quality) เปน
การวัดการทํางานและวัดความคงทนของผลิตภัณฑ เกณฑ
ในการวัดคุณภาพถือหลักความพึงพอใจของลูกคาและ
คุณภาพที่เหนือกวาคูแขงขันถาสินคาคุณภาพตํ่าผูซื้อจะไม
ซื้อซ้ํา   ถาสินคาคุณภาพสูงเกินอํานาจซื้อของผูบริโภค
สินคาก็ขายไมได นักการตลาดตองพิจารณาวาสินคาควรมี
คุณภาพระดับใดบางและตนทุนเทาใดจึงจะเปนที่พอใจของ
ผูบริโภค รวมท้ังคุณภาพสินคาตองสมํ่าเสมอและมีมาตรฐาน
เพ่ือที่จะสรางการยอมรับ 

2) ลักษณะทางกายภาพของสินคา (Physical 

Characteristics of Goods) เปน รูป ราง ลักษณ ะ  ที่ ลู กค า
สามารถมองเห็นได และสามารถรับรูไดดวยประสาทสัมผัส 
ทั้ง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส เชน รูปรางลักษณะ
รูปแบบ การบรรจุภัณฑ เปนตน 

3) ราคา (Price) เปนจํานวนเงินซึ่งแสดงเปนมูล
คาท่ีผูบริโภคยอมจายเงินเพ่ือแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับ
จากสินคาหรือบริการ การตัดสินในดานราคาไมจําเปนตอง
เปนราคาสูงหรือตํ่าแตเปนราคาที่ผูบริโภคเกิดการรับรูใน
คุณคา (Perceived Value) 

4) ช่ือเสียงของผูขายหรือตราสินคา (Brand) 
หมายถึง ช่ือ คํา สัญลักษณ การออกแบบหรือ สวนประสม
ของสิ่งดังกลาว เพ่ือระบุถึงสินคาและบริการของผูขายรายใด
รายหน่ึงหรือกลุมของผูขายเพ่ือแสดงถึงลักษณะท่ีแตกตาง
จากคูแขง 

5) บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง กิจกรรมท่ี
เกี่ยวของในการออกแบบ และการผลิตสิ่งบรรจุ หรือสิ่ง
หอหุมผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑเปนสิ่งที่ทําใหเกิดการรับรู คือ 
การมองเห็นสินคาเม่ือผูบริโภคเกิดการยอมรับในบรรจุภัณฑ
ก็จะนําไปสูการจูงใจใหเกิดการซื้อผลิตภัณฑ ดังน้ัน บรรจุ
ภัณฑจึงตองมีความโดดเดน  โดยอาจแสดงถึงตําแหนง
ผลิตภัณฑสินคาน้ันใหชัดเจน 

6) การออกแบบ (Design) เปนงานท่ีเกี่ยวของ
กับรูปแบบ ลักษณะ การบรรจุหีบหอ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีจะมี
ผลกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค ดังน้ันผูผลิตที่มี
ผูเช่ียวชาญดานการออกแบบจึงตองศึกษาความตองการของ
ผูบริโภค เพ่ือออกแบบสินคาใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค 

7) การรับประกัน (warranty) เปนเคร่ืองมือที่
สําคัญในการแขงขัน โดยเฉพาะสินคาพวกรถยนต เคร่ืองใช
ในบาน และเคร่ืองจักร เพราะเปนการลดความเสี่ยงจากการ
ซื้อสินคาของลูกคารวมท้ังการสรางความเช่ือมั่น ฉะน้ัน 
ผูผลิตหรือคนกลางอาจเสนอการรับประกัน เปนลายลักษณ
อักษร หรือดวยคําพูด  

8) สีของผลิตภัณฑ (Color) เปนสิ่งจูงใจใหเกิด
การซื้อเพราะสีทําใหเกิดอารมณดานจิตวิทยาชวยใหเกิดการ
รับรูและสนใจในผลิตภัณฑ 

9) การใหบริการ (Service) การตัดสินใจของ
ผูบริโภคในปจจุบันข้ึนอยูกับการใหบริการแกลูกคาของ
ผูขายหรือผูผลิต คือ ผูบริโภคมักจะซื้อสินคากับรานคาที่
ใหบริการดีและถูกใจ เชน การบริการหลังการขาย เปนตน 

10) วัตถุดิบ (Raw Material) หรือวัสดุที่ ใชใน
การผลิต (Material) ผูผลิตมีทางเลือกท่ีจะใชวัตถุดิบหรือวัสดุ
หลายอยางในการผลิต ซึ่งจะตองคํานึงถึงความตองการของ
ผูบริโภควาพอใจแบบใด ตลอดจนตองพิจารณาถึงตนทุนใน
การผลิตและความสามารถในการจัดหาวัตถุดิบดวย 

11) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ (Product 

Safety) และภาระจากผลิตภัณฑ (Product Liability) ความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑเปนสิ่งสําคัญท่ีธุรกิจตองเผชิญและ
ยังเปนปญหาทางจริยธรรมท้ังทางธุรกิจและผูบ ริโภค 
ผลิตภัณฑที่ไมปลอดภัยทําใหผูผลิตหรือผูขายเกิดภาระจาก
ผลิตภัณฑซึ่งเปนสมรรถภาพของผลิตภัณฑ ท่ีทําใหเกิดการ
ทํางานหรือเปนอันตรายสําหรับผูผลิตที่ตองรับผิดชอบตอ
ผูบริโภค 

12) มาตรฐาน (Standard) เมื่อมีเทคโนโลยีใหม
เกิด ข้ึนจะตองคํ า นึ งถึ งป ระโยชนและมาตรฐานของ
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เทคโนโลยีน้ันซึ่งตองมีการกําหนดมาตรฐานการผลิตข้ึนจะ
ชวยควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตอผูบริโภคได 

13) ความเขากันได (Compatibility) เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑใหสอดคลองกับความคาดหวังของลูกคา
และสามารถนําไปใชไดดีในทางปฏิบัติโดยไมเกิดปญหาใน
การใช 

14) คุณค าผลิ ตภัณฑ  (Product Value) เปน
ลักษณะผลตอบแทนท่ีไดรับจากการใชผลิตภัณฑซึ่งผูบริโภค
ตองเปรียบเทียบระหวางคุณคาที่เกิดจากความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑที่สูงกวาตนทุนหรือราคาท่ีจายไป 

15) ความหลากหลายของสินค า (Variety) 
ผูบริโภคสวนมากจะพอใจท่ีจะเลือกซื้อสินคาท่ีมีใหเลือกมาก
ในรูปของสี กลิ่น รส ขนาด การบรรจุหีบหอ แบบ ลักษณะ 
เน่ืองจากผูบริโภคมีความตองการที่แตกตางกัน ดังน้ัน ผูผลิต
จึงจําเปนตองมีสินคาหลากหลายเพ่ือเปนทางเลือกใหกับ
ผูบริโภคท่ีมีความตองการที่แตกตางกัน 

2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ 
ที่มีความจําเปนตองจายเพ่ือใหได ผลิตภัณฑ (เอ็ตเซล วอลค
เกอร  และสแตนตัน  ; Etzel Walker and Stanton : 2001) 
หรือหมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเอง ราคา เปน P ตัว
ที่สองที่เกิดข้ึนถัดจาก Product ราคาเปนตนทุน (Cost) ของ
ลูกคาผูบริโภคจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ของ
ผลิตภัณฑกับราคา (Price) ของผลิตภัณฑน้ัน ถาคุณคาสูง
กวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อดังน้ันผูกําหนดกลยุทธ
ดานราคา ตองคํานึงถึง 

1) คุณคาที่ รับรู (Perceived Value) ในสายตา
ของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาการยอมรับของลูกคาในคุณคา
ของผลิตภัณฑวาสูงกวา ราคาผลิตภัณฑน้ัน 

 2) ตนทุนสินคาและคาใชจายท่ีเกี่ยวของ  
 3) การแขงขัน 

 4) ปจจัยอื่น ๆ 

 3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) 
หมายถึง โครงสรางของชองทาง ซึ่งประกอบดวยสถาบัน
และกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก

องคการไปยังตลาด สถาบันที่ นําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมาย คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา 
และการเก็บ รักษาสินค าค งคลั งการจั ดจําหน าย  ซึ่ ง
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี 

      3.1) ชองทางการจัดจําหนาย  (Channel of 

Distribution ห รื อ  Distribution Channel ห รื อ  Marketing 

Channel) หมาย ถึง เส นท างที่ ผ ลิ ตภัณ ฑ แล ะ  (ห รือ ) 
กรรมสิทธ์ิที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดในชองทาง
การจัดจําหนาย ประกอบดวยผูผลิต คนกลาง ผูบริโภค หรือ
ผู ใชทางอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะใชชองทางตรง (Direct 

Channel) จากผูผลิต (Producer) ไปยังผูบริโภค (Consumer) 
หรือผูใชทางอุตสาหกรรม (Industrial User) และใชชองทาง
ออม (Indirect Channel) จากผูผลิต (Producer) ผานคนกลาง 
(Middleman) ไป ยั งผู บ ริโภ ค  (Consumer) ห รือผู ใช ท าง
อุตสาหกรรม (Industrial User) 

   3.2) การกระจายตัวสินคา หรือการสนับสนุน
การกระจายตัวสินคาสูตลาด (Physical Distribution หรือ 
Market logistics) หมายถึ งกิ จกรรมที่ เกี่ ย วข อ งกับการ
เคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิต ไปยังผูบริโภค หรือผูใช
ทางอุตสาหกรรม  ตอ งพิจารณาวาสถานท่ี ต้ังของราน
จําหนายราคาเดียวสอดคลองกับกลุมลูกคาเปาหมายหรือไม 
รูปแบบพฤติกรรมของการใชชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปน
อยางไร เราควรจําหนายที่ใด ณ จุดใดจึงจะใหผูบริโภคไดรับ
ความสะดวกสบายอยางเต็มที่ในดานการเดินทางคมนาคมที่
สะดวกและสภาพแวดลอมที่ดีและประโยชนอื่นและสามารถ
พบเห็นและซ้ือได สถานท่ีจําหนายชาราคาเดียวครอบคลุม
พ้ืนที่เปาหมายแลวหรือยังและมีความสะดวกตอการซ้ือหา
มากนอยแคไหน 
        4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนเคร่ืองมือ
การสื่อสารเพ่ือสรางความพึงพอใจตอตราสินคาหรือบริการ 
หรือความคิด หรือตอบุคคล โดยใชเพ่ือจูงใจ (Persuade) ให
เกิดความตองการเพ่ือเตือนความทรงจํา (Remind) ใน
ผลิตภัณฑ โดยคาดวาจะมีอิทธิพลตอความรูสึก ความเช่ือ 
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และพฤติกรรมการซื้อ เคร่ืองมือการสงเสริมการตลาดที่
สําคัญ มีดังน้ี 

4.1) การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมใน
การเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ (หรือ) ผลิตภัณฑ
บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภ
รายการ  

4.2) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 

Selling) เปนการสื่อสารระหวางบุคคลกับ  บุคคล เพ่ื อ
พยายามจูงใจผูซื้อที่เปนกลุมเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑหรือ
บริการ หรือมีปฏิกิริยาตอ ความคิด เบลช (Bell : 2001) หรือ
เปนการเสนอขายโดยหนวยงานขายเพ่ือใหเกิดการขาย และ
สรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา 

4.3) การสงเสริมการขาย (Sales Promotion) เปน
สิ่งจูงใจท่ีมีคุณคาพิเศษที่กระตุนหนวยงาน (Sales Force) ผู
จัดจําหนาย (Distributors) หรือผูบริโภคคนสุดทาย (Ultimate 

Consumer) โดยมี จุ ดมุ งหมาย  เพ่ื อ ให เกิ ดก ารขายใน
ทันทีทันใด (เบลช ; Bell : 2001)   

4.4) การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity 

and Public Relations หรือPR) 
     4.4.1 การใหขาว (Publicity) เปนการเสนอขาว

เก่ียวกับผลิตภัณฑหรือบริการ หรือ ตราสินคา หรือบริษัท ที่
ไมตองมีการจายเงิน  (ในทางปฏิบั ติจริงอาจตองมีการ
จายเงิน) โดยผานสื่อ กระจายเสียง หรือสื่อสิ่งพิมพ (อเรนส ; 
Allen : 2002) ซึ่งเปนกิจกรรมหน่ึงของการประชาสัมพันธ 

     4.4.2 การประชาสัม พันธ (Public Relations 

หรือ  PR) หมายถึงความพยายามในการสื่อสารที่มีการ
วางแผนโดยองคการหน่ึงเพ่ือสรางทัศนคติที่ดีตอองคการตอ
ผลิตภัณฑหรือตอ 15 นโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง 
(เอ็ตเซล  วอลค เกอร และสแตนตัน  ; Etzel Walker and 

Stanton : 2001) มีจุดมุงหมาย เพ่ือสงเสริม หรือปองกัน 
ภาพพจนหรือผลิตภัณฑของบริษัท 

4.5) การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ 
Direct Response Marketing) การ โฆษณาเพ่ือให เกิดการ
ตอบสนองโด ยตรง  (Direct Response Advertising) แล ะ

การตลาดเช่ือมตรง หรือการโฆษณาเช่ือมตรง (Online 

Advertising) มีความหมายตางกันดังน้ี 
  4.5.1 การตลาดทางตรง (Direct Marketing หรือ 

Direct Response Marketing) เป น ก าร ติ ด ต อ สื่ อ ส า รกั บ
กลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง (Response) โดยตรง 
หรือ หมายถึง วิธีการตาง ๆ  ที่ นักการตลาดใชสงเสริม
ผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิดการตอบสนอง 
ในทันที ทั้งน้ี ตองอาศัยฐานขอมูลลูกคาและการใชสื่อตาง ๆ 
เพ่ือสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคต
ตาล็อก  

   4.5.2 การโฆษณาเพ่ือให เกิดการตอบสนอง
โดยตรง (Direct Response Advertising) เป นข าวสารการ
โฆษณาซึ่งถามผูอาน ผูรับฟง หรือผูชม ใหเกิดการตอบสนอง
กลับ โดยตรงไปยังผู สงขาวสาร ซึ่งอาจจะใชจดหมายตรง 
หรือสิ่งอ่ืน เชน นิตยสาร วิทยุโทรทัศน หรือปายโฆษณา  

  4.5.3 การตลาดเช่ือมตรงหรือการโฆษณา
เช่ือมตรง (Online Advertising) ห รือ  การตลาดผ านสื่ อ
อิ เล็ กทรอนิกส  (Electronic Marketing หรือ  E- marketing) 
เปนการโฆษณาผาน ระบบเครือขายคอมพิวเตอรหรือ
อินเตอรเน็ต เพ่ือสื่อสาร สงเสริม และขายผลิตภัณฑหรือ
บริการ โดยมุงหวังผลกําไรและการคาเคร่ืองมือที่สําคัญใน
ขอน้ีประกอบดวย 

 1) การขายทางโทรศัพท  
 2) การขายโดยใชจดหมายตรง  
 3) การขายโดยใชแคตตาล็อก  
              4) การขายทางโทรทัศน  วิท ยุ  หรือ

หนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจใหลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน 
ใชคูปองแลกซื้อ 

 
3.3 ทฤษฎีเก่ียวกับบัญชีตนทุน 

การบัญชีตนทุนเปนวิธีการของการวิเคราะห 
รวบรวมขอมูลตนทุน หรือคาใชจายตางๆ ขององคกรธุรกิจ
หน่ึง ๆ เพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือการบริการในรูปแบบใดๆ 
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานโดยทั่วไปขององคกร เมื่อ
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กลาวถึงการบัญชีตนทุน สวนใหญมักจะนึกถึงองคกรธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรมหรือกิจการท่ีทําการผลิตสินคาอยางใด
อยางห น่ึงข้ึนมา  เพ่ือการจําหน ายตอ  ตัวอย างธุรกิ จ
อุตสาหกรรม เชน ธุรกิจผลิตเสื้อผาสําเร็จรูป ธุรกิจผลิต
เฟอรนิเจอรอยางไรก็ตาม ธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ ตางมีความ
ตองการใชขอมูลทางดานการบัญชีตนทุนดวยกันทั้งสิ้น ไมวา
จะเปนธุรกิจซื้อมาขายไป หรือธุรกิจใหการบริการ ทั้งน้ี
เพราะขอมูลในการดานการบัญชีตนทุนจะเปนสิ่งที่มีบทบาท
สําคัญตอการนําไปใชประโยชน เพ่ือการวางแผนการควบคุม
การประเมินผลงาน  และการตัดสินใจในเร่ืองหน่ึงอยู
ตลอดเวลา (เบญจมาศ  อภิสิทธิภิญโญ, 2555) 

วัตถุประสงคของการบัญชีตนทุน (พรรณนิภา  
รอดวรรณะ, 2560) 

1.   การวัดผลกําไรขาดทุนประจํางวด  

งบกําไรขาดทุนเปนงบแสดงผลการดําเนินงาน
ประจํางวด สําหรับกิจการที่ผลิตสินคาและใหบริการ งบ
ตนทุนการผลิตเปนสวนประกอบของงบกําไรขาดทุนที่แสดง
รายละเอียดของตนทุนการผลิตและตนทุนสินคาขายและ
บริการ ประกอบดวย วัตถุดิบ คาแรง และคาใชจายการผลิต 
ซึ่งเปนขอมูลเพ่ิมเติมนอกเหนือจากขอมูลของกิจการซ้ือขาย
สินคาโดยทั่วไป 

2.   การคํานวณตนทุนการผลิตสินคา 
การคํานวณตนทุนการผลิตสินคานอกจากจะแสดง

ในงบกําไรขาดทุนประจํางวดแลว การบัญชีตนทุนตองให
ไดมาซึ่งขอมูลที่ชวยใหผูบริหารหรือผูที่เกี่ยวของสามารถ
คํานวณตนทุนการผลิตสินคาได โดยไมจําเปนตองรอถึงวัน
สิ้นงวดบัญชีที่มีการรายงานงบการเงินประจํางวด การ
คํานวณตนทุนการผลิตสินคาสําคัญมากสําหรับผูบริหาร
โดยเฉพาะฝายขายและฝายผลิต 

3.   การวางแผนและควบคุม 

การวางแผน ไดแก การวางแผนทางการตลาด 
เชน การกําหนดผลิตภัณฑ ปริมาณ ราคาของสินคาและ
บริการ ซึ่งสืบเน่ืองถึงการวางแผนทางการผลิตดวย เชน การ
วางแผนการใชปจจัยการผลิต การวางงบประมาณ ทางดาน

การควบคุม เชน การนํางบประมาณมาเปรียบเทียบกับ
ขอมูลที่เกิดข้ึนจริง วิเคราะหผลตาง เพ่ือหาขอบกพรองใน
การบริหารการเงิน การตลาด และการผลิต 

4.   การกําหนดราคาขายของสินคาและบริการ  

ผูบริหารจําเปนตองทราบรายละเอียดของตนทุน
ของสินคาและบริการ เพ่ือใชในการกําหนดราคาขายที่
เหมาะสมกับสภาวะทางการตลาด สภาวะทางเศรษฐกิจ 
และการแขงขัน เพ่ือใหบรรลุการวางแผนการบริหารกําไร
ของกิจการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

5.   การเปนเคร่ืองมือในการตัดสินใจ 

การตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ ทุกข้ันตอน 
จําเปนตองนําขอมู ล เกี่ ยวกับตนทุนมาเปน เค ร่ืองมือ
ประกอบการตัดสิน ไดแก การตัดสินใจระยะสั้น เชน การ
ตัดสินใจในการกําหนดการขาย การบริหารตนทุน การ
ควบคุมคุณภาพ การเพ่ิมหรือลดสายการผลิต การตัดสินใจ
เลือกทางเลือกผลิตภัณฑ สวนการตัดสินใจระยะยาว เชน 
การตัดสินใจขยายกิจการ การลงทุนโรงงาน เคร่ืองจักร การ
เลือกการลงทุนระยะยาว 

6.   การประเมินผลการดําเนินงาน 

การประเมินผลการดําเนินงานข้ึนอยูกับลักษณะ
ของการกระจายอํานาจหรือการรวมอํานาจการติดสินใจและ
ระดับของการตัดสินใจ เร่ิมต้ังแตระดับองคกรหรือระดับ
กิจการ และการวัดผลการดําเนินงาน คือกําไรสุทธิจากการ
ดําเนิน งาน  ซึ่ งวัดได จ ากผลต างขอ งรายได จากการ
ดําเนินงาน หักดวยตนทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน 
ขอมูลตนทุนจึงมีบทบาทสําคัญในการประเมินผลการ
ดําเนินงานที่มีตนทุนมีสวนในความรับผิดชอบ 

ประเภทของขอมูลตนทุน 
ตนทุนรายการห น่ึงๆ  สามารถจัดประเภทได

มากกวาหน่ึงประเภท ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเกณฑที่นํามาใชในการ
พิจารณาเพ่ือการจัดประเภทตนทุน (เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิ
ภิญโญ, 2555) 
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1. การจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ 

1.1)   วั ต ถุ ดิ บ ท า งต ร ง  (Direct Material) 

หมายถึงสิ่งที่ถูกนํามาใชเพ่ือการแปรสภาพหรือประกอบเปน
สินคาสําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึงที่ตองการ 
โดยส วนประกอบของสิ่ ง น้ี ถือ เป นส วนประกอบ ท่ีมี
ความสําคัญ  หรือเปนองคประกอบหลักของสินคาหรือ
ผลิตภัณฑเหลาน้ัน เชน หนังสัตวที่ใชในการทํารองเทาหนัง 
กระเปาหนัง หรือเบาะหนังไม เหล็กที่ใชในการทําโตะ เกาอี้ 
หรือตู และผาท่ีใชในการทําผามานหรือตุกตา เปนตน 

1.2)  แ ร ง ง า น ท า ง ต ร ง  (Direct Labor) 

หมายถึงคาจางแรงงานของพนักงานผูปฏิบัติงานในแตละ
ข้ันตอนโดยตลอดกระบวนการผลิตหน่ึงๆ ท้ังน้ีหนักงานสวน
น้ีจะเกี่ยวของโดยตรงกับการแปรสภาพวัตถุดิบใหเปนสินคา
สําเร็จรูป หรือผลิตภัณฑอยางใดอยางหน่ึงที่ตองการ เชน 
พนักงานท่ีทําการประกอบช้ินสวนตางๆ ให เปนสินคา
สําเร็จรูป หนักงานในข้ันตอนของการตัด การตกแตง หรือ
การเย็บเสื้อผาสําเร็จรูป 

1.3)  คาใชจายในการผลิต หรือคาใชจาย
โ ร ง ง า น  (Manufacturing Overhead or Factory Expenses) 

หมายถึง ทรัพยากรอื่นนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและ
แรงงานทางตรง โดยทรัพยากรเหลาน้ันไดถูกนํามาใชเพ่ือ
สนับสนุนการดําเนินงานในดานการผลิต เพ่ือใหไดมาซ่ึง
สินคาสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑตางๆ ตามตองการ การ
จําแนกทรัพยากรสนับสนุนสวนน้ีไดแบงเปน 3 ประเภท คือ 

- วัตถุดิบทางออม เชน กาวท่ีใชในการเขา
เลมหนังสือ เชือก หรือดานที่ใชในการเย็บกระเปาหนัง 
รองเท าห นัง นอต  ตะปู ที่ ใช ในการผลิตโต ะ  ตู  เก า อ้ี 
นํ้ามันเคร่ือง และจาระบีที่ใชกับเคร่ืองจักรในการผลิต เปน
ตน 

- แรงงานทางออม เชน พนักงานคลัง
วัตถุดิบหรือวัสดุ พนักงานหองเคร่ืองมือ พนักงานซอมบํารุง 
พนักงานรักษาความปลอดภัย และหัวหนาคุมงาน 

- คาใชจายการผลิตอื่นๆ หรือคาใชจาย
โรงงานอ่ืนๆ เชน คาภาษีโรงงาน คาเบี้ยประกันภัยโรงงาน 
เคร่ืองจักร หรือทรัพยสินอื่นๆ ในโรงงาน คาเสื่อมราคา
เคร่ืองจักร และคาเชาโรงงาน เปนตน 

ถารวมกลุมตนทุนวัตถุดิบทางตรงและแรงงาน
ทางตรงเขาดวยกัน สามารถเรียกตนทุน 2 รายการท่ีรวมเขา
ดวยกันน้ีวา ตนทุนข้ันตน (Prime Cost) ซึ่งเปนตนทุนพ้ืนฐาน
สําคัญของการผลิตสินคาสําเร็จรูปหรือผลิตภัณฑใดๆ ที่
ตองการ แตถารวมรายการแรงงานทางตรงและคาจายการ
ผลิตเขาดวยกัน สามารถเรียกตนทุน 2 รายการที่รวมเข า
ดวยกันน้ีวา ตนทุนแปรสภาพ (Conversion Cost) ตนทุนกลุม
น้ีใชเพ่ือการแปรสภาพวัตถุดิบทางตรงใหเปนสินคาสําเร็จรูป 
หรือผลิตภัณฑใดๆ ที่ตองการ 

2.  การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมตนทุนท่ีสัมพันธ
กับการผลิตหรือการบริการ 

การพิจารณารายการตนทุนใดๆ กับปริมาณการผลิต
หรือการบริการที่มีความเกี่ยวของกันวามีจํานวนเงินมากหรือ
นอยเทาใด เมื่อเปรียบเทียบควบคูกับปริมาณการผลิตหรือ
การทํางานเรียกวาเปนการพิจารณาพฤติกรรมตนทุน โดย
การพิจารณาดังกลาวน้ีจําแนกตนทุนเปน 4 ประเภท คือ 

    2.1) ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง
รายการตนทุนใด ๆ ที่มีจํานวนเงินเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลง ไปตามการเปลี่ยนแปลงที่ เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของ
ปริมาณการผลิตหรือการทํางาน  

2.2) ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึงรายการ
ตนทุนใดๆ ที่มีจํานวนเงินเทาเดิม แมวาปริมาณการผลิตหรือ
การทํางานจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปจากเดิม  

2.3) ตนทุนผสมหรือตนทุนกึ่งผันแปร (Mixed 

Cost of Semi – variable Cost) หมายถึงรายการตนทุนใดๆ ที่
มีจํานวนเงินข้ันตํ่าเทาเดิม แมวาปริมาณการผลิตหรือการ
ทํางานจะเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปจากเดิม และมีสวนที่ตองจาย
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไปตามปริมาณการผลิตหรือการทํางาน 
เชน คาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ซึ่งจะมีจํานวนเงินข้ันตํ่าที่ตอง
จาย คาธรรมเนียมของคานํ้า คาไฟ และคาโทรศัพท แตถา

69



 

ผลิตมาก ทํางานมาก ก็ตองจายคานํ้า คาไฟ และคาโทรศัพท
มากนอยตามปริมาณการผลิตหรือตามช่ัวโมงการทํางาน 

 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
อาชวิน  ใจแกว (2560) ไดทําการวิจัยเร่ืองการเพ่ิม

ศักยภาพการผลิตและการตลาดผลผลิตเห็ดของกลุมธุรกิจ
ชุมชนรวมใจพอเพียง ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จังหวัด
เชียงใหม ซึ่งเปนการดําเนินวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวม ปะชากรคือ หัวหนากลุมและสมาชิกกลุมธุรกิจชุมชน
รวมใจพอเพียง จํานวน 35 คน เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบ
สัมภาษณ และการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม วิเคราะหขอมูลแบบสามเสา ผลการวิจัย พบวา 
กลุมมีศักยภาพในการผลิตที่เพ่ิมข้ึน มีปจจัยสนับสนุนดังน้ี 
1) การใชเคร่ืองมืออุปกรณชวยในกระบวนการผลิตเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอยางประหยัดและเกิด
ประโยชนสูงสุดในการผลิตกอนเห็ดนางฟา มีการใชหมอน่ึงที่
มีขนาดใหญเพ่ิมข้ึน 2 ใบ ทําใหสามารถน่ึงไดคร้ังละ 180 

กอน 2) การเพ่ิมโรงเรือนสําหรับเห็ดโคนนอยอีก 1 โรงเรือน 
และ 3) กลุมสามารถผลิตกอนเห็ดดวยตนเองผานการ
บริหารจัดการผู นําที่มีความทุมเท  มีภาวะผู นําสูง เปน
ปราชญชาวบานดานการเกษตร และใชทรัพยากรในทองถ่ิน
ใหเกิดคุณคา การพัฒนาตลาดดวยการระดมความคิดเห็น
ของผูมีสวนเก่ียวของพบวา ผลิตผลิตเห็ดมีความโดดเดนดาน
รูปรางท่ีสวยงามและมีคุณภาพ มีนํ้าหนักดี ผลผลิตตอกอน
เพ่ิมข้ึน รวมทั้งการทําตนแบบโลโกสําหรับเห็ดโคนนอย ดาน
การกําหนดราคาใชวิธีการตกลงราคารวมกันดวยวิธีตนทุน
บวกเพ่ิม โดยอาศัยตนทุนและกําไรเปนหลัก และอางอิง
ราคาตลาด ดานชองทางจําหนาย มีชองทาง 2 รูปแบบ 1) 

จําหนายภายในชุมชน ณ บริเวณหนาที่ทําการของกลุมและ
ตลาดชุมชนชอแล 2) กาดหลวงเมืองแกนและลาดแมมาลัย 
เพ่ือรองรับกับผลผลิตเห็ดที่เพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมศักยภาพทา
การผลิต รวมถึงเพ่ิมโอกาสทาการตลาด ดานการสงเสริม
การขาย โดยไดรวมกันทําปายใหเห็ดชัดเจนข้ึนหนาท่ีทําการ
ของกลุม จัดทําโลโก สําหรับผลผลิตเห็ดโคนนอย จัดทําเสื้อ

ประจํากลุมสําหรับประชาสัมพันธใหกับผูมาศึกษาดูงาน ณ 
ที่ทําการของกลุม 

รุ ง น ภ า   ห ล อ ยื น ย ง  (2546 : บ ท คั ด ย อ ) 
ทําการศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑขนมขบ
เคี้ยวของไทยและญ่ีปุนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อของ
นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบการออกแบบ
บรรจุภัณฑขนมขบเคี้ยวของไทยและญ่ีปุน และเพ่ือศึกษาถึง
เหตุผลในการตัดสินใจซื้ อของนักศึกษาเน่ืองจ ากการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ผลการวิจัยพบวา การออกแบบบรรจุ
ภัณฑขนมขบเคี้ยวของไทยและญ่ีปุนในดานของสี ลวดลาย 
กราฟกและระบบการพิมพ จะมีลักษณะการออกแบบบรรจุ
ภัณฑใกลเคียงกัน ยกเวนนํ้าหนักสุทธิของผลิตภัณฑรวมและ
ราคาสินคา ผลการศึกษาการเลือกซ้ือขนมขบเคี้ยวชนิดพอง
กรอบหรืออบกรอบท่ีผลิตในประเทศไทย และรับประทาน
ขนมขบเคี้ยว 1-2 คร้ังตอวัน นักศึกษาสวนมากเลือกซื้อขนม
ขบเคี้ยวเพราะอยากทดลองสิ่งแปลกใหม และรสชาติของ
ผลิตภัณฑที่ปรากฏอยูบนบรรจุภัณฑ เมื่อให นักศึกษา
พิจารณาบรรจุภัณฑ ตัวอยางของสินคาไทยและญ่ีปุน 
นักศึกษาสวนมากตัดสินใจเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวที่ผลิตใน
ประเทศไทยโดยเลือกจากลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
 
4. วิธีการวิจัย 

4.1 การดําเนินการวิจัย 
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน

ร ว ม  (Participatory Action Research-PAR) เ ป น
งานวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณผูนําของ
กลุม การจัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยมีผูนํากลุม
และสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจาก
เห็ดหอม ตําบลปาออดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย มีสวน
รวม มีวิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน ดวยการสัมภาษณเชิง
ลึกจากประธานกลุมและกรรมการของกลุมวิสาหกิจชุมชน
กลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม 
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2. การจัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม  ตามความตองการของกลุ ม  จํ าแนกเป น  2 

โครงการ คือ  1 โครงการการเพ่ิมศั กยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม ตามหลักเกณฑการผลิต
อ าห ารที่ ดี  (Good Manufacturing Practice ; GMP) 2. 

โครงการการพัฒนาและหาแนวทางการเพ่ิมชองทาง
การตลาด 

3. การวิเคราะหตนทุนการผลิต ผลิตภัณฑแปรรูป
จากเห็ดหอม และการกําหนดราคาขายที่เหมาะสม 

4. การดําเนินการพัฒนากระบวนการผลิต และ
การหาแนวทางเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 

5. สรุปผลการดําเนินงาน  เป รียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงกอนทํากับหลังทําโครงการฯ 

 การวิจัยในคร้ังน้ีไดตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 
และไดทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก 
และการระดมสมอง และวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการ
วิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) 

 4.2 กรอบแนวคิด 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

5. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของกลุมดวยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกจากประธานกลุมและสมาชิกกลุม พบวา 
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม ตําบลปา
ออดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีสมาชิกกลุม
ทั้ งหมด  14 คน  ซึ่ งสวนใหญ เป นผู สู งอายุ  มีการผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม ไดแก เห็ดหอมสวรรค ขาว
เกรียบเห็ดหอม นํ้าพริกเห็ดหอม  เปนตน  ซึ่งทางกลุม
ตองการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑเห็ดหอมสวรรค ชองทางการ
จัดจําหนายมีการดําเนินการฝากขายอยู 2 ราน และมีลูกคา  
ขาจรมาซื้อที่รานบางบางคร้ัง นอกจากน้ีที่ผานมาไมเคยมี
การคิดตนทุนการผลิตตามหลักวิชาการท่ีถูกตอง    
 จากน้ันไดมีการดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบั ติการแบบมีสวนรวม ตามความตองการของกลุม
จําแนกเปน 2 โครงการ คือ 1 โครงการการเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม ตามหลักเกณฑการ
ผลิตอาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) 

 

 

 
 
 
 

 
รูปที่ 2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการผลิต
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม ตามหลักเกณฑการผลิต
อาหารที่ดี (Good Manufacturing Practice ; GMP) 

 

 ซึ่งจากการจัดอบรมดังกลาว ทานวิทยากรซ่ึงเปน
ผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร ไดใหความคิดเห็นวา ผลิตภัณฑ
เห็ดหอมสวรรคแบบเดิมที่ทําการผลิตเปนสินคาที่ไมมีความ
แตกตาง ไมสรางความดึงดูดความสนใจผูบริโภค รสชาติ
หวานเกินไป  ลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ ยังไมน า
รับประทาน ผลิตภัณฑมีความช้ืนสูง ซึ่งมีผลทําใหอายุการ
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เก็บรักษาของผลิตภัณฑสั้น นอกจากน้ีไดมีการจัดอบรม
โครงการที่ 2 คือ โครงการการพัฒนาและหาแนวทางการ
เพ่ิมชองทางการตลาด ซึ่งทานวิทยากรไดใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑซึ่ งเปนหัวใจสําคัญทาง
การตลาด ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดเปน
ดานแรก และสามารถชวยเก็บรักษาผลิตภัณฑใหมีอายุที่
นานข้ึน และแนะนําชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย 

 จากการจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการดังกลาว ทาง
คณะผูวิจัย รวมกับกลุมฯ ไดทําการเพ่ิมศักยภาพการผลิต 
ผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอมสวรรค เปนเห็ดหอมทอดซีอิ้ว 
เพ่ือใหสินคามีความแตกตาง มีความนาสนใจมากย่ิงข้ึน ลด
ข้ันตอนในการผลิต และชวยลดตนทุนการผลิต โดยการ
พัฒนาการผลิตดังกลาวไดผลิตภายใตการควบคุมดูแลจาก
ผูเช่ียวชาญทางดานอาหาร 

 

รูปที่ 3 ผลิตภัณฑเห็ดหอมสวรรค (ผลิตภัณฑเดิม) 

 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑเห็ดหอมทอดซีอิ้ว (ผลิตภัณฑใหม) 

 นอกจากน้ียังไดพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑ
แปรรูปเห็ดหอมจากเห็ดหอมสวรรค เปนเห็ดหอมทอดซีอิ้ว 
เพ่ือใหดึงดูดความสนใจจากผูบริโภค สรางความโดดเดน มี
เอกลักษณ  ยกระดับผลิตภัณฑ ใหมีมาตรฐาน สามารถ
แขงขันในเชิงธุรกิจ โดยไดบูรณาการกับการเรียนการสอนใน

รายวิชาชองทางการจัดจําหนายทางการตลาด โดยนักศึกษา
หลักสูตรการตลาด รวมกับผูประกอบการ และคณะผูวิจัย 

 

 
รูปที่ 5 บรรจุภัณฑเห็ดหอมสวรรค (ผลิตภัณฑเดิม) 

(ก) ดานขางบรรจุภัณฑเห็ดหอมสวรรค 
(ข) ดานบนบรรจุภัณฑเห็ดหอมสวรรค 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 บรรจุภัณฑเห็ดหอมทอดซีอิ้ว (ผลิตภัณฑใหม) 
  

 เมื่อพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแลว ก็ไดนํา
ขอมูลมาวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑ โดยบูรณาการกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาการบัญชีตนทุน โดยนักศึกษา
หลักสูตรการบัญชี ซึ่งหากเปนผลิตภัณฑเห็ดหอมสวรรค 
ตนทุนตอ 1 กระปุก เทากับ 50.37 บาท ซึ่งกําหนดราคา
ขายที่กระปุกละ 60 บาท กําไรข้ันตนเทากับ 9.62 บาท 
อัตรากําไรข้ันตนจะเทากับ 16.04%  

 สวนผลิตภัณฑเห็ดหอมทอดซีอิ้ว ตนทุนตอ 1 ซอง 
เทากับ 36.07 บาท ซึ่งกําหนดราคาขายที่ซองละ 60 บาท 
กําไรข้ันตนเทากับ 23.93 บาท อัตรากําไรข้ันตนจะเทากับ 
39.89% 

(ก) (ข) 
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ดานชองทางการจัดจําหนายของวิสาหกิจชุมชน
กลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม ตําบลปาออดอนชัย 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจากเดิมน้ันจําหนายผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเห็ดหอมผานหนาราน และมีการกระจายสินคา
ผานรานขายของฝากอยูสองแหง  ซึ่ งถือวายังเปนชอง
ทางการจัดจําหนายที่จะเขาถึงกลุมผูบริโภคไดไมมากพอ 
และผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอมยังไมเปนที่รูจักในกลุม
ผูบริโภคที่แพรหลาย จึงมีการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย 
โดยการเพ่ิมไปยังชองทางออนไลนผานเพจ Facebook ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและแปรรูปจากเห็ดหอม เปนการ
ตอบสนองการใชชีวิตของผูบริโภคยุคใหมและเน่ืองจาก
ปจจุบันชองทางออนไลนเปนชองทางที่เปดกวางที่จะทําให
สินคาเปนที่รูจักและตองการของผูบริโภคมากข้ึน ที่สําคัญ
เปนชองทางที่รวดเร็ว และการเพ่ิมชองทางอื่นโดย 1) ลูกคา
สั่งซื้อ แลวมารับเอง 2) รานคาโครงการดอยตุง 3) รานนันท
วันของฝาก สาขาปมคอสโมบานดู 4) รานคาในสนามบินแม
ฟาหลวง จ.เชียงราย 5) และลูกคารายยอย เพ่ือเปนการ
ขยายตลาด เพ่ิมฐานลูกคาใหผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอม
ใหเปนที่ รูจักแพรหลายมากข้ึน สามารถเขาถึงผูบริโภค
ไดมากข้ึน และสามารถทําใหวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
แปรรูปจากเห็ดหอมมีรายไดจากการจําหนายท่ีเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7 หนาเพจ Facebook ของวิสาหกิจชุมชนกลุมผลิต
และแปรรูปจากเห็ดหอม 

 

 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดน้ัน

เปนหัวใจสําคัญในการแขงขันทางธุรกิจ และเปนสิ่งสําคัญใน
สวนประสมทางการตลาด ซึ่งเปนตัวแปรทางการตลาดที่ 
ควบคุมได ซึ่งเปนกลุมของเคร่ืองมือการตลาดที่องคกรใช
เพ่ือตอบสนองความตองการแกกลุมลูกคาเปาหมาย ดังเอ็ต
เซล วอลคเกอร และสแตนตัน (2001) ไดกลาวไววา สวน
ป ร ะ ส ม ข อ ง ก า ร ต ล า ด  ( Marketing Mix :  4P’ s) 
ประกอบดวย 1. ผลิตภัณฑ (Product) 2. ราคา (Price) 3. 
การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) และ 4. การ
สงเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งการดําเนินงานวิจัยคร้ังน้ี
ไดใชหลักสวนประสมทางการตลาดในการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปจากเห็ดหอม โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากเห็นหอม
สวรรค เปนเห็ดหอมทอดซีอิ้ว เพ่ือสรางความแตกตางจากคู
แขงขัน สรางความแปลกใหม และมีรสชาติอรอย สามารถ
เปนสินคาทดแทนเห็ดหอมสวรรคได อีกทั้งยังมีการคํานวณ
ตนทุนตามหลักวิชาการ เพ่ือจะไดสามารถกําหนดราคาขาย 
และวางแผนการกําหนดกําไรท่ีตองการไดอยางเหมาะสม 
โดยจากการวิเคราะหตนทุนการผลิตเห็ดหอมสวรรคพบวา มี
ตนทุ นต อ  1 หน วย  เท ากับ  50.37 บาท  แตหากผลิต
เห็ดหอมทอดซีอิ้ว จะมีตนทุนตอหนวยเทากับ 36.07 บาท 
ซึ่งทําใหมีตนทุนลดลงไปถึง 14.30 บาท หากกําหนดราคา
ขายท่ี 60 บาท เหมือนกัน จะทําใหเห็ดหอมสวรรคมีกําไร
ข้ันตนเทากับ 9.62 บาท แตเห็ดหอมทอดซีอิ้วมีกําไรข้ันตน
เทากับ 23.93 บาท ซึ่งหากกลุมฯ หันมาผลิตเห็ดหอมทอด
ซีอิ้วแทนเห็ดหอมสวรรค จะทําใหมีกําไรตอหนวยสูงข้ึน 
14.31 บาท ซึ่งทางกลุมสามารถใชกลยุทธในการกําหนด
ราคาขายโดยการลดราคาขายลง แตยังไดกํ าไรตามที่
ตองการได  

มีการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายเพ่ือใหสามารถ
ขยายโอกาสในการขายไปยังผูบริโภคใหมากข้ึนซ่ึงจากเดิม
ทางกลุมฯ มีรานฝากขายเพียง 2 แหง และการดําเนินงาน
วิจัยคร้ังน้ีไดเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายดังน้ี 1) ลูกคาสั่งซื้อ 
แลวมารับเอง 2) รานคาโครงการดอยตุง 3) รานนันทวันของ
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ฝาก สาขาปมคอสโมบานดู 4) รานคาในสนามบินแมฟา
หลวง จ.เชียงราย 5) และลูกคารายยอย นอกจากน้ียังมีการ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 
สามารถสรางความสนใจใหบริโภค ซึ่งบรรจุภัณฑสามารถ
ชวยรักษาคุณภาพและปกปองผลิตภัณฑ อํานวยความ
สะดวกในการขนสงและการจัดเก็บ และเปนการสงเสริม
การตลาด เพราะบรรจุภัณฑเปนสิ่งแรกที่ผูบริโภคสามารถ
มองเห็นเปนอันดับแรก และเปนสิ่งสําคัญในการตัดสินใจซื้อ
ของลูกคา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ รุงนภา หลอยืนยง 
(2546) ที่ทําการศึกษาเปรียบเทียบการออกแบบบรรจุภัณฑ
ขนมขบเคี้ยวของไทยและญ่ีปุนที่มีผลตอการตัดสินใจเลือก
ซื้อของนักศึกษา โดยผลการวิจัยพบวานักศึกษาสวนมาก
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมขบเคี้ยวที่ผลิตในประเทศไทยโดยเลือก
จากลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑ  

ดังน้ันจากการดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ีไดมีการเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตและการเพ่ิมชองทางการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตและแปรรูปเห็ดหอม ตําบลปาออ
ดอนชัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ใหมีโอกาสขาย และมี
รายไดเพ่ิมข้ึน อีกทั้งจากการคํานวณตนทุนการผลิตตาม
หลักวิชาการสามารถนําไปปรับกลยุทธทางการตลาด ดวย
การกําหนดราคาที่สามารถดึงดูดใจผูบริโภคไดเปนอยางดี 
 
7. สรุปผล 

การดําเนินการวิจัยไดพัฒนากระบวนการผลิตเดิมจาก
เห็ดหอมสวรรค ใหเปนเห็ดหอมทอดซีอิ้ว มีการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑใหนาสนใจ มีเอกลักษณ  สรางความแตกตางและ
สามารถยืดอายุของผลิตภัณฑไดนานข้ึน และมีการเพ่ิม
ชองทางการตลาดใหหลากหลายชองทางมากข้ึน เชน การ
เพ่ิมรานที่ทําการฝากขายสินคา การเพ่ิมชองทางการตลาด
ออนไลนผานทาง เพจ Face book ซึ่งเปนสื่อที่รวดเร็ว
สามารถตอบสนองการใชชีวิตของผูบริโภคยุคใหม ทําใหกลุม
วิสาหกิจชุมชนมีโอกาสในการขายและเพ่ิมโอกาสในการ
สรางรายไดใหมากข้ึน นอกจากน้ีไดทําการวิเคราะหตนทุน
พบวา ตนทุนการผลิตเห็ดหอมสวรรคเทากับ 50.37 บาท 

ตอ 1 กระปุก แตเห็ดหอมทอดซีอิ้วมีตนทุนเทากับ 36.07 
บาท ตอ 1 กระปุก หากกําหนดราคาขายที่ 60 บาทเทากัน 
จะทําใหเห็ดหอมสวรรคมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับ 16.04% 

สวนเห็ดหอมทอดซีอิ้วจะมีอัตรากําไรข้ันตนเทากับ 39.89% 

ดังน้ันขอเสนอแนะงานวิจัยในคร้ังน้ีคือ วิสาหกิจชุมชน
กลุมผูผลิตและแปรรูปเห็ดหอมควรลดราคาผลิตภัณฑ
เห็ดหอมทอดซีอิ้วจากเดิม 60 บาท เปน 50 บาท จะทําให
กําไรข้ันตนตอหนวยเทากับ 13.93 บาท ซึ่งจะมีอัตรากําไร
ข้ันตนเทากับ 27.86% เมื่อเปรียบเทียบกับเห็ดหอมสวรรค
แลว เห็ดหอมทอดซีอิ้วราคาขายตํ่ากวา 10 บาท แตก็ยังได
กําไรตอหนวยสูงกวา และนอกจากน้ีกลุมฯ ควรจะมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจากเห็ดหอมใหมีความหลากหลาย
มากข้ึน เพ่ือใหผูบริโภคมีทางเลือกที่หลากหลายมากข้ึน ซึ่ง
จะชวยเพ่ิมโอกาสในการขายไดมากข้ึน สงผลใหมีกําไรมาก
ข้ึน 
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เชียงราย ที่กรุณาใหความรวมมือในการดําเนินงานวิจัยจน
แลวเสร็จ 
 
เอกสารอางอิง 
คอตเลอร, ฟลลิป. (2546 : 24) สวนประสมทางการตลาด 

( Marketing Mix). [อ อ น ไ ล น ]. 

http://spssthesis.blogspot.com/ (สืบคนเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม 2561) 

เบญจมาศ  อภิสิทธ์ิภิญโญ , (2555), การบัญชีตนทุน 1. 
กรุงเทพ, ซีเอ็ดยูเคช่ัน. 

74



 

รุงนภา  หลอยืนยง. (2546). การศึกษาเปรียบเทียบการ
ออกแบบบรรจุภัณฑขนมขบเค้ียวของไทยและ
ญี่ ปุ น  ที่ มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้ อของ
นักศึกษา. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี. 

ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคณะ (2552 : 80-81). สวนประสม
ก า ร ต ล า ด .  [อ อ น ไ ล น ]. 
http://spssthesis.blogspot.com (สื บค น เมื่ อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561.  

เสรี  วงษมณฑา. (2554). สวนประสมทางการตลาด . 
( Marketing Mix). [อ อ น ไ ล น ]. 

http://spssthesis.blogspot.com (สื บค น เมื่ อ
วันที่ 12 มีนาคม 2561. 

อาชวิน  ใจแกว. (2560). การเพิ่มศักยภาพการผลิตและ
การตลาดผลผลิตเห็ดของกลุมธุรกิจชุมชนรวม
ใจพอเพียง ตําบลชอแล อําเภอแมแตง จัวหวัด
เชียงใหม. วารสารดุษฏีบัณฑิตทางสังคมศาสตร ป
ที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2560).  

แอตเซล  วอลคเกอร และสแตนตัน  ; Etzel Walker and 

Stanton. 2001. ( อ อ น ไ ล น ) .  แ ห ล ง ที่ ม า 
//http://thesisavenue.blogspot.com.2561 

75



 

การประยุกตใชเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมเพ่ือการบริหารจัดการน้ําในแปลงเกษตร 
Application of engineering technology for water management  

in agricultural plots 
 

เดือนแรม แพงเกี่ยว1*, เอกรัฐ ชะอุมเอียด1, บุญญฤทธิ์ วังงอน1 และศุภชัย ชุมนุมวัฒน2 
Duanraem Phaengkieo1*, Accarat Chaoumead1, Bunyarit Wangngon1 and Suppachai Chumnumwat2 

 
1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 65000 

2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 65000 
1Department of Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, 65000, Thailand 

2Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok, 65000, Thailand 
*E-mail, Duanraemp@gmail.com 

บทคัดยอ 
การนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐนวัตกรรม และประสบการณของอาจารย  ไป

พัฒนาสังคมในชุมชน เปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบมีสวนรวม โดยการนําพ้ืนฐานความรูและวัตกรรมสราง
ตนแบบระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย สําหรับควบคุมการจัดการนํ้าในแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน การปลูกมะนาวใน
บอซีเมนตเปนอีกแนวทางเลือกหน่ึงของเกษตรกรที่ตองการใหมะนาวสามารถออกลูกนอกฤดูกาล และงายตอการจัดการ โดย
พลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยจะถูกจายใหกับมอเตอรปมนํ้าสําหรับระบบนํ้าหยดที่ใชในแปลงเกษตร ผลที่ไดคือ มอเตอร 
Pump ขนาด230 W ที่ใชแหลงจายจากโซลาเซลล ขนาด 305 W สามารถสูบนํ้าในอัตรา 13.59 l/min เขาถังเก็บ โดยอัตราการใหนํ้า
ระบบนํ้าหยดตนมะนาวในวงบอที่ 20 l/day โดยอัตราการปลอยนํ้าสูระบบนํ้าหยอด 4.11 l/min เปนอัตราสวนท่ีการจายนํ้าใหกับ
ระบบมีประสิทธิภาพและเพียงพอตอการสํารองนํ้า และเปนการสงเสริมใหประชากรในชุมชนไดมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
คําสําคัญ: ระบบนํ้าหยด พลังงานแสงอาทิตย การจัดการนํ้า ตนมะนาว 
 

Abstract 
Knowledge, science and technology, research, inventions, innovations and experienced teacher to 

social development in the community. Enhancing the quality of life of the communities involved. By introducing 

the knowledge and technology of solar drip irrigation. For control, water management, agricultural 

demonstration plots in the community. The planting of lime in cement is one alternative for farmers want to 

produce citrus season. And easy to management. Solar power is supplied to the pump motor for drip irrigation 

systems used in agricultural plots. The result is Pump motor 230 W Using a 305 W from solar cell. Water can 

be pumped at a rate of 13.59 l/min into the tank. The rate of irrigation systems, drip lemon trees in the pond 

at 20 l/day. The rate of water release to the water system is 4.11 l/min. The ratio of water to the system is 

effective and sufficient water reserves. And to encourage people in the community and have a better quality 

of life. 
Keywords: Drip irrigation system, Solar energy, Water management, lime tree 
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1. บทนํา 
ประเทศไทยมีการใชพลังงานเพ่ือการเกษตรเปน

จํานวนมาก หน่ึงในการใชพลังงานดังกลาว คือ การใช
พลังงานเพ่ือสูบนํ้าเขาสูพ้ืนที่เกษตร ซึ่งมีตนทุนคาพลังงาน 
(นํ้ามันหรือไฟฟา) เพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหเกษตรกร
ตองหาวิธีการอื่นๆ มาใชในการสูบนํ้า วิธีการหน่ึงที่ไดรับ
ความนิยม ไดแก การใชปมนํ้าจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่ง
เปนระบบที่นําพลังงานจากแสงอาทิตยมาแปลงเปนพลังงาน
ไฟฟา เพ่ือนําไปใชในการขับเคลื่อนเคร่ืองสูบนํ้าทดแทนการ
ใชนํ้ามันเช้ือเพลิงหรือไฟฟา ซึ่งชวยประหยัดคาใชจายไดเปน
จํานวนมาก และยังเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  การ
ประยุกตใชกับระบบแสงสวาง การประยุกตใชทางดาน
เกษตรกรรม เน่ืองจากเซลลแสงอาทิตยเปนอุปกรณที่มี
คุณสมบัติเปลี่ยนพลังงานแสงให เปนพลังงานไฟฟา ซึ่ง
สามารถใชงานไดโดยตรงกับอุปกรณไฟฟา  ระบบใหนํ้า
นับเปนหัวใจสําคัญของการทําการเกษตรยุคใหม เน่ืองจาก
พืชแตละชนิดตองการปริมาณนํ้าท่ีแตกตางกัน และลักษณะ
ของนํ้าที่แตกตางกัน ดังน้ันการบริหารจัดการระบบนํ้าที่
ถูกตองตรงตามความตองการของพืช จะสงผลต อการ
เจริญเติบโตและปองกันปญหาตางๆ ที่เกิดจากปริมาณนํ้าไม
สัมพันธกับความตองการและการจัดการระบบนํ้าที่ดียังชวย
ไมใหพืชขาดนํ้าในหนาแลง ประหยัดแรงงานและเวลา ทําให
ไดคุณภาพและปริมาณของผลผลิตท่ีสูงข้ึน การที่พืชขาดนํ้า
จะสงผลตอการเจริญเติบโต ทําใหพืชหยุดชะงัก ย่ิงหากขาด
นํ้าในชวยที่พืชจําเปนจะสงผลตอรุนแรงตอพืช เชน ผลผลิต
ลดลงอยางมากหรือไมสมบูรณเลย และไมไดมาตรฐานทําให
ราคาขายตกลงไปดวย 

ในกา รแก ปญหา ในการจั ดการ นํ้ าสํ าห รับ
การเกษตรใหกับชุมชน  โดยมีแนวคิดในนําพลังงาน
แสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงานสะอาดมาเปนพลังงานสําหรับ
การสรางตนแบบระบบนํ้าหยดในแปลงสาธิตของชุมชน เพ่ือ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับชุมชุน โดยพลังงานไฟฟาจากเซลล
แสงอาทิตยจะถูกจายใหกับมอเตอรปมนํ้าสําหรับระบบนํ้า
หยดท่ีใชในแปลงเกษตร โครงงานวิจัยน้ีมุงหวังที่จะสราง

ตนแบบระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเช่ือมตอ
กับมอเตอรปมนํ้าจากแหลงนํ้าธรรมชาติที่มีในหมูบ าน 
งานวิจัยน้ีจะแกไขปญหาดังกลาวขางตนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของชาวบานในชุมชน และสงผลใหเกิดการ
พัฒนาตอไปน้ี 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบ

มีสวนรวม ไดนําวัตกรรมเพ่ือชุมชนบนพ้ืนฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม และประสบการณของอาจารยไปพัฒนาสังคมใน
ชุมชน สรางตนแบบระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับควบคุมการจัดการนํ้าในแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน 
เพ่ือสงเสริมใหประชากรในชุมชนไดมีอาชีพและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
มะนาวเปนพืชที่สามารถปลูกไดดีในดินเกือบทุก

ชนิด ไมวาจะเปน ดินเหนียว ดินทราย แตถาตองการจะปลูก
มะนาวใหเจริญงอกงามดี มีผลดกและคุณภาพดี ก็ควรจะ
ปลูก ใน พ้ืนที่ ที่ เป น ดินร วนซุ ย  มีการระบาย  นํ้ า ดี  มี
อินทรียวัตถุผสมอยูมาก และควรเลือกพ้ืนท่ีที่อยูใกลแหลง
นํ้า การปลูกมะนาวในบอซีเมนต เปนอีกแนวทางเลือกหน่ึง
ของเกษตรกรท่ีตองการใหมะนาวสามารถออกลูกนอกฤดู 
และงายตอการจัดการ เน่ืองจากการปลูกในบอซีเมนต
สามารถปลูกใหมีขนาดทรงพุมเทากับการปลูกในแปลงดินได 
และงายตอการงดนํ้าเพ่ือบังคับใหออกลูกนอกฤดู 

 
รูปที่ 1 การปลูกมะนาวในวงบอ 
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การใหนํ้าแบบหยดแกไมผลในระหวางฤดูแลง
สําหรับการปลูกพืชเปนวิธีที่จะชวยลดความเสียหายของพืช
จากการขาดนํ้าโดยเฉพาะอยางย่ิงไมผล โดยจะชวยรักษา
ระดับความช้ืนของดินบริเวณเขตรากพืชใหอยูในระดับที่พืช
สามารถดูดไปใชและทําใหการเจริญเติบโตของพืชเปนไป
อยางตอเน่ืองไมหยุดชะงัก ซึ่งจะสงผลตอการใหผลผลิตของ
พืชทั้งปริมาณและคุณภาพ ดังน้ันการใหนํ้าแบบหยดจึงเปน
วิธีที่ชวยประหยัดนํ้าและเปนการใชนํ้าอยางคุมคา รวมทั้งยัง
ชวยลดความเสียหายของไมผลและเพ่ิมการเจริญเติบโตได
อยางดีย่ิง ซึ่งเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการทําเกษตรเพ่ือให
เกิดการอนุรักษดินนํ้าและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ระบบนํ้า
หยดเปนตัวเลือกที่ เหมาะสมเปนการใช นํ้าอยางเกิด
ประโยชนสูงสุด ที่สําคัญสามารถประยุกตใชกับการปลูก
พืชผักในแปลงทุกขนาด ทุกพ้ืนที่ ใชนํ้านอย ประหยัดตนทุน 
บํารุงรักษางาย ระบบนํ้าหยด เปนระบบนํ้าที่กําลังได รับ
ความนิยม เพราะประหยัดนํ้า ประสิทธิภาพสูง เปนการ
ปลอยนํ้าผานหัวปลอยนํ้าหยดท่ีคอยควบคุมใหไหลออก
เทาๆ กันทุกจุด  

 

 
 

รูปที่ 2 ตนแบบระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย 
 

การใหนํ้าแบบหยด เปนการใหนํ้าแกพืชที่จุดใดจุด
หน่ึงหรือหลายๆ จุดบนผิวดินหรือในเขตราก โดยอัตราท่ีให
น้ันไมมากพอที่จะทําใหดินในเขตรากอ่ิมนํ้าเปนบริเวณกวาง 
โดยปกติแลวผิวดินจะเปยกแตเฉพาะตรงจุดที่ให นํ้าเทาน้ัน 
การชลประทานแบบน้ีจะใหประสิทธิภาพในการใหนํ้าสูงมาก 
เน่ืองจากมีการสูญเสียโดยการระเหยนอย ดังน้ันผลผลิตตอ
หน่ึงหนวยปริมาตรของนํ้าท่ีใชจึงมากกวาการชลประทาน
แบบอื่นๆ สามารถท่ีจะนําไปใชกับการปลูกพืชแทบทุกชนิด 
ทัง้ไมยืนตน พืชผัก พืชไร และไมดอกไมประดับ  

สวนประกอบท่ีสําคัญของระบบการให นํ้าแบบ
หยด สวนประกอบหลักของระบบจะประกอบดวย แผงเซลล
แสงอาทิตย (Photovoltaic, PV) ระบบควบคุมทางไฟฟา 
(Controller) และปมสูบนํ้า (Motor Pump)  

 

 
รูปที่ 3 สวนประกอบหลักของระบบสูบนํ้าพลังงาน

แสงอาทิตย 

4.วิธีการวิจัย  

 
รูปที่ 4  แผนผังข้ันตอนการทําวิจัย 
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การดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะ ไดแก  
ระยะท่ี 1 ประชุมเตรียมความพรอมในการดําเนินงานวิจัย 

ระยะท่ี 2 ลงพ้ืนที่เก็บขอมูล เพ่ือออกแบบระบบใหนํ้า 
ระยะท่ี 3 ออกแบบและติดต้ังระบบใหนํ้า 
ระยะท่ี 4 ทดสอบและวิเคราะหการระบบนํ้าหยด วิเคราะห

และสรุปผลการดําเนินงานวิจัย 

 

 
 

รูปที่ 5 ระบบการใหนํ้าแบบหยดในนํ้าหยดในวงบอปลูก
มะนาว 

 

จากแบบรางพ้ืนการดําเนินงานวิจัยและการติดต้ัง
ระบบนํ้า เมื่อพิจารณาจํานวนของมะนาวท้ังหมดและระยะ
ของพ้ืนที่รอบสระนํ้า พบวา ระยะรอบสระนํ้าทั้งหมด 80 

เมตร เพ่ือใหแรงดันนํ้าจากถังบรรจุนํ้าตนทางมีอัตราการไหล
เหมาะสมกับระบบนํ้าหยดจึงทําการออกแบบโครงสราง
สําหรับติดต้ังแทงนํ้าใหสูงจากพ้ืน 5 เมตร 

5. ผลการวิจัย  
การนําพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลาเซลลมาใชกับ

ระบบการให นํ้าพืชน้ันเปนความต้ังใจที่ จะชวยเหลือ
เกษตรกร เพ่ือออกแบบระบบการใหนํ้าและระบบสูบนํ้าดวย
โซลาเซลลในเชิงวิศวกรรม คํานวณปริมาณนํ้าที่จําเปนตอง
ใหแกพืชแตละชนิด วิธีการออกแบบและการแบงโซนการให
นํ้าท่ีถูกตอง การเลือกใชอุปกรณที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถ
ใชประโยชนจากระบบท่ีติดต้ังไดเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ตามศักยภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตยและการเลือกใช
โองเปนถังพักนํ้าเพ่ือสงตอไปยังแปลงนํ้าหยด  

 

 
 

รูปที่ 6  ภาพรวมของระบบการใหนํ้าดวยพลังงาน
แสงอาทิตย 

 
 

รูปที่ 7  การติดต้ังระบบจายนํ้าแบบนํ้าหยดในวงบอปลูก
มะนาว 
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การประยุกตใชระบบเซลลแสงอาทิตยรวมกับ
มอเตอรปมนํ้าสําหรับควบคุมระบบนํ้าหยดในแปลงเกษตร 
แสดงระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย เร่ิมจากแผง
เซลลแสงอาทิตยรับแสงเพ่ือเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา จากน้ัน
มอเตอรไฟฟาจะใชพลังงานไฟฟาเพ่ือปมนํ้าเขาสูระบบนํ้าหยด
สําหรับแปลงเกษตร  

 

ตารางที่  1 ผลที่ เกิดข้ึนระบบการให นํ้าดวยพลังงาน
แสงอาทิตยแบบนํ้าหยดในวงบอปลูกมะนาว 

รายการผลทีเ่กิดขึ้น คาที่แสดง 
แรงดันไฟฟาสูงสุด 37.14 VDC 

แรงดันไฟฟา On Load 19.90 VDC 

มอเตอร Pump ขนาด  230 W 

อัตราการสูบนํ้าเขาถังเก็บ 13.59 l/min 

อัตราการปลอยนํ้าสูระบบนํ้าหยอด 4.11 l/min 

อัตราการใหนํ้า ตนมะนาว 20 l/day 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

การแกปญหาในการจัดการนํ้าสําหรับการเกษตร
ใหกับชุมชน โดยมีแนวคิดในนําพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปน
พลังงานสะอาดมาเปนพลังงานสําหรับการสรางตนแบบ
ระบบนํ้าหยดในแปลงสาธิตของชุมชน เพ่ือเปนแหลงเรียนรู
สําหรับชุมชุน โดยพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยจะถูก
จายใหกับมอเตอรปมนํ้าสําหรับระบบนํ้าหยดที่ใชในแปลง
เกษตร เหมาะสําหรับพ้ืนที่ขาดแคลนนํ้า ตองการใชนํ้าอยาง
ประหยัด แกปญหาภาวะวิกฤตการขาดแคลนนํ้าในบางฤดู 
ประหยัดตนทุนในการบริหารจัดการ กลาวคือ ลงทุนคร้ัง
เดียวแตใหผลคุมคาในระยะยาว การติดต้ังอุปกรณไมยุงยาก 
สามารถควบคุมการ เปด-ปดนํ้า โดยใชเทคโนโลยีประยุกต 
เชน การต้ังเวลาดวยอุปกรณตางๆ หรือตรวจจับความช้ืนใน
ดิน สามารถใชไดกับพ้ืนที่ทุกประเภทของดินที่ปลูกยกเวน
พืชที่ตองการนํ้าขัง 

 

 
 

รูปที่ 8 แสดงระบบจายนํ้าแบบนํ้าหยดในวงบอปลูกมะนาว
กับเคร่ืองวัดคาความช้ืนและอุณหภูมิของอากาศ 

7. สรุป  
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของหมูบาน ชุมชน แบบ

มีสวนรวม ไดนําวัตกรรมเพ่ือชุมชนบนพ้ืนฐานความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ
นวัตกรรม และประสบการณของอาจารยไปพัฒนาสังคมใน
ชุมชน สรางตนแบบระบบนํ้าหยดโดยใชพลังงานแสงอาทิตย
สําหรับควบคุมการจัดการนํ้าในแปลงเกษตรสาธิตของชุมชน 
สามารถใชนํ้าไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถรักษา
ระดับความช้ืนในดินรอบตนพืชใหอยูในเกณฑที่เหมาะสม 
ประหยัดแรงงาน ใชกําลังคนในการจัดการนอย อีกท้ังยังเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใชปุย โดยการเติมปุยที่ใหบริเวณโคนตน 
สามารถละลายนํ้าใหพืชดูดไปใชไดอยางเต็มที่ เพ่ือสงเสริม
ใหประชากรในชุมชนไดมีอาชีพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
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Knowledge and Skill Development in Local Businesses' Developing and 
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บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีเปนการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินใหเติบโตอยางยังยืนตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ดวย
โมเดลการพัฒนาทักษะวิชาชีพและการจัดการองคความรูดานเกษตรกรรมใหกับเกษตรกรและชาวบาน โดยเลือกใชชุดโมเดล
ความรูคือการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง ที่สอดคลองกับองคความรู วัฒนธรรม บริบทชุมชนในทองถ่ินตามวิถีของการดํารงชีพ
ของชาวบานประสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสมตามมาตรฐาน เพ่ือยกระดับชุมชนใหมีความเปนอยูที่ดีข้ึน  ทีมผูวิจัยได
ดําเนินงานรวมกับศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ นําเอามาตรฐานการปฏิบัติการปลูกพืชที่ในระบบ GAP ทําการตัดแตง
หรือแปรรูปในโรงงาน การปฏิบัติที่ถูกสุขลักษณะการแปรรูประบบ GMP และทําการตลาดแบบสินคาเกษตรลวงหนา มา
พัฒนากลุมเกษตรกรที่เปนกลุมเปาหมายจํานวน 20 คน ทําการฝกอบรมการสรางโรงเรือนใหไดมาตรฐาน โดยมีหลักสูตรดังน้ี 
1) งานเช่ือมพ้ืนฐาน 2)การสรางเคร่ืองมือดัดเหล็ก 3)งานดัดเหล็ก 4) จิกฟกเจอรโครงโรงเรือน 5) การประกอบโครงโรงเรือน 
6)การข้ึนโครงสราง 7) การประกอบช้ินสวนโรงเรือน 8) ระบบฐานราก และ 9) การสรางกลุมวิสาหกิจการสรางโรงเรือน จาก
ผลการดําเนินงานคณะวิจัยไดประเมินทักษะของผูเขาอบรมออกเปน 3 กลุม 1) เกษตรกรที่สามารถเปนผูนํากลุมจํานวน 5 คน 
มีความเขาใจในการดําเนินงาน ควบคุมงานและการออกแบบโรงเรือน 2) เกษตรกรจํานวน 10 คน มีความเขาใจในการ
ดําเนินงานแตขาดประสบการณและความละเอียด รอบคอบในการตรวจสอบ และ 3) เกษตรกรจํานวน 5 คน ท่ีกําลังพัฒนา
และพรอมปฏิบัติงาน ทั้งน้ีเมื่อลงมือทํางานแตละกลุมจะทําหนาที่สนับสนุนการทํางานซ่ึงกันและกัน โดยยังมีเปาหมาย
หลังจากฝกอบรมดานเศรษฐศาสตรคือการลดตนทุนการสรางโรงเรือน จากเดิมที่มีการจางบริษัทเอกชนเขามากอสรางในราคา 
85,000 บาท (ในขนาด 6 เมตร x 24 เมตร) ลดลงเหลือ 45,000 บาท สามารถตนทุนการผลิตไดรอยละ 50 เกิดความรวมมือ
และการเห็นคุณคาของการพัฒนารวมกัน เกิดองคความรูที่เหมาะสม การหมุนเวียนเงินทุนภายในชุมชน และการรวมกลุมเพ่ือ
จัดต้ังเปนวิสาหกิจชุมชนในอนาคตตอไป  
คําสําคัญ : โมเดลการพัฒนาทักษะ การจัดการองคความรู มาตรฐานหลักสูตรโรงเรือน, การขับเคล่ือนเศรษฐกิจชุมชน 
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Abstract 

The model developed professional skills and management knowledge in agriculture to farmers and 

villagers. The use model is to build knowledge in areas of high housing. Consistent with the knowledge of 

local cultural context by means of livelihood of the villagers coordination with appropriate modern 

technology standards. To raise community to have a better living. by co-operating with the Royal Project 

Foundation in Khunphae where has the GAP system, a quality standard based on GMP to growing their 

plants, and futures trading on agricultural market. 

As for developing and supporting the local agriculturers’ knowledges and skills, there was 20 people 

conducted , whose were attended the seminar about highland building which includes, 1)Basic Welding 

2)Steel and Metal Bending Machine Manufacturing 3) Steel and Metal Bending 4) Jig Fixture 5) Structural 

Buildings 6) structuring 7) assembly building 8) fundamental and  9) The research team evaluated the 

participants' skills divided into 3 groups. 1) The 5 of them were understand about the process of controlling 

and designing 2) The 10 of them were understand about the process but lack of experience and careful 

consideration of its work, and 3) another 5 of them were ready for this kind of development, Upon starting 

each working group will act as support for each other. 

To achieved the goal, to reduce the cost of Highland building Construction Budget: 85,000 Baht 

from public company (6 meters x 24 meters in size)., As a result, the 50 percent of budget costs were saved 

(45,000 Baht were used for this activity). Moreover, this activity has valuable to their relationship, 

knowledges, and skills that are benefit to their asset and cash flow management. 
Keywords: Developing, knowledge management, Module, Community Economies 
 

1.บทนํา 
 การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจทองถ่ินให
เติบโตอยางยังยืนตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” จึง
จําเปนอยาง ย่ิงที่ตองอาศัยองคความรูคู กับทุน เปน
เคร่ืองมือในการขับเคลื่อน การวิจัยน้ีศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพเกษตรกรดานทักษะและองคความรู เพ่ือกระจาย
รายได สรางอาชีพ และสรางความเขมแข็งทองถ่ิน 
กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรูคือการนําองค
ความรู วิชาการ มาสนับสนุนการใชทรัพยากรในทองถ่ิน
ใหเกิดประโยชนสูงสุด คณะทํางานไดนําหลักออกแบบ
โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน “การวิจัยการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนภายใตโมเดลการพัฒนาทักษะ
และองคความรูอาชีพเกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือน
ในพ้ืนที่สูง” 

 

 

2.วัตถุประสงคในการดําเนินงาน 
2.1 เพ่ือสรางกรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนบนพ้ืน
ฐานความรู 
2.2 เพ่ือนํายุทธศาสตรและอัตลักษณทองถ่ินมาใชในการ
สรางกิจกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถ่ิน 

2.3 เพ่ือพัฒนาทักษะและองคความรูเพ่ือลดการพ่ึงพาจาก
ภายนอกและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.4 เพ่ือเกิดงานวิจัย/พัฒนาเทคโนโลยีที่มีตนทุนตํา 
สามารถใชงานไดจริงในพ้ืนที่อยางมีประสิทธิภาพสามารถ
ขายผลสูเกษตรกรได 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 แนวคิดการดําเนินงาน 

 แนวคิ ดก าร ดํ า เ นิ น ง าน วิจั ย และ พั ฒนา
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือมุงเนนเกิด
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การบูรณาการองคความรู  การใชศักยภาพของคน 
วัฒนธรรม องคความรูเดิม มาพัฒนากิจกรรมอาชีพที่มีอยู
ในทองถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ย่ังยืน โดยเกิดความ
รวมมือระหวางหนวยงานมหาวิทยาลัย มูลนิธิโครงการ
หลวง ชุมชนในพ้ืนที่ ดําเนินงานนําความรูมาการจัดการ
เพ่ือสรางทักษะและองคความรู ข้ึนมาใหม รวบรวมหรือ
สะสมและนํามาเผยแพร  ถายทอด สื่อสาร ให เกิด
ประโยชนในการตอยอดสรางอาชีพ สรางมูลคาแกชุมชน 
และขยายผลพัฒนาเศรษฐกิจของทองถ่ิน   

การดําเนินงานมีกรอบแผนงานท่ีสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
1) การพัฒนาการศึกษาเพ่ือผลิตกําลังคนนักวิชาชีพที่เนน
ปฏิบัติการ เพ่ือพัฒนากําลังคนในสายวิชาชีพที่สอดคลอง
กับความตองการของประเทศใหมีความเขมแข็ง 2) การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือการเติบโตรวมกับการพัฒนา
ประเทศ เ พ่ือเปนมหาวิทยาลัยในการทําวิจัย สราง
นวัตกรรม และบริการวิชาการ ที่เนนผลการเสริมสราง
ความเขมแข็ง ความย่ังยืนของชุมชน สังคม และประเทศ 
รวมกับแผนแมบทมูลนิธิโครงการหลวงระยะ 5 ป (พ.ศ. 
2560-2564)  1)การพัฒนาการเกษตรภายใตอาหาร
ปลอดภัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 2)การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน กรอบ
แนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิตในการดําเนินงานมุงเนนการ
พัฒนาอาชีพทางเลือกเพ่ือพัฒนาสังคมและความเปนอยู
ของชาวบาน ดังน้ี 1) ชวงวัยเตรียมความพรอมในการ
ทํางานและการเพ่ิมทักษะอาชีพ 2) วัยคนทํางาน 3) วัย
หลังจากการดําเนินงานหรือวัยอาวุโสใหมีทักษะหรืออาชีพ
ทางเลื อก เ พ่ือ เ พ่ิมราย ได  ปจจุบันทางภาค รับ ให
ความสําคัญกับวัยทํางานกลุมชวงอายุ 20 - 60 ป เปนกล
ไกลพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศซ่ึงคนกลุมน้ีมี
ความจําเปนที่ตองการพัฒนาทักษะและองคความรูอาชีพ
เน่ืองจากตองเปนเสาหลักใหกับครอบครัวในการหาเงิน
เพ่ือจุนเจือครอบครัวซ่ึงสวนมากจะมีฐานที่คอนขาง 
ยากจน  และกลุ มช ว งอา ยุ  60 -75 ป  วัย เก ษียร  มี
ความสามารถและทักษะในการทํางานสูงสรางรายไดจาก
ทักษะในการทํางานหรืออาชีพพัฒนาผลิตภัณฑทองถ่ิน ซึ่ง
มุงเนนการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับบริบทและชวงวัย

เพ่ือใหบุคคลเหลาน้ีไดแสดงศักยภาพในการประกอบ
อาชีพเพ่ือสรางรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดย
กรอบการดําเนินงานดังรูปภาพที 1 

 
รูปภาพที่ 1 โมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

3.2 องคความรูที่เก่ียวของ 
 องคความรูที่นํามาใช ในการฝกอบรมทักษะ
อาชีพเกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง เปน
การบูรณาการรวมกันระหวางการเช่ือมไฟฟาและการ
กอสรางเพ่ือสนับสนุนอาชีพเกษตรกรรม การรวมกลุมเพ่ือ
พัฒนาชุมชน และการสรางอาชีพเสริม  
3.2.1การเชื่อมไฟฟาดวยลวดเชื่อมหุมฟลักซ  

การเช่ือมอารกดวยลวดเช่ือมหุมฟลักซ (Shield 

Metal Arc Welding: SMAW) คือกรรมวิธีการตอโลหะ
ใหติดกันโดยใชความรอนที่เกิดจากการอารกระหวางลวด
เช่ือมหุมฟลักซ (Electrode) กับช้ินงาน ความรอนที่
เกิดข้ึนที่ปลายลวดเช่ือมน้ีมีอุณหภูมิประมาณ 5,000 – 

6,000 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถหลอมละลายโลหะ
ติดกันได โดยแกนของลวดเช่ือมทําหนาที่เปนตัวนําไฟฟา
และเปนโลหะเติมลงในแนวเช่ือม สวนฟลักซที่หุมลวด
เช่ือมเมื่อไดรับความรอนก็จะหลอมละลายปกคลุมแนว
เช่ือมเอาไว เพ่ือปองกันอากาศภายนอกเขาทําปฏิกิริยากับ
แนวเช่ือมและชวยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเช่ือม เมื่อ
แนวเช่ือมเย็นตัวลง ฟลักซจะแข็งตัวและเปราะเรียกวา 
“สแลก (สแลก)”  เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปน 1)
เคร่ืองเช่ือมอินเวอรเตอร (Inverter Welding Machine) 
เปนเคร่ืองเช่ือมท่ีใชวงจรอิเล็กทรอนิกสในการควบคุม
กระแสไฟเช่ือม โดยกระแสไฟท่ีไดเปนไฟฟากระแสตรง
เคร่ืองเช่ือมชนิดน้ีมีนํ้าหนักเบา สามารถใชไดทั้งแบบ
ไฟฟากระแสตรงและกระแสสลับ โดยใชแหลงจาย 220 
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โวลต เคร่ืองเช่ือมอินเวอรเตอรมีใหเลือกใชงานหลาย
ขนาดตามลักษณะการใชงาน เชน ขนาด 100, 180, 200 

แอมแปรฯลฯ 2) หนากาก (Welding Helmet) ทํามา
จากไฟเบอร  (Fiber) ใชป องกันดวงตาและผิวหนัง 
หนากากท่ีดีจะตองมีเลนสกรองแสง Infrared Ray และ 
Ultra Violet Ray ได ต้ั งแต  99.50 เปอร เซ็ นต ข้ึ น ไป 

หนากากมีอยู 2 แบบคือ แบบสวมศีรษะ (Hear Shield) 

และแบบมือถือ (Hand Shield) ถุงมือ 3) ลวดเชื่อม
หุมฟลักซ (Coated Electrode) ที่ผลิตออกมาจําหนาย
ในทองตลาดแบ งออกเปนหลายมาตรฐาน  ได แก  
มาตรฐานสากล (ISO) มาตรฐานหญ่ีปุน (JIS) มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมของไทย (TIS) มาตรฐานของ
สมาคมการเช่ือมอเมริกา (AWS) เปนตน โดยแตละ
มาตรฐานก็ยังสามารถแบงแยกออกเปนหลายชนิดตาม
วัสดุของลวดเช่ือมและกรรมวิธีการเช่ือม สําหรับในที่น้ีจะ
กลาวถึงเฉพาะลวดเช่ือมเหล็กกลาคารบอนหุมฟลักซ 
( Carbon Steel Electrode for Shielded Metal Arc 

Welding) ตามมาตรฐานของสมาคมการเช่ือมอเมริกา 
(AWS-A5.1-91) ซึ่งเปนที่นิยมใชงานอยางแพรหลายโดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 1) สวนประกอบของลวดเช่ือม
เหล็กกลาคารบอนหุมฟลักซ มีสวนประกอบสําคัญดัง
แสดงในรูปภาพที่ 2 

 
รูปภาพที ่2 สวนประกอบของลวดเช่ือมหุมฟลักซ 
 

2) หนาที่ฟลักซหรือสารพอกหุม มีหนาที่หลายอยางที่
สําคัญดังน้ี สรางแกสเพ่ือปองกันบรรยากาศบริเวณอารก 

สรางสแลกปกคลุมแนวเช่ือม เพ่ือปองกันไมใหออกซิเจน
รวมตัวในโลหะที่กําลังหลอมเหลว ชวยในการจุดอารก 
(Arc Lenition) ทําใหการอารกคงที่และมีเสถียรภาพ เติม
โลหะผสม (Alloying) ที่ตองการลงในรอยเช่ือม ลดการ
แตกกระเด็นของนํ้าโลหะ ชวยขจัดออกไซดและสิ่งสกปรก
ออกจากรอยเช่ือม ปองกันไมใหแนวเช่ือมเย็นตัวเร็ว

เกินไป เพ่ิมประสิทธิภาพในการเติมลวดเช่ือม มีอิทธิพล
ตอรูปรางของรอยเช่ือมและการหลอมลึก ชวยใหการสง
โลหะที่หลอมเหลวผานชองวางเพ่ือกอตัวเปนแนวเช่ือมได
งายจากบรรยากาศ 3.3 มาตรฐานของลวดเช่ือมเหล็กกลา
คารบอนหุมฟลักซ มาตรฐานของสมาคมการเช่ือมอเมริกา 
(AWS-A5.1-91) มีการกําหนดรหัสดังรูปภาพที่ 3ดังน้ี 

 
รูปภาพที่ 3 การกําหนดรหัสของลวดเช่ือมหุมฟลักซ 

 
ตัวอยาง รหัสของลวดเช่ือม E 6 0 1 3 มีความหมายดังน้ี 

E   หมายถึง ลวดเช่ือมหุมฟลักซ 
 60 หมายถึง คาความตานแรงดึง 60 ksi 

(60,000psi) 

 1   หมายถึง เช่ือมไดทุกตําแหนง เชน ทาราบ 
ทาขนาน ทาต้ัง และทาเหนือศีรษะ 
 3   หมายถึง ชนิดของฟลักซคือ High titanium 

Potssium 

4) ความปลอดภัยในงานเช่ือม สาเหตุเกิดจากอุณหภูมิสูง 
กระแสไฟฟา สารเคมี กาซและควัน แนวทางการปฏิบัติที่
ดี การใชอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและเหมาะสมดังน้ี ก) 
เคร่ืองแตงกาย กางเกงขายาว เสื้อเช้ิตแขนยาว รองเทา
หุมขอ ถุงมือมีปลอกแขนยาว ข) อุปกรณเพ่ือความ
ปลอดภัย หนากาปองกันแสงจากการเช่ือม แวนนิรภัย ที่
ปดหู พัดลมดูดอากาศแบบห้ิวได สายรัดตัวและสายโยง 
ค) การปฏิบัติงานที่ปลอดภัย คือเก็บวัสดุที่ติดไฟออกจาก
พ้ืนที่ทํางาน ใชผาทนไฟคุมปองกันอุปกรณที่ไมสามารถ
เคลื่อนยายได ง) อันตรายจากการเช่ือม มีผลตอสุขภาพ
ของบุคคล อุบัติเหตุที่เกิดข้ึนไดแก กระดูกหัก แผลไฟไหม 
สูญเสียการไดยิน ไดรับสารพิษ อื่นฯ 
3.2.2 จ๊ิกและฟกเจอร  
 จิ๊ก คือ เคร่ืองมือที่สรางข้ึนมาเพ่ือชวยในการ
กําหนดตําแหนงยึดจับช้ินงาน รองรับช้ินงานและเปน
ตัวนําทางของเคร่ืองมือตัด  ฟกซเจอร คือ อุปกรณจับยึด
ช้ินงานใหอยูในตําแหนงที่ถูกตองตามความตองหารและ
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อาจมีแทงต้ังระยะสําหรับต้ังระยะของเคร่ืองมือตัด 
ประกอบอยู คุณสมบัติที่ดี 1)มีประสิทธิภาพในการจับงาน
มั่นคง 2) งายตอการใชงาน ไมซับซอน 3)มีความเทียงตรง
เมื่อมีการตัดเฉือนช้ินงานออกมาในแตละช้ิน 4) มีความ
แข็งแรง  
3.2.3การวางผังและวัดระดับ 

 การวางผังอาคาร คือการกําหนดตําแหนงของ
โรงเรือนท่ีตองการสรางลงบนพ้ืนที่ การออกแบบใหใช
ประโยชนของพ้ืนที่ไดมากที่สุดเร่ิมจากแนวเขตแดนหรือ
หมุดหลักเขตที่ดิน การวางผังโรงเรือนโดยกําหนดแนวเพ่ือ
ติดต้ังผังรอบโรงเรือน ทิศทาง แนวฉาก ตองอาศัยหลักมุม
ฉาก โดยใชกฎ 3 : 4 : 5  โดบกรอบลอมรอบจะขยายออก
จากแบบ  1 เมตรรอบดานดังรูปภาพที่  4 เ พ่ือเปน
ตัวกําหนดขอบเขตของพ้ืนที่การกอสราง กรอบผังทํา
หนาท่ีเปนจุดผูกเชือกขึงแนวใหเกิดเปนมุมฉาก และอาศัย
การตรวจสอบด่ิงเปนตัวกําหนดตําแหนงของเสา 
 การวัดระดับพ้ืนดินในการกอสรางโรงเรือน ใน
การวักระดับโดยใชสายางวัดระดับนํ้าหาความสูงตํ่าของ
พ้ืน แตละจุดเพ่ือปรับระดับโรงเรือนตามความตองการ 
 

 
รูปภาพที่ 4 แบบการวางระบบผังและตรวจวัดระดับ 
 

4. วิธีการวิจัย  
คณะทํางานวิจัยไดศึกษาการวิจัยการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจชุมชน ณ ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ 
หมูบานขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม ตําบลบานแปะ มีทั้งหมด 12 หมูบาน สภาพ
เศรษฐกิจและสังคมมีการประกอบอาชีพคาขายและ
รับจางรอยละ 15 และประกอบอาชีพภาคการเกษตรรอย
ละ 85 มีพืชที่สําคัญไดแก ลําไย ขาว หอมแดง ถ่ัวเหลือง 

และพืชผักตางๆ คณะวิจัยไดเนนการสงเสริมและพัฒนา
อาชีพดานการเกษตรต้ังแตตนทางภายใตมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานเพราะปลูกที่ดี GAP  กลางทางในการคัดและ
ตัดแตงผลผลิตรวมทั้ งแปรรูปภายใตมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานท่ีดีในการผลิตอาหาร GMP และปลายทางมี
กลุมลูกคาทางการตลาดท่ีแนนนอนมีการ ศูนยพัฒนาฯขุน
แปะทําการสงเสริมดังน้ี พืชผัก ไมผล สมุนไพร และไม
ดอก  

ดําเนินงานวิจัยผานแผนการดําเนินงานโมเดล
อาชีพรับเหมาสรางโรงเรือนกับเกษตรกรผูสนใจจํานวน  
20 คน โดยมีลําดับข้ันตอนดังน้ี 1) การหาโจทยปญหาใน
พ้ืนที่ การลงพ้ืนที่สํารวจ ประชุม ติดตาม การดําเนินงาน
ในพ้ืนที่อยางมีสวนรวม  2) วิเคราะหกระบวนการงานวิจัย
เพ่ือแกไขปญหา การนําโจทยปญหาวิเคราะหหาความ
เปนไปไดในการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจทองถ่ิน  3) 
ศึกษารวบรวมองคความรู การจัดกลุมองคความรู ประเภท 
สาขาองคความรู และภูมิปญญาของทองถ่ิน ชุมชน และ
ความตองการในพ้ืนที 4) ประสานงาน ประชุมระดมความ
คิดเห็นคณาจารย หนวยงานที่เก่ียวของ สรางความรวมมือ
และการมีสวนรวมในงานวิจัย 5) การนําวิชาการและองค
ความรูภูรวมกับกิจกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การ
วิเคราะหกระบวนการและการดําเนินงาน 6) การนําเสนอ
โมเดลในการพัฒนาการจัดฝกอบรมพัฒนาทักษะและองค
ความ รู  7)  การถอดองคความ รู  การประ ชุมส รุป
กระบวนการ องคความรู กลุมผูรับผลประโยชน 8) การ
วิเคราะหผลกระทบกับเศรษฐกิจทองถ่ินหรือชุมชน 

4.1 การสํารวจขอมูลชุมชนและกลุ มเกษตรก รที่
ทําการศึกษาวิจัย 

คณ ะ ผู วิ จั ย ไ ด ป ร ะ ส า น ง า น  ป รึ ก ษ า ผู
ประสานงานผักและสมุนไพรมูลนิธิโครงการหลวง (ดร.
อัญชัญ ชมพูพวง) การวิจัยน้ีตองทําในพ้ืนที่ที่ตองการ
สงเสริมการปลูกพืชในโรงเรือน โดยกําหนดใหศูนยพัฒนา
โครงการหลวงขุนแปะ ตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง 
จังหวัดเชียงใหมเปนเปาหมาย ลักษณะภูมิประเทศสูงจาก
ระดับนํ้าทะเล 1,035 เมตร อุณหภูมิเฉลี่ยตําสุด 14.5 ๐c 

สูงสุด  27.2 ๐c ปริมาณนํ้าฝน  1220 มิลลิ เมตรตอป  
จากน้ันทําการปรึกษา หัวหนาศูนยพัฒนาโครการหลวงขุน
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แปะ (คุณประถม ทองเซอร) ในการการเลือกกลุม
เกษตรกรท่ีจะเปนตนแบบและกลุมตัวอยางในการพัฒนา
ศูนย ทําการวิจัยจากกลุมตัวอยาง มีอายุในชวง 28 ถึง 60 

ป ประกอบอาชีพเกษตรกรรม วุฒิการศึกษา ป.6 ถึง ปวส. 
ทําการเกษตรในระบบเปด 8 คน และในโรงเรือนจํานวน 
12 คน รูปแบบโรงเรือนแบบหลังคาโคง ขนาด 3 เมตร x 
24 เมตร แบบกอไก 6 เมตร x 24 เมตร พืชผักที่ปลูก
ไดแก ผักกาดขาวป คอส เบบี้คอส ผักกาดหอมหอ แสดง
ดังตารางที ่1  

4.2 โมเดลการพัฒนาทักษะและองคความรูอาชีพ
เกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพื้นที่สูง  
 การพัฒนาทักษะและองคความรูดานงานชาง
พ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการสรางโรงเรือนเปนการรวมบูรณา
การวิชาชางใชในการพัฒนาอาชีพในระยะสั้นและศึกษา
ความเปนไปไดในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจลด
ต นทุ น  เ พ่ิ ม ราย ได  ภาคการ เกษตรระ ดับ ชุมชน 
คณะทํางานออกแบบดังน้ี 

 

รูปที่ 5 แบบโรงเรือน 

การฝกอบรมครั้งที่ 1 การอบรมทฤษฎีและปฏิบัติงาน
เชื่อมพ้ืนฐาน  

ทฤษฎีงานเช่ือมไฟฟาพ้ืนฐาน เปนบรรยายให
ผูเขารวมฝกอบรมเขาใจและนําไปใชไดจริงประกอบดวย  
1) เคร่ืองมือในงานเช่ือมไฟฟาเบื้องตน ไดแก เคร่ือง

เช่ือมไฟฟาชนิดตางๆ การเลือกลวดเช่ือม คีม คอน 
ถุงมือเช่ือม เคร่ืองตัด  

2) การใชงานท่ีถูกวิธี  
3) ความปลอดภัยในงานเช่ือม  

4) วิธีการเช่ือมไฟฟาในทาเช่ือมตางๆ ปฏิบัติงานเช่ือม
ไฟฟาพ้ืนฐาน เปนการลงมือปฏิบัติงานตามทฤษฎีที่
เรียนเพ่ือทําการตัดเหล็กและเช่ือมตามใบงานการ
เช่ือมเกาอ้ี  

การฝกอบรมครั้งที่ 2 การอบรมการสรางเครื่องมือดัด
เหล็ก จิกฟกเจอรโครงโรงเรือน งานดัดเหล็กและการ
ประกอบโครงโรงเรือน 
1) การสรางเคร่ืองดัดเหล็กและงานดัดเหล็ก การฝกปฏิบัติ
ออกแบบเคร่ืองดัดเหล็กแบบงายเพ่ือใชในการดัดโคงของ
โรงเรือน มุมโคงของโรงเรือนจะตองโคงตามแบบและไม
บิดงอ ปจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงจะเปนโครงเหล็กที่
สานกันเปนโครงสรางทรงสี่เหลี่ยมทําการสอดเหล็กไปตาม
ชองแลวใชคานของโครงเหล็กเปนตัวดัด พบวาสวนท่ีทํา
การดัดเหล็กจะมีการยุบตัว คนที่ไมชํานานจะตองดัดไปมา
จํานวนหลายคร้ังเพ่ือที่จัดไดโคงตามแบบ หรือก็ถูกดัดแลว
ไมสามารถใชงานได คณะทํางานไดออกแบบเคร่ืองดัด
แบบงายเปนเหล็กแผนที่ดัดโคง และทําโครงยึดเพ่ือเพ่ิม
ความแข็งแรงการดัดจะเปนไปตามโคงไมเกิดการยุบตัว
ของเหล็กเปนจุดๆ  ในการฝกปฏิบัติใหผูเขาบอรมสรางที่
ดัดเหล็กจํานวน 1 อัน เร่ิมจากการตัดเหล็กความยาวท่ี
กําหนดตามแบบแลวทําการดัดโคงใหญทั้ง 2 ดาน และทํา
การดัดปลายดวยเคร่ืองดัดโคงเล็กอีกคร้ัง แลวเทียบกับ
โครงรางที่วาดบนพ้ืนใหไดสัดสวนโคง การดําเนินงานตอง
เปนไปอยางชาๆ เน่ืองจากเหล็กที่ดัดจะตองไมบิดผิดรูป
เพ่ือปองกันการตกทองชางของพลาสติกเมื่อเวลาคุม
โรงเรือน  

2) การฝกปฏิบัติจัดทําตนแบบโครงโรงเรือน (จิกฟกเจอร) 
การฝกปฏิบัติการทําโครงตนแบบเพ่ือกําหนดขนาดและ
รูปรางโครงโรงเรือนที่ตองการ แลวทําการใสตัวประคอง
เพ่ือกําหนดจุดตอและตําแหนงการวางของเหล็กทั้งหมดที่
ทําโครงโรงเรือน กระบวนการทําจะทําใหช้ินงานออกมา
ไดเหมือนกันจํานวนมาก จากน้ันก็ทําการดัดเหล็กเพ่ือให
ไดโครงตามแบบและตัดเหล็กสวนตางๆไว  
3) การฝกปฏิบัติการประกอบโครงโรงเรือนและการเช่ือม
ประกอบ การฝกปฏิบัติทําจะตองตัดเหล็กแตละช้ินที่ตอง
ประกอบตามแบบ ทําการดัดดวยเคร่ืองดัดที่จัดทําข้ึนเมือ
ดัดแลวจะตองตรวจสอบความโคงของเหล็กใหสามารถเขา
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จุดท่ีเปนแบบ (จิกฟกเจอร) เมื่อผานการดัดแลวทําการตัด
ปลายเพ่ือเขามุม จากน้ันทําการเช่ือมจุดเพ่ือประคอง
โครงสราง แลวทําการเช่ือมตอ  
4) การตรวจชอบแนวเช่ือมดวยสายตา หัวหนาศูนย ชาง
ประจําศูนย และอาจารยรวมกันตรวจสอบแนวเช่ือมดวย
สายตาเพ่ือประเมินโครงสรางและการประกอบช้ินสวน
ประกอบ  

การฝกอบรมครั้งที่ 3 อบรมหลักสูตรการจัดทําระบบ
ฐานรากและข้ึนโครง 
1) การวางผังโรงเรือน การฝกปฏิบัติการวางผังโรงเรือน
เปนการกําหนดจุดหรือตําแหนงโรงเรือนที่จะทําการ
กอสรางโดยเจาของ การวางผังตองใชหลักการสมาเหลี่ยม
มุมฉาก  โดยใช กฎ  3 4 5 คือระยะ ท่ีจะทํ า ให เ กิ ด
สามเหลี่ยมมุมฉาก การกําหนดจุดอางอิงและจุดระบบดับ
บนเพ่ือทราบความตํ่าสูงของพ้ืนดินและแนวของโรงเรือน
การวางผังโรงเรือนทําดังน้ี   
ก) กําหนดจุดเพ่ืออางอิง ทําการตอกหลักไม1อัน หรือ

การตอกหลัก 2 อันแลทําลาวเพ่ือเปนตัวมัดเชือก ทํา
การตองหัวทายแลวทําการดึงเชือกเปนแนวจํานวน 2 
เสนคือ เสนยาว 1 เสนและแนวกวาง 1 เสนของ
โรงเรือนใหตัดกันเปนมุมฉาก  

ข) ทําการตรวจสอบโดยใชหลักการสามรเหลี่ยมมุมฉาก 
3 4 5  

ค) การวัดระยะใหไดตามความกวางและยาวของ
โรงเรือน แลวตอกหลักเพ่ือทํากรอบ โรงเรือน   

ง) ทําการวัดระยะหางแตละเสาเพ่ือกําหนดจุดของเสา
แตละตนโดยการตอกหมุดและทําการขึงเชือก 

จ) ทําการหาตําแหนงเสาและทํากรอบเพ่ือกําหนดระยะ
ขุดหลุมวางเสา  

ฉ) ทําการวัดระยะระดับแตละเสาบันทึกความสูงตํ่าเพ่ือ
กําหนดความสูงของเสาทุกตน 2) การตัดและเช่ือม
เสาโรงเรือน 1) ทําการตัดเสาตามระยะระดับที่ได
จากการบันทึกของระดับผังโรงเรือน  2) ทําการ
เช่ือมตอเสาท่ีความยาวไมไดเพ่ือการประหยัดตนทุน  

2) การเทปูนและข้ึนเสาโรงเรือน ก) การผสมปูน ทราย 
หิน ในอัตราสวน 1 2 3 ข) ทาํการตรวจเช็คระดับเสาตาม

บันทึก และตรวจเช็ดการต้ังฉากดวยระดับนํ้า ค) ทําการ
เทปูนในหลุมและทําการตรวจเช็คระดับเสาตามบันทึก 
และตรวจเช็ดการต้ังฉากดวยระดับนํ้าอีกคร้ัง ง) รอปูน
แหง 1 วัน จ) นําโครงโรงเรือนที่ทําไวยกข้ึนประกอบเสา 
ฉ) นําเหล็กคานมาเช่ือมประกอบใหไดตามระยะในแบบ 

การฝกอบรมครั้งที่ 4 อบรมการประกอบชิ้นสวน
โรงเรือน 

1) การเช่ือมโครงโรงเรือนการปฏิบัติงานเช่ือมประกอบ
โครงมีผูเช่ือมประกอบจํานวน 2 คน ดานซายและขวาบน
เสาโรงเรือน และมีผูชวยดานลางจํานวน 2 คน ทําการสง
โครงโรงเรือนและอุปกรณตางๆ และทําการประคองโครง
หลังคาขณะเช่ือม  

2) การประกอบช้ินสวนอุปกรณโรงเรือนในการดําเนินงาน
จะมีคนที่ทําไดนอยมากเน่ืองจากตองข้ึนที่สูงและตองใช
แรงงานจํานวนมากในการสงวัสดุเพ่ือทําการประกอบใช
คนในการดําเนินงานจํานวน 4 คน ดังน้ี 1) การคลุม
พลาสติกโรงเรือน กางพลาสติกออกและวัดระยะ ทําการ
ตัดสงข้ึนบนโครงหลังคาโรงเรือน เสียบเขากับที่จับยึดที่
คาน 2) การดึงพลาสติกใหตึงและใชปะกับยึดระหวางโครง
โรงเรือนจํานวน 3 จุด 3) ใชพลาสติกเสนคาดเพ่ือเสริม
ความแข็งแรงระหวางโครงหลังคา 4) การติดต้ังตาขายจะ
ทําการคุมตามปกติจับยึดโดยปะกับ 

การฝกอบรมคร้ังที่ 5 การจัดต้ังกลุมสรางโรงเรือน 
การปฏิบัติงานสรางความรวมมือในกลุมเพ่ือนํา

เคร่ืองมือที่มไีปใชประโยชนและการจัดทําโรงเรือนในพ้ืนท่ี 
ไดประธานกลุ ม  รองประธาน  และเลขากลุ ม เ พ่ือ
ดําเนินงาน ทําการออกกฎระเบียบการดําเนินงานดังน้ี  

1) การใชเคร่ืองมือที่มีของกลุมในการฝกทักษะงานเช่ือม 
และการกอสรางจะตองบันทึกการใชงานโดยผานการ
อนุมัติจากหัวหนาศูนย ชางประจําศูนย หรือหัวหนา
กลุม  

2) การปลูกพืชในโรงเรือนจะตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรอาชีพกอสรางโรงเรือนเพ่ือสามารถสราง
และซอมไดดวยตนเองและขอความชวยเหลือจาก
กลุม  
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3) ประเมินตนทุนการผลิตโรงเรือน ใชกระบวนการ
ทบทวนข้ันตอนการทํา ประเมินวัสดุในการจัดทํา 
และจํานวนวันในการดําเนินงาน เพ่ือคิดราคาตนทุน
การผลิตตอโรงเรือนและประเมินคาแรงงานออกเปน 
2 สวน คือ 1 คาแรงทักษะงานเช่ือมงานวางผัง  2 
คาแรงสําหรับลูกมือ 

 
5. ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนภายใตโมเดลการพัฒนาทักษะและองคความรูอาชีพ
เกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง โดยขอมูลที่
ไดนํามาสูการวิเคราะหน้ันจากกลุมเกษตรกรท่ีเขารวม
อบรมดังน้ี  
5.1 ทักษะองคความรูของผูที่ไดรับการฝกอบรม 

ทักษะและองคความรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมอบรมในคร้ัง
ที่ 1  
1) การฝกการอานแบบและการฝกการตัดเหล็ก เปนการ
ฝกการคิดคํานวณระยะการตัดช้ินงาน พัฒนาทักษะการใช
เคร่ืองมือเพ่ือการตัดช้ินงานตามแบบที่กําหนดไว และ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน แบบช้ินงาน 

2) การฝกงานเช่ือมประกอบ เปนการฝกเช่ือมจุดเบื้องตน 
การจับมุมและการจับระดับช้ินงาน พัฒนาทักษะความระ
เอียดในการประกอบ 

3) การฝกงานเช่ือม เปนการเช่ือมเพ่ือใหโครงสรางหลอม
ละลายเขากันเปนแนวเช่ือม เปนการฝก การรักษา
ระยะหาง การควบคุมไฟอารค การเช่ือมตรงจุดตอช้ินงาน
และการเช่ือมใหเปนแนว  
4) การตรวจสอบแนวเช่ือม การตรวจสอบดวยสายตาเปน
วิธีตรวจสอบพ้ืนฐานสําหรับการประเมินผลโครงสรางหรือ
ช้ินสวนประกอบ ปกติจะใชในการตรวจสอบความถูกตอง
ของกระบวนการปฏิบัติงานและคุณภาพของช้ินงาน 

5) การเช่ือมซอมแนวเช่ือม เปนการรวบรวมความเสียหาย
ของแนวเช่ือมไดแก การเกิดฟองอากาศในแนวเช่ือม การ
หลอมละลายไมสมบรูณ รอยตอไมหลอมละลาย รอยกัด
แหวง และ สแลกฝงในแนวเช่ือม แกไขช้ินงานโดยการทํา
ความสะอาดหรือนําออกเพ่ือเตรียมช้ินงานเช่ือมใหมแลว
ทําการเช่ือมอีกคร้ัง 

จากการใหคะแนนประเมินช้ินงานพบวา การ
ประกอบช้ินงานตรงตามแบบรอยละ 80 ขนาดช้ินงานรอย
ละ 75 การเขามุมและระดับรอยละ 60 แนวเช่ือม รอยละ 
50 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรอยละ 75 สรุปการ
ปฏิบัติงานภาพรวมรอยละ 68 เน่ืองจากเปนการเช่ือมคร้ัง
แรก ตามตารางท่ี 2 

ทักษะและองคความรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมอบรมในคร้ัง
ที่ 2  

ความถูกตองและคุณภาพของช้ินงาน  จากการ
ใหคะแนนประเมินช้ินงานพบวางานดัดเหล็กรอยละ 85  

การเขามุมรอยละ 75 แนวเช่ือมรอยละ 75 ช้ินงานตรง
ตามแบบรอยละ 100 ความปลอดภัยในการทํางานรอยละ 
75 สรุปการปฏิบัติงานภาพรวมรอยละ 82 เน่ืองจากการ
ดําเนินงานตองเปนไปอยางชาๆ เน่ืองจากเหล็กที่ ดัด
จะตองไมบิดผิดรูปเ พ่ือปองกันการตกทองชา งของ
พลาสติกเมื่อเวลาคุมโรงเรือน ตามตารางท่ี 3 

การทํางานจะตองแบงหนาที่กันเ พ่ือความ
สะดวกและรวดเร็ว ในการฝกอบรมคร้ังน้ีไดแบงการฝกไว
ดังน้ี  จุดที่ 1 ตัดเหล็กและดัดเหล็ก จุดที่ 2 ประกอบโครง
โรงเรือน จุดที่ 3 การเช่ือมโครงโรงเรือน จากการทําเคร่ือง
ดัดเหล็กและ จิกฟกเจอรใชเวลา คร่ึงวัน ในการประกอบ
และเช่ือมโครงโรงเรือนวันคร่ึงไดโครงโรงเรือนจํานวน 9 
โครง 

ทักษะและองคความรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมอบรมในคร้ัง
ที่ 3  

จากการใหคะแนนประเมินช้ินงานพบวาการวาง
ผังรอยละ 100 การวัดระดับรอยละ 100 การเ ช่ือม
ประกอบรอยละ 85 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานรอย
ละ 85 ตามตารางท่ี 4 

ทักษะและองคความรูที่เกิดขึ้นกับผูเขารวมอบรมในคร้ัง
ที่ 4  

การแบงหนาที่ รับผิดชอบและการสนับสนุน
ระหวางกันและกัน การจัดการวัสดุเพ่ือ 

จากการใหคะแนนประเมินช้ินงานพบวา การ
เตรียมวัสดุรอยละ 85 ลําดับการติดต้ังรอยละ 85 การ
ประสานงานรอยละ 90 การประกอบตามแบบรอยละ 80 

ความปลดภัยในการปฏิบั ติงานรอยละ 80 สรุปการ
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ปฏิบัติงานภาพรวมรอยละ 84 เน่ืองจากกลุมเกษตรกร
ทราบความสามารถและเขาใจหนาที่ของตนเองในงาน 
แบงการดําเนินงานเปน 2 สวนคือ 1) การติดตังบนที่สูง2) 
การจัดเตรียมวัสดุและการสนับสนุนการติดต้ัง ตามตาราง
ที่ 5 

 

5.2 การวิเคราะหการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน 

 ที่ผานมาสภาพแวดลอม มาตรฐานการปฏิบัติที่
ดีในการปลูกพืชและการลดการใชสารเคมี เพ่ือเพ่ิมมูลคา
และความตองการของลูกคาปจจุบันโรงเรือนมีความ
จําเปน เกษตรกรท่ีมีความตองการปลูกพืชในโรงเรือน
จะตองจางเอกชนในการสรางโรงเรือนขนาดมาตรฐาน
กวาง 6 เมตร ยาว 24 เมตร ในราคา 85,000 บาท 
ระยะเวลาการกอสรางโรงเรือน 5 วัน แรงงานจํานวน 5 

คน การวิจัยน้ีศึกษาการโมเดลการพัฒนาทักษะและองค
ความรูอาชีพเกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง 
ในการสรางโรงเรือนของกลุมใชงบประมาณในการ
ดําเนินงาน 40,000 บาท ระยะเวลาการกอสรางโรงเรือน 
7 วัน แรงงานจํานวน 6 คน  สามารถลดตนทุนรอยละ 50  

 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 ประชากรสวนใหญของประเทศไทยคงอาชีพ
เกษตรกรรม โครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ
จึงเก่ียวของในการพัฒนาความเปนอยูและการสงเสริมการ
ทํากินของประชาชนเปนสิ่งสําคัญ เชน การพัฒนาแหลง
นํ้า การสงเสริมอาชีพ การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
การพัฒนาท่ีดินและอื่นๆ ตลอดจนสภาพทางสังคมของ
ชุมชนน้ันๆ การจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาที่ ย่ั งยืน 
ความรูที่เขามาเก่ียวของกับการใชชีวิต ในการประกอบ
อาชีพ  การมีปฏิสัมพันธกับผูคนและสังคม และการรูเทา
ทันการ เปลี่ ยนแปลงของโลกทั้ ง ในด านเศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ปญหาสวนมากเกิดมาจากการ
ขาดองคความรูที่จําเปนและการที่ไมสามารถนําความรู
และทักษะท่ีมีไปพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนไดอยาง
เหมาะสม จึ้งจําเปนที่จะตองมีการบริหารจัดการพัฒนา
ทักษะและองคความรูทุกระดับไมวาจะเปนตัวบุคคล 
ชุมชนเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ในการ

วิจัยน้ีขับเคลื่อนผานโมเดลการพัฒนาทักษะและองค
ความรูอาชีพเกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง
ไดจัดองคความรูและระดับข้ันการพัฒนาทักษะและองค
ความรูความเขาใจ ตามตารางที่ 6  
กระบวนการพัฒนาทักษะและองคความรู  

1) งานเช่ือมไฟฟาอยูระดับข้ันที่ 3 จํานวน 4 

คน ข้ันที่ 2 จํานวน 11 คน และข้ันที่ 1 จํานวน 5 คน  
2) งานดัดเหล็กอยูระดับข้ันที่ 3 จํานวน 5 คน 

ข้ันท่ี 2 จํานวน 4 คน ข้ันที่ 1 จํานวน 11 คน  
3) งานประกอบโครงโรงเรือนอยูระดับข้ันที่ 3 

จํานวน4 คน ข้ันที่ 2 จํานวน 6 คน ข้ันที่ 1จํานวน 10 คน 

4)  งานวางผังระวัดระดับอยู ระดับ ข้ันที่  3 
จํานวน 4 คน ข้ันที่ 2 จํานวน 8 คน ข้ันที่ 1 จํานวน 8 คน 

5) งานข้ึนโรงเรือนอยูระดับข้ันที่ 2 จํานวน 5 
คนข้ันที่ 1จํานวน 15 คน ดังกราฟรูปที่ 6 

 
กราฟที่ 1 จํานวนผูผานระดับข้ันทักษะและองคความรูแต
ละดานของการสรางโรงเรือน 
 

7. สรุป 
งานวิจัยการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชนภายใตโมเดลการพัฒนาทักษะและองค
ความรูอาชีพเกษตรกรรมเร่ืองการสรางโรงเรือนในพ้ืนที่สูง 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเนนการจัดการองคความรู
ลดตนทุนการผลิต  การจัดการกระเพราะปลูกและ
สนับสุนนการดําเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในระบบ
มาตรฐานการเพราะปลูกที่ดี การตัดแตง การแปรรูปที่
ปลอดภัยและทําการตลาดแบบสินคาเกษตรลวงหนา
จําเปนตองพัฒนาเกษตรกรใหสามารถผลิตไดคุณภาพและ
ปริมาณ การบูรณาการความรูในศาสตรตางๆเขาดวยกัน
ผานการทดลอง ปฏิบัติเพ่ือใหไดแนวทางและความรูใหม 
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จนนําไปสู “ตนแบบองคความรูระบบการขับเคลื่อน และ
เปนตัวอยางที่ดี” สามารถนําไปใชและพัฒนาตอยอดอยาง
ไดผล ในการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นศักยภาพเกษตรกรใน
ชุมชนในการรวมกลุมเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชน โดย
การดําเนินงานกลุมจะมีคนที่สามารถเปนผูนํากลุมที่มี
ทักษะและองคความรูในการดําเนินกิจกรรมสรางโรงเรือน 
บางคนมีทักษะแตยังขาดประสบการณ บางคนมีทักษะ
และความต้ังใจ ในการทํ า งาน  กลุม เกษตรกรตอ ง
ดําเนินงานทํางานรวมกันเพ่ือสนับสนุนในสิ่งที่ทําได และ
ไดรับผลประโยชนรวมกันในเร่ืองการรวมตัวชวยเหลือกัน
เพ่ือลดตนทุนการผลิต การมุงมันพัฒนาระบบการเกษตร
ดานคุณภาพ หนวยการผลิตตอพ้ืนที่ การปลูกพืชปลอด
สารเคมี 

 
รูปภาพ ตาราง และสมการ 

รูปภาพการฝกอบรมเชิงปฏิบัติกิจกรรมโมเดล
โมเดลการพัฒนาทักษะและองคความรูอาชีพเกษตรกรรม
เร่ืองการสรางโรงเรือน 

 

 
รูปภาพที่ 7 การฝกอบรมงานเช่ือมพ้ืนฐาน 

 

 
รูปภาพที่ 8 งานดัดเหล็กและประกอบโครงโรงเรือน 

 

 
รูปภาพที่ 9 ระบบฐานรากและข้ึนเสาโรงเรือน 

 

 

  

 
รูปที่ 10 อบรมการประกอบช้ินสวนโรงเรือน 
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รูปที่ 11   อบรมหลักสูตรเจาของกิจการ

ตารางที่ 1 กลุมเกษตรกรรวมงานวิจัย

ช่ือ อายุ  การศึกษา โรงเรือน พืช 
      ชนิด ขนาด ชนิดพืชที่ปลูก 

นายอุนใจ พิเชฐกุลสัมพันธ 39 ม.3  กอไก 6 x 24 ผักกาดขาวป 
      หลังคาโคง 3 x 24 คอสเ บบี้คอส 

นายจํานงค บิโข 39 ป.6 กอไก 6 x 24  เบบี้คอส 

นายวทันยู พนาธิคุณ 60       ผักกาดหอมหอ 

นายมิต พิทักษพนาวัลย 51   กอไก 6 x 24 เบบี้คอส 

นายไกรลภ ถาบุญเลิศ 32 ปวส. กอไก 6 x 24 ผักกาดขาวป   คอส 

         ผักกาดหอมหอ   เบบี้คอส 

นายสมนึก บิโข   ป.6     เบบี้คอสคอส 

นายสุพจน นิยมไพรพนา 38 ปวส. กอไก 6 x 24 คอสสลัด เบบี้คอส 

นายปญญา นภาฤกษศิลา 31 ป.6     ผักกาดหอมหอ  ผักกาดขาวป 
นายทวีศักด์ิ บิโข 31 ป.6     คอส 

นายศิรศักด์ิ พนาธิคุณ 38 ม.3     ผักกาดขาวป ผักกาดหอมหอ 

นายเสารแกว บุญญานุกูล 40 ป.6     ผักกาดหอมหอคอสสลัด 

         ผักกาดขาวป 
นายสีมา บิโข 54 ปวช. หลังคาโคง 3 x 24 คอส 

นายณรงคศักด์ิ อนุรักษพงไพร 36 ปวส.     ผักกาดขาวป 
นายตะนะ คุณาจรภูผา 28 ป.6     คอส ผักกาดขาวป 
         ผักกาดหอมหอ คอสสลัด 

นายอรุณศักด์ิ อรุณวรรักษ 34 ม.3 หลังคาโคง 3 x 24 เบบี้คอส 

นายวิระ วิหกไพรวัลย 42 ป.6 กอไก 6 x 24 เบบี้คอส   คอส 

นายซูต้ี มหาวนาไพร 29 ม.3     เบบี้คอส  คอส ผักกาดหอมหอ 

นายทนงไชย บิดข 32 ม.6 กอไก 6 x 45 คอส เบบี้คอส 

นายไพบูลย ภูพาอนุรักษ 33 ม.6 กอไก 6X30 คอสอินทรีย เบบี้คอสอินทรีย 
นายปรีดา รัตนพงไพร 35  ม.3     ผักกาดหอมหอ ผักกาดขาวป 
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ตารางที่ 2 ประเมินทักษะและความรูงานเช่ือมพ้ืนฐาน 

หัวขอประเมิน คะแนน หมายเหตุ/การแกไข 
1) ช้ินงานตรงตามแบบ 80 มีการวางช้ินงานไมตรงกับแบบท่ีกําหนดไว 

2) ขนาดของช้ินงาน 75  การตัดช้ินงานตรงตามขนาดแตเมื่อประกอบช้ินงานเกิดการขยายออก
ดานขาง 0.5 เซนติเมตร 

3) การเขามุมและระดับ 60 ทุกคร้ังในการปฏิบัติงานมีการจับระดับ จับฉาก แตผูเขารวมอบรมไม
เคยเช่ือมากอนทําใหเกิดรู เช่ือมไมติด 

4) แนวเช่ือม 50 จากการเช่ือมทําใหเห็นถึงการพัฒนาทักษะงานเช่ือมการควบคุม
ระยะหาง กระแสไฟอารค โดยอาจารยวิทยากรจับมือเพ่ือสอนปฏิบัติ
ทําใหสามรถเช่ือมไดดีข้ึน 

5) ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 75 เขาใจถึงการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ไมเกิดการบาดเจ็บ แตมีคน
ที่มีอาการระคายเคืองตา 

รวม 340 คิดเปนรอยละ 68   

ตารางที่ 3 ประเมินทักษะและความรูงานการทําโครงโรงเรือน 
หัวขอประเมิน คะแนน หมายเหตุ/การแกไข 

1) ช้ินงานตรงตามแบบ 100 มีการวางช้ินงานตามตนแบบ จิ๊กฟกเจอร 
2) การดัดเหล็ก 

 
85  เน่ืองจากการดัดเหล็กตองการความระเอียดของจุดดัด ซึ่งตองการใชเวลานาน

ในการดําเนินงาน 
3) การเขามุมและระดับ 

 
75 มีการตัดปลายเหล็กเพ่ือใหเขารูปตามโครงโรงเรือนและไมดันโครง ทําใหเกิด

ชองวางระหวางเหล็ก เปนอุปสรรคในการการเช่ือมทําการแกไขโดย ใช
เหล็กเสนมาเพ่ิมพ้ืนที่ในการเช่ือมชองวาง 

4) แนวเช่ือม 75 การเช่ือมคร้ังที่ 2 กลับช้ินงานจริงมีความต้ังใจในการทํามากข้ึน การเช่ือมดีข้ึน 
แตคงมีจุดที่ตองเช่ือมแกไข มีการตรวจแนวเช่ือมจากอาจารย หัวหนาศูนย
และชางประจําศูนย  

5)  ความปลอดภั ย ในการ
ปฏิบัติงาน 

75 เขาใจถึงการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ไมเกิดการบาดเจ็บ แตมีคนที่มี
อาการระคายเคืองตา 

รวม 410 คิดเปนรอยละ 82   

 

ตารางที่ 4 ประเมินทักษะและความรูงานผังและระดับ 
หัวขอประเมิน คะแนน หมายเหตุ/การแกไข 

1) การวางผัง 100 - การดําเนินงานตองใชวัสดุในพ้ืนที่  
- การตรวจเช็ดระดับตองมีการจดบันทึก เพ่ือพิจารณาในการจัดสรรพ้ืนที่  

2) การวัดระดับพ้ืนที่ 100 - การวางแผนระยะขุดหลุมและความยาวของเสา 
- การตรวจเช็คตําแหนงการวางเสาและระดับ 

93



3) การเช่ือมประกอบเสาและโครง
โรงเรือน 

 

85 การเช่ือมภาคสนามตองใชทักษะมากและตองมีคนทํางานอยางนอยจํานวน 
4   คน 

4)  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

85 เขาใจถึงการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ไมเกิดการบาดเจ็บ  

รวม 370 คิดเปนรอยละ 92.5   

 

ตารางที่ 5 ประเมินทักษะและความรูการประกอบช้ินสวนโรงเรือน 
หัวขอประเมิน คะแนน หมายเหตุ/การแกไข 

1) การเตรียมวัสดุรอย 85 - จํานวนและปริมาณท่ีตองเตรียมที่ขาดประสบการณ   
- การวัดระยะและการตัด  

2) ลําดับการติดต้ัง 85 - ใชทักษะและความสามารถในการทํางานบนท่ีสูง 
- การเขาใจในการประกอบเพ่ือกําหนดข้ันตอนปฏิบัติ 

3) การประสานงาน 90 - การสนับสนุนความตองการของฝายติดต้ัง 
3) การประกอบตามแบบ 80 - การตรวจความถูกตองของการประกอบตามแบบ 

- การอานแบบ 
4)  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก า ร
ปฏิบัติงาน 

80 เขาใจถึงการปฏิบัติงานและความปลอดภัย ไมเกิดการบาดเจ็บ  

รวม 420 คิดเปนรอยละ 84   

 

ตารางที่ 6 ความรูและระดับข้ันความสามารถบุคคล 

ทักษะและองคความรู ข้ันที ่1 ข้ันท่ี 2 ข้ันท่ี 3 

1) งานเช่ือมไฟฟา สามารถเช่ือมช้ินงานได  
แนวเช่ือมไมสมบรูณ 
(มีสะเก็ดเช่ือม มีรอยกัดแหวงขาง
แนวเช่ือม มีรูพรุน  สแลกจมท่ีผิว) 
ประกอบช้ินงานไมตรงแบบ 

ขนาดช้ินงานไมตรงแบบ 

ความปลอดภัยในงานเช่ือม 

อานแบบและถอดแบบได 
กําหนดขนาดการตัดช้ินงาน 

แนวเช่ือมไมคอยสมบรูณ(มี
สะเก็ดเช่ือม  

ประกอบช้ินงานตรงตาม
แบบ 

ขนาดช้ินงานตรงแบบ 

แนวเช่ือมมีความ
สมบรูณ 
สามารถตรวจสอบแนว
เช่ือมได 
ควบคุมงานได 
ออกแบบจิกฟกเจอรได 

2) งานดัดเหล็ก วัดตัดช้ินงานได 
ดัดช้ินงานได 

อานแบบและถอดแบบได 
ตรวจเช็คช้ินงานที่ดัดตาม
แบบ 

แกไขช้ินงานได 

การออกแบบสราง
เคร่ืองมือเฉพาะทาง 
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3) การประกอบโครง
โรงเรือน 

ตัดช้ินงานตามกําหนด 

แนวเช่ือมไมคอยสมบรูณมีสะเก็ด
เช่ือม สแลกจมท่ีผิว 
ประกอบช้ินงานตรงตามแบบ 

ขนาดช้ินงานตรงแบบ 

สามารถตรวจสอบแนวความ
โคงของช้ินสวน 

แนวเช่ือมสมบรูณ  

สามารถตรวจสอบแนว
เช่ือมได 
ควบคุมงานได 
ออกแบบจิกฟกเจอรได 

4) การวางผังและระดับ
โรงเรือน 

ทักษะงานชางพ้ืนฐาน งานปูน 
งานเช่ือม 

เขาใจระบบการวางผังและระดับ 

อานแบบแปลน 

กําหนดจุดตําแหนงเสา
โรงเรือน วางผัง กําหนด
ระยะการขุดหลุม  

การตรวจสอบระดับ 
แนวด่ิงของการวางเสา
โรงเรือน 

5) การข้ึนโครงโรงเรือน การจัดการวัสดุ (ตาขาย ปะกับ 
พลาสติก สายลัด) 

ทักษะงานเช่ือมที่สูงและ
ตรวจสอบแนวเช่ือม 
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บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้าพริก สรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑนํ้าพริกของชุมชน

บานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก และออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว โดยมี
ข้ันตอนเร่ิมตนที่การเก็บรวบรวมขอมูลจากชุมชน และนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสม จากน้ันผูวิจัย
ไดศึกษาวิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ โดยนําองคความรูที่ไดมาวิเคราะหและออกแบบตามหลักการใหสอดคลอง
กับองคความรู จากน้ันจึงพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑใหม ซึ่งหลังจากที่ไดผลิตภัณฑใหมที่สมบรูณแลว ผูวิจัยไดจัดทํา
แบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน โดยพบวาหลังจากท่ีไดทดลองใชผลิตภัณฑใหมแลวมี
ระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยูในระดับ ดี  
คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ, ออกแบบ, นํ้าพริก, ตาก 
 

Abstract  
The Objectives of this research to study about Product Chili paste, Create unique identity for the 

products of Ban Hin Khow, Ban Tak District, Tak Province and Design and Development packaging of product 

Chili paste for Baan Hin Khow.  The Procedure begins with collecting data from the operator and brings the 

data to analyze and design the product appropriately. Then the researcher studied the method design principles 

and product development. By use the knowledge that has from analyzed and designed in accordance with the 

knowledge and Then Develop and design new product. After the new product is completed. Researchers have 

developed a satisfaction survey form and use with the target group of 5 people. From assessment has a result 

with in assessment high level. 
Keywords: Packaging, Design, Chili paste, Tak.  
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1. บทนํา 
บานหินโคว ตําบลตากตก อําเภอบานตาก จังหวัด

ตาก คนในชุมชน สวนใหญในหมูบานเปนคนไทยท่ีอาศัยอยู
ในพ้ืนที่มาต้ังแตอดีต โดยมีเชื้อชาติและสัญชาติไทยโดย
กําเนิด โดยหมูบานต้ังอยูตรงขามกับตําบลสมอโคน มีแมนํ้า
กั้นระหวางกลางเดิมเรียกวาหินโคง เพราะมีกอนหินกอน
ใหญต้ังอยูระหวางกลางแมนํ้าซึ่งกระแสนํ้าเชี่ยวกรากเปน
ทางโคง ตอมาไดเรียกชื่อหมูบานผิดไปจาก คําวา “บานหิน
โคง” เปน “บานหินโคว” และถูกเรียกชื่อน้ีมาจนถึงปจจุบัน 
พ้ืนที่อาศัยจะต้ังอยูในเขตพ้ืนที่การปกครองขององคการ
บริหารสวน ต.ตากตก มีพ้ืนที่หมูบานรวม 1,910 ไร สภาพ
พ้ืนที่สวนใหญเปนพ้ืนที่ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทิศ
ตะวันออก ซึ่งมีลักษณะเปนพ้ืนที่ ดินที่ ไมอุม นํ้า  สภาพ
โดยท่ัวไปสวนใหญในชวงฤดูฝนจะประสบปญหานํ้าทวม
เน่ืองจากเปนพ้ืนที่ลาดเท และในชวงฤดูแลงจะประสบ
ปญหาภัยแลง โดยจุดแข็งของหมูบาน ไดแก 1) มีผูนําที่มี
ความรู ความสามารถและมีความเขาใจในกระบวนการและ
วิธีการพัฒนาหมูบาน ซื่อสัตย เสียสละและมีความรับผิดชอบ 
เปนศูนยรวมใหกับคนในชุมชนทํางานรวมกันไดอยางดี 2) มี
การอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมอันดี
งาม 3) คนในชุมชนมีความมุงม่ัน จริงใจ จริงจังและเสียสละ 
แตก็มีขอดวยภายในหมูบาน ไดแก 1) คนในชุมชนยังขาด
ความเขาใจในการทํางานรวมกันและไมกลาแสดงความ
คิดเห็น 2) ขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร 3) ขาดเงินทุน
ในการประกอบอาชีพ ดังน้ัน ทั้งปจจัยในจุดเดน และ จุด
ดอยดังกลาว ฯ สามารถนํามาใชวิเคราะห และ ผลักดันให
คนในชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชี วิต ผานกลไก
อาจารยพ่ีเลี้ยงโดยการมีสวนรวมของคนในชุมชน ต้ังแตเริ่ม
กระบวนการการคนหาโครงการจนกระท้ังสิ้นสุดโครงการ 
ตามแนวทาง “รวมคิด รวมทํา รวมแกปญหา” ซึ่งเปน
แนวคิดและวิธีการที่ชวยแกไขปญหาหน้ีสิน และปญหาตางๆ 
ภายในชุมชนบานหินโคว ตําบลตากตก อําเภอบานตาก 
จังหวัดตากได ทั้งน้ีชุมชนบานหินโคว อ.บานตาก จ.ตาก ยัง
มีผลิตภัณฑที่หลากหลาย ซึ่งสวนใหญจะใชวัตถุดิบของ
ชุมชนมาแปรรูปใหเปนผลิตภัณฑของชุมชน เชน นํ้าพริก
แกงเผ็ด ไขเค็ม ไขไก ไขนกกระทา และขาวสาร เปนตน แต
เน่ืองจากผูประกอบภายในชุมชน หรือชาวบานยังขาด
ความรูความเขาใจในการออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความ
เหมาะสม และสามารถสื่อถึงความเปนเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑของชุมชนไดรวมทั้ง ยังขาดชองทางการจัด

จําหนายท่ีหลากหลายทําใหไมสามารถสรางรายไดใหแก
ชุมชนไดอยางเหมาะสมมากนัก 

ดังน้ัน โครงการการออกแบบ และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอบาน
ตาก จังหวัดตาก  จึงเปนโครงการที่จะสามารถชวยให
ผลิตภัณฑของชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก มีความเหมาะสม สวยงาม สามารถสรางมูลเพ่ิมใหแก
ตัวผลิตภัณฑของชุมชน และยังสามารถสื่อถึงความเปน
เอกลักษณของผลิตภัณฑภายในชุมชนบานหินโคว อําเภอ
บานตาก จังหวัดตากไดอีกดวย  

2.วัตถุประสงค  
1) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับผลิตภัณฑนํ้าพริก และสราง

เอกลักษณใหแกผลิตภัณฑ นํ้าพริกของชุมชนบานหินโคว 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

2) เ พ่ือออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
โครงการการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของ

ผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก ผูวิจัยไดทําการศึกษาถึงวิธีการในการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ และการทําตลาด หรือเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับยุคสมัยในปจจุบัน 
โดยเพ่ือใหไดผลของการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีความ
เหมาะสม เปนเอกลักษณ ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงองคประกอบ
ของการออกแบบบรรจุภัณฑที่ดีสามารถแบงไดเปน 5 สวน 
(รัฐไท พรเจริญ ,2558) ดังน้ี 

1) ปกปองผลิตภัณฑ ไดหัวใจสําคัญของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ คือตองใชวัสดุที่เหมาะสมประกอบกับ
การดีไซนที่ปกปองสิ่งของขางในไดหากผลิตภัณฑเปนอาหาร
จะตองกันอากาศภายนอกและการรั่วซึมหากเปนผาจะตอง
กันการสัมผัสโดยตรงซึ่งกอใหเกิดรอยเปอน 

2) คงคุณภาพ หรือยืดอายุของผลิตภัณฑบรรจุ
ภัณฑจะตองคงคุณภาพความสดใหม รสชาติ สีสัน และการ
ใชงานของผลิตภัณฑไมใหเปลี่ยนแปลงนอกจากน้ีการใช
เทคโนโลยีบางอยางจะทําใหบรรจุภัณฑสามารถยืดอายุการ
ใชงานของสิ่งของไดอีกดวย 
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3) บอกรายละเอียดอีกหน่ึงคุณสมบัติของบรรจุ
ภัณฑที่ดีคือจะตองบอกรายละเอียดของสินคาใหชัดเจนดวย
การใหรายละเอียดสินคาจะเปนตัวชวยใหลูกคาตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑไดงายย่ิงข้ึน 

4) สะดวกตอการขนสงการออกแบบผลิตภัณฑน้ัน
จะตองคํานึงถึงการขนสงดวยทั้งรูปทรงและวัสดุที่นํามาใช
จะตองไมเปนอุปสรรคตอการหยิบจับเคลื่อนยายคือตองไม
หนักเกินไป ไมแตกหักงาย หรือใหญเกะกะ 

5) แสดงเอกลักษณของสินคาบรรจุภัณฑก็เปน
เหมือนเสื้อผาที่สวมใส ที่จะชวยปกปองฝุนละอองแลวยัง
แสดงถึงเอกลักษณะ ลักษณ และสไตลของผูสวมใสอีกดวย 
ดังน้ันในการดีไซนบรรจุภัณฑจะตองบอกใหไดวาสินคาน้ีคือ
อะไรมีเอกลักษณ ความโดดเดนอยางไรบาง และยังตอง
สวยงามนาหยิบจับดวย เพราะหีบหอที่สวยจะดึงดูดใจคนให
หันมามองสินคา หรือผลิตภัณฑ 

โดยสามารถแยกประเภทของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑไดเปน 3 ประเภท (ปานฉัตท อินทรคง, 2556) คือ  

1 )  บร รจุ ภัณฑ ข้ั นที่ ห น่ึ ง  (Primary packaging) 

หมายถึง บรรจุภัณฑที่มาหอหุมตัวสินคา เพ่ือปองกันรักษา
ไมใหตัวสินคาไดรับความเสียหาย หรือเพ่ือความสะดวกใน
การนําไปใชงาน ตัวอยางเชน หลอดยาสีฟน 

2) บรรจุภัณฑ ข้ันที่สอง  (Secondary packaging) 

หมายถึง บรรจุภัณฑที่มาหอหุมบรรจุภัณฑข้ันที่หน่ึง เพ่ือ
ปองกันไมใหตัวสินคาไดรับความเสียหาย อีกท้ังยังชวยสราง
มูลคาเพ่ิมใหกับตัวสินคา ชวยในการขายสินคาโดยการดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค 

3) บรรจุภัณฑเพ่ือการขนสง (Shipping packaging) 

หมายถึง บรรจุภัณฑที่ทําหนาที่ในการเก็บรักษาและขนสง
สินคา ตัวอยางเชน ลัง ตูคอนเทนเนอร เปนตน 

รวมทั้งผู วิจัยยังไดศึกษาถึงการออกแบบบรรจุ
ภัณฑสินคา OTOP และการทําการตลาดสมัยใหม เพ่ือใหมี
ความเหมาะสมกับธุรกิจของผูประกอบการ  โดยมีการ
ทบทวนวรรณกรรม และสารสนเทศดังตอไปน้ี 

5.1) การออกแบบบรรจุภัณฑสินคาโอทอป 
(OTOP) 

ปจจุบันบรรจุภัณฑมีบทบาทสําคัญตอผู ผลิต 
เน่ืองจากสามารถทําหนาที่สงเสริมการขาย กระตุนยอดขาย
ใหเพ่ิมข้ึน ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP และ SMEs หลาย
รายจึงหันมาใหความสําคัญในการออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ เพ่ือชวยใหผลิตภัณฑในทองถ่ินมีคุณภาพ มีเอกลักษณ

ที่โดดเดน และตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด 
ซึ่งวัตถุประสงคของการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑมี 2 
ประการ (อรัญ วานิชกร, 2559) คือ 

(1) เพ่ือสรางบรรจุภัณฑใหสามารถเอ้ือประโยชน
ดานหนาท่ีใชสอยไดดี คุมครองผลิตภัณฑได ประหยัด มี
ประสิทธิภาพในการผลิต การบรรจุ การขนสง การเก็บรักษา 
การวางจําหนาย และการอุปโภค ทั้งน้ี การออกแบบตอง
อาศัยความรูและประสบการณดานวิศวกรรมศาสตรและ
วิทยาศาสตรเขามาชวยเปนสวนใหญ 

(2) เพ่ือสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อสาร และ
สรางผลกระทบทางจิตวิทยาตอผูบริโภค โดยใชความรูทาง
ศิลปะเขามาสรางคุณลักษณะของการบรรจุภัณฑใหมี
คุณสมบัติตางๆ ไดแก  

มีเอกลักษณพิเศษของผลิตภัณฑ 
สรางความทรงจําหรือทัศนคติที่ดีตอผลิตภัณฑ  

และบริษัทผูผลิตดึงดูดความสนใจของผูอุปโภคตลอดจนให
เขาใจถึงความหมาย และคุณประโยชนของผลิตภัณฑ บรรจุ
ภัณฑจึ ง เปนกลวิ ธีทางการตลาดที่ทํ าใหสามารถขาย
ผลิตภัณฑไดเพ่ิมมากข้ึน โดยกอนการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑนักออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งเหลาน้ี 

ลักษณะของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่จะทําการ
พัฒนาบรรจุภัณฑน้ันมีลักษณะทางกายภาพอยางไร เชน 
รูปทรง ความแข็งแรง นํ้าหนัก ของแข็ง ของเหลว หมดอายุ
ชาหรือเร็ว 

กลุมเปาหมาย ศึกษากลุมผูบริโภคเปาหมายน้ันมี
ลักษณะนิสัยและความตองการอยางไร เพ่ือนําไปสูการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑที่ตอบสนองตอความ
ตองการของตลาด  

การขนสง บรรจุภัณฑที่ไดออกแบบและพัฒนาน้ัน
มีความเหมาะสมกับการขนสงดวยวิธีใด เพ่ือใหเกิดความ
สูญเสียระหวางขนสงนอยที่สุด  

การใชงาน บรรจุภัณฑควรใชงานสะดวก  ไม
ซับซอน แตยังคงไวซึ่งมูลคา และตอบสนองตอการใชงานได
อยางเต็มที่ 

ราคาตนทุน  เปนสิ่ งที่ ผูประกอบการควรให
ความสําคัญเปนอยางย่ิง เพราะจะมีผลตอการต้ังราคา 
 ผลิตภัณฑ และราคาตนทุนบรรจุภัณฑดังกลาวมี
ความเหมาะสมกับผลิตภัณฑหรือไม 

ขอกําหนดทางดานกฎหมาย กฎระเบียบและ
ขอบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบบรรจุภัณฑตองเปนไป
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ตามขอบังคับ เชน การแสดงขอมูลสําหรับผูแพอาหารตาม
ประกาศสํานักคณะกรรมการอาหารและยา 

5.2) การตลาดสมัยใหม 
แนวคิดดานการตลาดในระยะเริ่มแรกสุด  คือ

แนวคิดเกี่ยวกับผลิต โดยเนนปริมาณการผลิตเปนหลัก
สําคัญ แตก็ไมมีปญหาวาสินคาที่ผลิตออกมาจะขายไมหมด
ในการผลิตก็พัฒนาเรื่อยมาตอมาระยะที่สองเปนแนวคิด
ดานผลิตภัณฑ โดยการผลิตผูผลิตจะมุงเนนคุณภาพสินคา
มากย่ิงข้ึน เน่ืองจากมีคูแขงขันมากย่ิงข้ึนและเทคโนโลยีเขา
มามีบทบาทระยะที่สามแนวคิดดานการตลาดเปนแนวคิด
ดานการขายแนวคิดน้ีมีขอสมมติที่วา โดยปกติวิสัยผูบริโภค
จะไมซื้อสินคาท่ีไมจําเปนเวนแตนักขายไดใชความพยายาม
ในด านการขายระยะ ท่ีสี่  แนวคิดด านการตลาดให
ความสําคัญเก่ียวกับความพอใจของผูบริโภคซึ่งจัดไดวาเปน
แนวคิดที่เริ่มเขาสูการตลาดสมัยใหม ในระยะท่ีหา ไดแก
แนวคิดดานการตลาดเพ่ือสังคมมีการใชกันมากโดยมีการ
พัฒนาจากแนวคิดการตลาด แตไดเพ่ิมความรับผิดชอบดาน
สังคม เชน กิจการจะใหผูบริโภคพอใจในสินคาอยางเดียวไม
เ พียงพอ  ตองคํา นึงถึงสังคมดวย  เชน  การไมทําลาย
สิ่งแวดลอม และขณะเดียวกันตองไมเอาเปรียบผูบริโภค โดย
ไมคากําไรเกินควร การคืนกําไรสูผูบริโภค ใหเงินชวยเหลือ
สังคม ที่ยากไร สมทบทุนการกุศล เปนตน (กฤตินี ณัฏฐวุฒิ
สิทธ์ิ, 2558) โดยการตลาดสมัยใหมจะประกอบดวย 5 สวน 
(ดํารงค พิณคุณ, 2559) ดังน้ี 

1) Aware รูจักสินคา หมายถึงชวงท่ีลูกคาเราจะ
รูจักสินคาสรางสินคาแบรนด A ข้ึนมาสเตทน้ีก็คือ ลูกคาได
รับรูวามีสินคาแบรนด A อยูในโลกใบน้ี 

2) Appeal ชื่นชอบสินคาเปนชวงท่ีนักการตลาด
ตองดึงดูดใหลูกคาสนใจ ชื่นชอบสินคาทามกลางแบรนด
คูแขงหลายๆ เจาทํายังไงก็ไดใหเปลี่ยนจาก Long list ให
กลายเปน Short list ใหได 

3) Ask ถามตอ ลูกคาท่ีสนใจจะเริ่มมีการซักถามถึง
รายละเอียดสินคา หรือเช็กราคา และรวมถึงลูกคาเริ่มถาม
เพ่ือนหรือคนใกลตัวที่เคยใชสินคาน้ันๆ 

4) Act การตัดสินใจซื้อหลังจากการถามถึงสินคา
แลว ถาลูกคาพอใจ และรูสึกวาสินคาตัวน้ีแหละที่ตามหามา
นาน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกวา Act หรือการตัดสินใจซื้อสินคา
น่ันเอง 

5) Advocate เกิดการแนะนําสินคาจากผูอื่น การ
เกิดการแนะนําสินคาจากลูกคาไปสูผูอื่น เชน ครีมตัวน้ีใช

แลวผิวสวยข้ึน ใชดีมากจนลูกคานําไปรีวิว หรือเอาไปบอก
ตอเพ่ือนๆ ซึ่งเปนชวงที่สําคัญมาก เพราะการท่ีลูกคาบอก
ตอสินคาจะเปนการประชาสัมพันธไปในตัว  

4.วิธีการวิจัย  
การดําเนินโครงการวิจัย และประเมินผลของ

โครงการแบงออกเปน 6 กิจกรรม ดังตอไปน้ี 

1) กิจกรรมการวางแผนแตงต้ังคณะกรรมการ ขอ
อนุมัติโครงการ ประชุมเพ่ือวางแผนการวางแผนการดําเนิน
โครงการเริ่มตนจากการแตงต้ังคณะทํางานของโครงการฯ 
จัดการประชุมหารือการดําเนินโครงการ จากน้ันวางแผนการ
ดําเนินโครงการฯ โดยแบงตามชวงเวลาในการดําเนิน
โครงการฯ อยางเหมาะสม รวมท้ังวางแผนการใชจ าย
งบประมาณท่ีกําหนด 

2) กิจกรรมการลงพ้ืนที่ ณ หมูบานหินโคว อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก เพ่ือศึกษาเก่ียวกับขอมูลผลิตภัณฑ
นํ้าพริกชุมชนบานหินโคว โดยดําเนินงานตามแผนงาน
เริ่มตนจากการเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานจากการลงพ้ืนที่
เปาหมายที่กําหนดในโครงการฯ โดยแบงขอมูลออกเปน 2 
สวน คือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ได
จากชุมชนโดยใชแบบสอบถาม แบบสัมภาษณและแบบ
สังเกตเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือ
เก็บขอมูลผลิตภัณฑนํ้าพริกของชุมชนบานหินโคว อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เปนขอมูลที่ผู ใชไม ได เ ก็บรวบรวมเอง  แตมีผู อื่นหรือ 
หนวยงานอื่นๆ ทําการเก็บรวบรวมไวแลว เชน จากรายงาน 
ที่พิมพแลว หรือยังไมไดพิมพของหนวยงานของรัฐบาล 
สมาคม บริษัท สํานักงานวิจัย นักวิจัย วารสาร หนังสือพิมพ 
เปนตน 

3) กิจกรรมการวิเคราะห และสังเคราะหขอมูล
โดยนําขอมูลที่ไดจากการลงพ้ืนที่มาวิเคราะห สังเคราะห 
ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชน
บานหินโคว โดยอางอิงถึงเอกลักษณผลิตภัณฑนํ้าพริกของ
ชุมชนบานหินโควที่มีการนําวัตถุดิบภายในชุมชนมาแปรรูป
เปนผลิตภัณฑนํ้าพริกของชุมชนบานหินโคว 

4) กิจกรรมการออกแบบบรรจุภัณฑ โลโก (Logo) 
และฉลาก ผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนหมูบานหินโคว อําเภอ
บานตาก จังหวัดตาก โดยผูวิจัยไดทําการเปลี่ยนบรรจุภัณฑ 
นํ้าพริกของชุมชนหมูบานหินโควจากเดิมท่ีใชถุงพลาสติก 
และกลองพลาสติกแบบบางในการบรรจุนํ้าพริก เปนการใช
บรรจุภัณฑแบบกระปุกพลาสติกแบบขุน เน่ืองจากชวยให
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สามารถปกปองสินคาจากแสงแดดไดดี แข็งแรงมากข้ึน และ
ทําการออกแบบแบรนด  พรอมทั้งออกแบบฉลากผลิตภัณฑ
ใหมที่เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนหมูบานหิน
โคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 

5) การประเมินผลโครงการ โดยการนําผลสรุปของ
โครงการวิจัยที่ไดมานําเสนอ พรอมทั้งใหผูประกอบการ 
ประเมินผลการดําเนินโครงการ จํานวน 5 คน ซึ่งผูวิจัยได
จัดทําแบบประเมินแบงออกเปน 4 ดาน คือ 1.ดานปกปอง
ผลิตภัณฑ ประกอบดวย 1.1) ปองกันการสัมผัสกับความชื้น 
และอากาศ และ 1.2) ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายในซ่ึงเกิด
จ ากแร งกร ะแทกจากภายนอก  2 .ด านการบร ร จุ  
ประกอบดวย 2.1) สามารถบรรจุผลิตภัณฑไดตามจํานวนที่
ตองการ และ 2.2) ใชรวมกับผลิตภัณฑขางเคียงได 3.ดาน
อํานวยความสะดวก ประกอบดวย 3.1) การขนสง และ 3.2) 
การใชงานงาย เชน เปด ปด และเก็บรักษา และ 4.ดานการ
สงเสริมการจําหนาย ประกอบดวย 4.1) รูปแบบนาสนใจ
จดจําตราสินคาไดงาย และ 4.2) การกระตุนใหเกิดการซ้ือ
ซ้ํา 

6) รายงานสรุปผลโครงการหลังจากแกไขโครงการ
ตามขอเสนอของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และผูประกอบการ 
จากน้ันจึงนําผลงานที่ไดไปเผยแพรในงานบริการวิชาการ
ระดับชาติตอไป 

5. ผลการวิจัย  
  ผลการวิจัยของโครงการการออกแบบ และพัฒนา
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอ
บานตาก จังหวัดตากสามารถแบงออกไดเปน 3 สวน
ดังตอไปน้ี 

 1.ผลของการออกแบบบรรจุภัณฑใหม โดยผูวิจัย
เลือกใชกลองพลาสติกแบบบางในการบรรจุนํ้าพริก เปนการ
ใชบรรจุภัณฑแบบกระปุกพลาสติกแบบขุน เน่ืองจากชวยให
สามารถปกปองสินคาจากแสงแดดไดดี และแข็งแรงมากข้ึน
ชวยใหสามารถขนสงไปจําหนายในตางจังหวัดได ดี ไม
แตกหักงาย 
 

 
  

รูปที่ 1 เปรียบเทียบบรรจุภัณฑแบบเกา (ซายมือ) และผล
การออกแบบบรรจุภัณฑแบบใหม (ขวามือ) 

 
 2.สวนผลของการออกแบบโลโก และฉลากสินคา
ใหม ผูวิจัยไดทําการออกแบบโลโกผลิตภัณฑ พรอมฉลาก
ผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน และเปนเอกลักษณของชุมชนบาน
หินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก 
 

 

 
รูปที่ 2 เปรียบเทียบฉลากแบบเกา (ดานบน) และผลการ
ออกแบบฉลากแบบใหม (ดานลาง) 
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 3.สวนของผลการประเมินผลของการพัฒนา และ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหมผลิตภัณฑนํ้าพริกของชุมชนบาน
หินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ผูวิจัยไดสรุปผลรวมของ
การประเมินทั้ง 4 ดาน โดยกําหนดกลุมเปาหมายเปน
ผูประกอบการจํานวน 5 คนเปนผูประเมินผลของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑใหม ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินบรรจุภัณฑใหม 
รายการผลการประเมิน ความพึงพอใจ ผลประเมิน

เชิง
คุณภาพ คะแนน

รวม 
(25) 

คาเฉล่ีย 
(5) 

1. ดานปกปองผลิตภัณฑ 
1.1 ปองกันการสัมผัสกับความช้ืน 
และอากาศ 

20 4 ดี 

1.2 ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายใน
ซ่ึงเกิดจากแรงกระแทกจาก
ภายนอก 

21 4.2 ดี 

สรุปผลดานที่ 1 4.1 ด ี
2. ดานการบรรจุ 
2.1 สามารถบรรจุผลิตภัณฑไดตาม
จํานวนที่ตองการ 

20 4 ดี 

2.2 ใชรวมกับผลิตภัณฑขางเคียงได 18 3.6 ดี 
สรุปผลดานที่ 2 3.8 ด ี
3. ดานอํานวยความสะดวก 
3.1 การขนสง 22 4.4 ดี 
3.2 การใชงานงาย เชน เปด ปด 
และเก็บรักษา 

24 4.8 ดีมาก 

สรุปผลดานที่ 3 4.6 ดีมาก 
4. ดานการสงเสริมการจําหนาย 
4.1 รูปแบบนาสนใจจดจําตราสินคา
ไดงาย 

19 3.8 ดี 

4.2 การกระตุนใหเกิดการซ้ือซํ้า 19 3.8 ดี 
สรุปผลดานที่ 4 3.8 ด ี
ผลสรุปรวมทั้ง 4 ดาน 4.07 ด ี
จํานวนผูประเมิน 5 คน 

 

 จากตาราง 1  ผลการประเมินทั้ง 4 ดานตามหัวขอ
ที่กําหนดมาน้ัน เม่ือนําคะแนนเฉลี่ยของแตละหัวขอมาผาน
ระเบียบวินัยวิธีการทางสถิติ เพ่ือหาคาเฉลี่ย (Mean) จะ
พบวาคาเฉลี่ยที่ไดอยูในระดับดี หรือ 4.07 ดังน้ันผลการ
ประเมินของการพัฒนา  และออกแบบบรรจุภัณฑใหม
ผลิตภัณฑนํ้าพริกของชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก 
จังหวัดตากมีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ ดี โดยแบงผล
การประเมินออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 
 1.ดานปกปองผลิตภัณฑไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.1 อยูในเกณฑดี 

 2.ดานการบรรจุไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.8 อยูใน
เกณฑดี 
 3.ดานอํานวยความสะดวกไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 
4.6 อยูในเกณฑดีมาก 
 4.ดานการสงเสริมการจําหนายไดคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 3.8 อยูในเกณฑดี 
 เกณฑการประเมินเชิงคุณภาพและระดับเกณฑ
การประเมิน 
 คะแนนเฉลี่ย  4.51 – 5.00  ระดับความพึงพอใจ  
ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย  3.51 – 4.50  ระดับความพึงพอใจ  
ดี 
 คะแนนเฉลี่ย  2.51 – 3.50  ระดับความพึงพอใจ  
ปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ย  1.50 – 2.50  ระดับความพึงพอใจ  
พอใช 
 คะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.50  ระดับความพึงพอใจ  
นอย 
 จากแบบประเมินผู วิจัยไดคํานวณหาคาเฉลี่ย 
(Mean) โดยใชสูตรดังน้ี  
การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (1) 

ns

i ns
xi

1
    (1) 

เมื่อ ns แทน จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
     ix  แทน คะแนนความพึงพอใจรวมที่ไดจากผูประเมิน   
      ทั้งหมดในแตละขอยอย 
 
การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (2) 

m

i ix
nns

1
   (2) 

เมื่อ m แทน จํานวนขอยอยในแตละดาน 
     ix แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทั้งหมดของขอยอย 
     ในแตละดาน 
 
การหาคะแนนรวมของแตละขอยอยไดจากสมการที่ (3) 

n

i i

all

x
mns

1
   (3) 

เมื่อ n   แทน จํานวนดานที่ประเมิน 
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ix   แทน คะแนนความพึงพอใจรวมทุกดานในแบบ  
       ประเมิน 

allm  แทน จํานวนขอยอยท้ังหมด 

(ประกายรัตน สุวรรณ,  2555) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
โครงงานวิจัยการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ

ของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก สามารถดําเนินการตามเปาหมาย และเปนไป
ตามวัตถุประสงคที่ได ต้ังไวคือ ศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
นํ้าพริก และสรางเอกลักษณใหแกผลิตภัณฑนํ้าพริกของ
ชุมชนบานหินโคว  อําเภอบานตาก จังหวัดตาก และ
ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชน
บานหินโคว อ.บานตาก จ.ตาก โดยหลังจากที่ประเมินผล
โครงการกับกลุมเปาหมายทั้ง 5 คน ผลการประเมินความพึง
พอใจของการออกแบบบรรจุภัณฑใหมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ที่ ดี ดัง น้ันจึงสามารถอภิปรายไดวาโครงงานวิจัยการ
ออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชน
บานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก น้ันเปนการชวย
ยกระดับผลิตภัณฑของชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก 
จังหวัดตาก และยังสามารถชวยใหเกิดการเรียนรูในรูปแบบ
มีสวนรวมระหวาง คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และกลุม
ผูประกอบการไดจริง 

7.  สรุป  
 โครงงานวิจัยการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑนํ้าพริกชุมชนบานหินโคว อําเภอบานตาก 
เปนการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม มา
พัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่  
จังหวัดตาก โดยผูวิจัยไดพัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑใหม 
และบรรจุภัณฑใหม เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑใหแกชุมชนบาน
หินโคว อําเภอบานตาก จังหวัดตาก ซึ่งเปนวัตถุประสงค
หลักของโครงการฯ โดยมีข้ันตอนเริ่มตนที่การเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูประกอบการ และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและ
ออกแบบผลิตภัณฑใหเหมาะสม  จากน้ันผู วิจัยไดศึกษา
วิธีการ หลักการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ โดยนําองค
ความรูที่ ไดมาวิเคราะหและออกแบบตามหลักการให
สอดคลองกับองคความรู จากน้ันจึงพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑใหม ซึ่งหลังจากท่ีไดผลิตภัณฑใหมที่สมบรูณแลว 

ผูวิจัยไดจัดทําแบบทดสอบ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ของกลุมเปาหมายจํานวน 5 คน โดยพบวาหลังจากที่ได
ทดลองใชผลิตภัณฑใหมแลวมีระดับพึงพอใจเฉลี่ยอยูใน
ระดับ ดี หรือ 4.07   
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บทคัดยอ  
การวิจัยเร่ือง พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตจังหวัดพิจิตร มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1.) ศึกษาพฤติกรรมการเลือกต้ัง

ของประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร 2.) เปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร และ 3.) ศึกษา
ขอเสนอแนะตอระบบการเลือกต้ังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเหมาะสมในอนาคต ขอมูลเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถาม 
ประชากรผูมีสิทธ์ิเลือกต้ัง จํานวน 12 อําเภอ จํานวน 400 ราย สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informant) โดย
ทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interviews) ไดแก เจาหนาท่ีของรัฐที่เกี่ยวของกับการเลือกต้ัง นักวิชาการดานการเมือง
การปกครอง กลุมผูนําชุมชน กลุมตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนแตละกลุม จํานวนกลุมละ 3 ราย โดยใชแบบสัมภาษณที่สรางข้ึน
เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาสรุปผลไดดังน้ี 

ผลการวิจัย พบวา ภาพรวมประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( ==3.85) ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ เมื่อ
ทานไปใชสิทธิเลือกต้ังทานคิดวาเปนความรับผิดชอบในหนาท่ีของพลเมืองไทย สวนประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ทานติดตาม
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการเลือกต้ังในเขตของทานอยูเสมอ สําหรับการเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชน พบวา
ประชาชนที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวนการศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธสวน
บุคคลกับผูสมัคร และระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การศึกษาขอเสนอแนะ สามารถสรุปไดดังน้ีคือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรมีชองทางในการกระจายขาวสารแก
ประชาชนที่เกี่ยวกับการเลือกต้ังและการปกครองใหมีความทั่วถึงและมีความสม่ําเสมอมากที่สุด รองลงมาคือควรยกเลิกบทลงโทษ
ในกรณีไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง ควรจะมีมาตรการในการควบคุมหัวคะแนนในพฤติกรรมท่ีชักชวนใหไปลงคะแนนมากเกินไป และ
ความสามารถและผลงานของกลุมและผูสมัครเปนปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง 
คําสําคัญ: พฤติกรรมการเลือกต้ัง,ประชาชน 
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Abstract  
Research Election behavior of people in Phichit province The objectives of this study were 1.) To study 

the election behavior of the people in Phichit province. 2.) Compare the election behavior of the people in 

Phichit province; and 3.) To study the recommendations of the local government organization in the future. 

Quantitative data by using questionnaire Qualitative data from key informants, in-depth interviews, are 

government officials involved in the election. Academic Politics Community leaders Public sector 

representatives. Three groups were interviewed using self-generated interviews as a tool to collect data. The 

results are summarized as follows. 

The results showed that: The overall picture was very high (  = 3.85). When you go to vote, you are 

responsible for the duties of Thai citizens. The lowest mean score was Always keep up to date with your local 

election information. For comparison, public election behavior. It was found that people with different age, 

gender, and status did not differ in their education, occupation, income, personal relationship with the 

applicant. There was a statistically significant difference at .05 level in the community. 

Study Suggestions Can be summarized as follows. Local governments should have the means to 

disseminate information to the public about elections and governance to the fullest and most consistent. 

Secondly, the penalty should be repealed in case of non-election. There should be measures to control the 

canvassing behavior that persuades them to vote too. The ability and performance of the group and the 

candidate is a key factor in the selection of candidates. 
Keywords: election behavior, People 

 

 

1. บทนํา 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ที่มีผลบังคับใช เมื่อวันที่  6 เมษายน 2560 ซึ่งการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเปนการปกครองท่ีให
ประชาชนมีสวนรวมในการปกครองแบบประชาธิปไตยโดย
ผานสภาผูแทนราษฎรในฐานะตัวแทน (Representative 

Emocracy) และหัวใจของระบอบประชาธิปไตยคือการ
เลือกต้ัง หัวใจของการเลือกต้ังคือการมีพรรคการเมือง อีก
ทั้งพรรคการยังเปนตัวกลางในการเช่ือมประสานระหวาง
ประชาชนใหเกิดความต่ืนตัวทางการเมืองและมีสวนรวม
ทางการเมื องอย างรอบดาน  โดยมีหน าที่ และความ
รับผิดชอบในการดําเนินการทางการเมือง กลไกในการคัด
สรรผูสมัครรับเลือกต้ังเปนตัวแทนของประชาชน การ

รณรงคหาเสียงเลือกต้ังเพ่ือบรรลุเปาหมาย (Achievement 

Factors) ในทางการเมืองเพ่ือจัดต้ังรัฐบาลเพ่ือเขามาบริหาร
ประเทศ รวมทั้งตองพรอมกับการเปนฝายคานในสภา
ผูแทนราษฎรหากแพการเลือก ต้ัง (พัฒนะ เรืองใจดี , 

2553:16) 

ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 

ถือไดวาเปนรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยฉบับแรกของประเทศ
ไทยที่กําหนดสาระสําคัญใหประชาชนมีเสรีภาพรวมกัน
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองและมีการต้ังพรรคการเมืองเพ่ือ
ดําเนินกิจกรรมทางการเมืองไดถึงแมในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2489 ไดมีการรับรองสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชนในการจัดต้ังพรรคการเมือง แตในชวงเวลา
ดังกลาวก็ไมไดมีการตรากฎหมายพรรคการเมืองข้ึนเพ่ือ
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สอดคลองรองรับการจัดต้ังพรรคการเมืองแตอยางไร        

จนตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2498 ซึ่งถือไดวาเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับพรรคการเมือง
ฉบับแรกของไทย  แตอย า งไรก็ ตามก็มีบางช วงของ
รัฐธรรมนูญไทยในแตละฉบับ ที่เกิดจากการรัฐประหารของผู
มีอํานาจมีการปดกั้นสิทธิเสรีภาพการจัดต้ังพรรคการเมือง
ของประเทศไทย ทําใหการพัฒนาการประชาธิปไตยผาน
ระบบพรรคการเมืองหยุดชะงักลง เมื่อวิเคราะหลักษณะ
บทบาทและพฤติกรรมของพรรคการเมืองไทยเร่ิมตนต้ังอยู
บนพ้ืนฐานในระบบอุปถัมภห รือเปนระบบพรรคเดน    
พรรคเดียว (One Dominant Party) โดยที่ผูมีอํานาจทาง
การเมืองนิยมต้ังพรรคการเมืองข้ึนมาเพ่ือเปนเปนฐาน
อํานาจทางการเมืองของตนมิไดแสดงบทบาทในการเปน
ตัวแทนของประชาชนตามวิถีทางระบอบประชาธิปไตยอยา
แท จ ริ ง  แตอย า งไ รก็ ต าม เมื่ อ มี ก า รพัฒนากา รขอ ง
ประชาธิปไตยอยางตอเน่ืองบทบาทของพรรคการเมืองยอม
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยหรือกลไกของรัฐธรรมนูญที่เปน
กรอบเชิงบังคับใหปฏิบัติตาม พรรคการเมืองไทยยอมแสดง
บทบาทใหประชาชนไดเห็นเพ่ือคงสถานะท่ีจะไดรับการ
เลือกต้ังเปนตัวแทนของประชาชนโดยผานระบบพรรค
การเมือง ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ที่ไดมีการวางโครงสรางในสวนที่พรรคการเมืองที่
จะตองมีบทบาทสําคัญ คือการสรรหาผูนําและบุคลากร
ทางการเมือง ไดแก ที่มาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรซึ่ง
เปนระบบการเลือกต้ังแบบใหม ที่เรียกวา ระบบการเลือกต้ัง
แบบจัดสรรปนสวนผสม ดวยเหตุเพราะกติกาท่ีเก่ียวของกับ
การเลือกต้ังไดเปลี่ยนแปลงไปเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะใน
สวนของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ทั้งแบบเขตและแบบบัญชี
รายช่ือที่มีผลบังคับใชแลว ทําใหพรรคการเมืองอยูในสภาวะ
ที่ตองมีบทบาทสําคัญอยางย่ิงในกิจรรมทางการเมืองใน
หลาย ๆ ดาน ที่จะเปนตัวแทนของประชาชนในการรับการ
เลือก ต้ังเ พ่ือไปใชอํ านาจอธิปไตย  นําอุดมการณและ
แนวนโยบายไปบริหารประเทศโดยความชอบธรรม  และ

ระบบการเลือกต้ังอาจสงผลกระทบตอพรรคการเมือง     
(กิจบดี กองเบญภุช. 2557 : 34 ) 

การเลือกต้ังเปนกิจกรรมที่สําคัญอยางย่ิงในการ
กระบวนการทางการเ มือง  ในการปกครอง  ระบบ
ประชาธิปไตย เพราะไมวาจะมีการเลือกต้ังที่ใดหรือแบบใด 
จุดรวมสําคัญของการเลือกต้ัง คือ ระดมมติมหาชนเพ่ือสราง
ความชอบธรรมในการปกครอง นอกจากน้ันแลวการเลือกต้ัง
ยังเปนแนวทางสําคัญในการเลือกสรรผูบริหาร เลือกสรร
นโยบายของพรรค กลุมการเมืองที่เสนอตัวเขามารับใช
ประชาชน การเลือกต้ังมีความสําคัญใบกระบวนการทาง
การเมือง การเลือกต้ังโดยวิธีการใชสิทธิออกเสียงยอมแสดง
ถึงการใชดุลพินิจ และการใชสิทธิใชเสียงของประชาชนใน
ทองถ่ินน้ัน ๆ ในการปกครองตนเอง กลาวคือ ถาประชาชน
จะเลือกบุคคลที่มีความสามารถอยางแทจริงเขาไปเปน
ตัวแทนของตนใหเปนไปตามหลักการเลือกต้ังสากลที่บริสุทธ์ิ 
ยุติธรรม ตามหลัก ของประชาธิปไตยผูที่จะไปใชสิทธิจะตอง
มีความอิสระและเต็มใจท่ีจะเลือกตัวแทนของเขาเอง ไมใช
เลือกดวยแรงจูงใจอยางอ่ืนที่เกิดจากการใชอิทธิพลดานตาง 
ๆ บีบบังคับหรือใหคาตอบแทนในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใหไป
ลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง (สถิตย ศรีชมช่ืน. 2550 : 44) 

 การเลือกต้ังมีความสําคัญอยางย่ิงเน่ืองจากเปน
การแสดงออกทางดานสิทธิเสรีภาพทาง  ความคิดของ
ประชาชนท่ีตองการตัวแทนของตนเองใหมีนโยบายในการ
บริหารในรูปแบบใดตองใหมีการพัฒนาไปในทิศทางใดและ
ตองการผูแทนของตนเองที่มีลักษณะเชนใด การเลือกต้ังเปน
กลไกการใชอํานาจอธิปไตยโดยการไปใชสิทธิเลือกต้ังผูแทน
ที่มีนโยบายตรงกับความตองการของตนเอง ใหไปใชอํานาจ
อธิปไตยแทนตนดวยความชอบธรรมเพ่ือลดภาวะความตึง
เครียด ขจัดความขัดแยง หรือการ สืบตออํานาจและเปน
กลไกที่จะควบคุมใหผูแทนที่ดําดงตําแหนงจากการเลือกต้ัง
ตระหนักอยูเสมอวา ตองมีความรับผิดชอบตอประชาชน 
เพราะประชาชนเปนผูกําหนดอนาคตทางการเมืองของตน 

ดวยการเลือกหรือไม เลือกตนกลับมาทําหนาที่ผูแทนอีก 
ดังน้ันการเลือกต้ังจึงมีผลกระทบตอการ พัฒนาทางการเมือง
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โดยประชาชนจะสํานึกถึงความจําเปนในการปฏิบัติหนาท่ี
พลเมืองซึ่งตองมีสวนรวมในการเลือกผูแทนเลือกรัฐบาล 
(บวรศักด์ิ อุวรรณโณ. 2544 : 18) 

ในสวนของการปกครองในระดับทองถ่ิน (local 

government) นับเปนพ้ืนฐานและหัวใจสําคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอยางแทจริง เน่ืองจากมี
ความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับประชาชนโดยตรง ทั้งในดาน
การใหบริการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตาง ๆ เพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ ดีตลอดจนการใหความรูความเขาใจอัน
ถูกตองดีงาม และสรางความศรัทธาใหประชาชนในทองถ่ิน
ไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนใหเจริญกาวหนา 
ตามหลักการปกครองประชาธิปไตยซึ่งสิ่งสําคัญที่สุดของการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ การกระจายอํานาจการ
ปกครองออกไปสูประชาชนโดยท่ัวไปใหสามารถมีอิสระใน
การปกครองตนเอง (พีรพล  ตัณฑโอภาส. 2539 : 3) ซึ่งการ
ปกครองสวนทองถ่ินเปนพ้ืนฐานของการส ง เสริมการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ถือเปน
สถาบันที่ทําหนาที่ใหการฝกปฏิบัติระบอบประชาธิปไตยกับ
ประชาชน โดยใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจในภารกิจของทองถ่ินและเกิดความสํานึกในสิทธิ 

หนาที่ของตนเองท่ีมีตอชุมชน หนาที่พลเมือง อันจะนําไปสู
การปกครองตนเองในท่ีสุด จึงกลาวไดวาการปกครองสวน
ทองถ่ินเปนการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและมี
ความสัมพันธใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดโดยมีตัวแทนของ
ประชาชนเขาไปทําหนาที่ ในองคกรที่ เ รียกวา องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ทองถ่ินที่จะทําภารกิจเพ่ือตอบสนอง
ปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินไดตรงตาม
เปาหมาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด (โกวิทย 
พวงงาม และอลงกรณ อรรคแสง. 2547 : 34) 

การเลือกต้ังเปนกิจกรรมทางการเมืองหลักอยาง
หน่ึงของการเมืองในสมัยใหมทุกระบบ ประเด็นที่นาสนใจใน
เร่ืองของการเลือกต้ัง คือ ใครเลือกใคร เม่ือไร และอยางไร 
กลาวคือใครบางที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกต้ัง เพศชายหรือ

หญิง มีรายได การศึกษาแตกตางกันหรือไม มีแบบแผนวาจะ
เลือกใคร พรรคใด และท่ีตัดสินใจจะเลือกใคร ดวยเหตุผล
อะไร มีปจจัยอะไรเปนตัวกําหนด ในการตัดสินใจในการ
ลงคะแนนเสียง เน่ืองจากในปจจุบันมีปจจัยหลาย ๆ อยางที่
มีความสําคัญตอการตัดสินใจในการลงคะแนนเสียง เชน 
ปจจัยดานคุณสมบัติสวนตัวของผูสมัคร ดานนโยบายของ
กลุม  ดานผลงาน ดานความสัมพันธสวนตัว ดานการ
ประชาสัมพันธ ตลอดจนดานผลประโยชนแหงตนลวนเปน
ปจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของประชาชนผู
มีสิทธิเลือกต้ัง (ณฐภณ ปญญาคณานุกูล. 2548 : 49)  

คณะผู วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรม
ทางการเมืองดานการเลือกต้ังของประชาชนเขตจังหวัด
พิจิตร ซึ่งจะเปนขอมูลที่จะสามารถช้ีใหเห็นไดชัดถึงมุมมอง
ของประชาชนในดานที่ดีรวมไปถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ
ในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด
พิจิตร รวมไปจนถึงสะทอนวัฒนธรรมทางการเมืองและ
ปจจัยที่มีผลตอการลงคะแนนเสียงเลือกต้ังและสามารถ
สะทอนถึงทาทีหรือมุมมองที่ประชาชนในจังหวัดพิจิตร วา
ยอมรับหรือการปฏิเสธวิธีการเขาสูตําแหนงแบบเลือกต้ัง
หรือเช่ือมั่นวาการเวนวรรคการเลือกต้ังช่ัวคราวเพ่ือมุงแกไข
ปญหาทางการเมืองทองถ่ินตาง ๆ ดวยการใชระบบราชการ
นําน้ันจะเปนการปรับใหทองถ่ินไดมีความพรอมท่ีจะใช
วิธีการเลือกต้ังเพ่ือใหไดผูบริหารที่ดีมีประสิทธิภาพและเปน
ที่ยอมรับของประชาชนมากข้ึนไดซึ่งเทากับวารัฏฐาธิปตย
วางขอยกเวนของกระบวนการการเลือกต้ังอันเปนลักษณะ
เดนสําคัญประการหน่ึงของระบอบประชาธิปไตยตัวแทน
สมัยใหมซึ่งอันที่จริงระบอบประชาธิปไตยทุกระบอบน้ันยอม
กาํหนดขอยกเวนไวเสมอในเง่ือนไขที่แตกตางกัน ช้ีใหเห็นได
ถึงทัศนะของประชาชนวามองสภาวะการเมืองปจจุบันใน
ฐานะภาพกวางกับการเมืองทองถ่ินในฐานะภาพยอย ใหมี
การปรับใหเขารูปเขารอย ขอมูลที่ไดจากงานวิจัยสามารถ
เปนประโยชนอยางย่ิงตอการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในทองถ่ินและเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานการ
เลือกต้ังของจังหวัดพิจิตรตอไป 
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2.วัตถุประสงค  
2.1 เ พ่ื อศึ กษาพฤ ติกรรมการ เลื อก ต้ั งขอ ง

ประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร 
2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกต้ัง

ของประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร 
2.3 เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะตอระบบการเลือกต้ัง

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร           
ที่เหมาะสมในอนาคต 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
จากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีและเอกสาร

งานวิจัยที่เกี่ยวของ คณะผูวิจัยพบวามีความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรตาง ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการเลือกต้ังของประชน
ชนในเขตจังหวัดพิจิตร โดยคณะผูวิจัยไดคัดเลือกตัวแปรที่ใช
ในการศึกษาคร้ังน้ี ดังตอไปน้ี 

3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 

เปนปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ การศึกษา รายได  ความสัมพันธกับผูสมัคร 
ระยะเวลาท่ีอยูในชุมชน  

3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) 

พฤติกรรมการเมืองของประชาชนดานการ
เลือกต้ังทางฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารของประชาชนใน
เขตจังหวัดพิจิตร 

  

4.วิธีการวิจัย  
งานวิจัยช้ินน้ีเปนการวิจัยผสมระหวางเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ มีรายละเอียดดังน้ี 

4.1 การศึกษาคนควาทางเอกสาร 
(Documentary Research) ผูวิจัยทําการศึกษาคนควาและ
รวบรวมขอมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีขอมูลเอกสารและ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

4.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Qualitative research and Quantitative research) 

เ ก็ บ รวบรวมข อมู ล เ ชิ งป ริม าณโดยการใช
แบบสอบถาม สวนขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลสําคัญ 

(Key Informant) โดยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึก       (In-

depth interviews) ไดแก เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับ
การเลือกต้ัง นักวิชาการดานการเมืองการปกครอง กลุมผูนํา
ชุมชน กลุมตัวแทนภาคประชาชน ตัวแทนในแตละกลุม
อําเภอละ 3 คน โดยใชแบบสัมภาษณที่สรางข้ึนเองเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอบเขตดานประชากร (Population) และกลุม
ตัวอยาง ไดแก ผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตจังหวัดพิจิตร ซึ่งมี
จํานวน 432,352 คน กลุมตัวอยางท่ีใช เปนการเลือกแบบ
สัดสวน โดยใชสูตรคํานวณของทาโร  ยามาเน (Taro 

Yamane. 1973 : 727-728) ทั้งหมดจํานวน 400 ราย 
   

            (1) 

 

เมื่อ n คือ ขนาดกลุมตัวอยาง 
N คือ ขนาดประชากร   
e คือ ความคลาดคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

ระดับความเช่ือมั่น 95% สัดสวนความคลาดเคล่ือนเทากับ 
0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
อําเภอ ประชากร (คน) กลุมตัวอยาง (คน) 

เมืองพิจิตร 87,341 81 

วังทรายพูน 19,891 18 

โพธ์ิประทับชาง 34,730 32 

ตะพานหิน 54,245 50 

บางมูลนาก 37,046 34 

โพทะเล 48,211 45 

สามงาม 34,048 32 

ทับคลอ 35,148 33 

สากเหล็ก 18,727 17 

บึงนาราง 22,741 21 

2Ne1
Nn
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ดงเจริญ 16,059 15 

วชิรบารมี 24,165 22 

รวม 432,352 400 

 

ขอบเขตดานพ้ืนที่พ้ืนที่ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

ไดแก จังหวัดพิจิตร 
ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินการวิจัยต้ังแตเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 รวม
เปนระยะเวลา 4 เดือน 

 

5. ผลการวิจัย  
พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตจังหวัด

พิจิตร พบวากลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศชายคิดเปนรอยละ 58.62 มีอายุระหวาง 26-35 ป คิด
เปนรอยละ33.53 มีสถานภาพโสดคิดเปนรอยละ 48.41 มี
การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีข้ึนไปคิดเปนรอยละ 45.52 

มีอาชีพพนักงานบริษัทองคกรเอกชน/ธุรกิจเอกชนคิดเปน
รอยละ 48.23 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนระหวาง 10,001 ถึง
15,000 บาท มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.56 สวนใหญแทบ
ไมเคยพูดคุยหรือไมเคยพบปะพูดคุยหรือรูจักเปนการสวนตัว
กับผูสมัครรับเลือกต้ังคิดเปนรอยละ 78.23 สวนใหญอาศัย
อยูในชุมชนต้ังแต 5-10 ป คิดเปนรอยละ 86.23 

ผลการสํ ารวจพฤติกรรมการเลือก ต้ั งของ
ประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร พบวาภาพรวมประชาชนมี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ( ==3.85) พิจารณาไดดังน้ี
ประเด็นที่อยูในระดับมากมี 12 ประเด็นเรียงลําดับจากมาก
ไปหานอยไดดังน้ี ประเด็นที่ 14 เมื่อทานไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ทานคิดวาเปนความรับผิดชอบในหนาที่ของพลเมืองไทย 
( =3.96) รองลงมาคือประเด็นที่ 11 เมื่อทานไปใชสิทธิ
เลือกต้ังทานมีจุดมุ งหมายเ พ่ือแสดงให เห็นวาตนเอง
สนับสนุนกระบวนการเลือกต้ัง/ระบอบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตย ( =3.89) รองลงมาคือประเด็นที่ 12 ทุกคร้ัง
หรือสวนใหญเมื่อทานไปใชสิทธิเลือกต้ังทานคิดวาเปนการ

ใหความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพทางการเมืองประชาธิปไตย 

( =3.78) โดยมีประเด็น 2 ลําดับสุดทาย คือ ประเด็นที่ 3 

เมื่อมีการเลือกต้ังทุกคร้ังทานมีความต้ังใจและกระตือรือรน
ในการไปใชสิทธิลงคะแนน ( =3.48) และประเด็นที่ 13 
ทานไปใชสิทธิเลือกต้ัง เมื่อไดรับการชักชวนการรองขอจาก
ครอบครัวญาติพ่ีนอง เ พ่ือน  เค รือญาติ หรือคนรูจัก 
( =3.46) ตามลําดับ 

มีประเด็นท่ีอยู ในระดับปานกลาง  8 ประเด็น
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังน้ีประเด็นที่ 10 ความ 

เปนผูมีช่ือเสียงเดนดัง มีความสําคัญตอการตัดสินใจเลือก
ผูสมัครรับเลือกต้ัง ( =3.47) รองลงมาคือประเด็นท่ี 7 ทาน
คิดวาความใกลชิดคุนเคยหรือเปนเครือขายทางสังคมมี
ความสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง
( =3.46) รองลงมาประเด็นท่ี 8 ทานคิดวาหัวคะแนนผูคอย
แนะนําหรือชักชวนใหไปลงคะแนนมีความสําคัญตอการ
ตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง ( =3.26) โดย 2 ประเด็น
ลําดับทายคือ ประเด็นท่ี  1 ทานติดตามขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองอยู เสมอ  ( =3.25) และ
ประเด็นท่ี 2 ทานติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับการเลือกต้ัง
ในเขตของทานอยูเสมอ ( =3.16) ตามลําดับ 

สําหรับวัตถุประสงค ในศึกษาเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร
พบวาประชาชนท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน  

ประชาชนที่มีการศึกษาตางกันมีระดับความ
คิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
พบวาคูที่มีความแตกตางอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 มี 2 คู คือ 1) กลุมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา  กับ  กลุมระดับปริญญาตรี ข้ึนไป  โดย
ประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไปมีคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
2) กลุมระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา กับ กลุมปริญญาตรี
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ข้ึนไป โดยประชาชนท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาตรีข้ึนไป
จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวา
ประชาชนที่มีการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ประชาชนท่ีมีอาชีพตางกันมีระดับความคิดเห็นที่
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาคูที่มี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 คู
คือ 1) กลุมอาชีพขาราชการพนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
กับกลุมอาชีพพนักงานบริษัทองคกรเอกชน/ลูกจางทั่วไป
ธุรกิจเอกชน โดยประชาชนท่ีมีอาชีพขาราชการพนักงาน
ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูใน
ระดับดี มากกวาประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทองคกร
เอกชน/ลูกจางทั่ วไป  ธุรกิจ เอกชน  2) กลุมที่มีอาชีพ
ขาราชการพนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กับกลุมที่มีอาชีพผู 
ประกอบอาชีพดานเกษตร/เลี้ยงสัตว/ประมง โดยประชาชน
ที่มีอาชีพขาราชการพนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจจะมี
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่
มีอาชีพผูประกอบอาชีพดานเกษตร/เลี้ยงสัตว/ประมง        
3) กลุมที่มีอาชีพพนักงานบริษัทองคกรเอกชน/ลูกจางทั่วไป
ธุ ร กิ จ เ อ ก ชน  กั บ ก ลุ ม ที่ มี อ า ชี พ เ จ า ข อ ง กิ จ ก า ร /

ผูประกอบการ/ผูประกอบอาชีพคาขาย/รานหรือธุรกิจ
ส วน ตั ว  โ ดยประชาชน ท่ีมี อ า ชีพ เจ า ขอ งกิ จ ก า ร /

ผูประกอบการ/ผูประกอบอาชีพคาขาย/รานหรือธุรกิจ
สวนตัว จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวา
ประชาชนที่มีอาชีพพนักงานบริษัทองคกรเอกชน/ลูกจาง
ทั่วไปธุรกิจเอกชนและ 4) กลุมที่มีอาชีพผูประกอบอาชีพ
ดานเกษตร/เลี้ยงสัตว/ประมงกับกลุมที่มีอาชีพเจาของ
กิจการ/ผูประกอบการ/ผูประกอบอาชีพคาขาย/รานหรือ
ธุรกิจสวนตัว โดยประชาชนท่ีมีอาชีพเจาของกิจการ/

ผูประกอบการ/ผูประกอบอาชีพคาขาย/รานหรือธุรกิจ
สวนตัวจะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวา
ประชาชนที่มีอาชีพผูประกอบอาชีพดานเกษตร/เลี้ยงสัตว/
ประมง 

ประชาชนท่ีมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกันมีระดับ
ความคิดเห็นที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 พบวา คูที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 มี 7 คู เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 

กลุมที่มีรายไดไม เกิน 10,000 บาท กับกลุมที่มีรายได
ระหวาง 10,001-15,000 บาท โดยประชาชนที่มีรายได
ระหวาง 10,001–15,000 บาท จะมีคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่มีรายไดไมเกิน 

10,000 บาท รองลงมา คือ กลุมท่ีมีรายไดไมเกิน 10,000 
บาทกับกลุมที่มีรายไดระหวาง 25,001–30,000 บาท โดย
ประชาชนที่มีรายไดระหวาง 25,001–30,000 บาทจะมี
คาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดีมากกวาประชาชนที่มี
รายไดไมเกิน 10,000 บาท โดยมี 2 ลําดับสุดทาย คือ กลุม
ที่มีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท กับกลุมที่มีรายได 
30,000 บาทข้ึนไป โดยประชาชนท่ีมีรายได 30,000 บาท
ข้ึนไป จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวา
ประชาชนที่มีรายไดระหวาง 15,001-20,000 บาท และกลุม
ที่มีรายไดระหวาง 21,001–25,000 บาทกับกลุมที่มีรายได
ระหวาง 25,001–30,000 บาท โดยประชาชนท่ีมีรายได
ระหวาง 25,001–30,000 บาท มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็น
อยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่มีรายไดระหวาง 21,001–

25,000 บาท  
ประชาชนท่ีมีความสัมพันธสวนบุคคลกับผูสมัคร

รับเลือกต้ังตางกันมีระดับความคิดเห็นท่ีแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวา คูที่มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 คู คือ 1) กลุมที่มี
ความสัมพันธกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ โดยเปนคน
ในครอบครัวเครือญาติกับกลุมท่ีเปนเพ่ือน/คนใกลชิด/คน
คุนเคย หมายความวา ประชาชนที่เปนเพ่ือน/คนใกลชิด/คน
คุนเคยจะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวา
ประชาชนท่ีเปนคนในครอบครัวเครือญาติ 2) กลุมที่มี
ความสัมพันธกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ โดยเปน
เพ่ือน/คนใกลชิด/คนคุนเคยกับกลุมที่เปนคนรูจักแตไม
ถึงกับใกล ชิดสนิทสนมพบปะกันบาง หมายความวา
ประชาชนที่เปนเพ่ือน/คนใกลชิด/คนคุนเคยจะมีคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่เปนคน
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รูจักแตไมถึงกับใกลชิดสนิทสนมพบปะกันบาง 3) กลุมที่มี
ความสัมพันธกับฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ โดยเปน
เพ่ือน/คนใกลชิด/คนคุนเคยกับกลุมที่แทบไมเคยพูดคุย
หรือไมเคยพบปะพูดคุยหรือรูจักเปนการสวนตัว หมายความ
วาประชาชนที่เปนเพ่ือน/คนใกลชิด/คนคุนเคยจะมีคาเฉลี่ย
ของความคิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่แทบไม
เคยพูดคุยหรือไมเคยพบปะพูดคุยหรือรูจักเปนการสวนตัว
และ 4) กลุมท่ีมีความสัมพันธกับฝายบริหารและฝายนิติ
บัญญัติโดยเปนสมาชิกรวมกลุม สหกรณองคกร หรือท่ี
ทํางานกับกลุมที่แทบไมเคยพูดคุยหรือไมเคยพบปะพูดคุย
หรือรูจักเปนการสวนตัว หมายความวาประชาชนที่เปน
สมาชิกรวมกลุม องคกรหรือที่ทํางานจะมีคาเฉลี่ยของความ
คิดเห็นอยูในระดับดี มากกวาประชาชนที่แทบไมเคยพูดคุย
หรือไมเคยพบปะพูดคุยหรือรูจักเปนการสวนตัว ประชาชนที่
มีระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชนมีระดับความคิดเห็นแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พบวาคูที่มีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 2 คู คือ    

1) กลุมที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 5-10 ป กับกลุมที่อาศัย
อยูในชุมชนมากกวา 15 ปโดยประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 15 ป จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี 
มากกวาประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 5-10 ป และ 
2) กลุมที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 11-15 ป กับกลุมที่อาศัย
อยูในชุมชนมากกวา 15 ป โดยประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชน
มากกวา 15 ป จะมีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นอยูในระดับดี 
มากกวาประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนระหวาง 11-15 ป 

ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดดังตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

เพศ ไมยอมรับสมมติฐาน 
อายุ ไมยอมรับสมมติฐาน 

สถานภาพ ไมยอมรับสมมติฐาน 

การศึกษา เปนไปตามสมมติฐาน 

อาชีพ เปนไปตามสมมติฐาน 

รายได เปนไปตามสมมติฐาน 

ความสัมพันธสวนบุคคล เปนไปตามสมมติฐาน 

ระยะเวลาอาศัยอยูในชุมชน เปนไปตามสมมติฐาน 

  
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยประเด็นที่เปนไปตาม

สมมุติฐานคือ การศึกษา อาชีพ รายได ความสัมพันธสวน
บุคคลกับผูสมัคร และระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน          ที่
ตางกัน สงผลใหประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกต้ังเขต
จังหวัดพิจิตรแตกตางกันอยางมี นัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

โดยประเด็นที่ไมยอมรับสมมุติฐาน คือ เพศ อายุ 
และสถานภาพที่ตางกัน ประชาชนมีพฤติกรรมการเลือกต้ัง
เขตจังหวัดพิจิตร ไมแตกตางกัน 

และสําหรับวัตถุประสงคขอสุดทายเพ่ือการศึกษา
ขอเสนอแนะตอระบบการเลือกต้ังขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินที่เหมาะสมในอนาคตสามารถสรุปไดดังน้ี คือของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ แตละแหงควรมีชองทางใน
การกระจายขาวสารแกประชาชนเก่ียวกับการเลือกต้ังและ
การปกครองใหมีความทั่วถึงและมีความสม่ําเสมอมากที่สุด
รองลงมาคือ ควรยกเลิกกรณีประชาชนไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง
ในการตัดสิทธ์ิของประชาชน กรณีไมไดไปลงคะแนนเสียง
เลือกต้ัง เพราะเปนสิทธิเสรีภาพ ควรไปกําหนดโทษและ
มาตรการในการควบคุมหัวคะแนนในพฤติกรรมที่ชักชวนให
ไปลงคะแนนมากเกินไป และ กลุมที่สังกัด และผลงานเปน
รูปธรรมชัดเจนตรงกับความตองการของประชาชนเปน
ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจเลือกผูสมัครรับเลือกต้ัง 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
6.1 พฤติกรรมการเลือกต้ังของประชาชนเขตจังหวัด

พิจิตร มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.85) ซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของ นางนุชปภาดา ธนวโรดม (2557) 
ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขต
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เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอพฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
โดยรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ประสงค สาวเสม (2551) วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมทางการ
เมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลักเมืองอําเภอ
เมืองจังหวัดราชบุรีผลการศึกษาวิจัยพบวาระดับการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมืองอําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีทั้งโดยรวมและรายดานอยูใน
ระดับมาก สอดคลองกับงานวิจัยของ นัฏฐิกาล ศรีจันทรโท 
(2552) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบาลนาภูอําเภอยางสีสุราช 
จังหวัดมหาสารคาม  ผลการศึกษาพบวาประชาชนในเขต
องคการบริหารสวนตําบลนาภู อําเภอยางสีสุราช จังหวัด
มหาสารคาม มีสวนรวมทางการเมืองโดยรวมและรายดาน 
ทุกดานอยูในระดับมาก แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ   
มานวิภา อินทรทัต และปรีชาญาณ วงศอรุณ (2554) ที่วิจัย
เร่ืองการศึกษาความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรม
การเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภา 2551 ผลการศึกษาพบวา
ประชาชนในเขตกรุงเทพฯมีความต่ืนตัวนอยมากตอการ
เลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาและไปใชสิทธิเลือกต้ังเพียงรอยละ 
40 เทียบกับรอยละ 53.86 และ 70.75 ในป 2549 และ ป 
2543 ตามลําดับ และงานวิจัยของ ภูสิทธ ขันติกุล (2553) 
วิจัยเร่ืองรูปแบบการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ประชาชน
เขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีสวนรวมทางการเมืองในภาพ
รวมอยูในระดับตํ่า สวนรายดานพบวา ประชาชนมีสวนรวม
ทางการเมือง 2 ระดับ ไดแก ระดับปานกลาง และระดับตํ่า 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุบล ตินะโส กตัญู แกว
หานาม และ ประสิทธ์ิ คชโคตร ที่วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการ
ลงคะแนนเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลโพน 
อําเภอคามวง จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรม
การลงคะแนนเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนตําบลโพน 

อําเภอคามวง จังหวัดกาฬสินธุ โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง ( =3.45) 

6.2 การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเลือกต้ังของ
ประชาชนในเขตจังหวัดพิจิตร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
สอดคลองกับวิจัยของ นุชปภาดา ธนวโรดม (2557) ศึกษา
เร่ืองพฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขต
เทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอพฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิ
เลือกต้ังในเขตเทศบาลนครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
ผลการศึกษาพบวาเพศ และรายไดที่แตกตางกัน                มี
พฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ไมแตกตางกัน และ
งานวิจัยของประสงค สาวเสม (2551) วิจัยเร่ืองการมีสวน
รวมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมืองอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
เพศและอายุ มีผลทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมืองมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน สวนระดับ
การศึกษามีผลทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลัก
เมือง มีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคลองกับงานวิจัยนัฏฐิกาล  
ศรีจันทรโท (2552) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมทางการเมือง
ของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบาลนาภูอําเภอ
ยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบวา จําแนก
ตามเพศการมีสวนรวมไมแตกตางกัน สวนระดับการศึกษา
และอาชีพ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อิมรอน มะลูลีม 
และบุญเรืองศรีเหรัญ (มปพ.) ศึกษาเร่ืองการมีสวนรวม
ทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีกรณีเลือกต้ังซอม 
พ.ศ.2554 ผลการศึกษาพบวารายไดตางกันทําใหการมีสวน
รวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีไมแตกตางกัน สวน
ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพ การสมรสตางกัน ทําใหการ
มีสวนรวมทางการเมืองของผูมีสิทธิเลือกต้ังในการเลือกต้ัง
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สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดปทุมธานีแตกตางกัน
และประสงค สาวเสม (2551) วิจัยเ ร่ืองการมีสวนรวม
ทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหลักเมือง
อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาวิจัยพบวา รายไดตอ
เดือนและอาชีพมีผลทําใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
หลักเมืองมีสวนรวมทางการเมืองไมแตกตางกัน  และยัง
สอดคลองกับ นางนุชปภาดา ธนวโรดม (2557) ศึกษาเร่ือง
พฤติกรรมการเลือกต้ังของผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาล
นครนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษาพบวา
จําแนกตามอายุ การมีสวนรวมทางการเมืองแตกตางกัน
อยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 

 

7. สรุป  
7.1 สรุปผลการวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชน 
1.) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรจัดชองทางใน

การกระจายขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางถ่ัวถึงและ
สม่ําเสมอ 

2.) คณะกรรมการการเลือกต้ังควรทบทวนการ
ยกเลิกบทลงโทษในกรณีไมไปใชสิทธิเลือกต้ัง 

3.) คณะกรรมการการเลือกต้ังควรมีมาตรการในการ
ควบคุมหัวคะแนน 

4.) หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวงมหาดไทย
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน ควรสงเสริมสนับสนุน
ใหประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองมากข้ึนโดยการให
ความรูความเขาใจและเร่ืองอื่น ๆ ที่เกี่ยวของแกประชาชน 

5.)  การให ข อมู ลข าวสารป ระชาสัม พันธ ขอ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของแกประชาชนผานชองทางที่หลากหลาย 

7.2 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยคร้ังตอไป 

1.) ควรศึกษาแรงจูงในในการมีสวนรวมทางการเมือง
และการเลือกต้ังของประชาชน 

2.) ควรศึกษาบทบาทของประชาชนในกระบวนการ
ประชาธิปไตยและการเลือกต้ัง 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยฉบับน้ีไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี ไดดวยการ
ใหความชวยเหลือแนะนําในการจัดทํา และแนวทางการ
แก ไขใหสมบูรณมากย่ิง ข้ึน  โดยความกรุณาจากทาน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณที่ใหความสะดวกดานอํานวยการและประสานงาน 
ในการทําการวิจัยตลอดจนคนควาหาขอมูลในการจัดทําจน
สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

คณะผู จั ด ทําต องขอขอบคุณ  มหา วิทยาลัย
พิษณุโลก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  สถานท่ี
ทํางานอันเปนที่รัก ที่มีโอกาสไดสนองคุณ ทําการวิจัยเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาพัฒนา ใหเจริญกาวหนาย่ิงข้ึนไป  

คณะผูวิจัยขอนอมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณ
พระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักด์ิสิทธ์ิทั้งหลายที่อยูในสากลโลก 
อันเปนที่พ่ึงใหคณะผูวิจัยมีสติปญญา ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
ขอใหเปนกตเวทิตาแดบิดา มารดา ครอบครัว ตลอดจน
ผูเขียนหนังสือ และบทความตาง ๆ ที่ใหความรูแกคณะผูวิจัย
จนสามารถใหการวิจัยฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี 
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อาเซียนมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหบริบทการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
เพ่ือวิเคราะหแนวทางพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และ
เพ่ือสรางรูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนโดยผูใหขอมูลโดยการ
สัมภาษณเชิงลึก ไดแก กลุมผูประกอบการแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย จํานวน 5 แหลง และกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังคือ 
นักทองเที่ยวท่ีเขาชมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 5 แหลงในจังหวัดเชียงใหมโดยใชสูตร Taro Yamane คาความความเคลื่อน
ของการสุมตัวอยางกําหนดใหมีคาเทากับ 0.05ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 360 ราย 

ผลการศึกษา พบวา การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน มีรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่ประสบผลความสําเร็จคือ 4A (AAAA) ประกอบไปดวย1) Attractions แหลง
ทองเที่ยว คือ แหลงทองเท่ียวที่มีการทําการเกษตรอินทรียเปนหลัก และมีแปลงปลูก/แปลงสาธิต ซึ่งมีการจัดการทรัพยากรอยาง
เปนระบบเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 2) Activity กิจกรรม คือ การใหนักทองเที่ยวที่มาเที่ยวชมไดรวมกิจกรรม 
เชน การสาธิต/ใหความรู และเทคนิคการทําธุรกิจเกษตรโดยทุกข้ันตอนจะตองมีการลงมือปฏิบัติในแปลงเกษตรเพ่ือใหเกิดทักษะ
ความรูอยางแทจริง3) Amenities สิ่งอํานวยความสะดวก คือ มีสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว และ 4) 
Advice การสนับสนุน คือ การไดที่ผูประกอบการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนในดานตางๆ โดยเฉพาะ 
ดานการประชาสัมพันธและดานการตลาดซึ่งจะเปนการเพ่ิมชองทางในการสรางรายไดจากการเขาชมแหลงทองเท่ียวของ
นักทองเที่ยวและการขายสินคาที่ระลึกใหเปนที่รูจักและขยายวงกวางมากข้ึน 
คําสําคัญ: ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย,ทรัพยากรเกษตร,การจัดการทรัพยากร 
 

Abstract 

Research The potential development of Organic Agro-tourism in Chiang Mai province for achieving 

ASEAN economic community. The objectives of this research were to analyze the context of organic agro-

tourism in Chiang Mai province for achieving ASEAN economic community. To analyze the potential 

development of organic agro-tourism in Chiang Mai province for achieving ASEAN economic community. And to 

114



create a model of organic agro-tourism in Chiang Mai province for achieving ASEAN economic community. The 

data were collected by interviewing 5 participants from owner of organic Agrotourism in Chiang Mai and The 

Sampleare tourist by Taro Yamane select to standard error 0.05form 3,550popularto 360 Setting Sample Size  
Establishing organic tourism in Chiang Mai to serve as an ASEAN community, 4A (AAAA) organic tourism 

model has been achieved. 1 )An attraction is a tourist attraction with organic farming. And there is a plot / 

demo plot. 2) Activity The practice is to provide tourists with the opportunity to participate in the activities and 

practice in the agricultural plots to create true knowledge. 3) Amenities. Convenience is to have appropriate 

facilities to accommodate tourists and 4) Advice. It is supported by public and private sectors to assist in 

various areas, especially public relations and marketing, which will increase the channels for revenue 

generation from tourist destinations and tourism. Selling souvenirs to be known and expanded. 
Keyword: Organic Agro-tourism, Agricultural Resources, Resource management 

 

1.บทนํา 
 จังหวัดเชียงใหม มีแนวทางการดําเนินการ
จัดการทองเท่ียวแบบยั่งยืน โดยเร่ิมมีการกําหนดแนวทาง
ที่ชัดเจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2540-2544) เปนตนมา ทั้งน้ีในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวให ย่ังยืนน้ัน จะตองมีการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ และสังคมไปพรอมกับการรักษาระบบนิเวศและ
สิ่งแวดลอมที่ ชุมชนน้ันพ่ึงพาอยู โดยรูปแบบของการ
ทองเท่ียวแบบย่ังยืนในปจจุบันแบงออกไดเปน 2 รูปแบบ
ตามทรัพยากรในการทองเที่ยว (รําไพพรรณ , 2544ค : 
119) กลาวคือ รูปแบบท่ี 1 ไดแก การทองเท่ียวในแหลง
ธรรมชาติ ซึ่งประกอบดวย การทองเที่ยวเชิงนิเวศ(eco 

tourism) การทองเที่ ยวเชิงนิ เวศทางทะเล  (marine 

ecotourism) การทองเที่ยวเชิงเกษตร(agro tourism) 

และการทองเที่ยวเชิงธรณีวิทยาหรือ ศิลาสัญจร( litho 

travel) และรูปแบบที่ 2 ไดแก การทองเท่ียวในแหลง
วัฒนธรรม(cultural based tourism) ประกอบดวย การ
ทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร(historical tourism) การ
ทองเท่ียวงาน ประเพณี วัฒนธรรม(cultural tourism) 

และการทองเท่ียวดูวิถีชีวิตในชนบท(rural tourism or 6 

village tourism) 

 จังหวัดเชียงใหม มีการทองเที่ยงเชิงเกษตรที่
ย่ังยืนมีดวยกันหลากหลายรูปแบบ โดยเกษตรอินทรีย 
(organic farming) ถื อ ว า เป น รูป แบ บ ห น่ึ ง ใน ก า ร
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ที่สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

รักษาความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ รักษา
ระดับผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพไดเปนอยางดี 
ตามหลักการเกษตรย่ังยืน โดยเปนระบบการผลิตที่
คํานึงถึงหลักการใน 4 มิติสําคัญ คือ มิติดานสุขภาพ มิติ
ดานนิเวศวิทยา มิติดานความเปนธรรม และมิติดานการ
ดูแลเอาใจใส  โดยปจจุบัน จังหวัดเชียงใหมมีกลุมผูผลิต 
ผูประกอบการสินคาและบริการเชิงเกษตรอินทรียที่มี
มาตรฐานในระดับสากลหลากหลายกลุม ซึ่งกําลังพัฒนา
ศักยภาพแหลงทองเที่ยวเกษตรอินทรียให เป นแหลง
ทองเท่ียวและบริการแหงใหมแบบครบวงจร เน่ืองจากการ
ท อ งเที่ ย ว เชิ ง เก ษตรอิ น ท รีย เป น ก ารเกษ ตรที่ ให
ความสํ าคัญ กับการทํ าฟารม เชิงสรางสรรค  ดัง น้ัน 
เกษตรกรท่ีหันมาทํ า เกษตรอินท รีย จึ งจํ า เป นต อง
พัฒนาการเรียนรูเก่ียวกับธรรมชาติและการบริหารจัดการ
ฟารมของตนเพ่ิมข้ึนดวย โดยการขยายกําลังการผลิต
สินคาเกษตรอินทรียใหเพียงพอตอการรองรับการเปน
แหลงทองเที่ยว การสรางมูลคาสินคาเกษตรอินทรียที่มี
เอกลักษณ การสรางเครือขายกลุมผูผลิตผูประกอบการ
สินคาอินทรียและพันธมิตร รวมทั้งการสรางรูปแบบการ
จัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน ท้ังน้ีเกิดจากพฤติกรรมนักทองเท่ียวรุน
ใหมที่หันมาใหความสนใจการทองเท่ียวเชิงเกษตรเพ่ิมมาก
ข้ึน โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย ดังน้ัน จึงตองมีการเรง
พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวในดานดังกลาวเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถจากการที่ผูวิจัยไดศึกษาจึงมีความตองการที่
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จะทราบวา จังหวัดเชียงใหมมีกลุมผูผลิต ผูประกอบการ
สินคาและบริการเชิงเกษตรอินทรียมีสภาพบริบทเปน
อยางไร การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนเปนอยางไร 
และรูปแบบการจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียที่
เหมาะสมควรเปนอยางไร 
 

2.วัตถุประสงคการวิจัย 

 1. เพ่ือวิเคราะหบริบทการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน 

2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

3. เพ่ือสรางรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

 1. ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง แบง
ออกเปน 2 กลุมคือ ผูใหขอมูลและกลุมตัวอยางผูใหขอมูล
โดยการสัมภาษณเชิงลึก ไดแก กลุมผูประกอบการแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย จํานวน 5 แหลง และกลุม
ตัวอยาง ไดแก นักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในแหลง
ทองเท่ียวของผูใหขอมูล จํานวน 1 กลุม 

 2 . ขอบ เขตด าน เน้ื อห า  มี เ น้ื อห าในก าร
ดําเนินการศึกษาบริบทการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย
และศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน และ
รูปแบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน   

3. ขอบเขตเวลา การศึกษาวิจัยดังกลาวใช
ระยะเวลาในการดําเนินการเปนเวลา 2 ป 
 

 

 

 

3.การทบทวนวรรณกรรม 

    การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว
เชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียนไดมีแนวคิดและทฤษฏีดังน้ี  
 แนวคิดการทองเท่ียว  

สมบั ติ  กาญจนกิจ (2544: 87-88) และสุชาดา 
วรรธะมานี (2542: 70-72) ไดกลาวถึงองคประกอบของการ
ทองเท่ียวไวดังน้ี การทองเที่ยวเปนกระบวนการทางสังคม
และเศรษฐกิจที่มีองคประกอบหลักสามดาน คือ ทรัพยากร
แหลงทองเที่ยว บริการทองเที่ยว และตลาดการทองเที่ยว 
แตละองคประกอบยอยๆ ที่มีความสัมพันธกันเปนเหตุและ
ผลซึ่ งกันและกัน ความแตกตางของแตละรูปแบบการ
ทองเท่ียวจึงอยูที่ความแตกตางในองคประกอบยอยและ
ความสัมพันธที่เกิดข้ึน ประกอบดวย  1) แหลงทองเที่ยว 
เปนทรัพยากรที่สําคัญ จัดเปนอุปทานการทองเที่ยวซึ่ง 
Peters (1969) ไดจัดหมวดหมูของแหลงทองเท่ียวเปน 5 

ประเภท  คือ  แหลงทองเที่ ยวทางวัฒนธรรม  แหลง
ทองเที่ยวซึ่งแสดงถึงความหลากหลายในรูปแบบตางๆ 
ของภูมิประเทศ แหลงทองเท่ียวประเภทที่ใหความบันเทิง 
แหลงทองเท่ียวอื่นๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว 2) บริการการ
ทองเที่ยว บริการที่รองรับการทองเที่ ยวเปนอุปทาน
ประเภทหน่ึง ซึ่งไมไดเปนจุดหมายปลายทางหลักของ
นักทองเที่ ยว แต เป นบ ริการที่ รองรับ ให เกิ ดค วาม
สะดวกสบายและความบันเทิงแกนักทองเท่ียว ซึ่งในบาง
โอกาสอาจเปนตัวดึงดูดใจไดเชนกัน บริการการทองเที่ยว
ที่สําคัญ ไดแก ท่ีพัก อาหาร แหลงจําหนาย สินคา แหลง
บันเทิง แหลงกิจกรรม และบริการอื่นๆ ทั้งน้ีรวมถึง 
โครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ 
ดวย 3) ตลาดการทองเที่ยว เปนการแสดงออกของอุป
สงค ซึ่งมีความปรารถนาในการทองเที่ยวจากท่ีหน่ึงไปยัง
อีกที่หน่ึง เพ่ือเขารวมในกิจกรรมการพักผอนหยอนใจ 
และเพ่ือกิจกรรมอื่นๆ (ปกติตลาดการทองเที่ยวจะเนนที่
นักทองเที่ยว) ซึ่งในกระบวนการจัดการไดหมายรวมถึง
การสงเสริมและพัฒนาการขาย และการใหบริการแก
นักทองเท่ียว 
แนวคิดประชาคมอาเซียน 
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ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) 

เกิดข้ึนเน่ืองจากสมาคมแหงประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียง
ใ ต  ( The Association of Southeast Asian Nations : 

ASEAN) หรือ "อาเซียน" ซึ่งประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ 
ไดแก  ไทย อินโดนี เซี ย มาเลเซีย ฟ ลิปปนส  สิงคโปร 
เวียดนาม สปป.ลาว เมียนมาร บรูไน และกัมพูชา ไดเล็งเห็น
ประโยชนรวมกันในการรวมกลุมเพ่ือใหมีความเขมแข็งมาก
ข้ึนเพ่ือที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทั้ง ดานเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของโลก ซึ่งจะมีผลกระทบตอภูมิภาค
อาเซียนอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังน้ันในป พ.ศ. 2540 อาเซียน
จึงไดกําหนดวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ. 2020 (ASEAN Vision 

2020) ข้ึนโดยมีเปาหมายใหอาเซียนเปนกลุมหุนสวนที่มี
ความสมานฉันท รวมกันพัฒนาอยางเอื้ออาทรซ่ึงกันและกัน
ใหไดภายในป พ.ศ. 2563 ซึ่งจากจุดเร่ิม ของการกําหนด
วิสัยทัศน ดังกลาวน้ี จึงเปนแรงขับเคลื่อนให อาเซียนมี
พัฒนาการอยางรวดเร็วในการเตรียมตัวเขาสู รูปแบบของ
ประชาคมที่มีความเปนหน่ึงเดียวกัน 

การวิเคราะหปจจัยแวดลอมของอุตสาหกรรม
ทองเที่ ยวของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : 

AC) ไดแก 

  1 . ค ว าม ก า วห น า เท ค โน โล ยี  ป จ จุ บั น 
ความกาวหนาดานเทคโนโลยีไมเพียงแตทําใหนักทองเที่ยว
สามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดอยางรวดเร็ว หากแตยังมีผลตอ
ลักษณะ พฤติกรรมของนักทองเที่ยวในปจจุบันอีกดวย  ท้ัง
ในเร่ืองของความตองการในการเขาถึงขอมูล การติดตอ การ
แสดงความคิดเห็นออนไลน การใชโทรศัพทมือถือคนหา
ขอมูล การจองที่พักและอื่นๆ ดังน้ันภูมิภาค ประเทศ และ
แหลงทองเท่ียวจําตองปรับตัวโดยใชเทคโนโลยีในการ
สื่อสาร การทํ าการตลาด เพ่ือให สามารถเขาถึงกลุ ม
นักทองเท่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน (Tutek, 

E.,2015 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, 2559 : 32) 
  2.  การเปลี่ยนแปลงของกลุมประชากร การ
เปลี่ยนแปลงของกลุมประชากรมีหลายประเภท คือ 2.1) 
การเพ่ิมข้ึนของสัดสวนจํานวนนักทองเท่ียวผูหญิงสําหรับทั้ง
การทองเท่ียวเพ่ือธุรกิจและพักผอนหยอนใจ 2.2) การ
เพ่ิมข้ึนของประชากรผูสู งอายุ  ซึ่ งเปนกลุมตลาดที่ มี

ความสําคัญสําหรับอาเซียนเน่ืองจากนักทองเท่ียวกลุมน้ีมี
แนวโนมที่จะใชเวลาพํานักในประเทศหลายวัน มีความสนใจ
ในกิจกรรม วิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ 2.3) การเพ่ิมข้ึนของกลุม
นักทองเที่ยวประเภทครอบครัว ซึ่งประกอบดวยคนหลายวัย 
ความตองการของคนกลุมน้ีคือ กิจกรรมท่ีสนุกสนานไดทุก
วัย และ 4) การเพ่ิมข้ึนของผูรายไดปานกลาง นักทองเที่ยว
กลุมน้ีมีความตองการแตกตาง แสวงหาการทองเท่ียวเชิง
ประสบการณ เห็นคุณคาของเงิน เนนความคุมคาที่ไดรับ 
(OECD,2015 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว,2559 : 32) 
  3. การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเปนเชิง
ประสบการณ (Experience Economy) ในชวงที่ผานมามี
การใชนวัตกรรมในการบริการเพ่ิมมากข้ึน  โดยการ
ทองเท่ียวนับเปนสาขาการบริการที่ใหญที่สุด ซึ่งเร่ิมมีการ
นํ าแนวคิ ดของการสร างประสบการณ ที่ ดี สํ าห รับ
นักทองเท่ียวหรือลูกคามาใชเปนฐานในการออกแบบการ
บริการ มากกวาท่ีจะคํานึงถึงผลิตภัณฑหรือสินคาทางการ
ทองเท่ียว ท้ังน้ีเพ่ือใหนักทองเท่ียวไดรับประสบการณการ
ทองเท่ียวที่ดีและมีคุณภาพต้ังแตเร่ิมวางแผนที่จะเดินทาง
มาทองเท่ียวตลอดตนทองเท่ียวเสร็จสิ้นและเดินทางกลับ
บาน (Contenly,2014 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว,2559 : 
33) 

4.  การเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังในการ
เดินทางของนักทองเท่ียว ปจจัยน้ี มีความสําคัญเพ่ิมข้ึน
เร่ือยๆและเปนความทาทายของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
ที่ จํ า เป นต องทํ าค วาม เข าใจ ถึ งความคาดห วังของ
นักทองเท่ียวที่เขามาทองเท่ียวในภูมิภาคและประเทศ ใน
ขณะเดียวกัน สามารถตอบสนองความตอความคาดหวังใน
แงมุมของประสบการณการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวได
อยางเหมาะสม เชน ในปจจุบัน นักทองเท่ียวคํานึงถึงความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินฝนการเลือกท่ีจะเดินทางไป
ยั งส ถ าน ที่ ห น่ึ งๆ  ดั ง น้ั น ห น วย งาน ภ าค รั ฐ แ ล ะ
ภาคอุตสาหกรรม จําเปนตองเนนความปลอดภัยในแหลง
ทองเที่ยวและมีการสื่อสารในเร่ืองขาวสารตางๆอยางมี
ประสิทธิภาพ นอกจากความปลอดภัยแลว การได รับ
ประสบการณการทองเทียวท่ีแตกตาง ท่ี ดีและคุณภาพ 
นับเปนควายตองการ ความคาดหวังของกลุมนักทองเท่ียว
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ในปจจุบัน อาทิ การมีสวนรวมในวิถีวัฒนธรรม การอยูการ
กิน เปนตน 

5.  การเพ่ิมข้ึนของสถานการณ ความไมแนนอนที่
เกิดข้ึน ความไมแนนอนของสถานการณตางๆ ไมวาจะเปน
แผนดินไหว นํ้าทวม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โรค
ระบาดทั่วโลก วิกฤตการณความไมมั่นคงดานการเมือง 
นับเปนความท าทายของภูมิภาคประเทศและแหล ง
ทองเที่ยวในการที่จะสามารถรับมือไดอยางทันทวงที ดังน้ัน 
จึงจําเปนตองมีการคาดการณ การวางแผน การดําเนินงาน
พัฒนาการทองเท่ียวที่คํานึงถึงปจจัยตางๆเหลาน้ี (Work 

Front,2016 อางถึงใน กรมการทองเที่ยว, 2559 : 33 ) 
   การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)อยา
เต็มรูปแบบ สงผลใหผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียวไทยตอง
เผชิญกับการแขงขันที่มีแนวโนมวาจะรุนแรงมากข้ึนใน
อนาคต ดังน้ัน ผูประกอบการไทยจึงตองเรงพัฒนาตนเอง 
เพ่ื อ ให มี ศั กยภาพ เพี ยงพอ ท่ี จะอ ยู รอดในภาวะที่
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีแนวโนมวาจะมีการแขงขันสูง
ตอไป (กรมการทองเที่ยว,2558:20) 
แนวคิดเคร่ืองมือในการประเมินจุดแข็ง จุดออน โอกาส 

และอุปสรรค (SWOT Analysis)  

  SWOT Analysis คื อ กระบวนการที่ เป นระบบ
สําหรับการจัดประเภทปจจัยแหงความสําเร็จขององคกรและ
มองถึงโอกาสและอุปสรรคจากภายนอกองคกร การ
วิเคราะห SWOT ทีมผูบริหารอาจมีทัศนคติที่แตกตางกันจึง
ตองบริหารการไดมาของความเขาใจที่ดีกวา และความเห็น
ที่สอดคลอง หรือแตกตางกันของคณะผูบริหารจัดการ ใน
การวิเคราะหปจจัยตางๆน้ันสามารถสงผลรุนแรงตอ
ความสําเร็จขององคกรได (นภาพร ณ เชียงใหม , 2548)  
ไดแก  1) Strengths-S หมายถึง จุดเดนหรือจุดแข็งหรือขอ
ไดเปรียบ เปนขอดีที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายในบริษัท 
เชน จุดแข็งดานการเงิน จุดแข็งดานการผลิต จุดแข็งดาน
ทรัพยากรบุคคล บริษัทจะตองใชประโยชนจากจุดแข็งใน
การกํ าหนดกล ยุทธ การตลาด  2) Weaknesses - W 

หมายถึง จุดดอยหรือจุดออนหรือขอเสียเปรียบ ที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายในตางๆ ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะตองหา
วิธีในการแกปญหาน้ันสถานการณภายในองคกรท่ีเปน 3) 
Opportunities - O หมายถึง โอกาส  การท่ีสภาพแวดลอม

ภายนอกของบ ริษัท เอื้ อประโยชน ห รือส งเส ริมการ
ดําเนินงานขององคกร โอกาสแตกตางจากจุดแข็งตรงที่
โอกาสน้ันเปนผลมาจากสภาพ แวดลอมภายนอก แตจุดแข็ง
น้ันเปนผลมาจากสภาพแวด ลอมภายในนักการตลาดท่ีดี
จะตองเสาะแสวงหาโอกาสอยูเสมอและใชประโยชนจาก
โอกาสน้ันเชน การเมือง การปกครอง กฎหมาย ราคานํ้ามัน 
คาเงินบาท คูแขง เปนตน 4) Threats -T หมายถึง อุปสรรค 
ขอจํากัด ซึ่งเกิด จากสภาพแวดลอมภายนอก บางคร้ังการ
จําแนกโอกาสและอุปสรรคเปนสิ่งที่ทําไดยาก เพราะท้ังสอง
สิ่งน้ีสามารถเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจทําให
สถานการณที่เคยเปนโอกาสกลับกลายเปนอุปสรรคได เชน 
คาเงินบาท คูแขง เปนตน 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน ไดมีกรอบแนวคิด คือ 
แนวคิดการทองเที่ยว แนวคิดการทองเที่ยวโดยชุมชน 
เปนการจัดการท่ีแสดงใหเห็นถึงความเช่ือมโยงของการ
ทองเที่ยวกับการพัฒนาอื่น ๆ ในชุมชนซึ่งเปนการพัฒนา
แบบองครวม และสะทอนวาการทองเที่ยวไมใชทางออก
ดานเศรษฐกิจดานเดียวเทาน้ัน ชาวบานยังมีฐานการผลิต
การเกษตรที่เก่ียวของกับการเกษตร ดิน นํ้า ปา เพ่ือหลอ
เลี้ยงชีวิตของครอบครัวและชุมชนไดอยางเปนจริงบนฐาน
การเกษตรอินทรียที่พ่ึงตนเองได  ทฤษฎีการจัดการ เปน
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการทองเที่ยวโดยอาศัย
ปจจัยที่มีอยูแหลงทองเท่ียวเปนสําคัญ และสามารถสราง
ความสัมพันธของกลุมใหเกิดการรวมแรงรวมใจภายใตการ
ทํางานรวมกัน เพ่ือไปให ถึงจุดประสงคที่ ต้ังเปาไว คือ 
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรได ซึ่งเปนศักยภาพท่ี
เกิดข้ึนจากการจัดการทองเที่ยวของแหลงทองเที่ยวที่
ไดรับการพัฒนาข้ึน ดังภาพที่ 1 
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ภาพ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

4.วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุมผูใหขอมูลคือ กลุมผูประกอบการจํานวน 5 
แหงโดยมีจํานวน 5 รายและกลุมตัวอยาง ไดแก  นัก 
ทองเที่ ยวที่ เข าชมแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย                      
5 แหล ง และประชากรที่ ใช ในการศึ กษาค ร้ังไดแก 
นักทองเที่ยวที่เขาชมแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย              
5 แหลง โดยมีจํานวน 3,550 ราย ผูวิจัยไดทําการคัดเลือก
กลุมตัวอยาง โดยใชสูตร Taro Yamane (Taro Yamane 

,1973:725 อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ,2540:71) 
คาความความเคลื่อนของการสุมตัวอยางกําหนดใหมีคา
เทากับ 0.05จากจํานวนประชากร 3,550คนไดขนาดกลุม
ตัวอยางจํานวน 360 ราย  

แตเน่ืองจํานวนกลุมตัวอยางแตละแหงมีจํานวนไม
เทากัน ผูวิจัยไดแบงสัดสวนกลุมตัวอยางไดจํานวน 360 
คน และคิดคํานวณขนาดกลุมตัวอยางจะตองเปนการ
คํานวณหาสัดสวนที่เหมาะสมตอประชากรในแตละกลุม
โดยใชสูตรของ Nagtalon(Nagtalon ,1983 : 126 อาง
ถึงใน  วีระพล ทองมา , 2539 :138) จากการคํานวณ
จํานวนกลุมตัวอยางคือ1) Pumkin house homestay 

บานเมืองคอง จํานวน 27 ราย2) บานวังริมคองโฮมสเตย
และกาแฟฮักเนอ จํานวน43 ราย 3) กลุมวิสาหกิจชุมชน
ชาดอยปูห ม่ืนจํานวน103ราย4)บริษัทภู เค รือ จํากัด 
(กาแฟ ACABA) จํานวน105รายและ 5)ไรวงศแสงจํานวน 
65 รายโดยมี ข้ันตอนที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมู ล 
ดังน้ีคือ  

1)นําผลการวิจัยเอกสารในระยะแรก ที่เปนแนว
ทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย
มาเปนแนวทางการสัมภาษณ  (interview guideline) 

เพ่ือศึกษาถึงแนวคิด เน้ือหาของกระบวนการกําหนด
นโยบาย ทิศทางการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหม และรูปแบบการการ
ทองเทียวเชิงเกษตรอินทรียกับกลุมผูใหขอมูลหลัก 

2)นําผลการวิจัยเอกสารในระยะแรก ขอมูลจาก
การตรวจเอกสาร และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปน
แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียกับกลุมผูใหขอมูล 

3)นํ าผ ลที่ ได จ าก การสั ม ภ าษณ  และจ าก
แบบสอบถาม มาวิเคราะหกรณีศึกษารวมกับเพ่ือศึกษาผลที่
เกิดจากการดําเนินงาน 

4) นําขอมูลที่ไดการวิจัยทั้งหมด มาวิเคราะหเพ่ือ
ศึกษาวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือจัดทําเปนรางแนวทาง
เบื้องตน 

5 ) ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย  (Focus Group 

Discussion) เพ่ื อสรางรูปแบบการทองเท่ี ยวเชิงเกษตร
อินทรีย โดยนําขอมูลจากระยะท่ี 1 และระยะท่ี 2 มาใช
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ป ระ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย  (Focus Group 

Discussion)และนําเคร่ืองมือ SWOT Analysis มาใชใน
การดําเนินการประชุม และรวบรวมขอมูล และขอมูลที่ได
การวิจัยทั้งหมดมาศึกษาเพ่ือวิเคราะหและสังเคราะหเพ่ือ
สรางเปนรูปแบบการจัดการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 
 

5.ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาวิเคราะห  บริบท  สภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียนทั้ ง 5แหงพบวา1)
ลักษณะแหลงทองเท่ียว ท้ัง 5 แหง สามารถจําแนกไดเปน 
2 กลุมคือ1.1) แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรที่มีการพัฒนา
หรือมีกิจกรรมอื่นๆเพ่ือเปนรายไดเสริมจากการเกษตร มี
การใชสอยพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดสรางผลผลิตทางการเกษตร
สูงสุด มีเปาหมายเร่ืองการเกษตร จะมุงผลผลิต การ
จัดการแรงงานเกษตร และการรักษาสิ่งแวดลอม สวน
กิจกรรมอื่นๆถือเปนการรายไดเสริมจากการทองเที่ยว ซึ่ง
มีลักษณะเปนการทองเท่ียวเพ่ือศึกษาดูงาน ถายทอดองค
ความรู วิทยาการ และเทคโนโลยี เปนตนและ1.2)แหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรที่พัฒนาฟารมเพ่ือวัตถุประสงคการ
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ทองเท่ียวโดยตรง ซึ่ งจะมีการนําเสนอกิจกรรมใหม
นอกเหนือจากการเกษตร และมีการจัดเตรียมการบริการ
และการอํานวยความสะดวกอื่นๆสําหรับนักทองเท่ียว เชน 
ที่พัก รานอาหาร กิจกรรมการทองเที่ยว เปนตน และมี
การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือทํากิจกรรมอื่น เชน ที่จอดรถ สนาม
หญ า สวนดอกไม  พ้ืนที่ แสดงสัญลักษณ  เพ่ือสราง
บรรยากาศและความสวยงามของพ้ืนที่ ใน เชิงการ
ทองเท่ียว  

2)แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรทั้ง 5 แหง มีการ
จัดการทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวคลายคลึงกัน คือมี
กิจกรรมทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย ไดแก การทํานา 
ปลูกผัก ทําสวน และเลี้ยงสัตว ซึ่งการเกษตรเหลาน้ีมีการ
จัดการไดแก  การสาธิตหรือใหความรูแกผูมาเยือนการ
ถายทอดองคความรู การทําธุรกิจเกษตร เทคนิคดานการ
ดูแลรักษาพืช และการจําหนายผลผลิต ดังภาพที่ 2 

 

ภาพ 2 การจัดการทรัพยากรในแหลงทองเท่ียว 

จากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงเกษตรขางตน
สามารถสังเคราะหและจําแนกรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
เกษตรไดเปน  4 องคประกอบ  ไดแก กิจกรรม  การ
ทําอาหาร ที่พัก และสินคาที่ระลึกลักษณะการเช่ือมโยง
การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียใน
จังหวัดเชียงใหม เกิดจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรียรูปแบบการสาธิต/การใหความรู และการใหลูทาง
ธุรกิจเปนกลไกใหเกษตรกรเกิดความต่ืนตัวตอกิจกรรม

ตางๆเพ่ือการทองเที่ยว โดยมีการพัฒนาและถายทอด
ความรูทางการเกษตร นอกจากน้ัน ยังพบความสัมพันธ 

ระหวางการทองเที่ยว กับการเกษตรในแงของ
การพ่ึงพาซ่ึงกันและกันกลาวคือ การทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย เปนไปในลักษณะการอนุรักษทรัพยากรเกษตร 
การขยายกิจกรรมและการสรางมูลคาเพ่ิมแกทรัพยากร 
ดังภาพที่ 3 

 

 

 
 

 

ภาพ  3 รูปแบบการท องเที่ ยวเชิงเกษตรได เป น  4 
องคประกอบ 
 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน ในแหลงทองเท่ียวทั้ง 5 
แหง พบวาในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คิดเปน  
( X  3.75, S.D. = 0.76)  เมื่ อ พิ จารณ าเป น รายด าน 
พบวา แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการใหบริการของ
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แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด ( X  

4.15, S.D. = 0.78) รองลงมาคือ  แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพดานการดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินท รีย  ( X  3.74, S.D. = 0.74) รอ งลงมาคื อ  แนว
ทางการพัฒนาศักยภาพดานการรับรองแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรีย  ( X  3.59, S.D. = 0.71)  และนอยท่ีสุด
คือ แนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย  ( X  3.52, S.D. = 

0.82) ดังตารางที่ 1 

 

   

 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการบริหารจัดการ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย มีแนวทางคือ 1) ควรมีการ
กําหนดแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อยางเปนระบบเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน 2) ควรการสรางเครือขาย
เพ่ือสนับสนุนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียเพ่ือรองรับ
การเป นประชาคมอาเซี ยน  3) ควรมี การอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน                
  ดานการรับรองแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 

มีแนวทางการพัฒนาคือ 1) ควรมีการเตรียมความพรอมของ

บุคลากรในการรองรับนักทองเที่ยวเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน 2) ควรเตรียมความพรอมดานที่ พัก
สําหรับบริการนักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปนประชาคม

อาเซียน 3) ควรความพรอมดานอาหารสําหรับบริการ
นักทองเที่ยวเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

 ดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรีย มีแนวทางคือ 1) ควรมีของที่ระลึกหรือผลิตภัณฑ
เกษตรอินทรียเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 2)  ควร
มีการใหบริการมัคคุเทศกหรือผูนําชมสําหรับนักทองเที่ยว
เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 3) ควรมีการมีความ
หลากหลายของกิจกรรมในแหลงทองเที่ยวเพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน 

ดานการดึงดูดใจของแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย มีแนวทางคือ 1) แหลงทองเที่ยวควรมีกิจกรรมการ
เรียนรูวิถีชีวิตหรือทํากิจกรรมรวมกับเกษตรกรเพ่ือรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน 2) แหลงทองเที่ยวควรจัดมีสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามของแหลงทองเที่ยวเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน 3) แหลงทองเท่ียวควรมีความโดดเดนดาน
เศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน   

ผลกการศึกษาสรางรูปแบบการทองเที่ยวเชิง
เกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน   ผู วิจัยได วิเคราะหศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน โดยการประชุมกลุม 
(Focus group Discussion) โดย ใช เค ร่ือ งมื อ  SWOT 

Analysis พบวา  

ดานจุดแข็งคือ  1)รูปแบบการจัดการแหลง
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียสวนใหญมีการบริหารแบบ
ครอบครัว การทํางานมีความสัมพันธแบบพอแม-ลูก หรือ 
พ่ี-นอง แตมีการแบงฝายการทํางานท่ีชัดเจน ข้ึนอยูกับ
ความสามารถ ความเช่ียวชาญและประสบการณของ
ตนเอง โดยสวนใหญผูที่มีชวงอายุนอย หรือมีลําดับเครือ
ญาตินอยกวาจะรับการถายทอดงานจากผูที่มีลําดับสูงกวา 
เชน  พอถายทอดงานใหลูก พ่ีถายทอดใหนอง -ญาติ 
เน่ืองจากมีประสบการณในการทํางานมากกวา ลักษณะ

ประเด็นความคิดเห็น 
 

คาเฉลี่ย 

( X ) 

 

(S.D) 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับ 

ดานศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 

3.52 0.82 มาก 4 

ดานศักยภาพดานการรับรองแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรีย 

3.59 0.71 มาก 3 

ดานศักยภาพดานการใหบริการของแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 

4.15 0.78 มาก 1 

ดานศักยภาพดานการดึงดูดใจของแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 

3.74 0.74 มาก 2 

รวม 3.75 0.76 มาก  

121



การทํ างานจึงแนนแฟ นกลมเกลี ยวและเกิ ดค วาม
กระตือรือรนในการทํางานถือเปนจุดแข็งดานการจัดการ 
2)แหลงทองเที่ยวมีเอกลักษณและสวยงาม ไดแก แหลง
ทองเท่ียวมีบรรยากาศ ความสวยงาม คงความเอกลักษณ 
และกลมกลืนกับสิ่งแวดลอมธรรมชาติรอบแหลงทองเท่ียว
ได สรางความนาสนใจแกนักทองเที่ยว และมีการดูแล
คุณภาพผลผลิต/สินคา การควบคุมระบบการเกษตรใหมี
ความปลอดภัย และรักษาระบบนิเวศ ผูประกอบการมีไมใช
สารเคมี ใชปุยชีวภาพ จากการหมักเศษวัสดุเหลือใช กิ่งไม 
ปุ ยหมักปุ ยคอก ให ได มาตรฐานเกษตรอินทรีย ตาม
ขอกําหนดเพ่ือควบคุมปริมาณของผลลิตใหมีคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอโดยไมยึดติดกับผลผลิตทางการเกษตรอยางเดียว 
และดานทักษะคือ ผูประกอบการทุกรายมีทักษะความรู
ความเขาใจในการจัดการทรัพยากรเกษตรในแหลงทองเที่ยว 
และการทําเกษตรแบบอินทรียเปนอยางดี และถายทอดแก
พนักงานเพ่ือให เกิดความชํานาญและปฏิบั ติงาน และ
สามารถพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการและบริการ
สวนตางๆ เชน ท่ีพัก การขายอาหารเคร่ืองด่ืม และที่ระลึก 
ทําใหผูประกอบการตองมีทักษะดานอื่นๆเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ
การจัดการดานการเงิน  ซึ่ งผู ประกอบการตองอาศั ย
ประสบการณเพ่ือเรียนรูมากข้ึนและดานการบริการแหลง
ทองเท่ียวสวนใหญมีการบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกภายในพ้ืนที่มากข้ึน ไดแก การจัดรูปแบบกิจกรรม 
ที่นักทองเท่ียวสามารถกําหนดเองไดตามความตองการ 
และการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เชน ที่พัก 
หองครัว บริการรถรับ-สง สัญญาณอินเตอรเน็ตเปนตน 
ซึ่งทําใหแหลงทองเที่ยวน้ันๆมีการบริการแบบครบวงจร
มากข้ึน 

ด าน จุ ด อ อ น  คื อ  1) ก ารรอ งรั บ จํ าน วน
นักทองเท่ียว แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียสวนมาก 
เร่ิมตนการทําเกษตรแบบยังชีพไมไดเนนผลผลิตเพ่ือการขาย 
จึ งไม ได มี การวางแผนในการจั ดสรรพ้ื นที่ เพ่ื อรองรับ
นักทองเที่ยวไมมากนัก และเมื่อเร่ิมมีการทําการทองเที่ยว 
อาจทําใหไมสามารถรองรับนักทองเท่ียวในแตละดานได ทั้ง
ดานการบริการ ดานการบริการ ดานการดึงดูดใจ และการ
ดานพ้ืนท่ี  ทําใหอาจตองมีการปรับปรุงพัฒนาตอไป2)
พนักงาน ผูประกอบการสวนใหญมีรูปแบบการบริหารจัดการ

ในลักษณะครอบครัวจึงไมมีการจางพนักงานมาก ฟารมสวน
ใหญมีพนักงานเพียง 2-5 คน โดยจะเปนการจางงานเปนคร้ัง 
หรือการจางประจําในระยะเวลาที่เปดใหนักทองเที่ยวเย่ียม
ชมฟารมในชวงเก็บเกี่ยวผลผลิตเทาน้ัน ประมาณ 3-4 เดือน  
อาจทําใหพนักงานไมไดมีความชํานาญมากนักเน่ืองจากขาด
ทักษะในการทํางาน และการทํางานท่ีไมตอเน่ืองซึ่งอาจสงผล
ตอการบริการนักทองเท่ียวได  

ดานโอกาส คือ 1)แนวโนมนักทองเท่ียวที่เพ่ิมข้ึน
ที่มีความสนใจการทองเที่ยวเชิงเกษตร โดยเฉพาะการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย มีจํานวนเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ีอาจ
เกิดจากกระแสการทองเที่ ยวรูปแบบดังกลาวมีความ
เหมาะสมกับนักทองเที่ยวทุกเพศทุกวัย และมีการเพ่ิมข้ึน
ของกลุมผูมีรายไดปานกลาง ซึ่งแสวงหาการทองเท่ียวเชิง
ประสบการณ ความคุมคาจากการทองเที่ยวและคาใชจาย
กั บการท องเที่ ยว2) ความก าวหน าทางเทค โน โล ยี 
ความกาวหนาทางเทคโนโลยี ทําใหผูประกอบการ มีการทํา
การตลาดโดยการขยายชองทางการติดตอนักทองเท่ียวจาก
สื่อออนไลนเชน การใชสื่อเฟสบุค (Facebook) และเวปไซต 
(Website) เปนการจัดทําเวปเพจโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือ
ประชาสัมพันธขอมูลแหลงทองเท่ียว/ฟารมของตนเอง เพ่ือ
นําเสนอเผยแพรรูปแบบกิจกรรมและบริการภายในแหลง
ทองเท่ียว/ฟารมใหเกิดความสนใจเพ่ือถายทอดความรูสึก
ของนักทองเท่ียวที่มาเย่ียมชม และเพ่ือกระตุนการตลาด
ทางออมขณะเดียวกันนักทองเท่ียวก็สามารถคนหาขอมูล
ตางๆเก่ียวกับการทองเท่ียวจากการใชเทคโนโลยีไดอยาง
รวดเร็ว เชน การคนหาขอมูล การจองที่พัก การเดินทาง 
เปนตน 3)การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนการไดรับแรง
สนับสนุนจากหน วยงานภารัฐและเอกชน ทั้ งในภาค
การเกษตรและอุ ตสาหกรรมการท องเที่ ยวในการ
ประชาสัมพันธ การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 
และพัฒนาการทําเกษตรอินทรียใหไปสูสากล 

ดานอุปสรรค คือ 1)บุคคลากรบุคลากรหรือ
พนักงานที่มีศักยภาพในการสื่อสารและบริการ โดยเฉพาะ
การสื่อสารการใชภาษา ซึ่งจะเปนจุดสําคัญในการเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนไดทั้งน้ี
ผูประกอบการอาจไดรับผลกระทบในดานคาจางแรงที่
เพ่ิมข้ึนตามความสามารถของบุคลากรหรือพนักงาน2)สภาพ
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อากาศที่สงผลกระทบตอผลผลิตและฤดูกาลทองเที่ยวสภาพ
อากาศที่แปรปรวนและมีแนวโนมที่จะรุนแรงมากข้ึนเร่ือยๆ
สงผลกระทบใหผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดนอย 
และอาจทําใหผลผลิตน้ันเจริญเติบโตไมทันฤดูกาลทองเที่ยว 
หมายถึง ในฤดูกาลทองเท่ียวซ่ึงมีกิจกรรมใหนักทองเท่ียว
เขาชมผลผลิตและเก็บผลผลิตด วยตนเองอาจได รับ
ผลกระทบไปดวย 
  ซึ่ งการวิเคราะห น้ี ความสอดคลองกับผล
การศึกษาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียเชิง
เกษตรอินทรียในแหลงทองเที่ยวท่ีมีระดับความคิดเห็นใน
ระดับมาก ไดแก ดานศักยภาพดานการใหบริการของ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย ดานศักยภาพดานการ
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ ยวเชิงเกษตรอินทรีย ดาน
ศักยภาพดานการรับรองแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย 
และดานศักยภาพดานการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย ตามลําดับเมื่อจําแนกถึงปจจัยที่สงผล
ใหแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียประสบความสําเร็จ
และเปนที่ตองการของนักทองเที่ยวประกอบดวย จุดเดน
ของแหลงทองเท่ียว กิจกรรม และการใหบริการ และการ
สนับสนุนจากหนวยงานดังภาพที ่4 

ภาพ  4 การวิเคราะห ขอมู ลป จจัยที่ ส งผลให แหล ง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียประสบความสําเร็จ 
 

ทําให เกิด รูปแบบการทองเที่ ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน สรุปไดคือ  4A (AAAA) ไดแก  

1) Attractions แหล งท องเที่ ยว คื อ   แหล ง
ทองเท่ียวน้ันตองมีศักยภาพและสิ่งดึงดูดใจนักทองเท่ียว 
โดยเฉพาะการทําการเกษตรอินทรียเปนหลัก และมีกิจกรรม
ตางๆ เชน แปลงปลูก/แปลงสาธิต ซึ่งมีการจัดการทรัพยากร
อยางเปนระบบเพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยว 
ตองมีการสาธิต/ใหความรู การใหความรูเร่ือง  ข้ันตอนการ
ปลู ก/ผลิ ต  และเทคนิ คการทํ าธุรกิ จ เกษตร ให แก
นักทองเที่ยว 
 2) Activity กิจกรรม  คือ การใหนักทองเท่ียวที่มา
เที่ยวชมไดรวมกิจกรรม  เชน การสาธิต/ใหความรู การให
ความรูเร่ือง  ข้ันตอนการปลูก/ผลิต  และ เทคนิคการทํา
ธุรกิจเกษตร โดยทุกข้ันตอนจะตองมีการลงมือปฏิบัติใน
แปลงเกษตรเพ่ือให เกิดทักษะความรูอยางแทจริง  และ
กิจกรรมอื่นที่สงเสริมดานการทองเท่ียว เชน การศึกษา
เสนทางธรรมชาติ การเที่ยวธรรมชาติและระบบนิเวศใน
แหลงทองเที่ยว การทําอาหารพ้ืนบานจากวัตถุดิบในแหลง
ทองเท่ียว และการพักผอนในท่ีพักของแหลงทองเท่ียวที่
ตกแตงใหกลมกลืนกับบรรยากาศของแหลงทองเที่ยวน้ันๆ 
เปนตน                            

3) Amenities  สิ่งอํานวยความสะดวก  คือ มีสิ่ง
อํานวยความสะดวกท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว เชน 
ที่พัก อาหารและเคร่ืองด่ืม เคร่ืองมือในการสาธิต การเตรียม
ความพรอมอุปกรณในการลงมือปฏิบัติแกนักทองเท่ียว และ
การบริการอื่น เชน พ้ืนที่ลานจอดรถ  การบริการขอมูล 
มัคคุเทศก เปนตน     

4) Advice ก า รส นั บ ส นุ น  คื อ  ก า ร ได ที่
ผูประกอบการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะ ดานการ
ประชาสัมพันธและดานการตลาด ซึ่งจะเปนการเพ่ิมชองทาง
ในการสรางรายไดจากการเขาชมแหล งทองเที่ ยวของ
นักทองเท่ียวและการขายสินคาท่ีระลึกใหเปนที่ รูจักและ
ขยายวงกวางมากข้ึนดังภาพที่ 5 
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ภาพ  5 รูปแบบการทองเที่ ยวเชิงเกษตรอินทรียของ
จังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน4A 

(AAAA) 
 

6.อภิปรายผลการวิจัย 
  จากผลการศึกษาวิเคราะห บริบท สภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน พบวา การทองเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรีย เปนไปในลักษณะการอนุรักษทรัพยากร
เกษตร การขยายกิจกรรมและการสรางมูลคาเพ่ิมแก
ทรัพยากรสอดคลองกับ ธันวา จิตตสงวน  และคณะ 
(2543:75-84) ไดใหมุมมองสําหรับการพัฒนาการเกษตร
แบบย่ังยืนในยุคปจจุบันเปนทั้งกระบวนการพัฒนาที่
เกิ ด ข้ึน เองตามธรรมชาติ  (nature-based develop-

ment) และเปนกระบวนการพัฒนาเชิงนโยบายระหวาง
รัฐกับเกษตรกร (policy-based development) 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการ
ทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน แบงเปน 4 ดาน คือ
ดานการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย มี
แนวทางคือ 1) ควรมีการกําหนดแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่อยางเปนระบบเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
2) ควรการสรางเครือขายเพ่ือสนับสนุนแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรียเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 3) 
ควรมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน  ดานการรับรองแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย มีแนวทางการพัฒนาคือ  1) 
ควรมีการเตรียมความพรอมของบุคลากรในการรองรับ

นักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 2) ควร
เตรียมความพรอมดานที่พักสําหรับบริการนักทองเที่ยว
เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 3) ควรความพรอม
ดานอาหารสําหรับบริการนักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน ดานการใหบริการของแหลงทองเที่ยว
เชิงเกษตรอินทรีย มีแนวทางคือ 1) ควรมีของท่ีระลึกหรือ
ผลิตภัณฑเกษตรอินทรียเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน 2)  ควรมีการใหบริการมัคคุเทศกหรือผูนําชม
สําหรับนักทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
3) ควรมีการมีความหลากหลายของกิจกรรมในแหลง
ทองเที่ยวเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ดานการ
ดึงดูดใจของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย มีแนวทาง
คือ 1) แหลงทองเที่ยวควรมีกิจกรรมการเรียนรูวิถีชีวิต
หรือทํากิจกรรมรวมกับเกษตรกรเพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซียน  2) แหลงทองเที่ยวควรจัดมีสภาพ
ธรรมชาติที่สวยงามของแหลงทองเที่ยวเพ่ือรองรับการ
เปนประชาคมอาเซียน 3) แหลงทองเท่ียวควรมีความโดด
เดนดานเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือ
รองรับการเปนประชาคมอาเซียน   

ไมสอดคลองกับ อรอนงค ฤาชาฤทธ์ิ (2545) 
ศึกษาเร่ือง “ศักยภาพของตําบลสัมปทวนในการเปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร” พบวา ตําบลสัมปทวนมีศักยภาพใน
การเปนแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในระดับปานกลาง ซึ่ง
ปจจัยดานระบบการจัดการทองเที่ยวเชิงเกษตรที่ เปน
องคประกอบในการเปนแหลงทองเที่ ยวเชิงเกษตร
ตามลําดับไดดังน้ี 1) ระบบการจัดการการทองเที่ยวเชิง
เกษตร 2)พ้ืนฐานของแหลงทองเท่ียว 3) ความพรอมของ
ชุมชน 4) สิ่งดึงดูดใจทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร และ5)
ลักษณะทางกายภาพ ทั้งน้ีพ้ืนที่ที่ศึกษาวิจัย อาจมีความ
แตกตางกันทางดานปจจัยและบริบทตางๆ ทําใหมีความ
แตกตางในศักยภาพของแหลงทองเท่ียวน้ันๆ 

 ผลการศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน พบวา รูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย
ของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 
สรุปไดคือ 4A (AAAA) ประกอบดวย 
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  1) Attractions  แหลงทองเที่ยว ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดของ สมบัติ กาญจนกิจ (2544: 87-88) และสุชาดา 
วรรธะมานี (2542: 70-72)  ไดกลาวถึงองคประกอบของ
การทองเท่ียวไวดังน้ี การทองเท่ียวเปนกระบวนการทาง
สังคมและเศรษฐกิจที่มีองคประกอบหลักสามดาน คือ 
ทรัพยากรแหลงทองเท่ียว บริการทองเที่ยว และตลาดการ
ทองเท่ียว แตละองคประกอบยอยๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน
เปนเหตุและผลซึ่งกันและกัน ความแตกตางของแตละ
รูปแบบการทองเที่ยวจึงอยูที่ความแตกตางในองคประกอบ
ยอยและความสัมพันธที่เกิดข้ึน  

  2) Activity กิจกรรม คือ การใหนักทองเท่ียวที่มา
เที่ยวชมไดรวมกิจกรรม  เชน การสาธิต/ใหความรู การให
ความรูเร่ืองข้ันตอนการปลูก/ผลิต ซึ่งเปนกิจกรรมการ
เรียนรู  
  3) Amenities สิ่ งอํ านวยความสะดวก  เช น 
เทคโนโลยี ซึ่งมีความสอดคลองกับ (Tutek, E.,2015 อางถึง
ใน กรมการทองเที่ ยว, 2559 : 32) ที่อธิบายถึงปจจัย
แวดลอมของอุตสาหกรรมทองเท่ียวในประชาคมอาเซียนวา 
ปจจุบัน ความกาวหนาดานเทคโนโลยีไมเพียงแตทําให
นักทองเท่ียวสามารถเขาถึงขอมูลตางๆไดอยางรวดเร็ว 
หากแตยังมีผลตอลักษณะ พฤติกรรมของนักทองเท่ียวใน
ปจจุบันอีกดวย ทั้งในเร่ืองของความตองการในการเขาถึง
ขอมูล การติดตอ การแสดงความคิดเห็นออนไลน การใช
โทรศัพทมือถือคนหาขอมูล การจองที่พักและอ่ืนๆ ดังน้ัน
ภูมิภาค ประเทศ และแหลงทองเที่ยวจําตองปรับตัวโดยใช
เทคโนโลยีในการสื่อสาร การทําการตลาด เพ่ือใหสามารถ
เขาถึงกลุมนักทองเที่ยวไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน   

4) Advice การสนับสนุน  ซึ่ งได แก  การไดที่
ผูประกอบการไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนในการชวยเหลือในดานตางๆ โดยเฉพาะ ดาน
การประชาสัมพันธและดานการตลาด สอดคลองกับสมบัติ 
กาญจนกิจ (2544: 139-150) อธิบายถึงบทบาทของรัฐใน
การพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวบทบาทของรัฐหรือ
องคกรที่รับผิดชอบเร่ืองการทองเที่ยว เปนหลักการที่สําคัญ

ที่รัฐบาลจะตองใหความชวยเหลือสนับสนุนอยางเพียงพอ 
เพ่ือที่จะใหองคกรที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการดานกร
พัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวของรัฐไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลและเปนบทบาทที่ รัฐ
จําเปนตองเขาไปแทรกแซงเพ่ือใหการดําเนินการทั้งสิ้น
เปนไปอยางมีระบบและสอดคลองกับสาขาการพัฒนาดาน
อื่นๆ อันจะนําผลประโยชนมาสูประเทศชาติโดยสวนรวม   
โดยรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัด
เชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียนน้ี มีความ  
สอดคลองกับแนวคิดการทองเท่ียวของเทิดชาย ชวยบํารุง
(2551) กลาววา การทองเท่ียวเชิงเกษตร (Ago-Tourism) 
เป น ก ารเป ด โอก าส ให นั กท อ งเที่ ย วได สั ม ผั ส กั บ
สภาพแวดลอมที่ เปนธรรมชาติ วิถี ชีวิตของเกษตรกร 
ผสมผสานกับกิจกรรมตางๆ ซึ่ งนักทองเที่ ยวสามารถ
ท องเที่ ย วใน ชุ มชน เกษตร  เพ่ื อ เรี ยน รู แล ะศึ กษา
ประสบการณดานเกษตรกรรม นับเปนการทองเท่ียวอีก
แบบหนึ่งที่ไดทั้งความรูและประสบการณนําไปประยุกตใช
หรือประกอบอาชีพไดและรูปแบบการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียน มีปจจัยทั้ง 4 ประการที่เช่ือมโยงอยางเปนระบบ 
สอดคลองกับแนวคิดการจัดการเชิงระบบกัลยาณี สูงสมบัติ 
(2551:57) ที่มีความเช่ือวาการจัดการมีลักษณะตอเน่ืองกัน 
และความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมท้ังตองพ่ึงพาอาศัยซึ่ง
กันและกันของหนวยงานยอย ๆ ตาง ๆ กับสวนรวมทั้งหมด 
ความสําเร็จในการจัดการขององคการข้ึนอยูกับการจัดการ
ของทุกระบบมิใชระบบหน่ึงระบบใด ความสําเร็จในการ
จัดการขององคการซึ่งถือวาเปนระบบรวม (total system) 

  

7.สรุป 
  การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียนสภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัด
เชียงใหมจําแนกไดเปน 2 กลุมคือ แหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรที่มีการพัฒนาหรือมีกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือเปนรายไดเสริม
จากการเกษตร มีการใชสอยพ้ืนที่เพ่ือใหเกิดสรางผลผลิต
ทางการเกษตรสูงสุด มีเปาหมายเร่ืองการเกษตร และแหลง
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ทองเที่ยวเชิงเกษตรท่ีพัฒนาฟารมเพ่ือวัตถุประสงคการ
ทองเท่ียวโดยตรง ซึ่ งจะมี การนําเสนอกิจกรรมใหม
นอกเหนือ จากการเกษตร และมีการจัดเตรียมการบริการ
และการอํานวยความสะดวกอื่นๆสําหรับนักทองเท่ียว เชน 
ที่พัก รานอาหาร กิจกรรมการทองเท่ียว เปนตน เมื่อศึกษา
ศักยภาพการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียเชิงเกษตรอินทรีย
ในแหลงทองเท่ียวที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ไดแก 
ดานศักยภาพดานการใหบริการของแหลงทองเท่ียวเชิง
เกษตรอินทรีย ดานศักยภาพดานการดึงดูดใจของแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย ดานศักยภาพดานการรับรอง
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย และดานศักยภาพดาน
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ ยวเชิงเกษตรอินทรีย 
ตามลําดับ และเมื่อนําขอมูลมาวิเคราะหศักยภาพการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับ
การเปนประชาคมอาเซียน โดยการประชุมกลุม (Focus 

group Discussion) โดยใชเคร่ืองมือ SWOT Analysis และ
จําแนกถึงปจจัยที่สงผลใหแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรีย
ประสบความสําเร็จและเปนที่ตองการของนักทองเที่ยว
ประกอบดวย จุดเดนของแหลงทองเที่ยว กิจกรรม  และการ
ใหบริการ และการสนับสนุนจากหนวยงาน ทําให เกิด
รูปแบบการทองเท่ียวเชิงเกษตรอินทรียของจังหวัดเชียงใหม
เพ่ือรองรับการเปนประชาคมอาเซียน สรุปไดคือ4A (AAAA) 
ไดแก 1) Attractions  แหลงทองเที่ยว2)Activity กิจกรรม 
3) Amenities สิ่งอํานวยความสะดวก และ 4) Advice การ
สนับสนุน  
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้  

1.  ควรมีการพัฒนาบุคลากร พนักงาน และ
เจาหนาที่ผู ใหขอมูลหรือมัคคุ เทศกทองถ่ินดานการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรใหมีทักษะความรูและการใชภาษา 
เพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

2.  ควรมีการประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งภาครัฐ เอกชนและการทองเที่ยว เขามาสนับสนุนการ
ดําเนินงานของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย และ
ผลักดันการพัฒนาผลผลิตและประชาสัมพันธแหลง
ทองเท่ียวใหเปนที่รูจักมากย่ิงข้ึน 

 3.  ควรมีการจัดกิจกรรม ในแหลงทองเท่ียวใหมี
ความหลากหลายและมุงเนนการมีสวนรวมและการลงมือ
ปฏิบัติของนักทองเที่ยวเพ่ือใหเกิดความประทับใจและ
ดึงดูดความสนในของนักทองเท่ียวมากข้ึน 

 

ขอเสนอสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยการทองเที่ยวเชิงเกษตร
อินทรียของจังหวัดเชียงใหมเพ่ือรองรับการเปนประชาคม
อาเซียนท่ีมีความแตกตางเพ่ือใหไดมีการศึกษาเปรียบเทียบ
มากข้ึน 
 2. หากสามารถอธิบายแบบแผนไดอยางแมนยํา 
จะเกิดประโยชนเชิงนโยบายและผลกระทบภายใตเง่ือนไข
การจัดการทรัพยากรเกษตรไดมากข้ึน 

 3.ควรมีการจัดกิจกรรม ในแหลงทองเท่ียวใหมี
ความหลากหลายและมุงเนนการมีสวนรวมและการลงมือ
ปฏิบัติของนักทองเที่ยวเพ่ือใหเกิดความประทับใจและ
ดึงดูดความสนในของนักทองเท่ียวมากข้ึน 
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บทคัดยอ  

จากโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Startup) ป 2559 กลุมผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย ไดรับการพัฒนาจนไดรับ
การจดทะเบียนประกอบการวิสาหกิจชุมชนขนาดยอม เพ่ือผลิตของใช (เคหะสิ่งทอ) โดยมีผลิตภัณฑหลักที่ผลิต คือ ผาหม ตัดเย็บจากผาสําลี  และ
ผลิตภัณฑของใชอื่น  ๆจากผา เชน เสื้อผากันหนาว เปนตน คณะผูวิจัยจึงเลือกบรรจุภัณฑบนพ้ืนฐานนวัตกรรมและเทคโนโลยี ทําใหสะดวกในการ
จัดเก็บ ลดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ และสามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑผาหมดวยถุงสูญญากาศแบบอัดดวยมือ และอัดสูญญากาศดวยเคร่ืองมือ เชน 
กระบอกสูบ , เคร่ืองดูดฝุน โดยมีจุดเดนที่สามารถลดขนาดพ้ืนที่ของผลิตภัณฑ สามารถจัดเก็บในพ้ืนที่จํากัดไดในปริมาณมากข้ึน ปกปองจากกลิ่น
อันไมพึงประสงค ปกปองผาหมจากความช้ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการประเมินความพึงพอใจ ทําใหมีผลประเมินความพึงพอใจในการรับ
บริการวิชาการมากกวา 80% 
คําสําคัญ: การบรรจุ  ระบบสุญญากาศ ผาหมสําลี ถุงสูญญากาศ  

 

Abstract  
           From the Startup Development Project in 2016, the group of cotton blankets, Mae Yen district, Chiang 

Rai province, was developed and registered as a small community enterprise. The main product is made of 

cotton lint. And other products from the cloth, such as clothing, winter, etc. The researcher designs and 

develops innovative and technology-based packaging. The blankets can be stored in hand-held vacuum bags. 

And compressed vacuum with a vacuum tools such as vacumm pipe , vacumm cleaner. It has the advantage 

of reducing the size of the product. Can be stored in more limited space. Protect from unwanted odors. Protect 

the blanket from moisture effectively. The results of the evaluation were more than 80% 

Keywords: packing ,vacuum system, Blanket, vacuum bag 
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1. บทนํา 
            จากโครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Startup) ป 
2559 กลุมผาหมสันไมฮาม ต.แมเย็น อ.พาน จ.เชียงราย 
ได รับการพัฒนาจนได รับการจดทะเบียนประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนขนาดยอม เพ่ือผลิตของใช (เคหะสิ่งทอ) โดย
มีผลิตภัณฑหลักที่ผลิต คือ ผาหม ตัดเย็บจากผาสําลี  และ
ผลิตภัณฑของใชอื่นๆ จากผา เชน เสื้อผากันหนาว พรมเช็ด
เทา เปนตน ไดรับการพัฒนาการบริหารจัดการการดําเนิน
ธุรกิจเบื้องตน กลยุทธการต้ังราคา และการเพ่ิมชองทางการ
จําหนายออนไลน เ พ่ือเขา ถึงกลุมลูกคาใหม ดวยการ
ออกจําหนายในงานระดับจังหวัด ทําใหผูประกอบการมี
ชองทางจําหนายเปนลูกคาปลีกเพ่ิมข้ึน แตเน่ืองดวยแตเดิม
ผลิตภัณฑสวนใหญจําหนายแบบขายสงจึงไมไดมีการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑข้ึน ผาหมยังเปน
ลวดลายที่ไมทันสมัย และใชพ้ืนที่ในการจัดเก็บมาก เพราะ
ธรรมชา ติของผ าห มสํ าลี มี ค วามฟู นุ ม  อีกทั้ ง ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพทําให มีกลิ่นอับช้ืน เม่ือลูกคาปลีกเพ่ิมข้ึนจึง
ควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑใหทันสมัยเปน
ที่ตองการของลูกคากลุมเปาหมาย อีกท้ังการพัฒนายกระดับ
ผลิตภัณฑเขาสูมาตรฐานสินคา OTOP เปนสิ่งสําคัญย่ิงที่จะ
ทําใหวิสาหกิจชุมชนผาหมสันไมฮาม พัฒนาสินคาใหมี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับของกลุมเปาหมายตอไป 

2.วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย
เปนที่ตองการของผูบริโภค 

2.2 เพ่ือออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ 

2.3 เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑผาหมเพ่ือพัฒนาสู
สินคา OTOP  

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา
สินคาของกลุมโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการกลุม
วิสาหกิจชุมชนขนาดยอม [1] การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ และบริหารจัดกาของกลุมโอทอป 
วิสาหกิจชุมขนาดยอม กลุมไมกวาดเปลญวน บานบอแกว 
ต.พานทอง อ.ไทรงาม จ. กําแพงเพชร ผลการวิจัยพบวา
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑที่ทันสมัย สะดวก พกพาไดงาย 
วางแผนทางดานการเงินในการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑและ
การวางแผนกําไรท่ีเหมาะสม ตลอดจนการพัฒนาการขาย
สินคาผานชองทางออนไลน เพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนาย
สินคาและเขาถึงกลุมลูกคาไดมากข้ึน 

 สวนงานวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ที่มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP ที่ผลิตโดย
กลุมวิสาหกิจชุมชนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี[2] มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา OTOP และศึกษา
ระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมทางการตลอดที่มีผล
ตอการเลือกซ้ือสินคา OTOP ผลการวิจัยพบวา ผูเลือกซื้อ
สินคาสวนใหญเปนประเภทอาหา เพ่ือเปนของฝาก/ของที่
ระลึก ซื้อในวันเสาร-อาทิตย และซื้อทันทีเมื่อพบเห็นสินคา 
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคาโดยรวม สามารถ
จัดเรียงไดจากมากไปนอยคือ การสงเสริมการตลาด 
ผลิตภัณฑ ราคา และการจัดจําหนาย และปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย 
มีผลตอพฤติกรรมดานประเภทของสินคา OTOP ในการ
เลือกซื้อสินคา OTOP 
 

4.วิธีการวิจัย  
             งานวิจัย น้ีมีจุดประสงค เ พ่ือตองการพัฒนา
รูปแบบการบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑผาหมสําลี โดยการ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบรรจุภัณฑผาหมสําลี 
มุงเนนการประเมินความพึงพอใจ 3 ดานคือ 

      1. ดานอัตลักษณ  
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      2. ดานรูปแบบและความสวยงาม 

      3. ดานหนาท่ีประโยชนใชสอย 

กลุมตัวอยางประกอบดวย ผูเช่ียวชาญ 3 คน และสมาชิก
กลุมฯ ผูประกอบการ ผูบริโภค จํานวน 30 คน   

ตัวแปรตน ไดแก รูปแบบบรรจุภัณฑสําหรับผาหมสําลี ตัว
แปรตาม  ได แก  ความพึงพอใจตอการบรรจุภัณฑที่
คณะผูวิจัยไดออกแบบสําหรับการบรรจุภัณฑผาหมสําลี ทั้ง 
3 ดาน โดยมีกระบวนการดังน้ี 

            ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมผูเช่ียวชาญ
ทางดานการออกแบบการบรรจุภัณฑ และสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนฯ ผูประกอบการ และผูบริโภค เพ่ือดําเนินการราง
แบบบรรจุภัณฑสําหรับผาหมสําลี โดยใชกระบวนการ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการบรรจุภัณฑสําหรับผา
หมสําลี จํานวน 3 แบบ โดยแบงออกเปน 2 กลุม ดวยการ
สุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจตอรูปแบบการบรรจุภัณฑ  
โดยออกแบบบรรจุภัณฑใหผูประเมินพิจาร 3 รูปแบบคือ 

1.บรรจุภัณฑถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดสูญญากาศดวย
มือ ตนทุน 20 บาทตอถุง ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แบบถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ 

 

2.บรรจุภัณฑถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดสัญญากาศดวย
เคร่ืองมือดูดอากาศ ตนทุน 60 บาทตอถุง ดังแสดงในรูปที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ถุงพลาสติกสุญญากาศแบบอัดอากาศดวยเคร่ืองมือ
ดูดอากาศ 

 
3.บรรจุภัณฑกระเปาถุงพลาสติกใสผสมใยสังเคราะห ตนทุน 
18 บาทตอถุง ดังแสดงในรูปที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 บรรจุภัณฑกระเปาถุงพลาสติกใสผสมใยสังเคราะห 
 

5. ผลการวิจัย  

 การประเมินความพึงพอใจท้ัง 3 ดานใหผลลัพธ 
แบงออกเปนกลุมดังน้ี 

กลุมที่ 1 ผูเช่ียวชาญทางดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
จํานวน 3 ทานให คะแนนกับถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศ
ดวยมือเปนอันดับสูงสุด ถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เคร่ืองมือเปนอันดับถัดมา และกระเปาพลาสติกใสผสมใย
สังเคราะหเปนอันดับสุดทาย 
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กลุมที่ 2 สมาชิกวิสาหกิจชุมชนฯ ผูประกอบการ และ
ผูบริโภค จํานวน 30 คน ใหคะแนนกับกระเปาพลาสติกผสม
ใยสังเคราะหสูงที่สุด ถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ
เปนอันดับถัดมา และถุงสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เคร่ืองมือเปนอันดับสุดทาย 

 

ตารางที่1 ถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวยมือ 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 80 80 93 

กลุมที่ 2 80 80 83 

ตารางที่ 2 ถุงพลาสติกสูญญากาศแบบอัดอากาศดวย
เคร่ืองมือดูดอากาศ 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 80 80 90 

กลุมที่ 2 80 80 80 

ตารางที่3 กระเปาถุงพลาสติกผสมใยสังเคราะห 

กลุมผูประเมิน ดานที่1 
อัตลักษณ 

ดานที่ 2 
รูปแบบและ
ความสวยงาน 

ดานที่ 3 
ประโยชนใช

สอย 

กลุมที่ 1 73 77 80 

กลุมที่ 2 80 80 97 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 ผูทําการทดสอบใหผลการทดสอบท่ีตางกันคือ 
ผูประกอบการมีความเห็นวากระเปาพลาสติกผสมใย
สังเคราะหสามารถบรรจุไดโดยงายกวาและสามารถทําได
ดวยตนเอง และตนทุนราคาถูก แตผูเช่ียวชาญมีความเห็นใน
ประเด็นพ้ืนท่ีของการจัดเก็บและนวัตกรรมการใช ถุ ง
สุญญากาศ 

7. สรุป  

 บรรจุภัณฑที่ เหมาะสมกับผาหมสําลี  คือถุง
สูญญากาศแบบอัดสูญญากาศดวยมือ ซึ่งใหคะแนนความพึง
พอใจสูงสุดท้ัง 3 ดาน ในมุมมองของผู เ ช่ียวชาญ ซึ่งมี
ประสิทธิภาพดีในการเก็บรักษา ราคาปานกลางเหมาะสม 
แตสําหรับมุมมองของผูประกอบการและลูกคาบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมกับผาหมสําลี  คือกระเปาพลาสติกผสมใย
สังเคราะห และมีราคาท่ีถูกที่สุด 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยคร้ังน้ีได รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง 
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เ ทค โน โ ล ยี และน วัตกรรม ไปพัฒนา และยก ร ะ ดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’ 61) 
 ขอขอบพระคุณ คุณจันตา ราชคมณ เจาของ
กิจการวิสาหกิจชุมชนผาหมสันไมฮามต.แมเย็น อ.พาน จ.
เชียงราย เปนอยางสูง ที่ใหความอนุเคราะหถายทอดความรู
และประสบการณ ตลอดระยะเวลาการลงพ้ืนที่เพ่ือเปน
ขอมูลในการวิจัยและสรางช้ินงาน 

 อน่ึงคุณงามความดีที่ผูจัดทําพึงมี ขอมอบแดบิดา 
มารดา ครู-อาจารยและผูมรีะคุณทุกทาน 
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บทคัดยอ  
 ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนของไทยยังขาดความรูความเขาใจในดานการเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับชองทาง
การตลาดและการออกแบบบรรจุภัณฑที่มีอัตลักษณของทองถ่ินน้ันๆเพ่ือจําหนายเปนของฝากแกนักทองเท่ียว การศึกษาวิจัยใน
คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาแนวทางการวางตําแหนงผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของกลุมผูบริโภค และสรางเปนแมแบบใหกลุมไดนําไปประยุกตใช  
 ผลจากการศึกษาพบวา ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งและกลวยฉาบภายใตช่ือตราสินคาแมละออ มุงเนนกลุมเปาหมายหลักที่
ซื้อเปนของฝากประจําทองถ่ิน ตลาดกลุมลูกคาแบบเฉพาะเจาะจง (Niche Market) จึงไดนําเอาจุดเดนของอัตลักษณ (Identity) 

สถาปตยกรรมสถานท่ีทองเที่ยวมาปรับใช คือ“ประตูดานพรมแดนแมสอด - เมียวดี” ที่ ต้ังอยูบนยอดเขาติดชายแดนและ
กําหนดอัตลักษณโทนสี คือ สีเหลืองจําปา โดยทําการจัดวางกราฟก 2 รูปแบบ เมื่อประเมินผลการออกแบบจากกลุมผูเช่ียวชาญ
ดาน       บรรจุภัณฑและผูประกอบการ พบวาท้ัง 2 กลุมใหคะแนนผลประเมินกราฟกรูปแบบท่ี 2 มากกวารูปแบบท่ี1 ผูวิจัยจึง
นํามาปรับใชใหเกิดเปนธีม (Theme) เดียวกัน  
 ดานวัสดุและโครงสรางพบวา บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (Individual Package) ควรเลือกใชวัสดุที่สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษาและสะดวกในการใชงานอีกท้ังสัมพันธกับระดับ Position ทางการตลาด ฉะน้ัน ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งและกลวยฉาบกรอบ 
ผูประกอบการสามารถเลือกใชประเภทถุงพลาสติกซึ่งข้ึนอยูกับอายุการเก็บที่ตองการ ดังน้ี ลามิเนทประเภทที่1 ชนิดใส มีอายุการ
เก็บ 3-6 เดือน ลามิเนทประเภทท่ี2 ถุงทึบที่มีอลูมิเนียมช้ันกลาง มีอายุการเก็บ 6-12 เดือน ลามิเนทประเภทที่3 ชนิดทึบที่มี
อลูมิเนียมฟอยล (Aluminium foil) มีอายุการเก็บ 12-18 เดือน สามารถพิมพบนถุงโดยตรงหรือการพิมพบนสติกเกอร สวน
ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งน้ันจัดรวมหนวยในบรรจุภัณฑช้ันใน ( Inner Package) ทั้งหมด 10 ช้ิน นํ้าหนักสุทธิ 250 กรัม มีลักษณะ
เปนกลองพับได (Folding Carton) รูปทรงจั่ว (Gable-Top) ใชกระดาษดูเพล็กซชนิดเคลือบ (Coated Duplex Board) อีกทั้ง
ควรออกแบบกลองใหมีการทิ้งรองรอยการเปดคร้ังแรก (Tamper Evidence) สวนดานถุง Shopping bag ใชกระดาษอารตการด   
160 – 190 แกรม  
คําสําคัญ: กลวยแปรรูป, บรรจุภัณฑ, กลุมสตรีบานแมกื้ดหลวง  
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Abstract  
Thai entrepreneurs are lack of knowledge and understanding on the use of packaging materials to 

suite for marketing and packaging design with local identities to distribute as souvenirs to tourists. This 

research aims to study product placement and packaging. To design and develop packaging to meet the 

needs of consumers. And to create an archetype for the group of entrepreneurs to apply.  

The results of the study found that baked banana with honey and sweet banana crisps, under the 

brand: Mae La-or, focus on the main target who buy local souvenirs (Niche Market). The researchers therefore 

took the prominence of local identity i.e. the architectural tourism attraction. The “Mae Sod – Myawadee 

border gate” is located at the top of the mountain at the border. The identity colour scheme is yellow 

Champa (Thai flower). There are 2 forms of graphic designs. The evaluating result of the designs from 2 groups 

of the experts of packaging and entrepreneurs found that both groups figured the 2nd graphic design more 

than the 1st graphic design. The researchers had adapted them to be the same theme.  

In terms of material and structure, the Individual Package should use materials that can extend the 

shelf life and ease of use, as well as the market position. Therefore, the entrepreneur is able to choose 

plastic bags that depends on the desired shelf life for baked banana with honey and sweet banana crisps as 

follows: Laminate Type 1 – transparent bags for 3 to 6 months shelf life, Laminate Type 2 – solid bags with 

aluminium in middle layer for 6 to 12 shelf life and Laminate Type 3 – solid bags with aluminium foil for 12 

to 18 months shelf life. The graphic can be printed directly on the bag or printed on a sticker. The baked 

banana with honey is divided into 10 inner packages. Net weight is 250 grams in the folding carton with gable 

top. The package is made of Coated Duplex Board and is designed to leave the trace after the first opening 

(Tamper Evidence). The shopping bag is made of coated paper, 160 – 190 grams.  
Keywords: processed banana, packaging, woman’s group of Baan Mae Kued Luang 

  
 
1. บทนํา 
กลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวงเร่ิมตนจากการ
รวมกลุมสตรีภายในชุมชน ที่ใชเวลาวางจากการประกอบ
อาชีพหลักมาทําอาชีพเสริม โดยนํากลวยนํ้าวาพันธุมะลิออง
ซึ่ งเปน วัตถุดิบที่ ปลูกภายใน ชุมชนมาแปรรูปไดอยาง
หลากหลาย เชน กลวยอบนํ้าผึ้ง กลวยสุกทอด กลวยกรอบ
แกว กลวยฉาบเค็มและกลวยฉาบหวาน  เปนตน  เพ่ือ
เสริมสรางรายได ใหแกครอบครัวและชุมชน  ตอมาจึง
จําหนายในตลาดทองถ่ินและภายในจังหวัดภายใตแบรนด 
“แมละออ” ปจจุบันผลิตภัณฑกลวยแปรรูปหลายแบรนด
เร่ิมมีการแขงขันที่สูงข้ึน และตองหาชองทางการจัดจําหนาย

ให ตรงตามความตองการของตลาดที่ เปลี่ ยนแปลงอยู
ตลอดเวลา รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่มีไลฟสไตล
แตกตางไปจากในอดีต โดยผูบริโภคยุคปจจุบันมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจซ้ือมักคํานึงถึงความโดดเดนสวยงามพรอมกับ
ประโยชนหนาท่ีใชสอย ความสะดวกสบาย เพ่ือเปนการเพ่ิม
ชองทางการจัดจําหนาย การเพ่ิมกลุมผูบริโภคเปาหมายที่
แตกตางไปจากเดิม จึงเปนอีกแนวทางหน่ึงที่ทําใหยอดการ
จัดจําหนายสินคาเพ่ิมข้ึน เชนการจําหนายเพ่ือเปนของขวัญ
และของฝาก ดังน้ันเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานจึง
เกิดแนวคิดเลือกจากผลิตภัณฑของทางกลุมท่ีมียอดขายดี 
คือ กลวยอบนํ้าผึ้งและกลวยสุกทอด มาปรับปรุงพัฒนา
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บรรจุภัณฑเพ่ือใหมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ สามารถ
คุมครองปกปองและชวยเสริมตําแหนงของผลิตภัณฑ 
(Product Positioning) ใหแข็งแกรงข้ึน ซึ่งจะเปนตัวชวยให
สอดคลองกับรสนิยมตลาดกลุมเปาหมายไดเปนอยางดีและ
กราฟกที่สื่อถึงเอกลักษณของผลิตภัณฑ ตลอดจนสอดคลอง
กับขอกฎหมายบนฉลากบรรจุภัณฑประเภทอาหาร ซึ่งตองมี
ขอความท่ีสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยากําหนดไว 
ดวยเหตุน้ี การวิจัยน้ีจึงมุ งเนนการศึกษาและวิเคราะห
ผูบริโภค จุดแข็งจุดออนของผลิตภัณฑ วัสดุที่เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  เพ่ือนําขอมูลที่ ไดมาใช เปนแนวทางการวาง
ตําแหนงบรรจุภัณฑ (Packaging Positioning) ตลอดจน
นําไปสูกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุม
สตรีบานแมกื้ดหลวงที่คํานึงทั้งทางดานวัสดุที่ใชผลิตบรรจุ
ภัณฑและรูปแบบ ซึ่งบรรจุภัณฑเปนสวนหน่ึงของ “ตนทุน” 
ถื อ ว า เป น ก ารอ อกแบ บบ รรจุ ภั ณ ฑ ที่ ค วบ คู ไป กั บ
ความสัมพันธระหวางบรรจุภัณฑกับราคา เพ่ือใหเกิดความ
เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพดานการแขงขันทางการตลาดอยาง
ย่ังยืนตอไป 

 

2. วัตถุประสงค  
         2.1 ศึกษาแนวทางการวางตําแหนงผลิตภัณฑ

และบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวง 

2.2 ศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
กลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวงใหมีความสอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูบริโภค 

2.3 ออกแบบบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบาน
แมกื้ดหลวงเพ่ือสรางเปนแมแบบใหกลุมไดนําไปประยุกตใช 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
  ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “การวิจัยและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวง” โดยใชบรรจุ
ภัณฑเปนเคร่ืองมือทางการตลาด เพ่ือชวยเพ่ิมจุดเดนใหกับ

ผลิตภัณฑกลวยแปรรูปใหมีอัตลักษณผานการเลาเร่ืองราว
บนบรรจุภัณฑซึ่งเปนท่ีมาของการจดจําแบรนด(Brand)และ
สรางความประทับใจแกผูบริโภค  โดยใชหลักกลยุทธทาง
การตลาดเพ่ือการบรรจุภัณฑ  ผู วิจัยจึงไดศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก 

 3.1 แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ 

 DuPuis and Silva (2 0 0 8 : 86 อ า ง ถึ ง ใน  ป ฐ วี           
ศรีโสภา, 2553: 14) ไดกลาวถึง การสื่อสารอัตลักษณลงบน
สินคา ที่นิยมใชวิธีสื่อสารผาน ภาพ ขอความโฆษณา ตรา
สัญลักษณ  และสี ในงานออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือสื่อถึง
ตัวตน จุดขายที่แตกตางของสินคา และการเนนยํ้าเหตุผลใน
การเลือกซื้อสินคาดวยตราสินคา การแสดงตราสินคายอย 
หรือสิ่งพิเศษในสินคา และการนําเสนอจุดขาย  

 3.2 แนวคิดเก่ียวกับการวางตําแหนงผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑ  

 Ries and Trout (2515 อางถึงใน วรรณิสา สืบคา, 
2557: 6) กลาวไววา การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Product 

Positioning) เปนการคนหาพัฒนาและสื่อสารถึงความ
แตกตางของผลิตภัณฑไปยังกลุมเปาหมายใหมีการรับรูวา
ผลิตภัณฑน้ันเหนือกวาหรือแตกตางจากคูแขง ตลอดจนเปน
การกําหนดขอบเขตของเอกลักษณที่โดดเดน และกําหนด
บุคลิกของผลิตภัณฑใหอยูในสมอง ความคิด จิตใจของลูกคา 
ทําอยางไรผลิตภัณฑของเราจึงจะครองใจลูกคาได ในอดีต
ผลิตภัณฑมีไมมากผูบริโภคจึงไมมีสิทธ์ิเลือกซ่ึงแตกตางจาก
ปจจุบันที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ผลิตภัณฑที่สามารถ
ครองใจลูกคาได จึงอยูรอดในธุรกิจ (รังสรรค เลิศในสัตย, 
2549 อางถึงใน วรรณิสา สืบคา, 2557: 6) 

 สมพงษ เฟองอารมณ (2550: 283) ไดกลาววา การ
วางตําแหนงบรรจุภัณฑ (Packaging Positioning) หมายถึง 
คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของบรรจุภัณฑที่บงบอกถึงความ
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เปนผลิตภัณฑ น้ัน โดยจะตองแตกตางจากคูแขงเพ่ือให
ผูบริโภคไดเลือกผลิตภัณฑที่เหมาะสมกับเขา ซึ่งตองคํานึง
ดังน้ี กลุม เปาหมายโดยเฉพาะอยางย่ิงดานพฤติกรรม 
ตําแหนงของผลิตภัณฑซึ่งจะทําใหสอดคลองกับการกําหนด
ตําแหนงบรรจุภัณฑ วัสดุและการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ตําแหนงของบรรจุภัณฑของคูแขงโดยนํามาเปรียบเทียบ
ขอดีขอดอยกับตําแหนงของบรรจุภัณฑเรา 

 3. แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ ก ารพั ฒ นาและออกแบ บ       
บรรจุภัณฑ  

 มยุรี ภาคลําเจียก (2556) ไดกลาวถึงการพัฒนาและ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ดังน้ี  

 การพัฒ นาบรรจุภัณ ฑ  เป นการนํ าความ รูท าง
วิทยาศาสตร เทคโลโลยี และศิลปะมาประยุกตใชกับ     
บรรจุภัณฑ เพ่ือใหสามารถทําหนาที่หลักของบรรจุภัณฑ 
(ปองกันความเสียหาย และรักษาคุณภาพของสินคา จาก
แหลงผลิตจนถึงจุดขาย) และทําหนาที่เสริมเชิงการตลาด 
(ใหความสะดวกในการใช มีความสวยงาม และสงเสริมการ
ขาย) ไดอยางสมบูรณ 

 การออกแบบบรรจุภัณฑ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
การออกแบบโครงสรางและการออกแบบกราฟก  

 3.3.1) การออกแบบโครงสราง หมายถึง การกําหนด
แบบของบรรจุภัณฑที่เกี่ยวกับวัสดุ รูปแบบ รูปทรง ขนาด 
สมบัติ วิธีการบรรจุ การเปด และปดใชใหม(ถามี) เปนการ
ออกแบบที่อาศัยความรูทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรม ซึ่ง
มีกระบวนการวิจัยและทดสอบเปนข้ันสอน เพ่ือใหโครงสราง
ของบรรจุภัณฑทําหนาที่หลักไดอยางสมบูรณสามารถแปร
รูปและข้ึนรูปในเชิงอุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และในราคาตนทุนที่เหมาะสม 

 วัสดุบรรจุภัณฑที่ใชตองปองกันการซึมผานของ
ออกซิเจนและความช้ืนไดดี วัสดุที่ปองกันการซึมผานของ
ออกซิเจนปานกลางถึงตํ่ามักนิยมใชกับอาหารที่มีอายุการ
เก็บไมสูง (ดังตารางที่1) 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคา WVTR และคา OTR ระหวาง
ฟลมแกวกับลามิเนตท้ัง 3 ประเภท เพ่ือทําถุงมาตรฐาน 

ฟลมพลาสติกทีท่ําถุง 
คาประมาณ 

WVTR 

(ก./ตร.ม.วัน) 

คาประมาณ OTR 

(ลบ.ซม./ตร.ม.วัน) 

ฟลมแกว (CPP) 7 3000 

ลามิเนตประเภทที่1 

PET 12/MPET 

12/LLDPE 80 

4 70 

ลามิเนตประเภทที่2 

PET 12/MPET 

12/LLDPE 60 

2 4 

ลามิเนตประเภทที่3 

PET 12/AL 9/PA 

15/CPP 70 

0.3 0.3 

 

 (ที่มา: มยุรี ภาคลําเจียก, 2560)   

 3.3.2) การออกแบบกราฟ ก  หมายถึง การสื่ อ
ความหมายดวยการสรางสรรคความคิดการนําองคประกอบ
ของรูปภาพ ลวดลาย สัญลักษณ ตัวอักษร สี และรูปทรง
พิเศษ มาสรางภาพลักษณภายนอกของบรรจุภัณฑ  โดย
อาศัยความรูทางศิลปะ นํามาถายทอดใหเกิดความเขาใจใน
อันที่จะสงผลทางดานจิตวิทยาตอผูอุปโภคบริโภค เพ่ือสงผล
ในการตอบสนองตอ การดึงดูดความสนใจ, การใหมโนภาพ
ถึงสรรพคุณ และประโยชนของผลิตภัณฑอยางชัดเจน, การ
กระตุนใหผูบริโภคเกิดความทรงจําผลิตภัณฑผูผลิตและตรา
สินคา (brand) ของผลิตภัณฑ  เชนเดียวกับการออกแบบ
ศิลปะทองถ่ิน ที่เปนการศึกษาเพ่ือหาสิ่งท่ีสามารถสะทอนถึง
เอกลักษณทองถ่ิน เชน จากคําขวัญ ประจําจังหวัด ประเพณี
ตางๆ โดยนํามาใชสะทอนภาพลักษณของทองถ่ินลงบน
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บรรจุภัณฑสําหรับสงเสริมสินคาที่ผลิตภายในทองถ่ิน เพ่ือ
เสนอแกนักทองเที่ยวใหซื้อกลับไปเปนของฝาก และการใช
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่สื่อความหมายเพ่ือเปนของฝาก 
(ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 
205) 

 3.4 แนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการตลาด  

 กลยุทธการตลาด คือการนําชองทางการจัดจําหนาย
และสภาวะคูแขงขันมาเปนแนวความคิดในการออกแบบให
สนองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไว ดวยเหตุน้ีในแงของนักออกแบบ
บรรจุภัณฑ การออกแบบอาจเขียนเปนสมการออกแบบ 
ดังน้ี 

 (ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 
179) การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ + ภาพพจน 

Design = Words + Symbols + Image ดังรายละเอียดดังน้ี 

 1) มีรูปแบบท่ีสวยงามโดดเดนสะดุดตา 

 2) มีลักษณะเฉพาะของทองถ่ินที่แตกตางจาก
สินคาจากแหลงอื่น 

 3) มีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
สินคาท่ีครบถวนและชัดเจน 

 4) มีเคร่ืองหมายมาตรฐาน และสัญลักษณตางๆ
ระบุไวบนฉลาก 

 ชัย รัตน  อัศวางกูร (2548) ไดกลาวถึง หลักการ
วิเคราะห กระบวนการทางการตลาดบนบรรจุภัณ ฑ 
(Marketing) ที่นักออกแบบสามารถนํามาใชประกอบการ
พิจารณาในการออกแบบน้ัน อาจเลือกใชวิธีการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลการตลาด (3C), กําหนดตลาดกลุมเปาหมาย 
(STP) หรือกําหนดกลยุทธทางการตลาด (4P) 

 

4.วิธีการวิจัย  

ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาอัตลักษณเพ่ือเปนแนวทางใน
การสรางความแตกตางจากทองตลาดและคูแขง 

 ดําเนินการรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของกับอัตลักษณของ
ชุมชนบานแมกื้ดหลวง อัตลักษณในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก แหลงที่มาของวัตถุดิบและทรัพยากร สถานท่ีทองเท่ียว 
ความตองการดานบรรจุภัณฑ ขอมูลท่ีเก่ียวของกับดาน
การตลาดรูปแบบบรรจุภัณฑเดิม และรายละเอียดของบรรจุ
ภัณฑคูแขงในทองถ่ิน เพ่ือวางตําแหนงการขายของสินคา 
(product positioning) และวางตํ าแหน งบ รรจุ ภั ณ ฑ 
(packaging positioning) ให ส น อ งต อ ค วามต อ งก าร
ทางการตลาด เชน จุดเดน-จุดดอยของแบรนด, ระดับทาง
การตลาด, ชองทางการตลาดท่ีจัดจําหนาย, คุณลักษณะ
กลุมเปาหมายผูบริโภคหลักและรอง, จุดเดนของผลิตภัณฑ 
และตนทุนหมุนเวียนหรือทรัพยากร โดยการสัมภาษณจาก
กลุมผูประกอบการ ดวยเคร่ืองมือ คือ แบบสัมภาษณแบบมี
โค รงส รา ง (structured interview) โดยมี เน้ื อหาและ
จุดมุงหมายตรงตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนในการพัฒนาและออกแบบโครงสราง
ของบรรจุภัณฑ 

 2.1 ดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ
ผลิตภัณฑ ไดแก สมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ สาเหตุ
เสื่อมคุณภาพของผลิตภัณฑ  เพ่ือการเลือกใช วัสดุและ
รูปแบบบรรจุภัณฑใหสามารถปองกันการเสื่อมคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ขอมูลดานการขนสงและการจัดจําหนาย เพ่ือให
บรรจุภัณฑสามารถลําเลียงและขนสงจากแหลงผลิตจนถึง
มือผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.2 กําหนดรูปแบบ รูปทรงและมิติบรรจุภัณฑ 
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 2.3 ศึกษาสมบัติวัสดุบรรจุภัณฑและกําหนดวัสดุในแต
ละรูปแบบของบรรจุภัณฑ 

 2.4 เสนอแบบราง (sketch) ใหกับผูประกอบการและ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือเลือกโครงสรางบรรจุภัณฑ 

 2.5 นําแบบรางที่เลือกมาจัดทํา drawing ที่ระบุมิติที่
สําคัญ 

 2 .6  พั ฒ น า แ บ บ ร า งด ว ย โป รแ ก รม  Adobe 

Illustrator,  Adobe Photoshop แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม 
SketchUp  

 2.7 จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบดานโครงสรางโดยใช
วัสดุที่กําหนดตามแบบราง 

 2.8  ประเมิน ในด านราค าของบรรจุภัณ ฑ แล ะ
ความสามารถในการผลิตของผูประกอบการ 

ข้ันตอนท่ี 3 ข้ันตอนในการพัฒนาและออกแบบกราฟกของ
บรรจุภัณฑ 

 3.1 ดําเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของและเลือกใช
เคร่ืองมือทางการตลาดอยางงายคือ 3C ไดแก Company 

เราคือใคร? คนหาโอกาส จุดแข็งหรือขอดอยเพ่ือนํามาใชใน
การเสริมความไดเปรียบ , Costomer ใครคือลูกคาเรา? 
พฤติกรรมการบริโภค  รสนิยมเพ่ือออกแบบให โดนใจ
กลุมเปาหมาย และCompetitor คูแขงของเราคือใคร? 
พิจารณาจุดเดนจุดดอยของแตละรายคูแขง โทนสีที่ใชคือสี
เหลืองของนํ้าผึ้งและสีเขียวเหลืองของกลวย ไดนํามาจาก 
อัตลักษณของผลิตภัณฑ และยังเปนการสื่ออารมณของสีซึ่ง
สงผลตอมุมมองและพฤติกรรมของมนุษย จึงใชโทนสีรอน
รวมถึงสีตรงขามอยางสี เขียว ที่ ใหความรูสึกมีรสชาติ มี
ชีวิตชีวา สนุกร่ืนเริง และกลุมสีน้ียังดูโดดเดนสะดุดตาชวน
ใหลิ้มลอง (ชัยรัตน, 2548) 

 3.2 ศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑคูแขงหรือ
สินคาจากชุมชนอ่ืนในจังหวัดตาก เพ่ือสรางอัตลักษณที่
แตกตางดวยการเลือกใชโทนสีและกราฟกบรรจุภัณฑ 

 3.3 เสนอแบบราง (sketch) ใหกับผูประกอบการและ
ผูเช่ียวชาญเพ่ือเลือกกราฟกบรรจุภัณฑ 

 3 .4  พั ฒ น า แ บ บ ร า งด ว ย โ ป ร แ ก รม  Adobe 

Illustrator,  Adobe Photoshop แ ล ะ โ ป ร แ ก ร ม 
SketchUp 

 3.5 จัดทําบรรจุภัณฑตนแบบเพ่ือนําไปประเมินและ
เลือกตนแบบกราฟก 

ข้ันตอนที่ 4 การวิเคราะหและเลือกตนแบบบรรจุภัณฑ 

 ใชวิธีการวิเคราะหและเลือกตนแบบบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมเพ่ือสรางเปนตนแบบใหกลุมผูประกอบการได
นําไปประยุกตใช โดยรูปแบบการวิจัยสนทนากลุม (focus 

group discussion) และในสวนดานการออกแบบกราฟก
บรรจุภัณฑไดใชแบบสอบถามเพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะห
สรุปผล โดยนําแบบบรรจุภัณฑที่มีกราฟกท้ัง 2 รูปแบบ 
สวนดานการเลือกใชวัสดุโครงสรางบรรจุภัณฑในแตละ
รูปแบบไดเปรียบเทียบขอดีขอเสียหรือขอจํากัดของวัสดุ
บรรจุภัณฑแตละประเภท โดยอางอิงทฤษฎีจากคูมือบรรจุ
ภัณฑมาตรฐานสําหรับผูประกอบการอาหาร SME (มยุรี 
ภาคลําเจียก, 2560) ซึ่งข้ึนอยูกับราคาขาย ลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑ อายุการเก็บของผลิตภัณฑ วิธีการบรรจุ 
ตลาดเปาหมาย ชองทางการจัดจําหนาย และการสอบถาม
จากผู เช่ียวชาญดานการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ 
ประกอบดวยอาจารยนักวิชาการ และตัวแทนผูนํากลุมสตรี
บานแมกื้ดหลวง จํานวนท้ังหมด 8 ทาน จากน้ันนําขอมูลที่
รวบรวมไดจากการสนทนาและแบบสอบถามมาสรุปผลโดย
ใชสถิติวิเคราะห แลวนํามาเรียบเรียงและนําเสนอในรูปแบบ
การบรรยาย 

139



 

 

5. ผลการวิจัย  

 1. ผลจากการศึกษาแนวทางการวางตําแหน ง
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบาน  แมกื้
ดหลวง พบวา ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งและกลวยฉาบ
ภายใตช่ือตราสินคาแมละออ มุงเนนกลุมเปาหมายหลักที่ซื้อ
เปนของฝากเม่ือมาเที่ยวในทองถ่ินอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก เชน นักทองเท่ียวที่มาในลักษณะครอบครัว รองลงมา
เปนกลุมนักเรียนนักศึกษาที่เปนวัยรุนที่ชอบรับประทานของ
วางขนมขบเคี้ยว ในดานตําแหนงของผลิตภัณฑ ได นํา
ผลิตภัณฑคู เทียบแบรนด  “ปยะรส” อําเภอแมระมาด 
จังหวัดตาก มาเปรียบเทียบขอดีขอดอยของผลิตภัณฑและ
บ รรจุ ภั ณ ฑ  ระ ดั บ ท า งก ารตล าด ซ่ึ ง เดิ ม ท า งก ลุ ม
ผูประกอบการมุงเนน ตลาดลูกคาทั่วไป (Mass Market) มี
รูปแบบและมาตรฐานเดียวจะไมเปนที่จดจําของลูกคาและ
ขาดอัตลักษณโดยเฉพาะโทนสีและกราฟกบรรจุภัณฑที่ไมมี
ความแตกตางจากทองตลาดทั่วไป จึงควรสรางตลาดกลุม
ลูกคาเฉพาะเจาะจง (Niche Market) โดยมีการปรับเปลี่ยน
ตามสภาพสังคม อยางกลุมรสนิยมช่ืนชอบสินคาท่ีเกี่ยวของ
กับคารแรกเตอร ตัวการ ตูน  ซึ่ งเนนการออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองลูกคาเฉพาะกลุมไดตรงกลุมเปาหมายอยาง
นักทองเท่ียวที่ซื้อเปนของฝาก ฉะน้ันวัสดุและการออกแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑตองเหมาะสมกับตําแหนงทางการ
ตลาดซ่ึงเนนการยืดอายุการเก็บรักษา     

 ดังน้ันการศึกษาแนวทางการวางตําแหนงผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑจึงตองกําหนดขอบเขตของเอกลักษณที่โดด
เดน และกําหนดบุคลิกของผลิตภัณฑให เหนือกวาหรือ
แตกตางจากคูแขง (วรรณิสา สืบคา, 2557: 6) สื่อสารไปยัง
กลุมเปาหมายผานอารมณและความรูสึกของโทนสีที่เปนอัต
ลักษณในการออกแบบและเลือกใชวัสดุโครงสรางบรรจุ

ภัณฑที่สามารถยืดอายุการเก็บรักษาใหเหมาะสมกับชองทาง
การจําหนาย 

 2. ผลจากการศึกษาแนวทางการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภัณฑกลวยแปรรูปกลุมสตรีบานแมกื้ดหลวงเพ่ือให
สอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภค 

 2.1 การประเมินโครงสรางและการเลือกใช วัส ดุ    
บรรจุภัณฑ  ผลิตภัณฑกลวยแปรรูปจากกลุมสตรีบาน     
แมกื้ดหลวง ไดแก กลวยอบนํ้าผึ้งและกลวยฉาบเดิมใช 
บรรจุภัณฑที่ไมเหมาะสม ทําใหผลิตภัณฑมีอายุการเก็บสั้น 
ดังน้ันจึงจําเปนตองปรับปรุงเพ่ือใหสามารถยกระดับของ
สินคาและสามารถแขงขันไดในยุคการคาที่มีการแขงขันสูง 
ซึ่งผูวิจัยไดยึดหลักการประเมินโครงสรางและการเลือกใช
วัสดุบรรจุภัณฑ  โดยอางอิงทฤษฎีจากคูมือบรรจุภัณฑ
มาตรฐานสําหรับผูประกอบการอาหาร SME (มยุรี ภาค
ลําเจียก, 2560) ดังน้ี 

 2.1.1 ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง ทางกลุมไดใช
กลวยนํ้าวาพันธุมะลิอองที่ปลูกเองในทองถ่ินมาแปรรูป ดวย
แหลงปลูกที่อุดมสมบูรณจึงสงผลใหผลิตภัณฑแมละออมี
ความแตกตางจากคูแขง กลวยอบนํ้าผึ้งจะมีความเหนียวนุม 
แตดวยลักษณะการเสื่อมสภาพของกลวยอบนํ้าผึ้งเมื่อเก็บ
รักษาไวระยะเวลาหน่ึง คือการเกิดเช้ือรา ดังน้ันความ
ตองการทางบรรจุของผลิตภัณฑชนิดน้ีคือการบรรจุใน
สภาวะไรอากาศและปองกันการซึมผานความช้ืนไดดี  

 - บรรจุภัณฑ เฉพาะหน วย  (Individual Package) 
ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง เดิมทางกลุมผูประกอบการเนน
กลุมลูกคาท่ัวไป (Mass Market) โดยมีบรรจุภัณฑเฉพาะ
หนวย ทั้งหมด 10 ช้ิน ซึ่งถุงทําจากพลาสติก PP ชนิดใส ปด
ผนึกดวยความรอน ซึ่งทั้งหมดบรรจุในกลองรวมหนวย
(Inner Package) นํ้าหนักสุทธิ 250 กรัม พลาสติกแตละ
ชนิดมีสมบัติและการใชงานแตกตางกันไป เน่ืองจากถุงที่ทํา
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มาจากพลาสติกช้ันเดียวไมสามารถใหสมบัติที่ตองการได
อยางครบถวน คือไมสามารถปองกันความช้ืนและการซึม
ผานของกาซออกซิเจนไดดีพอ ดังน้ันบรรจุภัณฑเฉพาะ
หนวย (Individual Package) จึงสงผลใหกลวยอบนํ้าผึ้งมี
อายุการเก็บไดไมเกิน 10 วัน ฉะน้ันจึงเหมาะกับการจัด
จําหนายในกลุมตลาดเดิมหรือขายหมดภายในระยะอันสั้น 
บรรจุภัณฑที่ตองการยืดอายุผลิตภัณฑควรมีการนําพลาสติก
ตางชนิดกันมาประกบเขาดวยกัน หรือใชพลาสติกประกบกับ
วัส ดุอื่ น  อยางแผนเปลวอลูมิ เนียม  (Aluminium Foil) 
กลายเปนฟล มพลาส ติกหลาย ช้ัน  เรียกวา  ลามิ เนต 
(Laminate) ใชทํ า ถุงที่ ส ามารถให สมบั ติต างๆ เพ่ิ ม ข้ึน
มากกวาฟลมพลาสติกช้ันเดียว อีกทั้งยังเหมาะแกการ
จํ าหน ายตล าดลูกค า เฉพาะ เจ าะจง (Niche Market) 
นักทองเที่ยวที่ซื้อเปนของฝาก จากการศึกษาความตองการ
ทางการบรรจุของกลวยอบนํ้าผึ้ง มีแนวทางการเลือกใชวัสดุ
บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย 3 แนวทางคือ แนวทางที่1 ถุงลามิ
เนตประเภทท่ี1 ถุงใส  สามารถปองกันไอนํ้าและกาซ
ออกซิเจนไดดีปานกลาง มีอายุการเก็บนานพอควรประมาณ 
3-6 เดือน ผลิตจากฟลมพลาสติกใสประกบ 2 ช้ัน ใชวิธี
พิมพฉลากบนสติกเกอรติด ลงบนถุง แนวทางท่ี2 ถุงลา
มิเนทประเภทที่2 ชนิดทึบ สามารถปองกันไอนํ้าและกาซ
ออกซิเจนไดดีมาก ผลิตจากฟลมพลาสติกใสประกบ 3 ช้ัน 
ฟลมช้ันนอกและช้ันในเปนฟลมพลาสติกใส สวนช้ันกลาง
เปนฟลม PET ที่เคลือบดวยไอของอลูมิเนียม มีอายุการเก็บ
นานมากประมาณ  6-12 เดือน แนวทางที่3 ถุงลามิเนท
ประเภทที่3 ชนิดทึบ  สามารถปองกัน ไอ นํ้าและกาซ
ออกซิเจนไดดีมากๆ และสามารถทนตอสภาวะการฆาเช้ือ
ดวยความรอนผลิตจากฟลมพลาสติกและ Aluminium foil 

ประกบ 5 ช้ัน ทุกช้ันเปนฟลมพลาสติกใส ยกเวนช้ันท่ี2 ซึ่ง
คือ Aluminium foil ที่มีความทึบ มีอายุการเก็บนานมาก
ประมาณ 12-18 เดือน ซึ่งทางเลือกที่2-3 สามารถพิมพบน
ถุงโดยตรงหรือการพิมพบนสติกเกอร 

 

รูปที่1 ลักษณะบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยผลิตภัณฑกลวยอบ
นํ้าผึ้ง 

(A ภาพรางที่ไดจากการรางแบบจากแนวความคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยกลวยอบนํ้าผึ้ง) 

 

รูปที่2 ลักษณะบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยผลิตภัณฑกลวยอบ
นํ้าผึ้ง 

(B ภาพบรรจุภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งท่ีผานการออกแบบ  
ทําจากวัสดุฟลมพลาสติกและ Aluminium foil) 
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- บรรจุภัณฑชั้นใน (Inner Package) ผลิตภัณฑกลวยอบ
นํ้าผึ้ง ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งจัดรวมหนวยในบรรจุภัณฑ
ช้ันใน ทั้งหมด 10 ช้ิน นํ้าหนักสุทธิ 250 กรัม มีลักษณะเปน
กลองพับได (Folding Carton) รูปทรงจั่ว (Gable-Top) ซึ่ง
หนาท่ีหลักคือปองกันรักษาผลิตภัณฑจากแรง
กระทบกระเทือนและอํานวยความสะดวกแกการจําหนาย 
ผูวิจัยไดแนะนําชนิดกระดาษแข็งที่นิยมใชทํากลองบรรจุ
อาหารที่มีความเหมาะสม คือ กระดาษดูเพล็กซชนิดเคลือบ 
(Coated Duplex Board) ซึ่งเปนกระดาษที่ช้ันบนเปนเย่ือ
กระดาษท่ีฟอกขาว ช้ันลางลงมาเปนเย่ือเศษกระดาษ ผิวบน
เปนสีขาวและมีผิวลางเปนสีเทาหรือสีนํ้าตาลออน (กระดาษ
ขาวเทา) ควรเลือกชนิดเคลือบที่ผิวบนเพ่ือใหมีผิวเรียบและ
เหมาะกับการพิมพ อีกท้ังควรออกแบบกลองใหมีการทิ้ง
รองรอยการเปดคร้ังแรก (Tamper Evidence) 

 

รูปที่3 ลักษณะบรรจุภัณฑช้ันในผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง 

(A ภาพรางที่ไดจากการรางแบบจากแนวความคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑช้ันในกลวยอบนํ้าผึ้ง) 

 

 

รูปที่4 ลักษณะบรรจุภัณฑช้ันในผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง 
ดานหนา 

(B ภาพบรรจุภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งท่ีผานการออกแบบ  
ทําจากวัสดุกระดาษดูเพล็กซชนิดเคลือบ ดานหนา) 

 

C 

รูปที่5 ลักษณะบรรจุภัณฑช้ันใน  

ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง ดานหลัง 

(C ภาพบรรจุภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้งท่ีผานการออกแบบ  
ทําจากวัสดุกระดาษดูเพล็กซชนิดเคลือบ ดานหลัง)  
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2.1.2 ผลิตภัณฑกลวยฉาบกรอบ ตราแมละออมีลักษณะ
เปนแผนบางและกรอบ จัดเปนอาหารขบเคี้ยวที่มีความ
เปราะ แตกหักงาย และมีไขมันสูง ดังน้ันบรรรจุภัณฑที่
ใกลชิดผลิตภัณฑมากที่สุดจึงตองปองกันการแตกหักของ
สินคาไดดี และปองกันการซึมผานของอากาศได ดี เพ่ือ
ปองกันการเหม็นหืนของผลิตภัณฑ  

 - บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย ผลิตภัณฑกลวยฉาบ
กรอบ นํ้าหนักสุทธิ 200 กรัม ดวยผลิตภัณฑมีลักษณะเปน
แผนกรอบหากเกิดการกดทับในระหวางการขนสงอาจทําให
สูญเสียรูปทรงซ่ึงไมนารับประทาน ฉะน้ันถุงฟลมที่ใชตอง
สามารถปองกันการแตกหักของผลิตภัณฑรวมถึงปองกันไอ
นํ้าและกาซออกซิเจนเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาตามความ
ตองการ จากการศึกษาความตองการทางการบรรจุของ
กลวยฉาบกรอบ มีแนวทางการเลือกใชวัสดุบรรจุเฉพาะ
หนวย 2 แนวทางคือ  แนวทางที่1 เหมาะสําหรับการ
จําหนายในชวงระยะเวลาที่สั้น สามารถใชถุงฟลมพลาสติก
ช้ั น เดี ย ว  CPP (Cast Polypropylene Films) ใส  ห รือ 
“ฟลมแกว” ปดผนึกดวยความรอน พิมพฉลากบนสติกเก
อรติดลงบนถุง ราคาถูก หาซื้อไดงาย แตมีขอจํากัดในดาน
การปองกันไอนํ้าและกาซออกซิเจนตํ่าจึงเนนการเก็บรักษา
ผลิตภัณฑในระยะสั้น และแนวทางที่2 เนนการจัดเก็บที่นาน
ข้ึนโดยใชถุงที่เปนวัสดุลามิเนทท่ีสามารถมีอายุการเก็บได
นานต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป เชน ถุงลามิเนตประเภทที่1 ข้ึน
รูปแบบ standing pouch มีสมบัติคือสามารถเก็บรักษาไดนาน
พอควร 3-6 เดือน ใชวิธีพิมพฉลากบนสติกเกอร ถุงลามิเนท
ประเภทท่ี2 ข้ึนรูปแบบ standing pouch ซึ่งสามารถพิมพบน
ถุงโดยตรงหรือพิมพบนสติกเกอรเชนเดียวกับถุงลามิเนท
ประเภทที่3 สวนถุงลามิเนทประเภทที่2 มีสมบัติการเก็บ
รักษาไดนานประมาณ 6-12 เดือน และถุงลามิเนทประเภท
ที่3 เก็บรักษาไดนานประมาณ 12-18 เดือน  
 

  
A 

รูปที่6 ภาพรางบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยผลิตภัณฑกลวยฉาบ
กรอบ 

(A ภาพรางท่ีไดจากการรางแบบจากแนวความคิดการ
ออกแบบบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยผลิตภัณฑกลวยฉาบกรอบ) 

 

B 

รูปที่7 ลักษณะบรรจุภัณฑเฉพาะหนวย 

ผลิตภัณฑกลวยฉาบกรอบ 
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 (B ภาพบรรจุภัณฑกลวยฉาบกรอบที่ผานการออกแบบ  
ทําจากวัสดุฟลมพลาสติกและ Aluminium foil) 

  

                  A                                 B 

รูปที่8 ลักษณะถุง Shopping bag 

(A และ B ภาพรางที่ไดจากการรางแบบจากแนวความคิด
การออกแบบถุง Shopping bag) 

 

 2.2 การพัฒนาและออกแบบกราฟกของบรรจุภัณฑ 

  2.2.1 ที่ มาการสรางอัตลั กษณ ของกราฟ ก    
บรรจุภัณฑทั้งหมด 

     จากการศึกษาความเปนตัวตนของผลิตภัณฑ โดย
คนหาจากเอกลักษณของทองถ่ิน อ.แมสอด จ.ตาก ซึ่งเปน 
อัตลักษณ  ( Identity) ที่มีอ ยูแลวตามธรรมชาติ แหลง
ภูมิศาสตร สถาปตยกรรม มาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบกลองพับได (Folding Carton) รูปทรงจั่ว (Gable-

Top) ซึ่งกราฟกบรรจุภัณฑไดนําเอกลักษณของสถานที่
ทองเที่ยว อ.แมสอด จากผลการศึกษาวิจัย คือ รูปแบบ
สถาปตยกรรม “ประตูดานพรมแดนแมสอด – เมียวดี” อีก
ทั้งบงบอกถึงภูมิศาสตรที่ต้ังอยูบนยอดเขาเปรียบเสมือนขุม
ทองการคาของชาวแมสอดท่ีเปนประตูสูเมือง “นครแม
สอด” ซึ่งเปนอําเภอเล็กๆที่อยูติดชายแดน และเปยมไปดวย
เสนหทั้งแหลงทองเที่ยวและเมืองเศรษฐกิจท่ีมีการคาขาย
ขามชายแดนระหวางแมสอดกับพมา (ศศิธร, 2561) กําหนด         
อัตลักษณสี คือ สีเหลืองจําปา (Champa) รหัสสี T3060 คา
สี CMYK คือ C 5 M 40 Y 100 K 0 อางอิงจาก Thai Tone 

Color (ดร.ไพโรจน พิทยเมธี อาจารยประจําภาควิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 

รูปที่9 อัตลักษณของกราฟกบรรจุภัณฑเฉพาะหนวย 
ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง 

 2.2.2 การจัดองคประกอบของกราฟกกลวยอบ
นํ้าผึ้ง  

 จากการศึกษาและรวบรวมขอมูลที่ เก่ียวของกับ
กฎหมายฉลากบนบรรจุภัณฑอาหาร โดยนํามาจัดวาง
องคประกอบกราฟก ซึ่งประกอบไปดวย ตราสินคา(Brand 

Name), ช่ือผลิตภัณฑ(Product Name), จุดขาย ขอความ
ป ระชาสั ม พั น ธ   รายละ เอี ยด สิ น ค า , ขน าดบ รรจุ , 
เคร่ืองหมายรับรองคุณภาพ, ผูผลิต, วันผลิต/วันหมดอายุ 
หรือควรบริโภคกอน    

 การจัดวางกราฟกบนบรรจุภัณฑมีรูปแบบการจัด
องคประกอบ 2 รูปแบบ โดยการนําทฤษฎีกระบวนการทาง
ตลาดบนบรรจุภัณฑมาใชประกอบในการออกแบบ  
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รูปที่10 การจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑเฉพาะหนวย 

ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง รูปแบบท่ี1                  
 

 

รูปที่11 การจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑเฉพาะหนวย 
ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง รูปแบบท่ี2                  

 

 การประเมินความคิดเห็นตอกราฟกของบรรจุภัณฑ 

 ผลการประเมินที่มีตอการจัดองคประกอบกราฟก
บรรจุภัณฑรูปแบบที่1 พบวา ผูเช่ียวชาญไดใหคะแนน ดาน
ความเขาใจงาย มากที่สุด (4 คะแนน) รองลงมาคือการใชสี 
ความสวยงาม สื่อถึงอัตลักษณ องคประกอบโดยรวม และ
ดึงดูดความสนใจตามลําดับ สวนผูประกอบการไดใหคะแนน
ดานความสวยงาม เขาใจงาย และองคประกอบโดยรวมมาก
ที่สุด (3.25 คะแนน) รองลงมาคือ ดึงดูดความสนใจ การใชสี 
และสื่อถึงอัตลักษณตามลําดับ (รูปที่ 12)  

 ผลจากการประเมินที่มีตอการจัดองคประกอบกราฟก
บรรจุภัณฑรูปแบบที่2 พบวา ผูเช่ียวชาญไดใหคะแนน ดาน
ความสวยงาม มากที่สุด (4.75 คะแนน) รองลงมาคือดาน

การใชสี องคประกอบโดยรวม สื่อถึงอัตลักษณ เขาใจงาย 
ดึงดูดความสนใจตามลําดับ สวนผูประกอบการไดใหคะแนน
ดานการใชสีมากท่ีสุด (3.25 คะแนน) รองลงมาคือดานความ
เขาใจงาย สื่อถึงอัตลักษณ ดึงดูดความสนใจ องคประกอบ
โ ด ย ร ว ม ต า ม ลํ า ดั บ  ( รู ป ที่  1 3 ) 

 

รูปที่12 ผลประเมินการจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑ
เฉพาะหนวยกลวยอบนํ้าผึ้งรูปแบบท่ี1 

 

รูปที่13 ผลประเมินการจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑ
เฉพาะหนวยกลวยอบนํ้าผึ้งรูปแบบท่ี 2    
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 เมื่อประเมินภาพรวมความรูสึกของผูเช่ียวชาญและ
ผูประกอบการท่ีมีตอการจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑ
ทั้ง 2 รูปแบบ พบวา กราฟกบรรจุภัณฑรูปแบบท่ี1 เฉลี่ย
แล วผู เ ช่ี ย วชาญ ให ค ะแนน โดยรวม  3 .08  คะแนน 
ผูประกอบการให 2.92 คะแนน และกราฟกบรรจุภัณฑ
รูปแบบท่ี2 ผูเช่ียวชาญใหคะแนนโดยรวม 4.42 คะแนน 
สวนผูประกอบการให 4.08 คะแนน ฉะน้ันทั้งผูเช่ียวชาญ
และผูประกอบการใหคะแนนการจัดองคประกอบกราฟก
บรรจุภัณฑรูปแบบท่ี2 มากกวาแบบที่1 (รูปที่ 14) 

 

รูปที่14 ผลประเมินภาพรวมท่ีมีตอการจัดองคประกอบ
กราฟกบรรจุภัณฑเฉพาะหนวยกลวยอบนํ้าผึ้งท้ัง 2 รูปแบบ 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือการศึกษาหาแนว
ทางการวางตําแหนงผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพ่ือเสนอ
ทางเลือกดานการใชวัสดุโครงสรางบรรจุภัณฑพรอมท้ัง

ออกแบบกราฟกที่ดึงเอาอัตลักษณของสถาปตกรรมทองถ่ิน
ของ อ .แมสอด  จ .ตาก  มาใช ในการออกแบบเพ่ือ ให
สอดคลองกับความตองการของกลุมผูบริโภคและสรางเปน
แมแบบใหทางกลุมไดนําไปประยุกตใชทั้งในรูปแบบการผลิต
ระบบอุตสาหกรรม (Mass) ในอนาคต และในรูปแบบ On 
demand สําหรับมียอดสั่งผลิตจํานวนนอย ดังน้ี 

 1. บรรจุภัณฑเฉพาะหนวย (Individual Package) 

  - ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง บรรจุ 1 ช้ิน/ซอง 
นําเสนอแนวทางการเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑ 3 แนวทาง คือ 
ถุงลามิเนตประเภทท่ี1, 2 และประเภทที่ 3 วัสดุที่มีความ
เหมาะสมในดานการปองกันการเสื่อมสภาพของกลวยอบ
นํ้าผึ้งคือการเกิดเช้ือรา จึงเปนถุงลามิเนตประเภทที่3 ฟลม
พลาสติกและ Aluminium foil เน่ืองจากเปนการบรรจุใน
สภาวะไรอากาศและปองกันการซึมผานความช้ืนไดดี 

  - ผลิตภัณฑกลวยฉาบกรอบ นํ้าหนักสุทธิ 200 
กรัม/ซอง เสนอแนวทางการเลือกใชวัสดุบรรจุ 2 แนวทาง 
คือใชถุงฟลมพลาสติกช้ันเดียว CPP (Cast Polypropylene 

Films) ใส หรือ “ฟลมแกว” และแนวทางที่2 เนนการ
จัดเก็บที่นานข้ึนโดยใชถุงที่เปนวัสดุลามิเนทท่ีสามารถมีอายุ
การเก็บไดนานต้ังแต 3 เดือนข้ึนไป ฉะน้ันขนมขบเคี้ยวที่มี
ความกรอบจึงควรใช ถุงลามิเนตประเภทท่ี3 เน่ืองจาก
สามารถปองกันการซึมผานของอากาศไดดีซึ่งเปนที่มาและ
สาเหตุของการเหม็นหืน และผลการวิจัยไดสอดคลองกับ
คูมือบรรจุภัณฑมาตรฐานสําหรับผูประกอบการอาหาร SME 

(มยุรี ภาคลําเจียก, 2560 : 14) กลาววาบรรจุภัณฑเฉพาะ
หนวยที่สงผลตออายุการเก็บมากท่ีสุดจึงควรคํานึงและ
เลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑ ไดแก อายุการเก็บที่ตองการ วิธีการ
บรรจุ ความสะดวกในการใช ความสวยงามเม่ืออยูบนช้ัน
วางขาย ระบบในการขนสงจําหนาย พฤติกรรมของผูบริโภค 
และตลาดเปาหมาย  
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 2. บรรจุภัณฑช้ันใน (Inner Package)  

 - ผลิตภัณฑกลวยอบนํ้าผึ้ง บรรจุ 10 ช้ิน นํ้าหนักสุทธิ 
250 กรัม/กลอง มีลักษณะเปนกลองพับได  (Folding 

Carton) รูปทรงจั่ว (Gable-Top) กระดาษดูเพล็กซชนิด
เคลือบ (Coated Duplex Board) มีลักษระผิวเรียบและ
เหมาะกับการพิมพเพ่ือความสวยงาม อีกทั้งออกแบบกลอง
ใหมีการทิ้งรองรอยการเปดคร้ังแรก (Tamper Evidence) 
สวนการจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑ มี 2 รูปแบบ ผล
การประเมินโดยผูเช่ียวชาญและผูประกอบการใหคะแนน
การจัดองคประกอบกราฟกบรรจุภัณฑรูปแบบที่2 มากกวา
แบบที่1 ดังน้ันเมื่อไดตีมและโทนสีในการออกแบบกราฟก
ทางผูประกอบการสามารถนําไปประยุกตใชกับบรรจุภัณฑ
แมละออเพ่ือใหเกิดอัตลักษณและเปนที่จดจํา 

3. ถุงกระดาษสําหรับการจําหนายสินคา บรรจุภัณฑ
เพ่ือการจําหนาย ถุง Shopping bag ใชกระดาษอารตการด   
160 – 190 แกรม เปนกระดาษท่ีเหมาะสําหรับงานพิมพที่
เนนคุณภาพและเพ่ือใหผลิตภัณฑของทางกลุมสามารถ
จําหนายตลาดลูกคาเฉพาะเจาะจง (Niche Market) ดาน
เทคนิคการออกแบบกราฟกไดแสดงถึงอัตลักษณ (Identity) 
ทองถ่ิน โดยเปนการสงเสริมการขายของสินคาที่ผลิตภายใน
ทองถ่ินน้ันๆและเสนอแกนักทองเที่ยวใหซื้อกลับไปเปนของ
ฝาก  

 

 

 

 

 

7. สรุป 

 แนวทางการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือให
ตอบโจทยตลาดเปาหมายเฉพาะเจาะจง (Niche Market) 
ควรนําเทคนิคการออกแบบทั้งโครงสรางและกราฟกที่แสดง
ถึงอัตลักษณ (Identity) ทองถ่ินน้ันๆ เพ่ือเปนการสงเสริม
การขายของสินคาที่ผลิตภายในทองถ่ินและเสนอแก
นักทองเที่ยวใหซื้อกลับไปเปนของฝากประจําอําเภอหรือ
จังหวัดน้ันๆ เชนกรณี ผลิตภัณฑกลวยแปรรูปมีเหมือนกัน
ทุกจังหวัดทุกพ้ืนที่ แตสิ่งที่ผูบริโภคสามารถรับรูไดถึงความ
ถึงอัตลักษณ (Identity) ทองถ่ินน้ันๆ ไดแก แหลงปลูก อัต
ลักษณของทองถ่ิน ภูมิศาสตร แหลงทองเที่ยว เปนตน 
ดังน้ันการออกแบบจึงจําเปนตองดึงอัตลักษณมาใชใหเกิด
ความแตกตางจากคูแขงตางทองถ่ินหรือจังหวัดอื่น เพ่ือให
นักทองเท่ียวมีความการตองซ้ือของฝากกลับไปทุกคร้ังที่มา
เยือนถึงถ่ิน 

 ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยคร้ังน้ีไปใชโดยทางกลุม
สตรีบานแมกื้ดหลวงสามารถนําแมแบบท่ีทางผูวิจัยไดศึกษา
ข้ึนมาเปนทางเลือกบรรจุภัณฑกลวยแปรรูปท้ังกลวยอบ
นํ้าผึ้งและกลวยฉาบกรอบเพ่ือนําไปประยุกตใชตามตําแหนง
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ (Position) ที่ไดเสนอเปนทางเลือกให
ผูประกอบการ เน่ืองจากตองนําไปตอยอดในรูปแบบการ
ผลิตระบบอุตสาหกรรม (Mass) ไดในอนาคต และรูปแบบใน
การสั่งผลิตในปริมาณนอยเทาที่ตองการแบบ On demand 

สําหรับใชในการทดสอบตลาด  
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Development of water hyacinth fiber weaving for handicraft 
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บทคัดยอ  
ในงานวิจัยน้ีเปนการพัฒนาการทอเสนผักตบชวาเพ่ือการหัตกรรม โดยวิธีการที่เลือกใชคือการทอดวยก่ีและนําเสนใย

ผักตบชวามาทอรวมกับเสนดาย แทนที่การทอดวยมือแบบด้ังเดิม สําหรับช้ินงานที่ไดมีคุณสมบัติที่ดีข้ึน คือมีความยืดหยุน แข็งแรง 
คงทน แลวยังมีความสวยงาม มีสีสันที่หลากหลาย และเมื่อนําไปข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑ ทําใหไดผลิตภัณฑที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 
และมีคุณสมบัติที่ดีข้ึนมากกวาเดิม ทําใหเพ่ิมมูลคาของสินคาและสงเสริมรายไดใหกับชุมชนมากย่ิงข้ึน 

คําสําคัญ: เสนใยผักตบชวา, ผลิตภัณฑจากผักตบชวา, กี่ทอผา, การทอแบบลายขัด 
 

Abstract  
In this research, we developed water hyacinth weaving for handicraft. The method to used instead of 

traditional method is to woven the water hyacinth fibers with the cotton yarn.  The water hyacinth fibers with 

the cotton yarn cloth are flexible, durable, beautiful and many colors.  When to form a product, it is more 

diverse and features better than ever.  It leads to increasing value of products and promoting income for the 

community.  
Keywords:  The weaving of water hyacinth fiber, Hyacinth Products, Loom, Weaving 

 

 

 

149



 

1. บทนํา 
ในปจจุบันปญหาดานสิ่งแวดลอมทางนํ้าที่สําคัญ

ปญหาหน่ึงคือ ปญหาจากวัชพืชซึ่ งก็คือ ผักตบชวา ซึ่ง
สามารถพบเห็นไดตามแหลง นํ้าธรรมชาติทั่ วไป โดย
ผักตบชวาน้ันกอมลพิษมากมาย ทั้งกีดขวางทางนํ้า เปน
อุปสรรคแกการเจริญเติบโตของปลา เมื่อตายก็ลอยเนาสง
กลิ่นเหม็น ทําใหแมนํ้าเนาเสีย ทําใหเกิดความตองการใน
การท่ีจะกําจัดผักตบชวา โดยไมเสียเปลาและสามารถ
กอให เกิดรายไดแกชาวบานไดอีกดวย ซึ่งก็คือการนํา
ผักตบชวามาถักทอเพ่ือทําเปนขาวของเคร่ืองใชตางๆ ในการ
น้ีทางกลุมผลิตภัณฑผักตบชวา สันปามวง ซึ่งเปนกลุมโอทอ
ปของจังหวัดพะเยา ได เ ร่ิมดําเนินการในการแปรรูป
ผักตบชวามาแลวสวนหน่ึง เชน กระเปา ตะกรา ถาด เปน
ตน แตยังมีปญหาเกิดข้ึน คือ ผักตบชวาท่ีนํามาทอเปน
ช้ินงานน้ัน ยังมีลักษณะเสนใยที่ใหญทําให ผลิตภัณฑที่ไดไม
มีความละเอียดสวยงามเทาที่ควร ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึ ง
ตองการจะพัฒนาเสนใยของผักตบชวาใหมีความละเอียด
สวยงาม คงทน และมีการใชงานที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 

รูปที่ 1 ผลิตภัณฑของกลุมผลิตภัณฑผักตบชวา สันปามวง  

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือพัฒนาวิธีการทอเสนใยผักตบชวาโดยใชกี่ทอ

ผาแทนท่ีการทอมืแบบด้ังเดิม และเพ่ือสรางผลิตภัณฑที่ได
จากการทอเสนใยผักตบชวารวมกับเสนดายใหมีความ
หลากหลายมากข้ึน 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
ตนผักตบชวา จัดเปนพรรณไมนํ้าท่ีมี ถ่ินกําเนิด

ด้ังเดิมอยูในทวีปอเมริกาใต ไดมีการนําเขามาปลูกคร้ังแรกไว
ที่วังสระปทุมในกรุงเทพมหานครเม่ือป พ.ศ.2444 แตจาก
การขยายพันธุอยางรวดเ ร็วและเกิดนํ้าทวมจึงทําให
ผักตบชวาหลุดรอดออกมา และเกิดการแพรกระจายไปทั่ว 
จนกลายเปนวัชพืชนํ้าที่รุนแรง โดยผักตบชวาน้ันจัดเปนพืช
นํ้าลมลุกมีอายุหลายฤดู มีลําตนสั้นแตกใบเปนกอลอยไป
ตามนํ้า มีไหล ซึ่งเกิดตามซอกใบแลวเจริญเปนตนออนที่
ปลายไหล ลําตนมีลักษณะอวบนํ้า ผิวลําตนเรียบเปนสีเขียว
ออนและเขม ลําตนจะมีขนาดสั้นหรือยาวจะข้ึนอยูกับความ
อุดมสมบูรณของแมนํ้า กานใบจะพองออกตรงชองกลาง 
ภายในมีลักษณะเปนรูพรุน จึงชวยพยุงลําตนใหลอยนํ้าได 
ลําตนสั้น มีความสูงไดประมาณ 3-90 เซนติเมตร รากจะ
แตกออกจากลําตน บริเวณขอ รากมักมีสีมวงดํา ซึ่งลําตน
ลอยอยูบนผิวนํ้าบางตนอาจจะข้ึนอยูตามโคลนในท่ีนํ้าต้ืน 
สามารถข้ึนบนบกก็ได มีความทนทานตอความแหงแลงไดดี 
แตจะไมทนนํ้าเค็ม ผักตบชวาเปนพืชท่ีขยายพันธุไดรวดเร็ว 
โดยการแยกกอหรือใชไหล ทําใหผักตบชวาเปนสาเหตุที่
กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมมากมาย การนําผักตบชวามาทัก
ทอเปนขาวของเคร่ืองใชตางๆ จึงเปนอีกหน่ึงทางแกไข
ปญหา โดยการทอเสนใยท่ีมีประสิทธิภาพอยางหน่ึง คือ การ
ใชกี่ทอผา มาทอเสนใยผักตบชวา 

เคร่ืองมือที่สําคัญใชในการทอผา เรียกวา กี่ทอผา
หรือหูก เปนเคร่ืองมือที่ใชในการทอผาที่พบโดยทั่วไป มี 2 
ชนิด คือ กี่ต้ังและก่ีกระตุก ซึ่งประกอบดวย กระสวย หลอด
ดาย ไมเหยียบหูก ไมหาบหูก ไนสําหรับปนหลอด กงสําหรับ
ใสไจดาย ฟม ผังสําหรับดึงผา 

หลักของการทอผา ก็คือการทําใหเสนดายสอง
กลุมขัดกัน โดยท้ังสอง พวกต้ังฉากกัน เสนดายกลุมหน่ึง
เรียกวา ดายยืนและอีกกลุมหน่ึงเรียกวา ดายพุง ลักษณะ
ของการขัดกันของดายพุงและดายยืน จะขัดกันแบบธรรมดา
ที่เรียกวาลายขัดหรืออาจจะเพ่ิมเทคนิคพิเศษเพ่ือใหผามี
ลวดลาย สีสันที่สวยงามแปลกตา  
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รูปที่ 2  สวนประกอบของกี่ทอผา 

นอกจากน้ีการพัฒนาเสนใยธรรมชาติอาจตองมี
การผสมกับเสนใยอื่น อาทิ ฝาย เรยอน  และพอลิเอสเตอร 
โดยเปนการพัฒนาเสนดายจากใยธรรมชาติจากพืช โดยไม
ตองเติมแตงสารเคมี ดังน้ันจึงเปนวิธีการหน่ึงที่ใชในการ
ปรับปรุงคุณภาพเสนใยสมัยใหม ที่มีการใชพลังงานใน
กระบวนการผลิตตํ่า สามารถยอยสลายไดงายและเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม กระบวนการปรับปรุงเสนใยพืชดังกลาว จะ
ชวยใหเสนใยมีลักษณะและสมบัติดีข้ึน อาทิ มีขนาดเล็ก  
ละเอียด  และนุม สามารถนําไปปนเปนเสนดายไดงายข้ึน  
ถือเปนการเพ่ิมคุณภาพที่ตองการและคาดหวังใหไดเสนดาย
ที่มีลักษณะที่พึงประสงค คือ มีเปอรเซ็นตของใยน้ัน ๆ สูง
และมีคุณสมบัติที่ชัดเจนตามลักษณะและสมบัติใย  สามารถ
สรางมูลคาเพ่ิม  และสมบัติเดน  ผิวสัมผัส  อัตลักษณหรือ
คุณคา และลดตนทุนการผลิตอีกดวย 

ผักตบชวาถือเปนวัชพืชนํ้าที่แพรขยายพันธุได
อยางรวดเร็ว ถือเปนปริมาณที่สูงมากพอที่จะนํามาใช
ประโยชน  ซึ่ ง เปนแนวทางห น่ึ งในการควบคุ มก า ร
แพรกระจายของผักตบชวาในแหลงนํ้า ซึ่งในประเทศไทย
สามารถนําผักตบชวามาใชประโยชนไดอยางแพรหลาย เชน 
นํามาทําใหนํ้าสะอาด ทําอาหารสัตว ทําปุย เพาะเห็ด ทํา
กาซหุงตม โดยเฉพาะสวนของเสนใยผักตบชวา ที่มีลักษณะ
เหนียว แข็งแรง เหมาะกับการผลิตเคร่ืองจักสานตางๆ ผลิต
เปนกระดาษ ข้ึนรูป เปนแผนผนังบุภายในบาน หรือถูกบด
ใหเปนผงละเอียด และผสมกับวัสดุตางๆ เพ่ือข้ึนรูปเปนคอม
พอสิทที่มีคุณสมบัติแตกตางกันตามความตองการในการใช
งาน นอกจากน้ียังมีความสนใจนําเสนใยผักตบชวามาใชใน

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยการศึกษาของวีระศักด์ิ อุดมกิจเดชา 
และคณะ พบวาเสนใยผักตบชวามีสมบัติที่มีความเปนไปได
ในการใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมสิ่งทอ นอกจากน้ี สมพร 
วาสะสิริเสนอผลงานการนาเสนใยผักตบชวามาทอรวมกับ
เสนดายฝายเพ่ือข้ึนรูปเปนผืนผาทอ และชาญชัย สิริเกษม
เลิศทําผลิตภัณฑเคหะสิ่งทอ (home textile) ในป 2555 ได
มีการศึกษาการใชเสนใยทั้งลําตนมาตีเกลียวและเปนเสนพุง
ทอเปนผาสาหรับเคหะสิ่งทอ และยังมีการนําเสนใยผักตบ
ขวาท่ีเตรียมจากเคร่ืองขูดเสนใย มาปนผสมกับเสนใยฝาย 
ปนเปนดาย ระบบปนฝายในอุตสาหกรรมสิ่งทอ และนํามา
ทอเปนผาผืนเพ่ือทําผลิตภัณฑเสื้อผา กระเปา รองเทา ซึ่ง
เปนการศึกษาภายใตโครงการพัฒนาวิชาการเร่ืองโครงการ
พัฒนารูปแบบและการบริหารการจัดการผลิตภัณฑ OTOP 

ประเภทผาและเคร่ืองแตงกาย พ้ืนที่ภาคเหนือและภาคกลาง  
ถือไดวาเปนการพัฒนาการผลิตนวัตกรรมสิ่งทอจากเสนใย
ผักตบชวาและเพ่ิมมูลคาใหกับเศษวัชพืช รวมทั้งสรางความ
แตกตางใหกับผลิตภัณฑสิ่งทอจากวัสดุธรรมชาติ 

 นอกจากน้ีไดมีการพัฒนาเสนใยธรรมชาติอื่นๆ 
เชน บุษรา สรอยระยาเสนอการพัฒนากระดาษจากใบออยด
วยมือแบบไทยเพ่ืองานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ พบวา นํา
เสนใยจากใบออยมาเขาสูกระบวนการปนดายในลักษณะ
เสนดายผสม โดยใชเสนใยกลวย เสนใยเรยอน เสนใยพอลิ
เอสเทอร นํามาทอเปนผืนผา มีลักษณะ 2 โครงสรางคือ 
โครงสรางลายขัด และโครงสรางลายสอง จากน้ันอภิชาติ 
สนธิสมบัติไดพัฒนาเปนผลิตภัณฑตนแบบตาง ๆ เชน ชุด
แตงกาย เคร่ืองประดับการแตงกาย และชุดตกแตงโตะ
อาหาร เปนตน และยังมีการทําการตกแตงเสื้อกีฬาพอลิเอส
เทอรดวยผงไหมและผงกาวไหมจากเศษไหม โดยการนําเศษ
ไหมท่ีเปนวัสดุเหลือทิ้งมาสกัดเปนผงไหม แลวนําไปผาน
กระบวนการตกแตงดวยวิธีการพนสารยึดติดประเภทพอลิยูริ
เทน บนเสื้อกีฬาพอลิเอสเทอร พบวา เสื้อกีฬามีผิวสัมผัสที่
นุมข้ึน มีความสามารถในการดูดซึมความช้ืนดีข้ึน และมี
ความสามารถในการปองกันรังสียูวีไดดี จึงมีความเหมาะสม
กับการนําไปใชเปนเส้ือกลางแจงไดเปนอยางดี 
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 จากงานวิจัยที่ผานมาน้ี ทําใหในงานวิจัยน้ีสนใจที่
จะพัฒนาเสนใยผักตบชวาโดยใชกี่เปนตัวทอเสนใย และจะมี
การพัฒนาคุณภาพของเสนใย เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑที่
เก่ียวกับผักตบชวาตอไป 

4. วิธีการวิจัย  
1. ศึกษาวิธีการทอและการเพ่ิมคุณภาพของเสนใยผักตบชวา 
2. พัฒนาวิธีการทอและเคร่ืองมือสําหรับทอเสนใยผักตบชวา 
โดยพัฒนาจากการทอดวยมือที่จะไดผลิตภัณฑที่ไมละเอียด
และคงทน มาเปนใชกี่ทอผาที่จะทําใหไดช้ินงานที่ละเอียด
สวยงาม  
3. ทดสอบการทอเสนใยผักตบชวา  โดยการนําเสนใย
ผักตบชวาและเสนดายมาทดสอบการทอดวยกี่แบบกระตุก 
และลายแบบขัด จากน้ันทดลองทอโดยการแทรกเสนใย
ผักตบชวากับเสนดายโดยจะเปนทอสลับกันไป ในอัตราสวน
ของเสยในผักตบชวาและเสนดาย  คือ ทอดวยเสนดาย
ประมาณ 1 เซนติเมตร แทรกเสนใยผักตบชวา 1 เสน โดยมี
ข้ันตอนในการทอผา ดังน้ี  
3.1 สืบเสนดายยืนเขากับแกนมวนดายยืน และรอยปลาย
ดายแตละเสนเขาในตะ กอแตละชุดและฟนหวี ดึงปลาย
เสนดายยืนท้ังหมดมวนเขากับแกนมวนผาอีกดานหน่ึง ปรับ
ความตึงหยอนใหพอเหมาะ กรอดายเขากระสวยเพ่ือใชเปน
ดายพุง 
3.2 เร่ิมการทอโดยกดเคร่ืองแยกหมูตะกอ เสนดายยืนชุดท่ี 
1 จะถูกแยก ออกและเกิดชองวาง สอดกระสวยดายพุงผาน 
สลับตะกอชุดที่ 1 ยกตะกอชุดที่ 2 สอดกระสวยดายพุงกลับ 
ทําสลับกันไปเร่ือย ๆ  
3.3 การกระทบฟนหวี (ฟม) เม่ือสอดกระสวยดายพุงกลับก็
จะกระทบ ฟนหวี เพ่ือใหดายพุงแนบติดกัน ไดเน้ือผาท่ีแนน
หนา โดยจะแทรกเสนใยผักตบชวาท่ีผานการทําใหเปนเสน
แบบเกลียวหรือแบบเปยลงไปดวยในข้ันตอนการทอน้ี ใน
อัตราสวนระหวางเสนใยผักตบชวาและเสนดายที่ตางกัน
ข้ึนอยูกับลวดลายที่ตองการ 

3.4 การเก็บหรือมวนผา เมื่อทอผาไดพอประมาณแลวก็จะ
มวนเก็บใน แกนมวนผา โดยผอนแกนดายยืนใหคลายออก
และปรับความตึงหยอนใหม  ใหพอเหมาะ 
4. ข้ึนรูปช้ินงานผลิตภัณฑจากเสนใยผักตบชวาท่ีถูกพัฒนา 
นําผลิตภัณฑที่ไดจากการทอ มาตัดเย็บเปนผลิตภัณฑตางๆ 
เชน กระเปาถือ กระเปาสะพาย โคมไฟ เปนตน  

5. ผลการวิจัย  
จากการวิจัยทางกลุมไดทําการพัฒนา รูปแบบ

วิธีการทอเสนใยผักตบชวาโดยประยุกตนําก่ีทอผาแบบ
กระตุก ดวยลายแบบขัดมาทอแทนท่ีการทอดวยมือแบบ
ด้ังเดิม ซึ่งการพัฒนาน้ีจะทําใหสามารถนําเสนดายมาใชรวม
ในการทอเพ่ือใหช้ินงานท่ีไดจากการทอมีความสวยงามและ
มีคุณสมบัติที่ดีข้ึน เมื่อเทียบกับการทอแบบด้ังเดิมที่เปนการ
ทอเสนใยผักตบชวาเพียงอยางเดียวที่ทําใหไดช้ินงานที่เสนใย
มีความใหญและข้ึนรูปตามแบบเทาน้ัน แตดวยวิธีน้ีสามารถ
นําใปข้ึนข้ึนรูปเปนผลิตไดหลากหลายย่ิงข้ึนดวยการตัดเย็บ
ซึ่งสงผลใหทางผูประกอบการมีผลิตภัณฑหลายรูปแบบมาก
ข้ึนและทําใหไดผลประกอบการที่เพ่ิมข้ึนตามลําดับตอไป  

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาการแปรรูปผักตบชวาจะพบวาในข้ึน

ตอนแรกคือการคัดเลือกผักตบชวาน้ันจะเหมือนกัน คือ จะ
เลือกผักตบชวาท่ีมีความยาว 60-80 ซม. ลําตนอวบไมบิดงอ 
นํามาตัดใบและโคนออก แลวจึงนํามาตากใหแหงและอบ
ดวยกํามะถัน นาน 1 วัน เพ่ือใหคงสีสวยงาม เหนียวนุมและ
ปองกันเช้ือรา โดยหากเราใชวิธีการด้ังเดิมคือการทอและข้ึน
รูปดวยมือ (รูปที่ 3) ก็จะนําผักตบชวาท่ีผานกระบวนการน้ี
มาใชไดเลย โดยจะตองมีการใชแบบเพ่ือเปนตนแบบในการ
สานเพ่ือข้ึนรูปกระเปาหรือผลิตภัณฑตางๆ ตามท่ีตองการ 
ซึ่งวิธีน้ีจะตองใชผูที่มีความชํานาญในการสานดวยมือและยัง
ตองมีฝมือที่ประณีตสวยงามอีกดวย  
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รูปที่ 3 การข้ึนรูปผลิตภัณฑดวยการทอดวยมือ 

แตเมื่อมีการใชกี่เพ่ือมาทอเสนใยผักตบชวาและ
ฝายเขาดวยกันจะตองมีการนํามาคัดเลือกเสนใยที่แหมาะสม
โดยการนําไปทําใหเสนเล็กลงอีก โดยรูปที่ 4 จะแสดงวิธีการ
เตรียมเสนใยผักตบชวาที่จะนํามาทอดวยกี่แบบกระตุก โดย
จะเปนการนํามารีดดวยเคร่ืองรีดเสนใยผักตบชวา และนํามา
ทําเปนเกลียวหรือมาสานไขวกันเปนเปยซึ่งจะทําใหมีขนาด
ตางๆกันออกไปเพ่ือความเหมาะสมของแตละช้ินงาน ซึ่งวิธีน้ี
เปนอีกหน่ึงวิธีการพัฒนาเพ่ือทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรง
มากย่ิงข้ึน 

 

รูปที่ 4 การเตรียมเสนใยผักตบชวาและการทําใหเปนเสน
แบบเกลียวและแบบเปย 

หลังจากน้ันจึงนํามาทอดวยกี่ (รูปที่ 5) โดยจะทอ
ดวยลายแบบขัด ในอัตราสวนของเสนดายและผักตบชวา 
คือ ทอดวยเสนดายประมาณ 1 เซนติเมตรและแทรกดวย

เสยในผักตบชวาท่ีเปนเสนแบบเปย 1 เสน และทําใหได
ช้ินงานที่เปนคลายผาผืนใหญของเสนดายท่ีทอรวมกับเสนใย
ผักตบชวา ทั้งน้ีก็เพ่ือพัฒนาใหไดผลิตภัณฑที่นอกจากจะมี
ความคงทนมากข้ึนแลวก็ยังเพ่ิมความสวยงามอีกดวย โดย
จะเห็นไดวานอกจากนํามาทอเปนลวดลายตางๆ แลว ในการ
ทอดวยก่ีน้ันจะสามารถใหสีสันจากเสนดายมาเพ่ิมความ
สวยงามใหกับช้ินงานไดอีกทางดวย โดยรูปที่ 6 จะแสดง
ช้ินงานที่ทอสําเร็จแลวแบบตางๆ 

 

รูปที่ 5 สาธิตการทอดวยกี่ 

 

รูปที่ 6 ช้ินงานที่ทอเสร็จแลว 

สําหรับการข้ึนรูปช้ินงานใหเปนผลิตภัณฑตามท่ี
ตองการน้ันจะแสดงในรูปที่ 7 เน่ืองจากช้ินงานท่ีไดจากการ
ทอดวยก่ีน้ันมาเปนผืนใหญ ดังน้ันเราจะสามารถตัดตาม
รูปทรงท่ีตองการไดงาย และสงผลใหงายตอการข้ึนรูป
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ช้ินงาน โดยจะสามารถเย็บออกมาเปนรูปแบบตางๆ ไดเลย 
ซึ่งวิธีการเย็บน้ีจะทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรงทนทาน ไม
ฉีกขาดงาย ในกรณีที่เปนกระเปา ก็จะสามารถรองรับ
นํ้าหนักไดเยอะมากย่ิงข้ึน และสําหรับวิธีน้ีจะสามารถใชคน
ที่มีความสามารถในการเย็บผา ซึ่งเปนทักษะที่ฝกฝนไดงาย 
และในชุมชนบานสันปามวงกลางก็มีผูที่มีทักษะน้ีอยูหลาย
ครัวเรือน จึงทําใหเกิดการกระจายรายไดสูชุมชนมากย่ิงข้ึน 

 

รูปที่ 7 สาธิตการเย็บกระเปาจากผาทอผักตบชวาผสม
เสนดาย 

 

รูปที่ 8 (ก) ผลิตภัณฑที่ไดจากการทอดวยมือแบบด้ังเดิม 
และ (ข) และ (ค) ผลิตภัณฑที่ไดจากการทอดวยกี่ 

จากรูปที่ 8 จะเปนการเปรียบเทียบผลิตภัณฑแบบ
ด้ังเดิมและแบบที่ไดรับการพัฒนาแลว โดยจะเห็นไดวา
ผลิตภัณฑใหมน้ัน มีสีสันที่สวยงาม ลวดลายมีความละเอียด 
มีการตัดเย็บที่แข็งแรง และยังสามารถนําวัสดุอื่นมาตกแตง
ไดอีกดวย ดังรูปที่ 8 (ข) มีการใหหูจับเปนผาทําใหมีความนา
ใชงานจับถนัดมือ และไมแข็งเหมือนแบบด้ังเดิม สําหรับรูป
ที่ 8 (ค) ก็ไดมีการใชโลหะมาเปนตัวหอยสายสะพายยาวให
กระเปา ทําให เ กิดความแปลกใหมและมีการใช งานที่
หลากหลายมากย่ิง ข้ึน นอกจากน้ี ในรูปที่ 9 จะแสดง
ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตมาจากช้ินงานการทอเสนใยผักตบชวา
ผสมเสนดาย ที่มีความหลายหลายในรูปแบบตางๆ เชน 
กระเปารูปทรงอื่น กระเปาเดินทาง โคมไฟ เปนตน 
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รูปที่ 9 ผลิตภัณฑที่ผลิตจากการทอเสนใยผักตบชวาดวยกี่ 

 

7. สรุป  
การ พัฒนากา รทอ เส นผั ก ตบ ชวาป ระ สบ

ความสําเร็จโดยใชวิธีการทอดวยกี่ แทนที่การทอดวยมือ
แบบด้ังเดิม ทําใหไดช้ินงานท่ีทอออกมาแลวมีคุณสมบัติที่ดี
ข้ึน คือมีความยืดหยุน แข็งแรง คงทน แลวยังมีความสวยงาม 
มีสีสันที่หลายหลาย  ซึ่ งส งผลให เมื่ อ นําไปข้ึนรูปเปน
ผลิตภัณฑแลว ไดผลิตภัณฑที่หลากหลายมากย่ิงข้ึน และมี
คุณสมบัติที่ดีข้ึนมากกวาเดิม และการที่นําความรูน้ีมาใช
ประโยชนกับผลิตภัณฑที่จัดจําหนายจริง จะทําใหเพ่ิมมูลคา
ของสินคา และสงผลใหกลุมชาวบานมีรายไดมากย่ิงข้ึน 
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บทคัดยอ  
โครงการพัฒนาหลักสูตรอาชีพคหกรรมในโรงเรียนบานโพซอมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอาชีพงานคหกรรมในดาน

การแปรรูปอาหารในทองถ่ิน ใหมีคุณภาพ เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ของโรงเรียน เน่ืองมาจากการจัดการอาหารในโรงเรียนบานโพ
ซอที่เกิดจากจํานวนนักเรียนที่เพ่ิมมากข้ึนในขณะที่งบประมาณยังจํากัดอยู และโรงเรียนไดเปดรับนักเรียนระดับมัธยมปลายเพ่ิมข้ึน 
ทําใหตองมีการจัดการดานอาหารและเพ่ิมพูนความรูใหแกนักเรียน โดยทางผูวิจัยรวมกับโรงเรียนไดนําเอาความรูดานการทําอาหาร
และวิทยาศาสตรการอาหารมาผนวกเขากับกลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพ งานคหกรรม รายวิชาการถนอมอาหารและการแปร
รูปอาหารในทองถ่ินจัดทําเปนหลักสูตรอาชีพคหกรรมข้ึนในโรงเรียน เพ่ือใหเกิดองคความรูในการแปรรูปอาหารอยางมีคุณภาพและ
ถูกสุขลักษณะ มีทักษะในการประกอบอาชีพและบริหารจัดการในอาชีพการประกอบอาหารได ในการปฏิบัติผูวิจัยทําการรวบรวม
คําถามและขอมูลตางโดยการสังเกตและพูดคุยพรอมทั้งประเมินการเรียนรูของนักเรียนแบบมีสวนรวม เด็กนักเรียนไดไปฝกงานกับ
ผูประกอบการภายนอกพ้ืนที่เพ่ือใหนักเรียนไดฝกประสบการณจริง การประเมินผลการเรียนในหลักสูตรแตละป เพ่ือสังเกตดู
ความกาวหนาของครูและนักเรียนที่รวมในหลักสูตรน้ี พบวา เด็กนักเรียนมีความเขาใจในการประกอบอาหารมากข้ึนและมีความ
มั่นใจในตัวเองเมื่อออกมาจากพ้ืนที่ ครูมีความสนใจในหลักสูตรการประกอบอาหารและสามารถนําความรูที่ไดมาใชใสในบทเรียนได
อยางดี 

คําสําคัญ : การประกอบอาหาร โภชนาการในโรงเรียน โรงเรียนบานโพซอ  หลักสูตรอาชีพ 
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Abstract  
The project of home economics development in “Baan Po Sor” School aimed to develop a 

vocational course in the field of food processing in the local area to be suitable for the context of the school. 
This was due to the food management in school, which is caused by the increasing number of students while 

the budget is still limited. The school had opened high school students. It required food management and 

enhances knowledge for students. The researcher together with the school brought cooking knowledge and 

food science to integrate with the subject matter of learning, occupation, home economics, food preservation 

and local food processing in school. This project provided knowledge in food processing quality and hygienic 

and had skills in career and management in the cooking industry. In practice, the researcher gathered 

questions and information by observing and discussing and evaluating participant learning. Students are also 

encouraged to practice with outside practitioners in order to practice their experiences. The evaluation of the 

course in each year was to observe the progress of teachers and students participating in this course. It was 

found that the students had a better understanding of cooking and had confidence in themselves when 

coming out of the area. Teachers were interested in cooking courses and can apply the knowledge they have 

learned in the lessons.  

Keyword: cooking, nutrition in school, “Baan Po Sor“ school, vocational curriculum. 

 

 
1. บทนํา 

       เน่ืองดวย องคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระเมตราตอเด็กและเยาวชน
ในถ่ินทุรกันดารที่มักมีสภาพยากจนและขาดแคลนอาหารท่ี
จะบริโภค ประกอบกับอนามัยสิ่งแวดลอมที่ไมดี จึงทําให
สุขภาพออนแอเกิดการเจ็บปวยงาย ทรงมีความหวงใย
เยาวชนเหลาน้ี ซึ่งเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ตอไปในอนาคต สําคัญดังพระราชดํารัสที่วา “ปญหา
โภชนาการเชนน้ี มักพบในชนบทมากกวาชุมชนเมือง การ
ขาดสารอาหาร เด็กวัยน้ีหากไมไดรบัการแกไขจะเปน
ปญหาตอไปอีกเมื่อเด็กเขาสูวัยเรียน ทั้งภาครัฐและเอกชน
ควรชวยกันแกไขปญหา” ดังน้ัน ในแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ เปนแผน
ระยะ ๑๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙) ไดมีวัตถุประสงคที่จะ
ทําใหเด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไดรับการพัฒนา 

 

ศักยภาพดวยกระบวนการเรียนรูจากการ ปฏิบัติ มีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได ขยายการพัฒนาจาก
โรงเรียนสูชุมชน ผลักดันใหสถานศึกษาเปนศูนยบริการ
ความรู สามารถถายทอดความรูสูครอบครัว ชุมชน และ
สถานศึกษาอื่น ทั้งภายในประเทศและตางประเทศได 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาก็เปนสวนหน่ึงใน
การตอบสนองพระราชดําริดวยการสนับสนุนการดําเนินงาน
มูลนิธิโครงการหลวง โครงการตามพระราชดําริ ต้ังแตป 
พ.ศ. 2544 ถึงปจจุบัน ภายใตยุทธศาสตรดานวิศวกรรม 
พลังงาน และสิ่งแวดลอมเพ่ือสนับสนุนงานดานการ
เกษตรกรรมของมูลนิธิโครงการหลวง (Engineering 

Energy and Environment for Agriculture : 3E for A) 

และสอดคลองกับแผนกลยุทธและนโยบายพัฒนาดานวิจัย
และนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation 

Solution) ป 2557-2562 ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ตองการ
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พัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถ เพ่ือสงเสริมและสนับสนุน
การสรางงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน สามารถเช่ือมโยงและบูรณาการองคความรูและ
งานวิจัย ไปสูการเรียนการสอน การบริการวิชาการ เปนที่
ปรึกษา และมีการจัดเก็บรวบรวมความรูความเช่ียวชาญ
อยางเปนระบบ  

การพัฒ นาหลักสู ตรค วรต องสอดคลอ งกับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน สภาพอาชีพ ความเปนอยู 
ของนักเรียนและผูปกครองในพ้ืนที่น้ัน โดยกลุมอาชีพใหมที่
จัดทําหลักสูตร เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด
ข้ึนกับพ้ืนที่ในอนาคต คือ หลักสูตรกลุมอาชีพเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม คหกรรม พาณิชย-กรรม และนําอาชีพเหลาน้ี
มาทําใหเกิดความคิดสรางสรรค นําไปสูอาชีพท่ีมีการพัฒนา
เกิดข้ึน โดยการพัฒนาเกิดข้ึนจากองคความรูทีค่รบวงจร คือ 
แนวทางการประกอบอาชีพ ทักษะการประกอบอาชีพ การ
บริหารจัดการ และการจัดทําโครงการประกอบอาชีพ 
เพ่ือใหผู เรียนมีความรู ทักษะและมีความม่ันใจในการ
ประกอบอาชีพ 

 การจัดกระบวนการเรียนการสอน มีการเรียนรูทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในสวนของการฝกปฏิบัติ เนนการฝก
ปฏิบัติจริงเพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะในดานอาชีพ  รวมทั้งการ
เรียนรู ศึกษาดูงาน และฝกงานในสถานประกอบการจริง 
เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ มั่นใจและมองเห็นชอง
ทางการประกอบอาชีพน้ันอยางครบวงจร  โดยผูทําวิจัยได
จัดทําหลักสูตร จัดกระบวนการเรียนการสอน หาผูที่มี
ความรู ความชํานาญในอาชีพ มาสอนและทําการปฏิบัติ 
ตลอดจนหาที่ฝก งานใหกับนักเรียนให ได เรียนรูกับผูที่
ประกอบการในอาชีพน้ันๆ ตลอดจนถึง การที่ใหนักเรียนได
ทําโครงงานท่ีเสมือนจริงกับการทําอาชีพ 

การวัดและประเมินผล นักเรียนและครู จะตองมี
ความรู พ้ืนฐานทางวิชาการ เข าใจใน วัตถุประสงคของ
หลักสูตร  มีทักษะความชํานาญทางดานอาชีพ มีทักษะการ
ทํางาน การเปนผูประกอบการ เพ่ือสามารถในการสรางงาน 

ทํางานและสรางอาชีพใหม  โดยไมลืมทักษะชีวิตและเร่ือง
ของคุณธรรมและจริยธรรมดวย  
 นอกจากน้ัน  ไดจัดทําแบบโครงงานอาชีพ ข้ึน 
เพ่ือใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติการเขียนโครงงานการประกอบ
อาชีพ พรอมทั้งลงมือปฏิบัติตามท่ีเขียนโครงงาน เพ่ือให
ทราบถึงการทําอาชีพที่แทจริงเปนอยางไร  

ในงานน้ีเปนการนําเอาหลักสูตรอาชีพที่มีในกลุม
สาระการเรียนรูการงานอาชีพ หลักสูตร งานคหกรรม 
รายวิชา การถนอมอาหารและการแปรรูปอาหารในทองถ่ิน  
(Food Preservation and Processing in local city) มา
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหเน้ือหาวิชาและโครงสรางวิชา
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและความ
เปนอยู ใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
บานโพซอ เพ่ือสามารถนําความรูที่ไดไปใชประโยชนได
หลังจากจบการศึกษา หรือนําไปใชเปนความรูในการศึกษา
ตอในระดับการศึกษาช้ันสูงตอไป ตลอดจนเปนการสราง
อาชีพการประกอบอาหาร เพ่ือสรางรายไดใหกับตนเองและ
ครอบครัว โดยการทําหลักสูตรน้ีเพ่ือตอบโจทยของเปาหมาย
หลักของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตาม
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ฉบับที่ ๕ โดยมุงไปที่เปาหมายหลักที่ ๒ เพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษา เปาหมายหลักที่ ๓ เสริมสรางศักยภาพของ
เด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม เปาหมาย
หลักที่ ๔ เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการ
งานอาชีพ เปาหมายหลักที่ ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียน
สูชุมชน และพัฒนาสถานศึกษาเปนศูนยบริการความรู 

การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรอาชีพงานคหกรรมในดานการแปรรูปอาหารใน
ทองถ่ิน ใหมีคุณภาพ เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีของโรงเรียน 
โดยมีเปาหมายใหกับนักเรียนที่จบมัธยมปลายของโรงเรียน
บานโพซอที่ผานหลักสูตรน้ีมีความรู ความเขาใจในการ
ทําอาหารท่ีดี ถูกสุขลักษณะ สามารถนําไปประกอบอาชีพได 
หรือใชเปนความรูทักษะพ้ืนฐานในการศึกษาในสายอาชีพที่มี
ระดับสูงตอไป และนําความรูที่ไดกลับนํามาใชพัฒนาใน
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พ้ืนที่ เพ่ือตอบโจทยของเปาหมายหลักของแผนพัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร 
 

4.วิธีการดําเนินงานวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ี เปนงานวิจัยเชิงบริการวิชาการท่ี

ตองมีการปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research : PAR) (ครรชิต , 2554) โดยใช กระบวนการ
เรียนรูรวมกันระหวางทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุ รี 
ชาวบาน และโรงเรียนบานโพซอ (ครูและนักเรียน) หาขอมูล
ที่ศึกษาในการกําหนดแนวทางการดําเนินงาน (ชอบ และ
โกวิท, 2547, วรรณดี, 2557) ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

1) ขอมู ล พ้ืนฐานที่ จํ า เป นที่ มี อ ยู ใน พ้ืนที่ ที่
ตองการพัฒนาและโรงเรียนบานโพซอ (รูปที่ 
1) 

2) กลุมเปาหมายที่ตองเรียนรูทักษะอาชีพ คหก
รรม (ครู 1 คน นักเรียนมัธยมปลายที่เลือก
เรียนคหกรรม)  

3) วัตถุดิบ ท่ีมี ใน พ้ืนที่  และอุปกรณ แปรรูป
อาหารที่โรงเรียนมี 

 

 

รูปที่ 1 ลงพ้ืนที่หาขอมูลพ้ืนฐานอาชีพในหมูบาน 

 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

1) ความตองการหลักสูตรอาชีพคหกรรมของ
โรงเรียนที่มีตอวัตถุดิบท่ีหาไดในพ้ืนที่และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชที่มีอยู 

2) แผนการดําเนินงานท่ี ถูกกําหนดโดยการ
ประชุมหารือ (รูปท่ี 2) 

3) การประเมินผลของหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 

ของช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6  

 

 

รูปที่ 2 วางแผนการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรอาชีพ 

3. ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

การดําเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี แบงการปฏิบัติงาน
ออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจและประชุมสอบถามถึงความ
ตองการหลักสูตรอาชีพของโรงเรียน 

1) ศึกษาขอมูลของพ้ืนที่บานโพซอ ทางดาน
อาชีพ  การเกษตร และวิถีชีวิตของคนใน
หมูบาน  

2) ทําการประชุม พูดคุยกับกลุมครูในโรงเรียน 
เพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู วิเคราะห ถึงโจทย
และความตองการท่ีแทจริงในความตองการ
อาชีพของพ้ืนที่ 

3) กลุมนักวิจัยและโรงเรียนรวมกันคัดเลือก
อาชีพที่เหมาะสม สามารถสอนไดในโรงเรียน 
นําออกมาทําเปนอาชีพไดในพ้ืนที่ (รูปที่ 3) 
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รูปที่ 3 ประชุมคัดเลือกอาชีพที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 ทําการกําหนดหลักสูตรอาชีพ และ
วางแผนการเรียนรูใหกับโรงเรียน (ครูและนักเรียน) (รูป
ที่ 4) 

1) นักวิชาการทํ าการกําหนดหลักสูตรและ
กําหนดเวลามาให ความรู ถึงการแปรรูป
อาหารตามหัวขอที่กําหนดไว ใหกับครูและ
นักเรียน 

2) ผูทําวิจัยไดมาใหความรูดานวิชาการ แลวลง
มือทํารวมกับครูและนักเรียน พรอมทั้งตอบ
ประเด็นคําถามที่เกิดระหวางการปฏิบัติ (รูป
ที่ 5) 

3) สรุปประเด็นคําถาม และปญหาท่ีเกิดข้ึน เพ่ือ
หาขอสรุปในการปฏิบัติ  

4)  

 
รูปที่ 4 ประชุมกําหนดการเรียนการสอนหลักสูตร
อาชีพ 

 
รูปที่ 5 การฝกสอนทําอาหารในโรงเรียนบานโพซอ 

ขั้นตอนที่  3 มีการประเมินผลการเรียนรูทุ ก
ปลายปการศึกษาของเทอม 2 โดยการปฏิบัติแลว
ใหครูและนักเรียนในโรงเรียนเปนผูประเมิน และ
ผูทําวิจัยจะประเมินโดยการสังเกตความพึงพอใจ
ของผูบริโภค (นักเรียนและครู) พรอมกับสอบถาม
ดวยปากเปลา รวบรวมขอมูลที่ ได เพ่ือนํามา
วิเคราะหหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการถายทอด
เทคโนโลยีใหกับโรงเรียน (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 6 ทําการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียน
โรงเรียนบานโพซอ 

5.ผลการวิจัย 

การประชุมและสํารวจความตองการของหลักสูตรของ
โรงเรียนบานโพซอพบวา โรงเรียนมีความตองการหลักสูตร
อาชีพคหกรรม เน่ืองจาก โรงเรียนประสบปญหาดานอาหาร
ทีไ่มเพียงพอตอปริมาณนักเรียน 
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 คาใชจายดานอาหารก็ไมเพียงพอ คือ คาอาหารตอหัว
ของนักเรียนตอวันคิดเปน 46.71 บาท/คน/วัน (รัต
นพล และคณะ, 2560) จึงตองการใหอาหารเพียงพอ
และมีคุณภาพตามงบประมาณท่ีจํากัด ในขณะเดียวกัน 
ในพ้ืนที่ก็มีแหลงอาหารตามฤดูกาลที่มากมาย (เห็ด
ถอบ หนอไม) จึงตองการนํามาถนอมรักษาไวสําหรับ
เปนวัตถุดิบในการปรุงอาหาร หรือนําออกมาขายเพ่ือ
เปนงบประมาณในคาอาหารตอไป 

 กําหนดหลักสูตรอาชีพคหกรรมโดยบูรณาการระหวาง
หลักสูตรการประกอบอาหารกับวิทยาศาสตรการ
อาหาร เพ่ือใหนักเรียนและครูไดเรียนรูถึงวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี โดยครูสามารถนํามาใชกับกระบวนการ
เรียนการสอนในวิชาตางๆ ได เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ เปนตน ขณะเดียวกัน 
นักเรียนก็ไดเรียนรูนอกเหนือจากการทําอาหาร ก็เปน
เทคโนโลยีตางๆ การใชเคร่ืองมือที่ถูกตอง และความรู
เบื้องตนที่สามารถนําไปใชตอในการศึกษาข้ันสูงตอไป 
นอกจากน้ี ยังมีการนําเอานักเรียนมาฝกฝนอาชีพ โดย
การนํามาฝกงานกับผูประกอบการรานคาท่ีทําอาหาร 
เพ่ือใหนักเรียนไดเห็นถึงความจริงในการทําอาชีพ
รานอาหารวาเปนอยางไร 

 การประเมินผลการเรียนรูถึงอาชีพคหกรรม โดยการ
กําหนดโจทยหลักใหนักเรียนคิดเองทําเอง ซึ่งโจทยจะ
อยูในหัวขอที่เรียนอยูในปน้ัน นักเรียนจะตองคิดวาตอง
เตรียมอะไร ทําอยางไร แลวนําสิ่งที่ทํามาใหครูและ
นักเรียนในโรงเรียนเปนผูประเมินดวยการตอบคําถาม
หรือขอเสนอแนะ ครูประจําหลักสูตรจะเปนผูเก็บ
รวบรวมขอมูล จากน้ันนําขอมูลมาวิเคราะหและหา
ขอสรุปในการทํางานคร้ังตอไป 

6.อภิปรายผลการการวิจัย 

จากการท่ีคณะวิจัยเขาไปทําหลักสูตรอาชีพ คหก
รรม (การประกอบอาหารพ้ืนถ่ิน) ต้ังแตป พ.ศ. 2558 

จนถึงปจจุบัน โดยเร่ิมจากนักเรียนมัธยมปที่ 4 จน

ปจจุบันเปนมัธยมปที่ 6 พบวา การกําหนดใหมี
หลักสูตรอาชีพที่เกิดข้ึนจากโรงเรียน พ้ืนที่และ
นักวิชาการเขามาบูรณาการรวมกัน ทําใหเห็นถึงการ
ตอบโจทยปญหาท่ีแทจริงของการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ซึ่งขาดแคลนท้ังความรู 
เคร่ืองมือ อาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการ ตลอดจน
โอกาสท่ีจะเขามาเรียนตอในระดับข้ันสูงตอไป สิ่งที่พบ
และสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของครูและนักเรียนที่
เขารวมในหลักสูตรอาชีพคหกรรมในข้ันตอนตางๆ ก็คือ 

 ชวงการสํารวจความตองการพ้ืนฐานของโรงเรียน ทําให
ครูและนักเรียนในโรงเรียนไดเห็นความเปนจริงที่วา 
โรงเรียนตองแบกรับภาระของคาใชจายดานอาหารที่
เกินจากงบประมาณที่ไดรับ แตก็มีหนทางท่ีจะชวงแบง
เบาภาระท่ีเกิดข้ึนไดจากการหาวัตถุดิบในพ้ืนที่ การ
ถนอมอาหารเก็บไวใชในยามขาดแคลน และการทํา
อาชีพประกอบอาหารที่สามารถทําไดในพ้ืนที่เพ่ือลด
คาใชจายในการหาซ้ือวัสดุ อุปกรณมาใชในการอบรม 
การเรียนการสอนของหลักสูตรคห-กรรม ครูสามารถ
ถายทอดความรูใหกับนักเรียนได สามารถประยุกต
กระบวนการทําอาหารรวมกับวิชาท่ีสอนในช้ันเรียนได
หลายวิชา 

 จากการเขียนหลักสูตรคหกรรมข้ึนมาจากในพ้ืนท่ีจริง
ทําใหหลักสูตรท่ี ดําเนินงานมีความเหมาะสมกับ
ทรัพยากรและบริบทของโรงเรียนที่เปนอยู ทําใหครู
และนักเรียนที่อยูในหลักสูตรอาชีพมีความเขาใจถึง
ความสําคัญของหลักสูตร จนเกิดความตองการที่จะ
พัฒนาตนเองใหเรียนรูและปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ
ในทักษะน้ันๆ  โดยครูตองการที่จะเพ่ิมพูนความรู
ความสามารถ เพ่ือที่จะมาถายทอดใหกับนักเรียนได
อยางชัดเจน สวนนักเรียนสนใจอยากรูในอาหารใหมๆ 
ที่นอกเหนือจากที่ตัวเองรูจัก จนเกิดการฝกงานนอก
พ้ืนท่ีกับผูประกอบการดานรานอาหารท่ีสนับสนุนแนว
ทางการพัฒนาโครงการน้ี พบวา เด็กนักเรียนที่ผาน
โครงการน้ีมีความมั่นใจในตัวเองเพ่ิมมากข้ึน มีการกลา
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แสดงออก แสดงความคิดเห็นจากความเขาใจของตัว
นักเรียนเอง จนเกิดการทําอาหารขายในโรงเรียนและ
หมูบาน เกิดอาชีพรับทําอาหารวางในท่ีประชุม  

 การประเมินผลจากสิ่งที่เรียนรู จากการดําเนินงานมา
การประเมินผลไม ได เปนสิ่ งที่ทํ าให เกิดปญหากับ
นักเรียนมากนัก เด็กนักเรียนสามารถทําไดดีทุกคร้ังของ
การประเมินผล เน่ืองจากสิ่งที่ทําเกิดจากความคิดของ
ตัวนักเรียนเอง ทําใหนักเรียนเขาใจถึงการทํางานใน
ข้ันตอนตางๆ ไดเปนอยางดี  
จากรูปแบบการดําเนินงานที่ผานมาเกิดจากการทํางาน

หลายฝายชวยกันผลักดัน สนับสนุนใหเกิดการดําเนินงานท่ี
เหมาะสมกับทรัพยากรและบริบทของโรงเรียน แตเปนแค
การดําเนินงานในข้ันตนเทาน้ัน เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตทําใหอาจตองมีการเปลี่ยน
รูปแบบการทําหลักสูตรอาชีพใหเหมาะสมสอดคลองกับ
สภาวะตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

 
7.สรุป 

การพัฒนาหลักสูตรอาชีพคหกรรมคร้ังน้ีถือเปนการ
ออกแบบหลักสูตรข้ึนมาจากหลักสูตรเดิมๆ ที่มีอยู เพ่ือ
มุงเนนไปในการเพ่ิมศักยภาพของนักเรียนและครูที่สนใจ
ดานคหกรรม ใหมีแนวทางในการพัฒนาตนเอง โรงเรียน 
เพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในบริบทน้ันๆ สามารถท่ีจะตอบ
โจทยดานการขาดแคลนทรัพยากรดานอาหาร ขาดแคลน
อุปกรณดานการศึกษา ความรู ทําใหเกิดการพัฒนาในตัว
ของนักเรียนใหมีความคิด ความสามารถในการแกไขปญหา
ตางๆ ที่จะเกิดข้ึนกับตัวเองในอนาคตได โดยมีดําริดังพระ
ราชดํารัสขององคสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี  เมื่อปพุทธศักราช 2523 ในโอกาสเสด็จพระราช
ดําเนินไปในการอบรมสัมมนาครูโรงเรียนในโครงการเกษตร
เพ่ืออาหารกลางวันที่จังหวัดนราธิวาส 

“อาหารที่จะใหรับประทานน้ัน เปนอาหารที่ไดมาจาก
ผลิตผลของนักเรียนผูรับประทานเอง ซึ่งอาจจะไดผลชา
แตก็เปนวิธีหน่ึงจะไดรับประโยชน เปนผลพลอยไดที่

สําคัญ คือความรูทางดานเกษตรและดานโภชนาการ ซึ่ง
อาจเปนวิชาติดตัวไปจนนักเรียนเหลาน้ันเติบโตเปนผูใหญ
และไดประกอบอาชีพทางดานการเกษตร วิชาการใหม ๆ 
เหลาน้ันอาจจะนํามาชวยในการครองชีพได” 
 
ขอเสนอแนะ 

จากการไดทําการพัฒนาหลักสูตรอาชีพน้ี ยังขาดขอมูล
ถึงการนําเอาทักษะที่ไดไปใชเปนอาชีพที่แทจริง คือมีการคิด
แผนธุรกิจ การลงทุน และการดําเนินกิจการจริง ดวยตัวของ
นักเรียนเอง ซึ่งจะทําใหเกิดการพัฒนารูปแบบท่ีจะนําไปใช
งานจริง หลังจากจบการศึกษาไปแลว 
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บทคัดยอ 

บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาและออกแบบลายผาพิมพตนแบบ สําหรับการยกระดับผลิตภัณฑกลุมเย็บผา 
ซึ่งมีแนวคิดในการสรางอัตลักษณจากลายเคร่ืองจักสานอันเปนภูมิปญญาทองถิ่น นํามาถายทอด โดยนําหลักการออกแบบ 

สัญลักษณรูปทรงเรขาคณติ Geometric Pattern สามารถแสดงตัวตน ภูมิปญญาของชาวบานไดเปนอยางดี ซึ่งออกแบบมาจํานวน 
5 ลาย และลายปกมา 5 ไดรับการคัดเลือกอยางมีสวนรวมของสมาชิกกลุม เพื่อนําไปสรางตนแบบ ซึ่งผลการวิจัยพบวาโดย
ภาพรวมการพัฒนาลวดลายและวางลวดลายบนตนแบบอยูในระดับดีมาก ลวดลายมีอัตลักษณ/เอกลักษณสะทอนถึงภูมิปญญา
ทองถิ่น มีความสวยงาม แปลกใหม และทันสมัย มีความเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ และความเหมาะสมของการวางตําแหนง
ลวดลายอยู อยูในระดับดีมาก 4.67 ลวดลายสามารถนําไปประยุกตใช หรือตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได              
อยูในระดับดี 4.33 ดังน้ันการพัฒนาลวดลายผาพิมพตนแบบในคร้ังนี้จะเปนแนวทางตนแบบแกสมาชิกศูนยปกมาดีและชุมชน             
ในการนําไปผลิตสินคาเพื่อจําหนาย สรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑและเปนการยกระดับผลิตภัณฑในชุมชนอยางยั่งยืน 

คําสําคัญ: การออกแบบลวดลาย  ลายพิมพผา อัตลักษณผา ภูมิปญญาทองถิ่น 

Abstract 
This paper aims to design and develop a textile prototype to elevate the sewing products. The idea 

to establish the identity of the local wicker pattern adopted by leading broadcast design principles. The 

geometry Geometric Pattern can express themselves. Wisdom of the people as well. The design of stripes 

and polka 5 Pick 5 has been selected as part of a group member. To create a master The results showed that 

the overall development pattern and the pattern on the master put on a very good level. Patterned identity 

/unique blend of the traditional with the modern, exotic and are appropriate for the product form. And the 

appropriateness of the placement pattern exists. In very 4.67 textures can be applied. Or extend to other 

products. In the same manner Level 4. 33 Therefore, the development pattern of the underlying fabric of this 

approach is to master the pick-up center and the community. In bringing the product to market. Create value 

for our products and enhancing products in sustainable communities 

Key words:  design, patterns, fabric, printed fabrics, identity, Local wisdom 
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1. บทนํา 
 ศูนยปกมาดี ที่ภาษาเหนือ หมายถึง กลับมาดี
ดังเดิม เปนองคกรสาธารณะประโยชนที่เกิดจากการรวมตัว
ของกลุมคนในชุมชนบานทุงหก ตําบลวอแกว อําเภอ             
หางฉัตร จังหวัดลําปาง ที่เล็งเห็นถึงความสําคัญ ตองการให
หมูบานของตนกลับมานาอยู มีความสงบรมเย็น มีความรัก
ความสามัคคี สามารถรวมกันทํากิจกรรมที่ดีได ภายใตความ
รวมมือของทุกคน โดยเริ่มตนจากกิจกรรมเล็กๆ ของ
ผูสูงอายุในชุมชน ขยายวงกวางกลายเปนอาชีพเสริมท่ีชวย
สรางรายไดและสวัสดิการท่ีดี ใหกับทุกคนในชุมชนจน
ปจจุบันมีสมาชิกหลายกลุม รวมมากกวา 400 ราย 

 กลุมปกมาอุน  หนึ่ งในกลุมสมาชิกของศูนย              
ปกมาดี เปนการรวมกลุมของกลุมแมบานและผูสูงอายุเพื่อ
ผลิตหัตกรรมกลุม เย็บผา ซึ่ งยังมีฐานกลุมลูกคานอย 
เนื่องมาจากปญหาตนทุนที่สูง ทําใหผลิตภัณฑมีราคาสูงกวา
ผลิตภัณฑจากโรงงานที่วางขายอยูตามทองตลาด อีกทั้ง
วัตถุดิบหรือผาที่นํามาใชนั้น ไมมีความแปลกใหมหรือ
ลวดลายที่เปนเอกลักษณ กลุมสมาชิกจึงมีความตองการท่ีจะ
พัฒนาผลิตภัณฑ ใหม ให มี รูปแบบแตกต าง จากเดิ ม                     
มีความโดดเดน ตนทุนไมสูงมาก สามารถเขาสูตลาดไดอยาง
มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาสินคาตามโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
(OTOP) ของรัฐบาล โดยการนําความรู เทคโนโลยี และการ
บริหารจัดการมาชวยในการเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนไปสู            
ตลาตอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน (กรมการพัฒนาชุมชน, 
2561) 

ผลิตภัณฑหัตกรรมประเภทกลุมเย็บผา ของกลุม
ป กมาอุน  เดิมผลิตผ านวม ทํามือ  ขนาด  150 * 200 
เซนติเมตร ดานในเปนใยสังเคราะห และผาที่ใชในการเย็บ
ปลอกผานวมนั้น เปนผาลวดลายตางๆ ที่มีวางขายตาม
ทองตลาด ซึ่งซื้อขายในราคาปลีก สงผลใหตนทุนของ
ผลิตภัณฑคอนขางสูง ประกอบกับลวดลายของผาที่ใชมี
ทั่ วไปในทองตลาด ไมมี เอกลักษณหรือความโดดเดน
เฉพาะตัว เมื่อเทียบกับผาหมนวมที่มีวางจําหนายใน

ทองตลาดราคาโรงงาน ผูบริโภคจึงเลือกที่จะซื้อสินคาที่มี
ราคาถูกมากกวา กลุมผูบริโภคท่ีอุดหนุนผาหมนวมของกลุม
ปกมาอุน จึงเนนไปที่หนวยงานราชการท่ีเขามาศึกษาดูงาน 
หรือมาชวยสนับสนุนผลิตภัณฑของชุมชนเทานั้น ไมไดเปน
การสรางมูลคาอยางยั่งยืนใหกับกลุม จึงเปนจุดออนที่
มองเห็นรวมกันวา ควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมีรูปแบบที่
นาสนใจ มีลวดลายท่ีเปนเอกลักษณ  เพื่อสงเสริมงาน                
หัตกรรมซ่ึงเปนจุดแข็งของกลุม และเนนกลุมเปาหมาย              
ที่สงเสริมความรักความสามัคคีตามแนวคิดของศูนยปกมาดี 
ซึ่งไดรวมกันคิด เปนกลุมผลิตภัณฑสําหรับแมและเด็ก 
อย างเช นหมอนรองให นม บุตร  ที่ ส ามารถซื้ อ ใช เอง                       
หรือซื้อเปนของฝากสําหรับคุณแมหลังคลอดได ซึ่งปจจุบัน
หมอนรองใหนมบุตร เริ่มเปนท่ีนิยมในกลุมคุณแมหลังคลอด 
โดยเฉพาะกลุมคุณแมมือใหม หรือกลุมคุณแมที่ผาคลอด  

หมอนรองใหนมบุตร เปนหมอนที่มีลักษณะคลาย
รูปตัวยู ใชสวมใสรอบเอวเพ่ือชวยบรรเทา และผอนคลาย
อาการเมื่ อยหรือ เจ็บปวดบ ริเวณกระดูกสันหลัง คอ               
และแขน ของแมขณะใหนมทารก อันเปนชวงเวลาที่มีคา           
ในการสรางความผูกพันระหวางแมกับลูก (Chhandita, 

2018) นอกจากน้ันยังสงผลใหทารกสามารถดดูนมแมถึงลาน
นมไดอยางตอเนื่อง ชวยใหศีรษะของทารกอยู ในทาที่
เหมาะสม ลดอาการแหวะนม เนื่องจากหูรูดระหวาง
กระเพาะอาหารและหลอดอาหารยังไมแข็งแรง (ศูนยพัฒนา
นวัตกรรมทางการแพทย, 2018) 

 ดังน้ันในการวิจัยครั้งนี้ จึงไดเขาไปศึกษาและ
พัฒนาลวดลายของผลิตภัณฑใหนาสนใจ เพื่อเปนทางเลือก
ใหกับผูบริโภค โดยเลือกพัฒนาผลิตภัณฑหมอนรอง                   
ใหนมบุตร ที่ผลิตโดยฝมือชางหัตกรรมกลุมเย็บของชุมชน 
และนําเทคนิคทางการพิมพมาชวยในการสรางลวดลายของ
ผาที่ใชในการตัดเย็บ ใหมีความเปนเอกลักษณ โดยมีการ
นําอัตลักษณของทองถิ่นมาสรางเปนลวดลายตนแบบบน
ผลิตภัณฑ ซึ่งจะชวยเปนการประชาสัมพันธพรอมทั้งเลา
เรื่องราวของวิถีชุมชนใหกับสังคมไดเรียนรู อีกทั้งยังเปนการ
เพิ่มมูลคาใหผลิตภัณฑอีกดวย 
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2.วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อออกแบบและสรางลวดลายทีม่าจากภูมปิญญา

ทองถิ่นดวยเทคนิคทางการพิมพ   
  2.2 เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยการออกแบบผลิตภัณฑจาก

ลวดลายท่ีมาจากภูมิปญญาทองถิ่น  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนาลายผาพิมพตนแบบ 

สําหรับการยกระดับผลิตภัณฑ หัตถกรรมกลุมเย็บผา เปน
การออกแบบพัฒนาลายผาพิมพเพื่อหาอัตลักษณใหกับ
ผลิตภัณฑ เพื่อตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น นําวัฒนธรรมมา
ออกแบบเชิงเศรษฐกิจสรางสรรค เนื่องจากเปนการนําเสนอ
เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาลวดลายจากวัตถุธรรมชาติ 
นํามาสูการออกแบบเพ่ือใหเหมาะสมกับยุคสมัย ดังนั้นผูวิจัย
จึงไดอาศัยความรู จากแนวคิด เอกสาร และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของหลายดาน ดังนี้  

3.1 หลักและองคประกอบของงานออกแบบส่ิงทอ 

ดิ ส นี ย   สิ ง ห ว ร เศ ร ษ ฐ  (2552) ก ล า ว ถึ ง
องคประกอบและหลักพื้นฐานของการออกแบบไมแตกตาง
กับองคประกอบงานวิจิตรศิลป โดยมีองคประกอบพ้ืนฐาน
ไดแก จุด Dot เสน line คือสวนประกอบท่ีไมหยุดนิ่งของ
รูปทรง คือ เคาโครงพื้นฐาน วงกลม สามเหลี่ยม ทิศทาง 
Direction คือลักษณะการเคลื่อนไหวของทิศทาง ที่แสดง
ลักษณะของรูปรางพื้นฐาน น้ําหนักของแสงและเงา Value 

ความเขม ออน น้ําหนักของแสง เฉดสี Hue และความอิ่มตัว
ของสี Saturation เรื่องราวของสี colour   

หลักการจัดองคประกอบพ้ืนฐานในงานออกแบบ 
Design principles กล ยุท ธ ขอ งนั กออกแบบ ท่ี จะ นํ า
องคประกอบพ้ืนฐานในการออกแบบมาสรางสรรคใหเกิดผล
งานท่ีเปนเอกลักษณของแตละบุคคล โดยมีเร่ืองราวท่ีจะตอง
คํานึงถึง เชน ความสมดุล (Balance) การซ้ํา (Repeating) 

การเนน (Emphasizing) การเคลื่อนไหว (Moving) และ
เอกภาพ (Unity) ซึ่งในหลักการจัดองคประกอบน้ันจะชวย

ของความรูสึกการเปนเรื่องราวเดียวกัน การเขากันไดดี เกิด
ความเหมาะสม ทําใหผูดูเกิดความรูสึกถึงความตอเนื่องของ
องคประกอบในภาพ 

3.2 หลักการและวิธีการหาแรงบันดาลใจในการ 
ออกแบบ มนตรี เลากิติศักด และคณะ (2555) 

การออกแบบจากความไมรู ผลของความไมรูจึงไดผลงานที่
เลื่อนลอยขาดความเปนไปไดในเรื่องตางๆ ท้ังในแงการผลิต 
การตลาดและที่สําคัญขาดความนาสนใจและเอกลักษณใน
งานออกแบบ ซึ่งเอกลักษณในงานออกแบบน้ีจะถูกสะทอน
ออกมาโดยเรื่องราวและท่ีมาของผลติภัณฑ ซึ่งแรงบันดาลใจ 
(Inspiration) ซึ่งเปนสิ่งท่ีจําเปนตอการทําการตลาดการโนม
นาวความสนใจและการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคเปนอยางยิ่ง 
ซึ่งนักออกแบบตองมีวิธีการเขาถึงขอมูลหรือการจัดการกับ
ขอมูลที่มีอยูเพื่อการสรางเรื่องราวใหนาสนใจ และเพื่อเปน
การเสริมเอกลักษณของผลิตภัณฑ  

แรงบันดาลใจ (Inspiration) คือจุดเริ่มตนของ
ความคิด ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดในการออกแบบเพราะ
ผลงานออกแบบท้ังหลายท่ีเราเห็นนี้สวนใหญลวนเกิดขึ้น
จากการจุดประกายของแรงบันดาลใจ ซึ่งมีวิธีสรางแรง
บันดาลใจในการออกแบบเริ่มจากการตามหาแรงบันดาลใจ
จากทุกๆสิ่ งรอบตัว ศิลปะ วิถีคน  ธรรมชาติหรือการ
เลียนแบบจากธรรมชาติ เพื่อนํามาประยุกตใชกับงาน
ออกแบบ การใชจินตนาการในขอมูลที่เราไดจากการสืบคน
มาหรือไปพบเจอ  พอเห็น  แตที่ สํ าคัญคือไอเดียหลัก                
(Big idea) รักษาแนวทางการไอเดียหลักใหเขมขนชัดเจน 
เพราะบางครั้งการใสสวนผสมและองคประกอบอื่นๆ มาก
เกินไปในการออกแบบอาจลบแนวทาง และกรอบหลัก
แนวความคิดได 

3.3 ออกแบบลวดลายและลวดลายผา   
ดิสนีย  สิงหวรเศรษฐ (2552) แนวความคิดในการ

ออกแบบลายผ าส าม ารถมาจากหลายลั กษณ ะวิ ธี                   
เช น  นั กออกแบบลายผ าอาจจะตรงไปที่ เค รื่ อ งทอ                   
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แลวคัดเลือกเสนดายลักษณะตางๆ มาสรางสรรคตาม
ลักษณะของลายทอพ้ืนฐาน หรือลายทอดัดแปลงตางๆ              
ก็สามารถสรางงานได  

ประ เส ริ ฐ   ศี ล รัต น า  (2538) การออกแบบ
ลวดลาย (Decorative Design) ปจจุบันเปนศิลปะประยุกต
แขนงหน่ึง ที่สรางสรรคองคประกอบทางศิลปะใหปรากฏ
เปนรูปแบบในลักษณะลวดลาย เพื่อเสริมแตง ประดับพื้นที่ 
หรือวัสดุตางๆ ใหมีความสวยงามและใหมีคุณคายิ่งขึ้น
กวาเดิมที่มีอยู  อิทธิพลท่ีมีผลตอแนวความคิดในการ
ออกแบบลวดลายมาจากธรรมชาติและรูปแบบท่ีมนุษยสราง
ขึ้น ในลวดลายน้ันเปนแบบหรือรูปที่ถูกสรางสรรคขึ้นมี
สวนประกอบ ไดแก ตัวลาย ขนาดสัดสวน ชวงจังหวะ 
บริเวณวาง ทิศทาง และตัวเสริมประกอบอื่นๆ โดยมีมุง
หมายเพื่อใชประกอบตกแตงโครงสรางตางๆ ใหมีคุณคามาก
ยิ่งข้ัน ซึ่งในตัวลายน้ัน เปนลักษณะเสนประดิษฐหรือเสน
สรางสรรค เชน เสนขด เสนคลื่น เสนซิกแซก เปนตน 

ม น ต รี  เ ล า กิ ติ ศั ก ด  แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2555)                    
การออกแบบลวดลายบนผาจะตองวิเคราะหไปถึงประโยชน
ใชสอยของผืนผาเหลานั้น วาผลการออกแบบตกแตงผา
เหมาะสมกับผาที่จะนําไปใชในตามวัตถุประสงคการใชงาน 
การออกแบบอาจไมมีกฏและคําแนะนําใดๆ ซึ่งการออกแบบ
ตกแตงบนผาเปนผลมาจากการใชจุดรวมของจินตนาการ 
(Unique idea) ประกอบกันกับขบวนการทางคุณสมบัติของ
วัตถุดิบที่ใชโดยจินตนาการเพ่ือนําไปสูความเปนเอกภาพ 
(Sense of unity) ขององคประกอบของแบบ ในขณะท่ี
ลวดลายมีความแตกตางกันไปตั้งแตลายขนาดจ๋ิว (Tiny) 

ลายขนาดเล็ก (Small) ลายขนาดกลาง (Medium) ลาย
ขนาดใหญ (Large) 

 3.4 การประยุกตใชวัฒนธรรมกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ 
  ปานฉัตท  อินทรคง (2560) ไดกลาวไววา ในการ
ออกแบบผลิตภัณฑในปจจุบัน นักออกแบบเริ่มมีการนําสิ่งที่

เปนวัฒนธรรมเขามาใชในการสรางแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบเพื่อสรางอัตลักษณใหกับผลิตภัณฑหรือสินคาใหมี
ความแตกตางและแสดงเรื่องราววัฒนธรรมไดดีจากเรื่องราว
นั้นๆ ซึ่งอาจมาจากวัฒนธรรมที่เปน “รากเหงา” ในปจจุบัน
เริ่มมีให เห็นมากขึ้น เนื่องจากเปนสิ่งที่แสดงตัวตนของ
วัฒนธรรมแตละอยางไดชัดเจน จึงมีกการนํามาใชกับการ
ออกแบบต างๆ  มากขึ้น  เชน  ในการนํ าเรื่องราวทาง
วัฒนธรรมมาประยุกตใชในการออกแบบผลิตภัณฑ 

ดังนั้นในการพัฒนาลายผาพิมพตนแบบ สําหรับ
การยกระดับผลิตภัณฑ หัตถกรรมกลุมเย็บผา ผูวิจัยไดนํา
ทฤษฏี เรื่องการประยุกต วัฒนธรรมกับการออกแบบ
ผลิตภัณฑมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ เปนการนํา
รากเหงาทางวัฒนธรรมหรือภูมิปญญาจากชุมชนมาพัฒนา
และออกแบบพัฒนาลายผา เพื่อมุงเนนความแตกตาง ความ
งาม และตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งในการ
ออกแบบลวดล ายผ า น้ั น เป น นํ า เอ า เ ร่ื อ งขอ งก าร
สวนประกอบของตัวลาย ขนาดสัดสวน ชวงจังหวะ บริเวณ
วาง ทิศทาง เพื่อสื่อสารความเปนอัตลักษณของชุมชน เปน
ลักษณะเสนประดิษฐหรือเสนสรางสรรคขึ้นเพื่อสอดคลอง
กับยุคสมัย 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 ในสวนของงานวิจัยที่เก่ียวของกับการพัฒนาลาย
ผาพิมพตนแบบ สําหรับการยกระดับผลิตภัณฑ หัตถกรรม
กลุมเย็บผา จะศึกษาวิธีการ ข้ันตอนการถอดอัตลักษณและ
เรื่ อ งราวจากสิ่ งที่ พบ เห็ นหรือมรดกทางวัฒ นธรรม                 
ภูมิปญญาการมีส วนรวมของคนชุมชนการถายทอด               
อัตลักษณและนําไปสูการพัฒนาออกแบบโดยมีแรงบันดาล
ใจจากสิ่งแวดลอมที่พบเห็นและสถาปตยกรรมอันทรงคุณคา 
เพื่อนํามาสรางการจดจําใหกับผูพบเห็นหรือกลุมเปาหมาย 
ซึ่งผูวิจัยไดนํามาประยุกตใชบางสวน ดังตอไปนี้ 

รจนา จันทราสา และคณะ(2553) ไดทําการศึกษา
และพัฒนาเอกลักษณลวดลายบานเชียงเพื่อประยุกตใชกับ
ผลิตภัณฑผาแปรรูปเพนทบาติก เพื่อพัฒนารูปแบบเปน
ผลิตภัณฑหัตถกรรมของที่ระลึกจังหวัดอุดรธานี ไดศึกษา
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กลุมตัวอยางจํานวน 100 คน เพ่ือนํามาสรางลวดลายของ
บ าน เชียง การวิ เคราะห เอกลักษณ ของลวดลายบน
เครื่องปนดินเผาบานเชียง คือ ลายขดกนหอย ท่ีจะสามารถ
สรางการจดจํามากท่ีสุดในกลุมเปาหมาย นําไปสูการ
ออกแบบลายประยุกตจํานวน 4 แบบ โดยใชเทคนิคการ
เขียนดวยการเพนทบาติก จากน้ันนําไปสรางเปนผลิตภัณฑ
ชุดผาปูท่ีนอน โคมไฟตั้งโตะ และเกาอี้นั่งเลน ซึ่งท้ังหมดของ
ผลิตภัณฑ ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางรูปทรงของ
ผลิตภัณฑนั้นมาจากรูปของเครื่องปนดินเผาบานเชียง
ทั้งหมด จึงเห็นไดวางานวิจัยการศึกษาและพัฒนาความ
สวยงามและลวดลาย ผลจากประเมินจากผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบทั้ง 3 ทานผลประเมินความพึงพอใจโดยรวม 
อยูในระดับมาก ดานความสวยงามและเอกลักษณมีความ
เหมาะสมในระดับมากที่สุด  แสดงให เห็นวาการสราง
เอกลักษณบนผลิตภัณฑนั้นก็ใหเกิดความงามและสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคา 

จตุรงค  เลาหะเพ็ญแสง (2558) ไดทําการพัฒนา
ผลิตภัณฑตามแนวความคิดเศรษฐกิจสรางสรรคจากทุนทาง
วัฒนธรรมพื้นที่อุทยานประวัติศาสตรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-

กําแพงเพชร ผูวิจัยไดทําการศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑจากทุน
ทางวัฒนธรรมตามแนวกระทรวงวัฒนธรรม 8 วิถีไทย ผล
จากการวิเคราะหสํารวจจากการมีสวนรวมในภาคีเครือขาย 
ทําการวิ เคราะห  SWOT และเทคนิคการแปลงหนาที่ 
ผลิตภัณฑเชิงคุณภาพ ใหเปนแนวทางปฏิบัติ QFD Quality 

function deployment ไดประเภทผลิตภัณฑที่มีความ
เหมาะสมในการพัฒนาตนแบบจากทุนทางวัฒนธรรมใน 5 

กลุมประเภทคือ ผลิตภัณฑอาหาร ผลิตภัณฑของใชตกแตง 
ผลิตภัณฑผา ผลิตภัณฑเครื่องดื่มและผลิตภัณฑสมุนไพรที่
ไมใชอาหารและยา การสังเคราะหสรุป เลือกพัฒนาตนแบบ 
ดวยเทคนิคการตัดสินใจดวยวิธีวิเคราะหเชิงลําดับช้ัน AHP 

(Analytic hierarchy process เขาสูกระบวนการออกแบบ
โดยไดรับแรงบันดาลใจและแนวความคิดจากบริเวณรอบๆ
พื้ น ที่ อุ ท ยานป ระ วัติ ศ าสต ร  สุ โขทั ย - ศ รีสั ชน าลั ย                        
- กําแพงเพชร ซึ่งลวดลายสวนใหญที่นํามาถายทอดลงบน

ผลิตภัณฑสวนใหญมาจากรูปรางสถาปตยกรรมในอุทยาน
ประวัติศาสตรหรือประเพณีการละเลนลอยกระทงเผาเทียน
เลนไฟ เปนตน ผลจากการวิจัยพบวาผลิตภัณฑจากทุน
วัฒนธรรมของไทย สามารถเปนตัวแทนท่ีแสดงถึงความเปน
เอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมไดเปนอยางดี  

4.วิธีการวิจัย  
 การดําเนินการพัฒนาลายผาที่มาจากภูมิปญญา
ทองถิ่นนั้น ใชหลักการความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ซึ่งเปนการคิด แกไข และไตรตรอง แลวนํามา
ปรับปรุงใหเกิดการพัฒนา ซึ่งลวดลายผาที่ทําการออกแบบ
นั้น เนนถึงที่มา ภูมิปญญา และสิ่งที่อยูรอบตัวของคน               
ในชุมชน และนํามาถายทอด จากรูปที่ 4.1 แสดงแนวทาง
การดําเนินการ เริ่มจากการศึกษาสภาพปญหาของกลุม
หัตถกรรมเย็บผา วิเคราะหปญหา และแนวทางรวมกัน                
โดยความรวมมือของคนในชุมชนที่เห็นไปในทิศทางเดียวกัน 
จากนั้ นจึ งศึ กษากระบวนการออกแบบลวดลายผ า                    
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑกลุมเย็บผา ของศูนยปกมาดีและ          
ลงพื้นที่ สํ ารวจ รวมถึงการเก็บขอมูลสภาพแวดลอม 
เรื่องราว และวิถีชีวิตของคนในชุมชน สําหรับนํามาใชในการ
สรางแรงบันดาลใจเพื่ อออกแบบลวดลาย  ที่สะทอน                 
อัตลักษณ ของคนในชุมชนอยางแทจริง ตอมาจึงเริ่ม
ออกแบบลวดลาย ประมาณ  3 – 4 ลาย และรวมกัน
พิจารณาตัดสินใจเลือกลวดลายที่แสดงถึงอัตลักษณของคน
ในชุมชน และผลิตภัณฑของศูนยปกมาดีไดมากที่สุด เมื่อได
ลวดลายแลว จึงนํามาสรางโครงรางผลิตภัณฑตนแบบ 
เพื่อใหเกิดภาพที่ชัดเจน และสมาชิกในชุมชนเกิดความรู
ความเขาใจในการวางลวดลายลงบนโครงรางของผลิตภัณฑ 
นํามาดําเนินการทดสอบลงบนผา และ ตัดผาตามแบบที่
กําหนดไว นํามาเย็บขึ้นรูปตนแบบหมอนรองใหนมบุตร โดย
มีรายละเอียดแตละสวนดังนี้ 

  

 

168



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.1 กระบวนการดําเนินงาน 

4.1 การศึกษาสภาพปญหา 
 จาการศึกษาสภาพปญหา โดยการลงสํารวจและ
สัมภาษณสมาชิกศูนยปกมาดี บานทุงหก ตําบลวอแกว 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง พบวาผลิตภัณฑประเภท
หัตถกรรมเย็บผ าของกลุมป กมาอุน น้ัน  ไม วาจะเปน               
ผาหมนวม หรือเบาะสําหรับรองนั่ง ดังรูปท่ี 4.2 ยังมีจุดออน
ของผลิตภัณฑ ไมวาจะเปนตนทุนคอนขางสูง เนื่องจากตอง
ซื้อผาที่มีลวดลายในราคาปลีก อีกทั้งยังเปนลวดลายทั่วไป           
ที่ มี ในท องตลาด  ขาด อัตลักษณ  ขาดความโดดเด น                     
ไมสรางความแตกตางจากสินคาในทองตลาด  อีกทั้งราคาที่
จัดจําหนายยังมีราคาสูงกวาสินคาที่จําหนายในทองตลาด           
ซึ่งมักจะจําหนายในราคาโรงงานเพ่ือทําการตลาด จึงเปน
จุดออนทางการแขงขัน ซึ่งอาจสงผลกระทบในการสราง
ความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและการแขงขันทางการตลาด
อยางยั่งยืน  

 

 

 

 

 

รูปที่  4.2 ผลิตภัณฑผาหมนวม และเบาะรองนั่ง 

4.2 การออกแบบลายพิมพตนแบบ 

 การออกแบบลายพิมพผาสําหรับการพัฒนา
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ค รั้ งนี้  เลื อ ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ถ อ ด ล วด ล า ย                   
จากภูมิปญญา วิถีของคนในชุมชน ซึ่งมีงานจักรสานที่เปน
อีกหน่ึงในความภูมิใจของศูนยปกมาดี โดยมีลายช่ือวา            
ลายปกมาดี จากรูปที่ 4.3 เครื่องจักสานลายปกมาดีนี้ถือวา
เปนจุดเริ่มตนเล็กๆ ของศูนยปกมาดีในการเหนี่ยวนําผูคน      
ใน ชุมชน  ไม วาจะเด็ ก  หรือผู สู งวัย  มานั่ งลอมวงกัน
สรางสรรคงานอยางมีความสุข ลดปญหาภาวะซึมเศรา             
ในกลุมคนสูงวัย และยังเปนกิจกรรมสรางรายไดอีกดวย                
จึ งเป นสิ่ งที่ ส ะท อน เรื่ อ งราวและ ท่ีมาได เป นอย างดี            
อีกทั้งยังเปนการสื่อความหมายตามเจตนารมณของการ
กอตั้ งศูนย ปกมาดี ที่ตองการใหคนในชุมชน  วิถี ชีวิต 
สภาพแวดลอมตางๆ ในอดีตกลับมาดี สามัคคีดังเชนเดิม 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.3   เครื่องจักรสานลายปกมาดี 

  

 

เร่ิมตน 

ศึกษา/วิเคราะหสภาพปญหา 

ศึกษากระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ 

สํารวจขอมูลเชิงพื้นที ่

ออกแบบและพัฒนาลวดลาย 

สรางโครงรางผลิตภัณฑตนแบบ 

สรางผลิตภัณฑตนแบบ 

เสร็จสิ้น 
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ลายปกมา 1- 5 มีลักษณะคลายรูปมุมสามเหลี่ยม
ซอนกัน คลายหลังคาบานซอนกันหลายๆหลัง เปนการ
นําเอาสัญลักษณรูปทรงเรขาคณิต Geometric Pattern 

แสดงถึงบานหลายครัวเรือนในชุมชน วางตัวในแนวนอน
(เส นทึบ ) แสดงถึงความออนนอม  ถอยที ถอยอาศัย 
ชวยเหลือพึ่งพากัน ซึ่งลายจะสานกลับไปมา ภาษาเหนือ
เรียกวาป กมา  สื่ อถึ งการกลับมายั งถิ่น ฐานบ าน เกิด                
ลายปกมา จึงแฝงไปดวยความหมายที่อยากใหวิถี และผูคน             
ในชุมชนปกมา หรือกลับมาอยูรวมกัน สรางสรรคผลงาน
สรางความรักความสามัคคีกันใหดีอยางเดิม  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  4.4  ลายปกมา 1  

ลายปกมา 1 มีแนวคิดใช อัตลักษณของลวดลาย
ป กมาจากเครื่องจักรสาน  เปน เชิงสัญลักษณ รูปทรง
เรขาคณิต (เสนทึบ) กลับไปมา สื่อถึงคนในชุมชนท่ีกลับมา
ใสใจดูแลซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ซึ่งสวนน้ีจะใช
เทคนิคการพิมพสกรีนในการสรางลายบนผา และมีสวน
เพิ่มเติมสําหรับตกแตงลวดลาย (เสนประ) ซึ่งเปนตัวแทน   
เชิงสัญลักษณของแสดงแดดและสายฝนแทรกอยูในลวดลาย 
ดวยเทคนิคการปก และการเนา ดังรูปที่ 4.4 

ลายปกมา 2 มีแนวคิดใชอัตลักษณของลวดลาย
ปกมาจากเครื่องจักรสาน เชนเดียวกันกับลายปกมา แตมี
การวางแบบสําหรับตกแตงลวดลายดวยเสนประที่ เปน
ตัวแทนเชิงสัญลักษณแทนลายใบหญาและตนขาวท่ีมีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  4.5  ลายปกมา 2  

ละลานตาเห็นได เมื่อ เขามาในหมูบ านและลายไมขีด           
สายฝนแทรกอยูในลวดลาย ดังรูปที่ 4.5 เชนเดียวกันกับ 
ลายปกมา 3 ทั้งในเรื่องของแนวคิดและการตกแตง ซึ่งจะ
แตกตางกันเพียงการวางตําแหนงของลวดลาย ใหเกิดภาพ   
ใน มิติ ที่ แ ตกต างกั น  โดยลายป กมา  3  จะมี มุ มมอง
ภาพเหมือนของเกลียวเชือก ดังรูปที่ 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่  4.6  ลายปกมา 3  

ลายปกมา 4 ยังคงแนวคิดเชนเดียวกับ ลายปกมา 
1-3 แตที่เพิ่มเติมคือการเพ่ิมลวดลายตกแตงท่ีมีลักษณะ
เหมือนแองน้ําใหเช่ือมโยงกับอางเก็บน้ําแมไพรซึ่งเปนอาง
เก็บน้ําทีมีประวัติเรื่องเลาในอดีตอันเปนท่ีมาของช่ือหมูบาน
ทุงหก แนวภูเขาฉากหลังธรรมชาติ รวมถึงตนไมใบหญา 
และทุงนาท่ีแสดงถึงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติที่ยัง
คงไว ดังรูปที่ 4.7 
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รูปที่  4.7  ลายปกมา 4  

 ลายปกมา 5 ดังรูปที่ 4.8 เกิดจากตอยอดลาย           
ปกมา 4 ซึ่งเปนการนําลายปกมา 4 ปรับเสนเล็กนอยใหดู
สมดุลและนํามาวางลวดลายตอกัน วางเรียงกันสลับไปมาจน
เกิดเปนลายของผืนผา ที่มีลวดลายและขนาดเหมาะสม             
ซึ่งจากลวดลายท่ีไดมาน้ัน จะสังเกตไดวาลายเสนทุกเสน
เช่ือมตอกันไดอยาลงตัว และยังคงไดรับแรงบันดาลใจจาก
การใชลายจักสาน และถอดลวดลายเปนรูปทรงเรขาคณิต 
Geometric Pattern ลักษณะคลายกับหลังคาเรือนเช่ือมตอ
กั นทอดยาว  สื่ อถึ งก ารอ ยู ร วมกั นขอ งคน ใน ชุมชน                  
ถึงความสัมพันธ ความสามัคคีในชุมชน 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4.8  ลายปกมา 5 

 เมื่อนําเสนอแนวคิดที่มาของแตละลวดลายตั้งแต
ลายที่ 1 – 5 ใหสมาชิกกลุมปกมาอุน ศูนยปกมาดี รวมกัน
ลงคะแนนในการคัดเลือกลวดลายท่ีมีความสวยงามและ

เหมาะสม และเปนท่ีพึงพอใจในการนําไปสรางเปนลวดลาย
ของผา เพื่อยกระดับผลิตภัณฑกลุมเย็บผา โดยวิธีการท่ี
เลือกใชนั้นใชวิธีการโหวตคะแนน ซึ่งลายที่มีการลงคะแนน
โหวตมากที่สุดจะนํามาสรางตนแบบตอไป 

4.3 การสรางโครงรางผลิตภัณฑตนแบบ 

 การสรางโครงรางของผลิตภัณฑตนแบบ หลังจาก
ที่ไดทําการออกแบบลวดลาย แสดงถึงอัตลักษณ ที่มา และ
ภูมิปญญาของชุมชน ภายใตความรวมมือของทุกคนใน
ชุมชนแลว ก็ลงมือสรางโครงราง เพื่อนําลวดลายที่ไดมาลง
วางลงบนแบบใหเกิดภาพที่ชัดเจนของผลิตภัณฑ เพื่อให
สมาชิกในชุมชนเกิดความเขาใจในการสรางตนแบบ โดยการ
วางลวดลายลงบนผานั้น จะเนนการวางลวดลายท่ีดานใด
ดานหนึ่งของหมอน ซึ่งอาจจะเปนฝงซาย หรือขวา เพื่อให
หมอนดูมีมิติและมุมมองคลายกับชาง หรือ คชสีห ซึ่งเปนอีก
หนึ่งสิ่งสําคัญท่ีสะทอนถึงวิถีและศรัทธาของคนในชุมชน 
เนื่องจากเปนสัตวปาหิมพานตในตํานานท่ีตั้งตระหงานอยู
บนซุมประตูทางเขาวัดบานทุงหก อยูคูชุมชนและชาวบาน
บานทุงหกมาเปนเวลาชานาน 

หลั งจากที่ ได โครงรางตนแบบแล ว  สมาชิก                 
ในชุมชนจะไดเรียนรูเทคนิคการพิมพสกรีนท่ีนํามาใชในการ
พิมพลวดลายบนผา จากผูเช่ียวชาญ และนําผาที่ทําการ
พิมพเรียบรอยแลวไปตัดเย็บเปนช้ินงานหมอนรองใหนมบุตร 
ซึ่งเทคนิคการพิมพสกรีนนั้น จะขอกลาวรายละเอียดใน
คราวตอไป  โดยผู วิจั ยจะทํ าการทดสอบพิมพบนผ า 
COTTON 100% เนื่องจากเปนเนื้อผาที่ไมระคายเคืองผิว
ของทารกและแม เหมาะสมในการนํามาตัดเย็บ  

หลังจากท่ีมีการตัดเย็บตัวหมอน และปลอกหมอน
รองใหนมบุตรเรียบรอยแลว จะทําการตกแตงเพิ่มเติมดวย
เทคนิคการปก การเนาลงบนปลอกหมอน ตามแบบท่ี
ออกแบบไว หรืออาจปรับตามความเหมาะสม รวมถึงการทํา
พูหอยตกแตงในสวนทายอีกดวย 
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5. ผลการวิจัย  
 

5.1 ผลการออกแบบลวดลาย 

การออกแบบลายผาสําหรับโครงการในคร้ังนี้ 
พบวาจากการออกแบบลายปกมา 1 – 5 ซึ่ งทุกลายมี
พื้นฐานของแนวคิดมาจากภูมิปญญาเครื่องจักรสานของ
ชาวบานในชุมชน โดยนําหลักการออกแบบลวดลาย มาใช
เปนแนวทางในการพัฒนาลวดลาย และนําเอาสัญลักษณ
รู ป ท รงเรข าคณิ ต  Geometric Pattern ม าใช ใน ก าร
ออกแบบ เชิ งสัญ ลั กษณ  นั้ น  สมาชิกกลุ มป กมาอุ น             
ศนูยปกมาดี จํานวน 100 ราย ลงคะแนนเลือกลายปกมา 5 
มากที่สุดจํานวน 95 ราย และลายปกมา 1 จํานวน 5 ราย 
ดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการเลือกลาย 

ชื่อลาย ปกมา1 ปกมา2 ปกมา3 ปกมา4 ปกมา5 

คะแนน 5 - - - 95 

5.2 ผลการวางโครงรางและสรางตนแบบ 

จากผลการเลือกลายจึงสรุปรวมกันวาจะเลือกใช
ลายปกมา 5 ในการสรางตนแบบตนแบบ โดยการวาง
ลวดลายลงบนผานั้น จะเนนการวางลวดลายที่ดานใดดาน
หนึ่งของหมอน ซึ่งอาจจะเปนฝงซาย หรือขวา เพื่อใหหมอน
ดูมีมิติและมุมมองคลายกับชาง หรือ คชสีห อีกหน่ึงสิ่งสําคัญ
คูชุมชนมาตั้งแตในอดีต ดังรูปที่ 5.2 

 

  

 

 

 

 

รูปที่ 5.2 โครงรางตนแบบการวางลวดลาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.3 การทดสอบพิมพลวดลายบนผา 

หลังจากวางโครงรางตนแบบเรียบรอยแลว จึงทํา
การพิมพผาดวยเทคนิคการพิมพสกรีน  ดั งรูปที่  5.3               
โดยเลือกใชผา cotton 100% สีพื้นมาใช เพื่อใหลวดลาย             
โดดเดน และมีความรวมสมัย เขากับเทรนปจจุบันที่เนน
ความเรียบหรูดูดี จากนั้นจึงนําแบบ (Pattern) มาวางเพื่อตัด
ผาสําหรับนําไปประกอบขึ้นรูปตัวตนแบบ  ดังรูปที่ 5.4           
ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการตัดเย็บขึ้นรูปผลิตภัณฑจะ
นําเสนอในคราวตอไป ในบทความน้ีจะขอเนนการนําเสนอ
สวนของการออกแบบและสรางตนแบบลวดลาย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5.4 ตนแบบ (Prototype) 

หลังจากการสรางตนแบบ ไดรับการประเมินจาก
ผู เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน  อาจารยสุพจน ใหมกันทะ 
อาจารยประจําหลักสูตรการออกแบบเครื่องเรือน คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโลยี
ราชมงลลานนา ทานที่สอง คุณศศิธร องอาจ ผูชวยพยาบาล
แผนกกุมารเวท โรงพยาบาลเขลางค – ราม จังหวัดลําปาง
และทานที่สามคุณเจษฎา ปาระมี ประธานกลุมปกมาอุน
ศูนยปกมาดี อยูในระดับดีมาก ดังตารางที่ 2 
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จากตารางท่ี  1 พบวาลวดลายมีอัตลักษณ /
เอกลักษณสะทอนถึงภูมิปญญาทองถิ่น  มีความสวยงาม 
แปลกใหม  และทันสมัย  มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
ผลิตภัณฑ และความเหมาะสมของการวางตําแหนงลวดลาย
อยู  อยู ในระดับดีมาก  4 .67 ลวดลายสามารถนํ าไป
ประยุกตใช หรือตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันได อยูในระดับดี 4.33 ซึ่งหลังจากน้ีจะดําเนินการ
ผลิตหมอนรองใหนมบุตรดวยลวดลายปกมา 5 และจะทํา
การประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคเพื่อวัดผลและ
พัฒนาการยกระดับผลิตภัณฑตอไป 
 

6. สรุปผลการวิจัย  
  บทความวิจัยคร้ังน้ีนําเสนอการพัฒนาลวดลาย 
เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑกลุมเย็บผา ของกลุมปกมาอุน             
ศูนยปกมาดี จังหวัดลําปาง เพื่อสรางมูลคาเพิ่มดวยการ
ออกแบบและสรางลวดลายบนผาที่มาจากภูมิปญญาทองถิ่น 
ดย เทคนิคการพิมพสกรีน  ซึ่ งผลการออกแบบจนถึ ง
กระบวนการท่ีนําไปสูการสรางตนแบบ สามารถสรุปไดดังนี้ 

1.) ลายปกมา 5 ไดรับการเลือกดวยคะแนน 95 จาก
ผลการโหวตคะแนนของกลุมสมาชิกจํานวน 100 ราย และ
เลือกเปนลวดลายที่ใชในการสรางตนแบบ 

 

 

 

 

 

 

2.) ผลการวางโครงรางและสรางตนแบบ จากการ
ประเมินโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ราย โดยภาพรวมอยูใน
ระดับที่ดีมาก 

3.) ผลการประเมินลวดลายมีอัตลักษณ/เอกลักษณ
สะทอนถึงภูมิปญญาทองถ่ิน อยูในระดับดีมาก 4.67 

4.) ผลการประเมินลวดลายมีความสวยงาม แปลก
ใหม และทันสมัย อยูในระดับดีมาก 4.67 

5.) ผลการประเมินลวดลายมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบผลิตภัณฑ อยูในระดับดีมาก 4.67 

6.) ผลการประเมินความเหมาะสมของการวาง
ตําแหนงลวดลาย อยูในระดับดีมาก 4.67 

7.) ผลการประเมินลวดลายสามารถนําไปประยุกตใช 
หรือตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ในลักษณะเดียวกันได อยูใน
ระดับดี 4.33 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยครั้งนี้ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนในพื้นท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด 

รายละเอียด ผูเชี่ยวชาญ 1 ผูเชี่ยวชาญ 2 ผูเชี่ยวชาญ 3 
       

1.ลวดลายมีอัตลักษณ/เอกลักษณสะทอนถึงภูมิปญญาทองถ่ิน 4 ด ี 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
2.ลวดลายมีความสวยงาม แปลกใหม และทันสมัย 5 ดีมาก 4 ด ี 5 ดีมาก 
3.ลวดลายมีความเหมาะสมกับรูปแบบผลิตภัณฑ 4 ด ี 5 ด ี 5 ดีมาก 
4.ความเหมาะสมของการวางตําแหนงลวดลาย 5 ดีมาก 5 ดีมาก 5 ดีมาก 
5.ลวดลายสามารถนําไปประยุกตใช หรือตอยอดกับผลิตภัณฑอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันได 

5 ดีมาก 4 ด ี 4 ด ี

สรุป 4.6 ดีมาก 4.6 ดีมาก 4.8 ดีมาก 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน 
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บทคัดยอ  
การวิจัยเร่ืองน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบริบทพ้ืนที่ที่สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือศึกษาขอมูลชุมชน 

ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน อัตลักษณ  เพ่ือนําไปสูการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนใหสามารถเปนผลิตภัณฑของ
ฝากของชุมชนตอไป เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ แบบไมมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา จาก
ผลการวิจัยพบวา บริบทพ้ืนที่อําเภอแมแจม หางจากตัวเมืองลําปาง ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร สูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 
1,000เมตร  เปนพ้ืนที่สูงทามกลางขุนเขาโอบลอมรอบมีธรรมชาติและทัศนียภาพท่ีงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดท้ังป ทําให
สามารถเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรและพืชผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย อาทิเชน เหมี้ยง กาแฟ มะขามปอม ลูกพลับ มัล
เบอรร่ี สตอเบอร่ี สาลี่ อโวคาโด เสาวรส แมคคาเดเมีย  จึงทําใหผลผลิตท่ีปลูกไดมีปริมาณมากและมีคุณภาพ สามารถสงออกไป
ขายได อยางตอเน่ือง บานแมแจมเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กมีประชากร 100 กวาครัวเรือน ประชากรสวนใหญในพ้ืนที่ ประกอบดวยชน
เผาตางๆเชน ขมุ มูเซอ เยา มูเซอ และคนเมือง เปนดินแดนท่ีรวมวัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตางๆไวในชุมชนน้ี
ไดอยางลงตัว และความลงตัวที่เปนธรรมชาติและมีผลผลิตทางการเกษตร จึงเปนแนวคิดท่ีผูวิจัยอยากจะพัฒนาใหเกิดเปนความ
ย่ังยืนของพ้ืนที่โดยคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยนําเอาผลผลิตท่ีมาจากชุมชนมาใชประโยชนและทํารายไดอยางแทจริง 
คําสําคัญ  บริบทชุมชน , ผลผลิตทางการเกษตร  , ชุมชนย่ังยืน 

    

Abstract  
 This research is to study the context of the local community that can produce the agriculture much 

more than before . To study the agri-product and their identities might let them make the processing  into 

the local gift product.  The research tool is the unstructured interview . The research results from qualitative 

analysis , it found that Amphur Maejaem far from Lampang City about 93 kilometers and about 1,000 meters 
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from sea level in the midst of the valley with good nature, scenery and cool weather throughout the year. So 

they can cultivate much more winter agri-crops; Myieng ( food wrapped in leaves ), coffee,   makhampom, 

persimmon, mulberry, strawberry, barrow , avocado, passion fruit  and  macadamia. With the high and 

qualitative yield, they can sell them out continuously. Population  in small land of Maejaem  is about 100 
families. Most of the population is many tribes ; Khmu , Yao,and  Musur . Custom , culture and ways of life in 

this village make them be in good circumstance and agricultural producing. From the good things above, the 

researchers’ concept would like to make community self-reliance and sustainable development  by using and 

making money from their product. 
Keywords: Community context , Agricultural product , Sustainable community 

 
 

1. บทนํา 
 ประเทศไทย เรามีผลไมหลากหลายชนิดหมุนเวียน
กันตลอดท้ังป ชวงที่ผลผลิตออกมาก ราคาตกตํ่า เกษตรกร
ขายไดราคาไมคุมทุน บางคร้ังปลอยทิ้ง การแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปจะชวยเพ่ิมมูลคาเปน
หวงโซมูลคา (value chain) ทําใหเกษตรกรมีรายได สราง
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง หากนําเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชกับภาคการผลิตในวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขีด
ความสามารถให ผลิ ตภัณฑ   โอท็อป  และ  SMEs ซึ่ ง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทําใหมีรายไดเขาประเทศปละ
หลายพันลานบาท แตสิ่งสําคัญคือ ตองผลิตอาหารไดอยาง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP อาจารยวรรณดี กลาวถึงการ
ตอยอดผลงานวิจัย(อาจารยวรรณดี มหรรณพกุล,เทคโนโลยี
ชาวบาน,วันศุกรที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560) 

      ซึ่งในพ้ืนที่อําเภอแมแจม หางจากตัวเมืองลําปาง 
ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร สูงจากระดับนํ้าทะเลกวา 
1,000เมตร  เปนพ้ืนที่สูงทามกลางขุนเขาโอบลอมรอบมี
ธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดท้ัง
ป ทําใหสามารถเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรและพืช
ผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย อาทิเชน เหมี้ยง กาแฟ 
มะขามปอม ลูกพลับ มัลเบอรร่ี สตอเบอร่ี สาลี่ อโวคาโด 
เสาวรส แมคคาเดเมีย  จึงทําใหผลผลิตที่ปลูกไดมีปริมาณ
มากและมีคุณภาพ สามารถสงออกไปขายได อยางตอเน่ือง 

บานแมแจมเปนพ้ืนที่ขนาดเล็กมีประชากร 100 กวา
ครัวเรือน อาชีพดังเดิมของชาวบานคือการปลุกชาใบเหมี้ยง 
ประชากรสวนใหญในพ้ืนที่ ประกอบดวยชนเผาตางๆเชน 
ขมุ  มู เซอ  เย า มู เซอ และคนเมือง เปน ดินแดนที่ รวม
วัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตางๆไวใน
ชุมชนน้ีไดอยางลงตัว และความลงตัวท่ีเปนธรรมชาติและมี
ผลผลิตทางการเกษตร จึงเปนแนวคิดท่ีผูวิจัยอยากจะพัฒนา
ใหเกิดเปนความย่ังยืนของพ้ืนที่โดยคนในชุมชนสามารถพึง
พาตนเองได  โดยนําเอาผลผลิต ท่ีมาจากชุมชนมาใช
ประโยชนและทํารายไดอยางแทจริง   ซึ่งนักวิจัยอยากศึกษา
เกี่ยวกับประวัติที่นาสนใจของชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีมีอยูในชุมชน มาพัฒนา ในเบื้องตนจะศึกษาบริบท
ผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชน เพ่ือ วิเคราะหถึง
ความตองการของชาวบานในชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดและตอยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑและแปรรูป เพ่ือใหเปนสินคาที่สามารถเปนของ
ฝากของที่ระลึกของชุมชนได  
 

2.วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชน
บานแมแจม อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ในการแปรรูป 
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ผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการตอยอดและพัฒนาใหเปน
ผลิตภัณฑและแปรรูปของชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวที่ย่ังยืน
ตอไป 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  

การศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารที่สามารถเปนสินคาที่ของฝากเพ่ือ
การทองเที่ยว หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง 

 ผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ โดยคนควาจากเอกสาร บทความ และรายงาน
วิจัยที่เกี่ยวของมีองคประกอบดังตอไปน้ี 

1.ประวัติหมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 

จังหวัดลําปาง  บานแมแจม เดิมทีข้ึนกับบานขามหมูที่ 1 
ตําบลเเจซอน อําเภอแจหมจังหวัดลําปางเปนพ้ืนที่ต้ังอยู
บริเวณปาเชิงเขาดอยลังกาดวยเปนปาเมี่ยงและจากน้ันพอ
อุยแกวแมอุยเลยคันเขียวไดซื้อที่ดินของพอนอยจันทรคํา ดู
งาม ประมาณปพ.ศ. 2499 เพ่ือทําสวนเม่ียงและใบชาทําให
เร่ิมมีคนตางถ่ินเขามารับจางเก็บเมี่ยงใบชาจนเร่ิมต้ังรกราก
และยายถ่ินฐานเขามาอยูถาวรประมาณ 7-8หลังคาเรือน
และเร่ิมเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆซึ่งประชากรสวนใหญมาจากเชียงใหม
และเชียงราย โดยมีพออุยคํา กันธา เปนผูชวยผูใหญบาน
บานขามหมู 1 ตําบลแจซอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
เปนผูปกครองในสมัยน้ัน ซึ่งพออุยคํา กันทา แตเดิมเขามา
เก็บเมี่ยงในปพ.ศ. 2503 และต้ังถ่ินฐานโดยมีนองชายคือ
ถาอุนคําตัน กันทามาอยูดวยจนถึงปจจุบัน ระยะหลังมีคน
มารับจางเก็บเม่ียงและทําสวนดวยกลุมเยาซึ่งเปนชนเผาเยา
เมี่ยน ไดเขามารับจางและต้ังถ่ินฐานเมื่อประชากรกลุม
เพ่ิมข้ึนจึงทําใหมีคนหลายกลุมเขามาอยูรวมกันทั้งกลุมเยา 
(เมี่ยน) จีนฮอและลีซอ จึงเกิดเปนปอก(สวน) ของบานเยา
แมแจม ตอมาเมื่อเห็นวามีประชากรเพ่ิมข้ึนรวมถึงการ
เดินทางราชการไปบานผูใหญบานปาขามไมสะดวกดวย 

ระยะทางท่ีไกล พออุยคํา กันทา ซึ่งเปนผูชวยผูใหญบานจึง
ปรึกษากับชาวบานเพ่ือขอแยกหมูบานโดยแจงความจํานง
ขอแยกหมูบานแตไมสําเร็จจึงต้ังเปนบานดอยลังกาซึ่ งแยก
จากบานขาม หมูที่1 ตําบลหัวเมืองอําเภอแจหมจังหวัด
ลําปางเปนบานดอยลังกาหมูที่9 ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปานจังหวัดลําปางตอมาจึงไดแยกจากบานดอยลังกาเปน
บานปางตนหนุนหมูที่หน่ึงตําบลแจซอนอําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปางโดยมีพออุยคํา กันทา เปนผูใหญบานคนแรก
ในปพ.ศ. 2513 

 

2.แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางย่ังยืน 

บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542, น.7) ไดใหความหมายการ
ทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) วาหมายถึง
การทองเท่ียวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดี

เย่ียม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเท่ียวใหมี
ความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพใหไดผลกําไรอยางเปนธรรม โดยมี
นักทองเท่ียวเขามาเย่ียมเยือนสมํ่าเสมออยางเพียงพอ แตมี 
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่สุดอยางยืนยาว 
บุญเลิศ จิตต้ังวัฒนา(2542 อางถึงใน สุถี เสริฐศรี,2558) ซึ่ง
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยังยืนน้ันอยางนอยตองมี   

องคประกอบที่สําคัญ 3  ประการคือ 

  1. ความย่ังยืนทางดานเศรษฐกิจ (Economic 

Sustainability)  

1.1 การเติบโตตองอยูในอัตราท่ีบริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพหาก โตเร็วไปอาจทําใหรองรับนักทองเท่ียว
ดานตาง ๆ ไมพรอม ไมเพียงพอ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน 
คุณภาพแรงงานและการใหบริการ อาจมีผลทําให
นักทองเท่ียวไมพึงพอใจ ขาดความนิยม ไมเดินทางมา
ทองเท่ียวทําใหเศรษฐกิจตกตํ่าในระยะยาว  
1 . 2 การเติบโตของการทองเท่ียวอาจทําใหคนสวนใหญหัน
มาประกอบอาชีพ ที่เก่ียวของกบการทองเท่ียว ทําใหเกิดผล
กระทบตอเศรษฐกิจในภาคอื่น ๆ เชน ภาคการเกษตรการ 
กสิกรรม การอุตสาหกรรม  
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1 . 3 การเติบโตที่ตองอาศัยวัสดุอุปกรณ แรงงานและ
ผูเช่ียวชาญจาก ตางประเทศ    เปนผลทําใหเงินตราร่ัวไหล

ออกไปนอกประเทศ  
2. ความยังยืนทางดานสังคม   (Social Sustainability)  

2 . 1 การหลั่งไหลของนักทองเท่ียวตางประเทศมากเกินไป
และรวดเร็วเกินไป มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนท่ีมีความเปน

เอกลักษณในทองถ่ิน  
2.2 การใชจายเงินของนักทองเท่ียว ซึ่งมีกําลังสูงกวาคนใน
ทองถ่ิน การใชชีวิต        ที่หรูหราหรืออยางอิสรเสรีซึ่ง
ทะลักเขาสูชุมชนหน่ึงๆ อาจกลายเปนแมเหล็กดึงดูดใจให
คน           หนุมสาวในทองถ่ินหลงใหลมัวเมาตอทรัพยสิน
เงินทองหรือความสําราญที่หาไดงายๆ                     ทํา

ใหเกิดปญหาสังคมตามมา  
2.3 อาชีพขายบริการทางเพศท้ังหญิงชาย การขายยาเสพติด 
การละทิ้ง            คุณคาทางวัฒนธรรมของทองถ่ิน อาจ
นําไปสูความลมสลายทางโครงสรางวัฒนธรรมด้ังเดิมของ   
ชุมชน ซึ่งมีผลทําใหชุมชนมีทัศนคติที่ไมดีตอนักทองเท่ียววา
เปนตัวการทําใหสังคมเสื่อม                 ซึ่งบางคร้ังอาจ
สะทอนออกมาในรูปของการกระทําท่ีรุนแรงตอนักทองเที่ยว 
3. ความย่ังยืนทางดานสิ่งแวดลอม (Environmental 

Sustainability)  

3.1 การพัฒนาการทองเท่ียวที่ขาดการควบคุมอาจกลายเปน
สิ่งที่ทําลาย สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนคุณคาหรือความเปนตัวตน
กําเนิดของกิจกรรมการทองเท่ียวน้ันๆ เสียเอง         เชน 
จํานวนนักทองเที่ยวที่มากเกินไป ความแออัดยัดเหยียด 

ความสกปรกเปนตน 

3 . 2 การเรงรัดพัฒนาโดยใชเทคนิคกอสรางที่ไมเหมาะสม 
ทําใหเกิดการ พังทลาย อยางถาวรของหนาดิน หาดทราย 

ชายทะเลการสูญเสียสภาพภูมิทัศน  
3 . 3 การกอสรางอาคารหรือสิ่งกอสรางในตําแหนงที่
ผิดพลาด อาจทําใหวงจร    ทางธรรมชาติเกิดความ

แปรปรวน  
3 . 4 การเก็บเอาพันธุไมไปจากพ้ืนที่ อาจทําลายระบบ
นิเวศวิทยาที่เปราะบาง    ของพ้ืนที่บางแหงไป 

3.5 กจิกรรมของนักทองเท่ียวจํานวนมากทําใหเกิดปริมาณ
ของเสียอยาง   มหาศาล เชน ของเสีย น้ําเสีย อาหารเหลือ 
ขยะ ฯลฯ ทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอมไดอยางมากมาย 

3.แนวคิดการทองเที่ยวในชุมชน 

ในพจน านุ ก รม  Webster’s Third New International 

Dictionary ไดใหความหมายของคําวา Tourism หรือ การ
ทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงาน
ธุรกิจ เกี่ ยวกับการท องเที่ ยว ส วน  Tourist หมายถึ ง 
นักทองเท่ียว ผูที่เดินทางจากอีกจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง เพ่ือ
ใฝหาสุขารมณหรือเพ่ือความรูทางวัฒนธรรมแลวกลับมา ณ 
จุดเร่ิมตน คําวา “การทองเท่ียว” จึงเปนคําที่มีความหมาย
กวางมิไดมีความหมายเพียงการเดินทางเพ่ือการพักผอน
หยอนใจหรือเพ่ือความสนุกสนานเทาน้ัน แตยังหมายถึง 
การเคลื่อนยายประชากรจากแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง 
รวมท้ังการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวาง
ประเทศ การทองเท่ียวจึงเปนกระบวนการท่ีมีความสัมพันธ
ตอกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน ไดรับ
ความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปจจุบันการทองเท่ียว
จึงเปนธุรกิจท่ีกวางขวาง ความหมายของ การทองเท่ียวน้ัน
อาจสรุปไดในเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ตอง
เดินทางจากถ่ินท่ีอยูอาศัยไปยังที่อื่นช่ัวคราว ประการที่สอง 
ตองเดินทางไปดวยความสมัครใจ และประการสุดทาย
เดินทางดวยจุดมุงหมายใดๆก็ได ที่มิใชเพ่ือการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได (วรรณา วงษวานิช, 2539) 
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กรอบแนวคิด 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.วิธีการวิจัย  

 สํารวจพ้ืนที่บริบทชุมชน เกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดบาง นํามา
วิเคราะหถึงความตองการของชาวบานในชุมชนในการแปร
รูปผลิตภัณฑ ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิด 

1.การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน โดยการศึกษาเอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการลงพ้ืนที่บานแมแจม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตลอดจนศึกษาขอมูลดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน ทรัพยากรดานตางๆ 

ของชุมชน  

2.การสัมภาษณ 

การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลท่ีเกี่ยวของ เชนผูนํา
ชุมชน ชาวบาน และผูเก่ียวของอื่นๆ   เปนตน ในประเด็นที่
เก่ียวกับการทองเท่ียว ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอื่นๆที 

เก่ียวของ 
 

5. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเร่ือง การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารที่สามารถเปนสินคาที่ของฝากเพ่ือ
การทองเที่ยว หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง สรุปผลการวิจัยในวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาบริบทผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชนในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในการตอยอดและพัฒนาให
เปนผลิตภัณฑและแปรรูปตอไป ไดผลการวิจัยดังน้ีจากการ
ลงพ้ืนที่สํารวจบริบทชุม หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ชุมชนชาวบานสวนใหญที่
อาศัยอยูบานแมแจม หรือบริเวณโดยรอบจะเปนชาวไทย
ภูเขาเผาเยา มูเซอ ลาหู และคนเมือง มีความหลากหลาย
ทางด าน วัฒ นธรรม  วิ ถี ชี วิตค วาม เป นอ ยู  ประ เพณี 
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  มีทรัพยากรท่ีมีคุณคามากมายทั้ง
ทางดานปาไม แหลงทองเที่ยว ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรที่มีในชุมชน อากาศที่มีความเย็นสบายตลอดท้ังป 
ถือเปนจุดเดนที่สําคัญท่ีทําใหชุมชนเปนที่นาสนใจสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวไดอยางดี อาชีพหลักของชาวบาน
ชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปานจังหวัดลําปาง คืออาชีพ
เกษตรกร มีการเก็บเก่ียวใบเหม้ียง นําไปหมักขายสงออกไป
ขายยังตัวจังหวัดมากมาย การเก็บเมล็ดกาแฟ การเก็บ
ผลผลิตตามฤดูกาล และอาชีพรองของชาวบานสวนใหญคือ
การทอผา เพ่ือสงใหศูนยศิลปาชีพ การจักสานเคร่ืองใชตางๆ
กระบุง กระจาด กระเปา ท่ีทําจากไมไผ สงออกไปขายตาม
จังหวัดอีกดวย  นอกจากน้ีพ้ืนที่โดยรวมทั่วไปเปนพ้ืนที่ ท่ีอยู
สู งจากระดับ นํ้าทะเลกวา  1 ,000 เมตร  เป น พ้ืนที่ สู ง
ทามกลางขุนเขา  โอบลอมรอบมีธรรมชาติและทัศนียภาพที่
งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้งป จึงทําใหพ้ืนที่บริบท

บริบทชุมชน  

ผลผลิตทางการเกษตร เพือนาํมาแปรรูป 
เพิมมูลค่า  สร้างรายได ้

ความเขม้แข็งและยงัยนืของคนในชุมชน  

การท่องเทียวโดยชุมชน 
มีของฝากทีเป็นผลิตภณัฑที์มาจากชุมชน  
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ชุมชนบานแมแจมน้ีมีความพรอมในการพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีความเปนธรรมชาติไดอยางดีอีกแหงหน่ึงของ
จังหวัดลําปางได และนอกจากน้ีสภาพภูมิอากาศที่มีความ
เอ้ืออํานวยในการเพาะปลูกทําใหสามารถเพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตรและพืชผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย ใน
ฤดูกาลตางๆ จะมีผลผลิตที่ตางกันออกไป อาทิเชน เหมี้ยง 
กาแฟ มะขามปอม ลูกพลับ มัลเบอรร่ี สตอเบอร่ี สาลี่ อโว
คาโด เสาวรส แมคคาเดเมีย และดวยสภาพอากาศที่ดีจึงทํา
ใหผลผลิตที่ปลูกไดมีปริมาณมากและมีคุณภาพ สามารถ
สงออกไปขายได อยางตอเน่ือง แตทั้งน้ีเน่ืองจากการขนสง
ทางไกล และคอนขางลําบาก ในการขนสง จึงทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร บางสวน เกิดการเสียหาย ขายไมไดราคาดี 
จึงจําเปนตองมาศึกษาเพ่ือที่จะทําการถนอมอาหาร และ
แปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางการคาขาย ใหไดราคาดี และเกิด
ประโยชนแกคนในชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ และเกิดเปน
สินคาที่สามารถขายเพ่ือเปนของฝากของท่ีระลึก แกผูมา
เยือน หรือนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนแหลงทองเที่ยวภายใน
หมูบานใหสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑที่มาจากชุมชน ผลิต
โดยคนในชุมชน และขายโดยคนในชุมชน เพ่ือนําไปเปนของ
ฝากไดอยางดีอีกชองทางหน่ึงดวย และชุมชนก็จะมีความ
ย่ังยืน  จากรายไดในสวนน้ีอีกดวย  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

การทองเท่ียวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง
การทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดี
เย่ียม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมี
ความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการ
ปรับป รุง คุณภาพให ไดผลกําไรอยางเปนธรรม  โดยมี
นักทองเท่ียวเขามาเย่ียมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมี
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่สุดอยางยืนยาว(บุญเลิศ 
จิตต้ังวัฒนา (2542, น.7) หากการทองเท่ียวในชุมชนแมแจม 
มีการบริการจัดการที่ ดี มีคนในชุมชนมีสวนรวมในการ

บริหารจัดการการทองเท่ียว นําเอาทรัพยากรทองเท่ียวที่มี
ในชุมชน มาใชใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด การสราง
กระบวนการเรียนรูในการจัดการการทองเท่ียวโดยชุมชน
ใหแกคนในชุมชน ชาวบานมีความสนใจ เกิดความรูสึกภูมิใจ
ในชุมชน อยากท่ีจะอนุรักษทรัพยากรท่ีมีภายในชุมชนให
เกิดประโยชนแทจริงอยางย่ังยืนและนอกจากน้ียังไดนํา
ขอมูลท่ีไดศึกษาบริบท ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม นํามา
พัฒนารวมถึงคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ  การ
อนุรักษท องถ่ินที่อ ยูอาศัย  จะย่ิงส งผลให ชุมชนมีการ
ทองเที่ยวท่ีย่ังยืนได และชุมชนมีความเขมแข็ง จากการท่ี
เกิดการรวมกลุม นําเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนมาทําใหเกิด
ประโยชนเกิดรายได จากเดิม ซึ่งทรัพยากรท่ีมีในชุมชนมี
คุณคา มีอัตลักษณมากมาย ที่ทําใหนักทองเท่ียวสนใจอยาก
มาศึกษา มาเย่ียมชม ซึ่งในชุมชุน จากการศึกษามีบริบท มี
ทรัพยากร มีแหลงทองเท่ียวท่ี เปนธรรมชาติ มากมาย
นาสนใจ นอกจากน้ีผลผลิตทางการเกษตรสามารถนํามา
แปรรูป ใหเปนของฝากของท่ีระลึก เปนอีกกระบวนการหน่ึง
ที่จะชวยสงเสริมใหการทองเท่ียวโดยชุมชน ในชุมชนบานแม
แจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เกิด
ประโยชนอยางมากมาย ชาวบานในชุมชนมีรายได หากเกิด
สภาวะสินคาพืชผลทางการเกษตรลนตลาดก็ยังสามารถนํา
ผลผลิตมาแปรรูป ขายเพ่ือการทองเที่ยวไดอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสินธุ สโรบล อุดร วงศทับทิม และสุภาวณี ทรง
พรวาณิชย (2545: 39)ไดกลาวเพ่ิมเติมวาการทองเท่ียวโดย
ชุมชน หมายถึง การทองเท่ียวที่มีชุมชนเปนผูดําเนินการ 
ต้ังอยูบนฐานคิดวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและ
เปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว นําเอาทรัพยากรการ
ทองเท่ียวท่ีมีอยูในทองถ่ิน ท้ังดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการ
ผลิตของชุมชนมาใช เปนปจจัยหรือตนทุนสําคัญในการ
จัดการทองเท่ียวอยางเหมาะสม เพ่ือกอใหเกิดประโยชนตอ
ทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมี
การใชทรัพยากรอยางย่ังยืนไปถึงคนรุนลูกหลาน พรอมกันน้ี
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ใหมีความรู
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ความสามารถในการจัดการทองเท่ียวและเปนผูมีสวนรวมใน
การดําเนินการต้ังแตคิดวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมตางๆการประเมินผลโครงการและการรับ
ผลประโยชนโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเปนสําคัญ 

 

 

7.  สรุป  

           จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการศึกษาขอมูล
ชุมชนหมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปางโดยศึกษาถึงบริบททางการทองเที่ยวที่มีอยูใน
ทองถ่ิน  ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี 
รวมท้ังวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชน และ
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน จึงไดขอสรุปวา ในชุมชนมี
แหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติสวยงามมากมายโดยเฉพาะ
แหลงทองเที่ยวเชิงเกษตรเพราะเปนพ้ืนที่ที่อยูบนภูเขาสูง
เหมาะแกการเพาะปลูก อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ภูมิ
ทัศนถูกโอบลอมดวยภูเขาสูง อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ทั้งนํ้าตก ภูเขา ตนนํ้า 
ปาไม ลําธาร รวมถึงในชุมชนยังมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยู ประเพณีที่หลากหลายนาสนใจ เน่ืองจากเปน
ดินแดนที่รวม กลุมชน 4 กลุมดวยกัน คือ ขมุ มูเซอ เยา 
และคนเมือง ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดในพ้ืนท่ีเดียวกัน และมี
ความนาสนใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป จึงเปนสิ่งที่นา
ดึงดูดความสนใจ ใหกับผูที่ ช่ืนชอบการทองเที่ยวในดาน
วัฒนธรรม น้ีอี กดวย  และนอกจากน้ี เอง ผลผลิตทาง
การเกษตรในชุมชนบานแมแจมน้ีมีมากมาย สวนใหญเปน
ผลผลิต ผลไมเมืองหนาว เชน สตอเบอรร่ี มัลเบอรร่ี เสาวรส 
อโวคาโด มะขามปอม ลูกพลับ สาลี่ แมคคาเดเมีย พืชผล
ทางการเกษตรตางๆเหลาน้ี มีการเพาะปลูกและสงออกไป
ขายในจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออก
มาก ในขณะเดียวกัน เม่ือผลผลิตออกมามาก เกิดภาวการณ

ล น ต ล าด  ทํ า ให ผ ล ผลิ ต  ราค าตก ตํ่ า  ไม มี ผู รั บ ซื้ อ              
การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวยปองกันการ
ลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผล ไมให
ตกตํ่า การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป
เปนอาหารระดับอุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุ ดิบเพ่ือ
ผลิตเปนอาหารจํานวนมากได  การผลิตอาหารให ได
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค การสงเสริม ให
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนท่ียอมรับ และสามารถขยาย
ตลาดการคาออกไปสูตางประเทศ จะชวยเพ่ิมพูน รายได
ใหแกประเทศไดเปนอยางดี(สํานักบริการคอมพิวเตอร , 5 

มกราคม 2547) 

              การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวย
ปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคา
ผลิตผลไมใหตกตํ่า การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร
มาแปรรูปเปนอาหารระดับอุตสาหกรรมที่สามารถรับ
วัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนอาหารจํานวนมากได การผลิตอาหารให
ไดมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค การสงเสริมให
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนท่ียอมรับและสามารถขยาย
ตลาดการคาออกไปสูตางประเทศ จะชวยเพ่ิมพูนรายได
ใหแกประเทศไดเปนอยางดี โดยเปนการนําเอาผลผลิต
ทางการเกษตรมาผานกระบวนการตางๆเพ่ือใหเก็บรักษา
ผลผลิตทางเกษตรไวไดนานกอนถึงตลาดและผูซื้อ ปจจัยที่
เก่ียวของเก่ียวกับการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 
สภาพของผลผลิตความสะอาด ความช้ืน อุณหภูมิ การ
ถายเทอากาศ (ผลิตผลทางการเกษตร , http://www.eya-

kokareva.com/tag/ผลิตผลทางการเกษตร/)  เกษตรกร ตอง
รับภาระหน้ีสินตางๆ ทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิด  ในการศึกษา
คนควา หาขอมูลข้ันตน 

รูปภาพ ตาราง และสมการ 
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รูปที่ 1 สภาพบริบทชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ถายภาพจากมุมสูง บริบทชุมชนที่ถูกโอบลอม
ดวยหุบเขา และความอุดมสมบูรณของธรรมชาติ 

  

รูปที่ 2 รวมกลุมชาวบาน สัมภาษณ สอบถาม รวบรวม
ขอมูล บริบทพ้ืนที่ในชุมชนบานแมแจม ตําบลแจซอน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

         

 
 

     รูปที่ 3  ลงพ้ืนที่ สํารวจผลผลิตทางการเกษตร 
    สวนมัลเบอรร่ี ของชาวบานในชุมชนบานแมแจม 

 

 
รูปที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร(สตอเบอรร่ี)  
จากสวนเกษตรกร ในชุมชนแมแจม  
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รูปที่ 5    เคร่ืองจักสานที่ทําจากไมไผธรรมชาติ ของชาวเขา
เผาลาหู ชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวจัยฉบับน้ีสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี
เน่ืองจากความกรุณาสงเสริมสนับสนุนของทุนวิจัยของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาลําปางและความรวมมือของ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ที่สนุบสนุนทุน
ในการทํางานวิจัยคร้ังน้ี จนงานน้ีสําเร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง และขอขอบพระคุณคระ
ทํางานวิจัยในคร้ังน้ีทุกทาน จึงขอกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูใหญบานบานแมแจม ตําบลแจ
ซอน อําเภอเมืงปาน จังหวัดลําปาง ท่ีใหความรวมมือในการ 
ในชาวบานรวมกลุม อยางเขมแข็ง ใหขอมูลสําหรับงานวิจัย
คร้ังน้ีเปนอยางดี 
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ผลสัมฤทธิ์การใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบานสะปุง  
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บทคัดยอ 

         การวิจัยน้ี มีจุดประสงค 3 ประการคือ 1.) เพ่ือศึกษาแนวคิดและการจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธ 2.) เพ่ือศึกษาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 3.) เพ่ือ
วิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบ านสะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ และวิจัยเชิงปริมาณ พ้ืนที่วิจัย คือโรงเรียนบานสะปุง ต.มวงนอย อ.ปาซาง จ.ลําพูน  
กลุมตัวอยางในการศึกษาไดแกนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่1-6 จํานวน 39 คน คณะครูโรงเรียนบานสะปุงจํานวน 8 
คน ผูปกครองนักเรียนจํานวน 10 คนโดยคัดเลือกจากตัวแทนของแตละหอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยทําการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และมีการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการใชชีวิตตามแนววิถี
พุทธ  วิเคราะหขอมูลโดยวิเคราะหดวยสถิติ หาคาความถ่ี คารอยละ   ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนปกติ
ทั่วไปที่นําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาโดยเนน
กรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง โดยผานกระบวนการพัฒนาโดยใช
หลักไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาอยางบูรณาการ รวมถึงการไดนําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาเปนแนวทางในการเรียนการ
สอน โดยมีการสอดแทรกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนาเนนการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศี ล สมาธิ 
ปญญา อยางบูรณาการ ซึ่งผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบานสะปุงทั้ง 4 ดาน คือ ดานกายภาพ 
(กาย) ดานศีล (สังคม) ดานจิด (จิตใจ/อารมณ) และดานปญญา อยูในระดับดีจากการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
นักเรียน ผูปกครองและครู ประทับใจในการเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับวิถีพุทธของโรงเรียน มีความพึงพอใจในระดับดี ครูใน
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมวิถีพุทธที่หลากหลาย บรรลุวัตถุประสงคตามแนวทางการเรียนการสอนวิถีพุทธ สวนผูปกครองมี
ความพึงพอใจพฤติกรรมของนักเรียนในระดับดี เห็นควรสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือพัฒนาฝกฝนนักเรียนใหดําเนิน
ชีวิตตามแนวทางไตรสิกขาอันเปนหลักการวิถีพุทธตอไป 
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Absstract 

        This thesis aims to study the concept , to study the teaching and learning activities according to 

Buddhist way of Ban Sapoong School, Muang Noi sub-district, Pasang district, Lamphun province, and to 

analyze the achievement of living life according to Buddhist way of Ban Sapoong School.  This study is 

qualitative research and quantitative research with studying documents. These findings indicate that 

Buddhist School is a general school that takes the principles of Buddhism for applying in the management 

and overall development of learners of education place by focusing on the development framework of 

the integrated threefold training, concentration and integrated wisdom. Ban Sapoong School has taken 

the project of Buddhist School as a guideline for teaching and learning with inserting the teachings of 

Buddhism, guidelines for their conduct, behave appropriately by taking The threefold training principles 

(virtue, concentration and wisdom) according to the principle of Buddhist school bases on the 

development of learners by using threefold training principles, including virtue, concentration and 

wisdom.  The achievement of living life according to the Buddhist way of the students at Ban Sapoong 

School is 4 aspects, including physical (body), virtue (social), mind (mental / emotional) and wisdom is 

good level from comments and suggestions of students, parents and teachers.  Impressions of attending 

the school's Buddhist activities is a good level, Parents are satisfied with their behavior that is good level 

and should promote and develop the Buddhist Oriented Schools to develop and train the students to 

living life in accordance with the threefold training principles that are Buddhist principles continually. 

1. บทนํา
        แผนการศึกษาแหงชาติซึ่ งเปนแผนยุทธศาสตร
ระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2545-2559) มีความ สําคัญอยางย่ิง
ที่จะปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติศึกษาแหงชาติ 
และนโยบายของรัฐสูการปฏิบัติเปนกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยยึดหลักทางสาย
กลางที่อยูบนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี รูจักประมาณ
อยางมีเหตุผล มีความรอบรูเทาทันโลกเปนแนวทางการ
ดําเนินชีวิตของคนไทยเพ่ือมุงใหเกิด “การพัฒนาที่ย่ังยืน
และการอยูดี กินดี มีความสุขของคนไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ .ศ .2542 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับที่3) 
พ.ศ.2553 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการเอาไววา 
การจัดการศึกษาที่ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปน
มนุษยที่สมบูรณ  ทั้งทางรางกายและจิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต โดยอยู
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ใชเปนหลักสูตร

แกนกลางของประเทศไทย โดยกําหนดจุดหมายและ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันกับเวทีโลกได 
        “วิถีพุทธ” คือวิถีไทยและวัฒนธรรมของชาวไทย
สวนใหญมีความเปนเอกลักษณ  ต้ังแตระดับดําเนิน
ชีวิตประจําวันของคนท่ัวไปคือการกิน อยู ดู ฟง จนถึง
ระดับการดําเนินชีวิตของนักบวชผูมุงมีชีวิตที่บริสุทธ์ิ ชวย
ใหคนรอบขางและสังคมมีความสุขพรอมกันไปอยาง
ชัดเจน ซึ่งพุทธธรรมมีกรอบการพัฒนาอยางเปนระบบ
แบงเปนการศึกษาได3ประการ ไดแก สิกขา 3 หรือ
ไตรสิกขา           
        โรงเรียนบ านสะปุ ง มี เอกลั กษณ เปน รูปแบบ 
“โรงเรียนวิถีพุทธ” โดยการนําหลักไตรสิกขา (ศีล, สมาธิ, 
ปญญา) มาบูรณาการการจัดการใหนักเรียนเปนคนดี คน
เกง มีความสุข โดยมีการจัดกระบวนการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
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นักเรียนรอบดานและจัดโอกาสเพ่ือสงเสริมใหนักเรียนได
เรียนรูปฏิบัติธรรมอยางสอดคลองกับวิถีชีวิตอันประกอบ
ไปดวยการกิน อยู ดู ฟงเพ่ือสรางเสริมใหเกิดวัฒนธรรม
แสวงหาปญญาโดยเนนการเรียนรูปแบบ โยนิโสมนสิการ 
การนําหลักพระพุทธศาสนามาใชโดยการ บูรณาการ ใน
วิถีชีวิตและมาประยุกตใชในการเรียน ใหแกผูเรียนรูดวย
หลักการและเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

        ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลสัมฤทธ์ิการ
เรียนการสอนตามแนววิถีพุทธ : กรณีศึกษา โรงเรียนบาน
สะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ดวย
โรงเรียนดังกลาว เปนโรงเรียนประจําตําบลขนาดกลางที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธอยางตอเน่ือง 
สงผลตอการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผลการ
เรียน  จนปรากฏ ชัดเจนได รับการยอมรับจากสังคม
โดยรอบและหนวยงานที่เกี่ยวของ ดวยแนวนโยบายการ
จัดการศึกษาวิถีพุทธไดขัดเกลานักเรียนใหมีพฤติกรรมที่ได 
จึงนํามาสูความสนใจถึงสภาพการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนวา มีสภาพการจัดกิจกรรม
เชนใด มีปญหาและอุปสรรครวมทั้งมีแนวทางพัฒนา
เชนใด  ซึ่ งข อมู ลที่ ได จ ากการศึกษา  เช่ือวาจะเป น
ประโยชนตอการขยายผลแนวคิดการจัดการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธใหบรรลุประสิทธิภาพพัฒนาท่ีดีตอไป 

2.วัตถุประสงค 
        2.1เพ่ือศึกษาแนวคิดและการจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธ 
        2.2 เพ่ือศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน  
        2.3 เพ่ือวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิตตามแนววิถี
พุทธของนักเรียนโรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
        3.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551  กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

        กระทรวงศึ กษาธิการไดประกาศใชหลักสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปนหลักสูตร
แกนกลางของประเทศ  โดยกําหนดจุดหมาย  และ
มาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและกรอบทิศทางใน
การพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับ
โลกพรอมกันน้ีไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมี
ความสอดคลองกับเจตนารมณแห งพระราชบัญญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่  2) พ .ศ . 2545 ที่ มุ งเนนการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา ใหทองถ่ินและสถานศึกษาไดมีบทบาทและมี
สวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ
และความตองการของทองถ่ิน (สํานักนายกรัฐมนตรี , 

2542) 
       3.2 โรงเรียนวิถีพุทธกับโรงเรียนระบบปกติทั่วไป 

        คําวา วิถี ก็คือ มรรคหรือแนวทาง วิถี พุทธจึง
หมายถึง แนวทางการดําเนิน วิถี ชี วิตแห งชาวพุทธ 
(Buddhist Way of Life) ซึ่งเปนวัฒนธรรมแบบชาวพุทธ 
ถาจะถามวาหลักธรรมอะไรเปนเคร่ืองแสดงถึงวิถีแบบชาว
พุทธ คําตอบก็คือ มรรคมีองค 8 เปนวิถีแบบชาวพุทธ 
มรรคมีองค 8 สรุปลงในไตรสิกขา ไดดังน้ี 

สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ เปนอธิสี
ลสิกขา (ศีล)  สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เปน 
อธิจิตตสิกขา (สมาธิ)  สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ เปนอธิ
ปญญาสิกขา (ปญญา) 
ดังน้ัน  วิถี พุทธจึงหมายถึง การดําเนินชีวิตตามหลัก
ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา  
         โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ
ดวยภาวนา 4 คือ พัฒนาทางกาย สังคม จิต และปญญา 
กระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธตองบูรณา
การไตรสิกขาเขากับกลุมสาระและกิจกรรมตาง ๆ ใน
หลักสูตร น่ันคือ มีศีล สมาธิ ปญญา เปนเหมือนเสนดายที่
รอยเรียงทุกกลุมสาระและกิจกรรมเขาดวยกัน กลาวอีก
อยางหน่ึงก็คือ โรงเรียนฝกอบรมผูเรียนใหมีวิถีชีวิตแบบ
ชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังน้ัน ผูเรียนตอง
ปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิง
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ตองมีไตรสิกขา ในขณะกิน อยู ดู และฟง ซึ่งเปนกิจกรรม
ประจําของนักเรียน 

        สรุปวา โรงเรียนวิถีพุทธตองฝกอบรมผูเรียนใหกิน 
อยู ดู ฟง เปน คําวา “เปน” ในที่ น้ีหมายถึง กิน อยู ดู 
และฟง ตามหลักไตรสิกขาน่ันเอง เมื่อมีไตรสิกขาเปน
เคร่ืองมือพัฒนาดังกลาวมาแลว ผลท่ีตามมาก็คือ ผูเรียน
จะไดรับการพัฒนาการทั้ง 4 ดานไปพรอมกัน ไดแก 

1. พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา)
2. พัฒนาการทางสังคม (สีลภาวนา)
3. พัฒนาการทางจิต (จิตภาวนา)
4. พัฒนาการทางปญญา (ปญาภาวนา)

   3.3 แนวทางการดําเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ 
        เม่ือโรงเรียนพัฒนาสู วิ ถีและได พัฒนาจนเปน
โรง เรี ย น วิ ถี พุ ท ธ ท่ี ชั ด เจ น  จ ะสั ง เก ต ได ถึ งค วาม
เปลี่ยนแปลงและประโยชนอันมากมายที่เกิดตามมา ที่
เปยมไปดวยความงดงามและคุณคา อาทิ 

        นักเรียนไดรับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตางๆ อยางชัดเจนพรอมกับ
การพัฒนาปญญาและดานอื่นๆ การพัฒนาท่ีจะใหเปนคน
ดี เกง และมีความสุขพรอมๆ กัน ที่วายากจะไมยาก
สําหรับโรงเรียนวิถีพุทธ 
        การพัฒนาผูเรียนที่เกิดข้ึนชัดเจนจะเปนที่ช่ืนชอบ
และช่ืนชมของทั้งผูปกครอง ครู อาจารย และชุมชนที่
ไดรับทราบ อีกการยอมรับและความรวมมือชวยเหลือจะ
เกิดข้ึนอยางทวีคูณ 

        สภาพแวดลอมและบรรยากาศปฏิสัมพันธของ
โรงเรียนจะดีข้ึนมากในลักษณะที่เกื้อกูลตอการพัฒนา
ผูเรียนรอบดานทั้งศีล สมาธิ และปญญา ผูคนที่เกี่ยวของ
ลวนเปนกัลยาณมิตรแกกันและกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงตอ
นักเรียน 

        บุคลากรในโรงเรียนพัฒนาตนเองทั้งวิถีการทํางาน
และวิถีชีวิตทําใหสภาพการทํางานมีความสุข มีคุณคาเพ่ิม
ชีวิต สวนตัวพัฒนาสูความสะอาด สวาง สงบชัดเจนเพราะ
ความเปนวิถีพุทธชวยกลอมเกลา 
         โรงเรียน โดยครู ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียน
เปนแบบอยางตอสังคมอีกเปนพลังการพัฒนาสังคมวง
กวางใหดีงามย่ิงๆ ข้ึนไป 

        3.3แนวทางดําเนินการ 29 ประการสูความเปน
โรงเรียนวิถีพุทธ  ประกอบดวย 

   1.ดานกายภาพ 7 ประการ 
        มีปายโรงเรียนวิถีพุทธ, พระพุทธรูปหนาโรงเรียน,    
พระพุทธรูปประจําหองเรียน, มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วา
ทะธรรม พระราชดํารัสติดตามที่ตางๆ , ทําความสะอาด  
สงบ รมร่ืน, มีหองพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม, ไมมีสิ่ง
เสพติด เหลา บุหร่ี ๑๐๐ %  

2. ดานการเรียนการสอน 5 ประการ
         บริหารจิต เจริญปญญา กอนเขาเรียน เชา บาย 
ทั้งครู และ นักเรียน , บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุมสาระ 
และในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา     
          ครู พานักเรียนทําโครงงานคุณธรรม กิจกรรมจิต
อาสาสัปดาหละ 1 คร้ัง, ครู ผูบริหาร และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 คร้ัง มีวัดเปนแหลง
เรียนรู ครู ผูบริหาร และ นักเรียนทุกคน เขาคายปฏิบัติ
ธรรมอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

3. ดานพฤติกรรม ครู ผูบริหารโรงเรียน   และ
นักเรียน 5 ประการ 
        รักษาศีล 5, ย้ิมงาย  ไหวสวย  กราบงาม ,กอน
รับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทาน
อาหาร ไมดัง ไมหก ไมเหลือ, ประหยัด ออม ถนอมใช 
เงิน และ สิ่งของ, มีนิสัยใฝรู สูสิ่งยาก 

4. ดานการสงเสริมวิถีพุทธ  8 ประการ
        ไมมีอาหารขยะขายในโรงเรียน, ไมดุ ดา นักเรียน, 
ช่ืนชมคุณความดี หนาเสาธงทุกวัน , โฮมรูมเพ่ือสะทอน
ความรูสึก เชนความรูสึกที่ไดทําความดี, ครู ผูบริหาร และ
นักเรียน มีสมุดบันทึกความดี,ครู ผูบริหาร และนักเรียน 
สอบไดธรรมศึกษาตรีเปนอยางนอย,บริหารจิต เจริญ
ปญญา กอนการประชุมทุกคร้ัง ,มีพระมาสอนอยาง
สม่ําเสมอ 

5. ดานกิจกรรมประจําวันพระ 4 ประการ
        ใส เสื้ อขาวทุกคน ,ทํ าบุญ ใสบ าตร ฟ งเทศน , 
รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน, สวดมนตแปล 
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4.วิธีการวิจัย 

        การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แ ล ะ วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ 
(Qualitative Research) ผูวิจัยไดใชวิธีการศึกษา ดังน้ี 

        4 .1  ศึ ก ษ า ข อ มู ล ทั่ ว ไป  ค ว า ม รู เกี่ ย ว กั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2545 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระการเรียนรู
กลุมสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความมุงหมาย
ของการเรียนรู ลักษณะพ้ืนฐานของการศึกษา ความรู
เก่ียวกับโรงเรียนวิถีพุทธ ความเปนมาของโรงเรียนวิถีพุทธ 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธตามหลัก
ไตรสิกขา แนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนบานสะปุง 
ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

         4.2 ศึกษาขอมูลภาคสนาม  (Field Research) 

โดยการสรางแบบสอบถามเพ่ือการเก็บขอมูลภาคสนาม 
ซึ่งประกอบดวยแบบสอบถามจํานวน 3 ชุด ดังน้ี 

         4.2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นสําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่๑-๖  
         4.2.2 แบบสัมภาษณเก่ียวกับความคิดเห็นสําหรับ
ผูปกครองนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ ๑-๖ 

         4.2.3 แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความคิดเห็นสําหรับ
ครูโรงเรียนบานสะปุง ตอกิจกรรมสงเสริมการเรียนการ
สอนตามแนววิถีพุทธ 

5. ผลการวิจัย
        5.1 แนวคิดและการจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธ 
        ความหมายของ “โรงเรียนวิถีพุทธ” ไดมีผูใหคํา
นิยามไวมากมาย  ผู วิจัย ไดทํ าการรวบรวมไว  ดั ง น้ี   
“โรงเรียนวิถีพุทธ” คือ โรงเรียนปกติทั่วไปท่ีนําหลักธรรม
พระพุทธศาสนามาใชหรือประยุกตใชในการบริหารและ
การพัฒนาผูเรียนโดยรวมของสถานศึกษาโดยเนนกรอบ
การพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนได
เรียนรูพัฒนาการกิน อยู ดู ฟง โดยผานกระบวนการทาง
วัฒนาธรรม แสวงปญญา และมีวัฒนธรรม เมตตาเปน
รากฐานการดําเนินชีวิตจุดเนนโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการ
พัฒนาโดยใชหลักไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาอยาง

บูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการ กิน อยู ดู ฟงเปน คือ 
มีปญญารูเขาใจในคุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรม
แสวงปญญา และมีวัฒนธรรมเมตตาเปนรากฐานดําเนิน
ชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตรพัฒนา         
         “โรงเรียนวิถีพุทธ” คือ โรงเรียนที่จัดการศึกษา
ตามหลักคําสอนของพระพุทธเจาโดยดําเนินตามมรรค ซึ่ง
เปนวิถีแหงการดําเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ที่แปลวา
ทางอันประเสริฐมีองคประกอบ 8ประการมี สัมมาทิฎฐิ 
เปนตน สรุปตรงกับไตรสิกขาอันไดแก ศีล สมาธิ ปญญา           
        “โรงเรียนวิถีพุทธ” เปนโรงเรียนท่ีนําวิถีวัฒนา
ธรรมของชาวไทยสวนใหญแตเดิมมาที่มุงเนนใหผูศึกษา
เขาใจชีวิตแทจริงและสามารถดําเนินชีวิตไดอยางถูกตอง
เหมาะสม โดยอาศัยระบบการศึกษาตามหลักพุทธธรรม ๓ 
ประการ คือ ไตรสิกขา ไดแก ศีล สมาธิ ปญญา มาใชใน
การฝกอบรมใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดาน สูการ
พัฒนาท่ีสมบูรณได  
        “โรงเรียนวิถีพุทธ” คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปท่ี
มีอยูแลวไมใชโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนมาใหม แตเปนโรงเรียนท่ี
ไดนําหลักพุทธธรรมมาใชประยุกตในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีระบบการศึกษา 3 
ประการ คือ ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ฝกอบรม
ใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและบูรณาการสูการ
พัฒนาชีวิตที่สมบูรณ โดยผานกิจกรรมการ กิน อยู ดู ฟง
เปน ตามกระบวนการวัฒนธรรมแสวงหาปญญา และ
วัฒนธรรมความเมตตาอันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตที่
สําคัญของผูเรียน โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนนวัตกรรมการจัด
การศึกษา1 ใน 5 ของรูปแบบใหมที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังระบบ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูป
การศึกษาสอดคลองกับรากฐานสังคมไทย  
        5.1.2 แนวคิดก ารจั ด ต้ั งโรงเรียน วิถี พุทธของ
โรงเรียนบานสะปุง 
        โรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน คือ โรงเรียนปกติทั่วไปที่ไดเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดยนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช
หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผู เรียน
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โดยรวมของสถานศึกษาโดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูพัฒนาการกิน 
อยู ดู ฟง โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวง
ปญญา และมีวัฒนธรรม เมตตาเปนรากฐานการดําเนิน
ชีวิต จุดเนนโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาโดยใชหลัก
ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาอยางบูรณาการ ผูเรียนได
เรียนรูผานการ กิน อยู ดู ฟงเปน คือมีปญญารูเขาใจใน
คุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และ
มีวัฒนธรรมเมตตาเปนรากฐานดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหาร
และคณะครูเปนกัลยาณมิตรพัฒนา 
        ปจจุบันโรงเรียนบานสะปุง ไดมีการนําโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธ โดยไดเชิญครูพระสอนศีลธรรมจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆ
ลําพูน วิทยาเขตเชียงใหมมาใหความรูเกี่ยวกับสาระการ
เรียนรู พระพุทธศาสนา เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความ
เขาใจ การนําไปใชปฏิบั ติในชีวิตประจําวันโดยมีการ
สอดแทรกหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา แนว
ทางการปฏิบัติตน ประพฤติตนใหเหมาะสม มีการนําหลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) ตามหลักการของโรงเรียน
วิถีพุทธที่เนนการพัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ 
ศีล สมาธิ ปญญา อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผาน
การพัฒนา “การกิน อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารูเขาใจ
ในคุณคาแท ใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา 
และมีวัฒนธรรมเมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิตโดยมี
ผูบริหารและคณะครูเปนกัลยาณมิตร 
        5.2 ผลการศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนตามแนววิถีพุทธของโรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวง
นอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน 

        จากผลการศึกษาการใชชีวิตตามแนววิถีพุทธกลุม
ครูเปนเพศชายและเพศหญิง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
50.0 เทากันมีอายุระหวาง 31 – 59 ป จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 625 รองลงมา คือ 20 – 30 ป จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 37.5  
สวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 7 คน 
คิดเปนรอยละ 87.5 รองลงมา คือ สูงกวาปริญญาตรี 
จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ทั้งหมดนับศาสนาพุทธ 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

   5.2.1การจัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาตามหลักสูตร 
         พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ,ประกวดมารยาทชาว
พุทธ,กิจกรรมคายพุทธบุตร,กิจกรรมบริหารจิตและการ
เจริญปญญา,เรียนธรรมศึกษา,บรรพชาสามเณรภาคฤดู
รอน  

        วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระ
ตามหลักสูตร เชน พิธีแสดงตนเปนพุทธมามกะ,ประกวด
มารยาทชาวพุทธ,กิจกรรมคายพุทธบุตร (ตามสาระการ
เรียนรูพระพุทธศาสนา),กิจกรรมการบริหารจิตและการ
เจริญปญญา มีวัตถุประสงคเพ่ือกระบวนการพัฒนาผูเรียน 
คือ การจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ตอเน่ือง เปนวิถีชีวิต 
เพ่ือ ใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ ทั้งดาน
ความประพฤติ  ( ศีล ) จิตใจ  (สมาธิ)  และปญญา ( 
ปญญา) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาท้ัง 3 ดาน ไปพรอม ๆ กัน 

        จากการศึกษาพบวากิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตาม
หลักสูตรสวนใหญไดทําเปนประจําแกนักเรียนคือกิจกรรม
กิจกรรมแสดงตนเปนพุทธมามกะ เพราะแสดงความเปน
พุทธทางการแสดงออกเปนประจํา 
        รองลงมาคือกิจกรรมบริหารจิตและการเจริญ
ปญญา เพราะทําใหสบายใจมีสมาธิในการเรียน กิจกรรม
ประกวดมารยาทชาวพุทธเพราะจะไดรูจักมารยาทของ
ชาวพุทธมากข้ึน กิจกรรม กิจกรรมคายพุทธบุตรเพราะทํา
ใหไดเรียนรูวิถีชีวิตของศาสนิกชนมากข้ึนและไดฝกความ
อดทนและปฏิบัติธรรม กิจกรรมเรียนธรรมศึกษาเพราะทํา
ใหไดเรียนรูเร่ืองราวเก่ียวกับทางพระพุทธศาสนาและขอ
ประพฤติปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ กิจกรรมบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูรอน เพราะจะไดทดลองการเปนอยูของนักบวชใน
พระพุทธศาสนาและขอวัตรปฏิบัติตางๆ ตามลําดับ 

        ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระ
ตามหลั กสู ต ร  นั ก เรียนส วน ใหญ ยั งอ ยู ใน ช วง ช้ัน
ประถมศึกษาซึ่งเปนชวงวัยในการเร่ิมตนของการเรียนรูทํา
ใหมีสมาธิและการปรับตัวคอนขางนอยและทําใหการจัด
กิจกรรมบางกิจกรรมไมคอยเปนไปตามวัตถุประสงค
เทาท่ีควร 
        5.2.2 กิ จ กรรมประ จํ าวั น /ป ระ จํ า สั ป ด าห  
กิจกรรมหนาเสาธง เชน กิจกรรมนองไหวพ่ี (ในแถวหนา
เสาธง) ฯลฯ,กิจกรรมทําความดีระหวางวัน เชน กิจกรรม
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น่ังสมาธิ 1 นาทีกอนเรียน, กิจกรรมประจําสัปดาห เชน 
กิจกรรมทําบุญตักบาตรประจําสัปดาห 
      วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรม เพ่ือใหนักเรียนมี
กระบวนการพัฒนา  การเรียนรูทั้งในดานความประพฤติ 
(ศีล)  จิตใจ ( สมาธิ)  และปญญา ( ปญญา)   เพ่ือความ
เจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของชีวิตโดยเฉพาะอยางย่ิง
การกิน อยู ดู ฟง ในชีวิตประจําวันที่มีสติสัมปชัญญะคอย
กํากับ เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนจนเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมใหเจริญสืบตอไป   
        จากการศึกษาพบวากิจกรรมประจําวัน/ประจํา
สัปดาห ไดทําเปนประจําแกนักเรียนคือกิจกรรมกิจกรรม
หนาเสาธง เชนกิจกรรมนองไหวพ่ี เพราะแสดงความออก
ถึงความเคารพและแสดงออกถึงความเปนกัลยาณมิตรตอ
กันเปนประจํา รองลงมาคือกิจกรรมบริหารจิตและการ
เจริญปญญา กิจกรรมน่ังสมาธิ 1 นาทีกอนเรียน เพราะทํา
ใหสบายใจมีสมาธิในการเรียน กิจกรรมทําบุญตักบาตร
ประจําสัปดาหเพราะจะไดใหนักเรียนมีความเมตตาและ
เสียสละ ตามลําดับ 

        ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม นักเรียนมีความ
กระตือรือลนในการจัดกิจกรรมตางๆเพราะเปนกิจกรรมที่
ไดแสดงออกและเปนกิจกรรมที่ไดมีสวนรวมของนักเรียน
รวมถึงครูผูสอนไดมีความสนุกสนานและแสดงออกถึง
ความเคารพดวยกันดวย  

        5.2.3 กิจกรรมเน่ืองในโอกาส วันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนา  วันวิสาขบูชา  วันมาฆบูชา  วัน
เขาพรรษา วันอัฎฐมีบูชา 
       วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนได
ระลึกถึง พระรัตนตรัยโดยมี พระพุทธ,พระธรรม,พระสงฆ 
โด ย มี ก า รจั ด เป นป ระ จํ า เช น น้ี ทุ ก วัน สํ าคั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนาจากการศึกษาการจัดกิจกรรมเน่ืองใน
โอกาสวันสําคัญทางพระพุทธสาสนา คือ วันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันเขาพรรษา วันอัฎฐมีบูชา โดยมีการทําบุญตัก
บาตร เวียนเทียนและสวดมนตทําวัตรเย็นในบริเวณวัด
พ้ืนที่ของเด็กนักเรียนแตละคนตามสะดวก สวนโรงเรียนก็
ไดจัดใหมีกิจกรรมสงเสริมพระพุทธศาสนาโดยการจัด
นิทรรศการและกิจกรรมเสริมระหวางวันไปดวย สวน
กิจกรรมที่ นักเรียนมีสวนรวมมากที่สุดคือกิจกรรมวัน

เขาพรรษา เพราะไดมีการจัดตัวแทนของนักเรียนแตละ
ช้ันปไปเขารวมถวายเทียนในวัดในเขตพ้ืนที่การศึกษาดวย 

        ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมวัน
สําคัญทางพระพุทธศาสนามีการจัดกิจกรรมทั้งภายใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยการจัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียนคือการไดจัดนิทรรศการตางๆทําใหนักเรียนได
เรียน รูและ เขาใจ เห ตุการณ ใน วันสํ าคัญต างๆทา ง
พระพุทธศาสนามากข้ึน และการจัดกิจกรรมภายนอก
โรงเรียนโดยเนนกิจกรรมในวัดซ่ึงจะทําใหนักเรียนมีความ
ใกล ชิดพระพุทธศาสนามากข้ึนในสวนของกิจกรรม
ดังกลาว 
        5.2.4 กิจกรรมพิเศษอื่นๆ เชน กิจกรรมไขปญหา
ธรรม, กิจกรรมสมาทานศีลวันพระ, กิจกรรมธรรมะ 5 
นาที,กิจกรรมตนไมพูดได 
        วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนมี
กระบวนการพัฒนาในการกลาที่จะแสดงออกและมีความ
เขาใจในหลักธรรมะงายๆตามที่นักเรียนในแตละชวงวัยได
เขาใจ 

จากผลการศึกษากิจกรรมพิเศษอื่นๆเชน กิจกรรมไข
ปญหาธรรม,กิจกรรมสมาทานศีลวันพระ,กิจกรรมธรรมะ 
๕ นาที,กิจกรรมตนไมพูดได พบวากิจกรรมท่ีนักเรียนให
ความสนใจและรวมมือมากท่ีสุดคือกิจกรรมไขปญหาธรรม
เพราะเปนการตอบปญหาขอสงสัยตางๆของเด็กนักเรียนที่
มีตอความเช่ือทางพระพุทธศาสนา และกิจกรรมที่
รองลงมาคือกิจกรรมธรรม 5 นาที,กิจกรรมตนไมพูดได,
กิจกรรมสมาทานศีลวันพระตามลําดับ 

         ขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรม การจัดกิจกรรมไข
ปญหาธรรม, กิจกรรมสมาทานศีลวันพระ, กิจกรรมธรรมะ 
5 นาที,กิจกรรมตนไมพูดได เปนกิจกรรมที่ใหนักเรียนได
แสดงออกและเขาใจในพระพุทธศาสนาในสวนของการได
ลองคิดและขาใจดวยตัวเองมากข้ึน ซึ่งการจัดกิจกรรม
เชนน้ีจะเปนไปตามชวงอายุและวัยของนักเรียนซ่ึงแตละ
ชวงวัยก็มีความสามารถไมเทากันเพราะฉน้ันครูจึงมีสวน
สําคัญเปนอยางย่ิงในการช้ีแจงกิจกรรมตางๆใหนักเรียน
ฟงโดยละเอียดและเขาใจ 

        5.3 ผลสัมฤทธิ์การใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของ
นักเรียนโรงเรียนบานสะปุง 
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         5.3.1 ขอมูลทั่วไป 

        นักเรียนเปนเพศชาย จํานวน 16 คน  คิดเปนรอย
ละ 42.1 เพศหญิง จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 57.9 มี
อายุระหวาง 9 – 11 ปจํานวน 18คน คิดเปนรอยละ 47.4 
รองลงมา คือ 6 – 8 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
31.6 และ 12 ปข้ึนไป จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.1 
กําลังศึกษาอยูในระดับประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 26.3 รองลงมา คือ ประถมศึกษาปที่ 1 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.1 ประถมศึกษาปที่ 6 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 21.1 ประถมศึกษาปที่ 4 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 15.8 ประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 10.5 และ ประถมศึกษาปที่ 
3 จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 5.3 ตามลําดับ 

        5.3.2 ผลสัมฤทธ์ิดานกายภาพ จากการศึกษาการ
ใชในชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนในดานกายภาพ 
โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด ดังน้ี 

ที่ ดานกายภาพ คาเฉลี่ย ส ว น
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 เลือรับประทาน
อาหารที่มี
คุณคา
เหมาะสมกับ
ราคา 

4.13 0.93 มาก 

2 รับประทาน
อาหารหมด
จานไมกินทิ้ง
กินขวาง 

4.05 1.01 มาก 

3 ใชสมุดหนาดิน
ใชดินสอปากกา
ใหหมดแทง 

4.11 1.17 มาก 

4 รูจั กซอมแซม
ของใชที่ชํารุด 

3.65 1.03 มาก 

5 ปดนํ้า ไฟพัด
ลม ทุกคร้ังที่
เลิกใช 

4.45 0.76 มาก 

6 ออกกําลังกาย
สม่ําเสมอ 

3.65 1.01 มาก 

7 แตงกายสะอาด
เรียบรอย 

4.42 0.83 มาก 

8 ล า งมื อ ก อ น -
ห ลั ง
รั บ ป ร ะ ท า น
อาหาร 

4.47 0.92 มาก 

9 ทรงผมถูกตอง
ต าม ระ เบี ย บ
ของโรงเรียน 

4.39 0.82 มาก 

10 ทําความสะอาด
หองเรียนและ
เข ต ที่ ไ ด รั บ
มอบหมาย 

4.11 1.20 มาก 

11 ทิ้ ง ข ย ะ ใน ถั ง
ขยะหรือจัดให 

4.16 0.95 มาก 

12 รู จั กแยกแยะ
ประเภทขยะ 

4.03 1.05 มาก 

13 ช ว ย กั น ดู แ ล
ต น ไ ม 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
ร ว ม บ ริ เ ว ณ
โรงเรียน 

4.00 0.93 มาก 

รวม 4.12 0.97 มาก 

        5.3.3 ผลสัมฤทธิ์ดาน ศีล (สังคม) จากการศึกษา
การใชในชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนในดานศีล 
(สังคม)โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 เมื่ อ
พิจารณาในรายละเอียด ดังน้ี 

ที่ ดานศีล 
(สังคม) 

คาเฉล่ีย สวน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 รับผิดชอบตอ
หนาท่ี 

4.00 0.90 มาก 

2 หลังเลิกเรียน 3.89 1.09 มาก 
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กลับไปชวย
ครอบครัว 

3 ทํางานบาน
เสมอ 

3.97 0.85 มาก 

4 รวมมือในการ
ทํางานกลุม 

4.37 0.85 มาก 

5 มาโรงเรียน
สม่ําเสมอ ไม
ขาดเรียน 

4.16 0.80 มาก 

6 ประพฤติปฏิบัติ
ตาม
กฎระเบียบของ
โรงเรียน 

4.37 0.67 มาก 

7 ไม เล น ไม คุ ย
ขณะที่ครูสอน 

3.74 0.92 มาก 

8 รักษาความ
สะอาดของ
หองเรียนและ
บริเวณโรงเรียน 

4.42 0.83 มาก 

9 เขาแถวรับ
บริการ
ตามลําดับ
กอน-หลัง 

4.42 0.76 มาก 

10 เดินแถวเปลี่ยน
กิจกรรมการ
เรียนการสอน
ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

3.84 0.89 มาก 

11 ไมลอกการบาน
เพ่ือน 

4.21 0.81 มาก 

12 ทํางานท่ีไดรับ
มอบหมายดวย
ตนเอง 

4.32 0.90 มาก 

13 หลังพัก
กลางวัน
ชวยงานของ
โรงเรียนเสมอ 

3.66 0.91 มาก 

14 เก็บของตกสง
ครูไมลักขโมย 

4.71 0.65 ม า ก
ที่สุด 

15 ไ ม ห ยิ บ ฉ ว ย
ข อ งผู อื่ น ม า
เปนของตน 

4.53 1.01 ม า ก
ที่สุด 

16 รั ก ษ าท รั พ ย
ส ม บั ติ ข อ ง
สวนรวม 

4.13 0.78 มาก 

17 ช ว ย กั น ดู แ ล
ต น ไ ม 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม 
ร อ บ บ ริ เว ณ
โรงเรียน 

4.00 0.93 มาก 

18 อ า น ห นั งสื อ
ต า ง ๆ  เ ป น
ประจํา 

3.68 0.97 มาก 

19 ช ว ย ทํ า ง า น
บานกอนและ
หลั งกลับจาก
โรงเรียน 

3.83 1.00 มาก 

20 ช ว ย เ ห ลื อ
กิจกรรมตางๆ 
ของโรงเรียน 

4.11 0.81 มาก 

21 ไ ม ขี ด เ ขี ย น 
ห รื อ ทํ า โ ต ะ 
เกาอี้หองเรียน 

3.92 0.92 มาก 

22 ย ก มื อ ไ ห ว
สวัสดีกับคุณครู
และบุคคลอื่น
ทุกคร้ัง 

4.51 0.69 ม า ก
ที่สุด 

23 ไห วพ ระส วด
มนต ตอน เช า
และกอนนอน
ทุกวัน 

3.97 1.01 มาก 

24 ใส บ าตรตอน
เชาเปนประจํา 

3.32 1.27 ป า น
กลาง 

25 ไดเขารวม 4.08 1.06 มาก 
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กิจกรรมในวัน
สําคัญทาง
ศาสนา 

26 ชวยผูปกครอง
จัดของใสบาตร
เสมอ 

3.68 0.85 มาก 

27 ไมฆาสัตวและ
เบียดเบียนสัตว 

3.92 0.80 มาก 

28 อานหนังสือทุก
วัน 

4.03 0.99 มาก 

29 เ ม่ื อ ฟ ง พ ร ะ
เทศนแลวนําไป
ประพฤติปฏิบัติ
ทุกคร้ัง 

3.61 0.88 มาก 

รวม 4.05 0.89 มาก 

        5.3 .4 ผลสัมฤทธิ์ด าน  จิต  (อารมณ )  จาก
การศึกษาการใชในชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนใน
ดานจิต  (จิตใจ/อารมณ ) โดยรวม  อยู ในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ดังน้ี 

ที่ ด า น จิ ต 
( จิ ต ใ จ /
อารมณ) 

คาเฉลี่ย ส ว น
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 ทํางานใหเสร็จ 
ภายในเวลาที่
กําหนด 

3.68 0.91 มาก 

2 มีนํ้าใจแบงขนม
ให เ พ่ื อ น ต า ม
โอกาส 

4.32 0.74 มาก 

3 ทําสมาธิและแผ
เมตตากอนนอน
ทุกวัน 

3.41 1.07 ป า น
กลาง 

4 บริจาคเงินหรือ
สิ่ ง ข อ ง แ ก
ผูดอยโอกาส 

3.22 1.23 ป า น
กลาง 

5 เ ข า ร ว ม 4.57 0.55 ม า ก

กิจกรรมตางๆ 
ที่ โรง เรีย นจั ด
ข้ึน ด ว ยค วาม
เต็มใจ 

ที่สุด 

6 เ ช่ื อ ฟ งคํ า สั่ ง
สอนของคุณครู
ทั้งตอหนาและ
ลับหลัง 

4.27 0.77 มาก 

7 มี ค วาม ร า เริ ง 
ย้ิมแยมแจมใส 

4.35 0.82 มาก 

8 มี ค วาม สุ ข ใน
การเรียนเสมอ 

4.03 0.93 มาก 

9 เอาใจใสตอการ
ทํางานจนเสร็จ 

4.05 1.01 มาก 

10 มีความละเอียด
รอบคอบในการ
ทํางาน 

3.87 0.84 มาก 

11 ทํางานตรงต อ
เวลา 

3.82 1.18 มาก 

12 พู ด ต ร ง ต า ม
ความเปนจ ริง
และปฏิบัติตาม 

4.18 0.87 มาก 

รวม 4.02 0.89 มาก 

        5.3.5 ผลสัมฤทธ์ิดานปญญา จากการศึกษาการใช
ในชีวิตตามแนววิถีพุทธของนัก เรียนในด านปญญา 
โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียด ดังน้ี 

ที่ ดานปญญา คาเฉล่ีย ส ว น
เบี่ ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
โทษของสิ่งเสพ
ติดและสิ่งมอม
เมา 

4.43 0.73 มาก 
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2 เมื่ อพระเทศน
แ ล ว นํ า ไ ป
ประพฤติปฏิบัติ
ทุกทุกคร้ัง 

3.59 1.09 มาก 

3 ซักถามขอสงสัย
จากครู 

3.84 0.80 มาก 

4 ศึกษาค นค ว า
จ ากห อ งสมุ ด
แ ล ะ แ ห ล ง
เรียนรู 

3.73 0.80 มาก 

5 กระตือรือรนใน
ก า รแ ส ว งห า
ความรู 

3.59 0.93 มาก 

6 มี ค วา ม เพี ย ร
พ ย า ย า ม
ปรับปรุงตนเอง
ใ ห มี ก า ร
พั ฒ น า ข้ึ น อ ยู
เสมอ 

4.14 0.67 มาก 

7 เมื่อมีปญหาการ
เรียนสามารถ
แ ก ไ ข ป ญ ห า
ดวยสติปญญา 

3.78 0.82 มาก 

8 กลาคิด กลาทํา
ในสิ่งท่ีถูกตอง 

3.97 0.65 มาก 

9 กลาปฏิ เสธใน
สิ่งท่ีถูกตอง 

4.49 0.61 มาก 

10 มีการวางแผน
ในการทํางาน 

3.59 0.96 มาก 

รวม 3.92 0.81 มาก 

เขาใจในพระพุทธศาสนาในสวนของการไดลองคิดและขา
ใจดวยตัวเองมากข้ึน ซึ่งการจัดกิจกรรมเชนน้ีจะเปนไป
ตามชวงอายุและวัยของนักเรียนซึ่ งแตละชวงวัยก็มี
ความสามารถไมเทากันเพราะฉน้ันครูจึงมีสวนสําคัญเปน
อยางย่ิงในการช้ีแจงกิจกรรมตางๆใหนักเรียนฟงโดย
ละเอียดและเขาใจ 

   5.4 ผลการศึกษากลุมผูปกครอง 
        5.4.1 ขอมูลทั่วไป ผูปกครองเปนเพศชาย จํานวน 
4 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมา คือ เพศหญิง 
จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60.00 สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 31-59 ป  จํานวน 5 คน  คิดเปนรอยละ 50 
รองลงมา คือ 20-30 ป จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 40 
และ 60 ปข้ึนไป จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 10  
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 57.1 รองลงมา คือ ประถมศึกษา จํานวน 3 คน 
คิดเปนรอยละ 42.9 สําเร็จระดับอาชีวศึกษา จํานวน 2 
คน คิดเปนรอยละ 20 สําเร็จระดับปริญญาตรี จํานวน 1 
คน คิดเปนรอยละ 10 ทั้งหมดนับศาสนาพุทธ จํานวน 10 
คน คิดเปนรอยละ 100.0 

        5.4.2 ผลการศึกษาความรูสึกและขอคิดเห็นของ
ผูปกครองในดาน กาย (กายภาพ) ของนักเรียน ผลจาก
การศึกษา พบวา ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอเด็ก
นักเรียนในเร่ือง 

1. การเลือกรับประทานอาหาร
2. การใชเคร่ืองใชอุปกรณเคร่ืองใชไมสอย
3. การออกกําลังกายและการแตงกาย

        การตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผูปกครอง 
ในดานกายภาพของนักเรียน เชน การเลือกรับประทาน
อาหาร, การใชเคร่ืองใชอุปกรณเคร่ืองใชไมสอย, การออก
กําลังกายและการแตงกาย โดยมีความเห็นวา นักเรียนมี
การออกกําลังกายและการแตงกายดีข้ึน, มีการใชเคร่ืองใช
อุปกรณเคร่ืองใชไมสอยที่ รูคุณคาและประหยัดมากข้ึน, 

และการเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนมากข้ึน
ตามลําดับ 

        จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับความรูสึกเมื่อไดเขารวมกิจกรรมพบวา ผูปกครอง
สวนใหญรูสึกดีใจที่นักเรียนมีการออกกําลังกายและการ
แตงกาย มีจํานวน 4  ราย (รอยละ 40.00) รองลงมารูสึก
วา นักเรียนมีการใชเคร่ืองใชอุปกรณเคร่ืองใชไมสอยที่
ประหยัดมากข้ึน มีจํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00) รูสึก
ภูมิใจที่นักเรียนการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน
มากข้ึน จํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00)  ตามลําดับ 
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        ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูปกครองสวนใหญรูสึกดีใจที่
นักเรียนมีพฤติกรรมในการแตงกายมารยาทในการอยู
รวมกันดีข้ึน แตยังมีขอดอยในการเลือกรับประทาน
อาหารยังไมทราบถึงประโยชนแทหรือประโยชนเทียมใน
การเลือกบริโภคอาหาร 
        5.4.3 ผลการศึกษาความรูสึกและขอคิดเห็นของ
ผูปกครองในดาน ศีล (สังคม) ของนักเรียน ผลจาก
การศึกษาพบวาความรูสึกของผูปกครองที่มีตอเด็ก
นักเรียนในเร่ือง 

1. การมีระเบียบวินัยของนักเรียน
2. การชวยเหลือพอแมหลังจากเลิกเรียน
3. การรับผิดชอบตอทรัพยสินภายในบาน
4. การใจใส ละเอี ยดรอบคอบในงานที่ ได รับ

มอบหมาย 

        จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับความรูสึกเมื่อไดเขารวมกิจกรรมพบวา ผูปกครอง
สวนใหญ รูสึกดีใจที่ นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึน มี
จํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00) รองลงมารูสึกวานักเรียนมี
การรับผิดชอบตอทรัพยสินภายในบานมากข้ึน มีจํานวน 3 
ราย (รอยละ 30.00) รูสึกภูมิใจท่ีนักเรียนมีการชวยเหลือ
พอแมหลังจากเลิกเรียน มากข้ึน จํานวน 2 ราย (รอยละ 
20.00) รูสึกมีพฤติกรรมเอาใจใสละเอียดรอบคอบในงานที่
ได รับ มอบหมาย  จํ าน วน  2ราย  (ร อยละ  20 .00 ) 
ตามลําดับ 

        ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูปกครองสวนใหญรูสึกดีใจที่
นักเรียนมีระเบียบวินัยมากข้ึนเชนการต่ืนนอนเปนเวลา
มากข้ึน,กลับบานตรงเวลา เปนตน สวนขอทตองปรับปรุง
คือความละเอียดรอบคอบของนักเรียนซึ่งความละเอียด
รอบคอบของนักเรียนคอนขางนอยซึ่งเปนไปตามอายุและ
วัยของนักเรียนจึงควรมีกิจกรรมที่พัฒนาและสงเสริมการ
ระลึกถึงสติและความรอบคอบใหมากข้ึน 

        5.4.4 ผลการศึกษาความรูสึกและขอคิดเห็นของ
ผูปกครองในดาน จิต (อารมณ) ของนักเรียน ผลจาก
การศึกษาพบวาความรูสึกของผูปกครองที่มีตอเด็ก
นักเรียนในเร่ือง 

1. การมีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริง เบิกบานของ
นักเรียน 

2. เคารพเช่ือฟงคําสั่งสอนของพอแม
3. การรับผิดชอบหนาท่ีจนสําเร็จ
4. การพูดตามความจริงและปฏิบัติตาม

        จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับความรูสึกเมื่อไดเขารวมกิจกรรมพบวา ผูปกครอง
สวนใหญรูสึกดีใจที่นักเรียนมีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริง 
เบิกบานใจมากข้ึน มีจํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00) 
รองลงมารูสึกวานักเรียนมีความเคารพเช่ือฟงคําสั่งสอน
ของพอแมมากข้ึน มีจํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00) มีการ
รับผิดชอบหนาท่ีจนสําเร็จ จํานวน 2 ราย (รอยละ 20.00) 
และการพูดตามความจริงและปฏิบัติตาม จํานวน 2 ราย 
(รอยละ 20.00) ตามลําดับ 

        ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ผูปกครองสวนใหญรูสึกดีใจที่
นักเรียนมีสุขภาพจิตดี แจมใส ราเริง เบิกบาน เปนตน 
สวนขอที่ตองปรับปรุงคือการพูดความจริงและการปฏิบัติ
ตาม เพราะสวนใหญเด็กๆไมคอยยอมรับความจริงเชนการ
ยอมรับการกระทําเมื่อไดกระทําผิดเปนตน 

        5.4.5 ผลการศึกษาความรูสึกและขอคิดเห็นของ
ผูปกครองในดาน ปญญา ของนักเรียน ผลจากการศึกษา 
พบวา ความรูสึกของผูปกครองที่มีตอเด็กนักเรียนในเร่ือง 

1. มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติด
และสิ่งมอมเมา 

2. กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง
3. มีการวางแผนในการทํางาน

        จากการศึกษาความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับความรูสึกเมื่อไดเขารวมกิจกรรมพบวา ผูปกครอง
สวนใหญรูสึกดีใจที่นักเรียนมีความรูเร่ืองการรูเทาทัน มี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอม
เมามากข้ึน มีจํานวน 5 ราย (รอยละ 50.00) รองลงมาคือ 
รูสึกวานักเรียนมีความกลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตองมาก
ข้ึน มีจํานวน 3 ราย (รอยละ 30.00) และมีการวางแผน
ในการทํางาน มีจํานวน 2 ราย (รอยละ 20.00) ตามลําดับ 

        ขอ เสนอแนะเพ่ิ ม เติม  ผู ป กครองส วนใหญ มี
ความรูสึกดีใจที่นักเรียน มีความรูความเขาใจเก่ียวกับโทษ
ของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา มากข้ึน เพราะวาการไดรับ
การสมาทานศีล 5 เปนประจําทําใหเกิดความรูและความ
เขาใจในสิ่งเสพติดที่ใหโทษแกตัวเองซึ่งอยูในศีลขอที่ 5 
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และหลักธรรมตางๆ และสิ่งที่ตองปรับปรุงใหมากข้ึนน้ันก็
คือ การมีการวางแผนในการทํางานเพราะการวางแผนใน
การทํางานคือการต้ังสติและการพิจารณาถึงสิ่งตางๆกอน
จะลงมือทําซึ่งการกระทําดังกลาวตองใชสติมาเปนตัว
ประกอบจึงควรหมั่นจัดกิจกรรมที่เสริมสรางสติใหมากข้ึน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
       การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิต
ตามแนววิถีพุทธของนักเรียนโรงเรียนบานสะปุง ตําบล
มวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังน้ี 

        6.1 กลุมนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิในดาน ศีล (สังคม) 
มากที่สุด คือรอยละ 4.17 รองลงมาคือดาน กายภาพ 
(กาย) รอยละ 4.12, ดานจิต (จิตใจ/อารมณ) 4.03, ดาน
ปญญา 3.88 จากการศึกษาพบวานักเรียนมีความรูและ
ความเขาใจในดานศีล (สังคม) รอยละ 4.17 มากที่สุด
เพราะวาไดมีการเขารวมกิจกรรมตางของโรงเรียนที่จัดข้ึน
โดยเนนการอยูรวมกันอยางมีระเบียบ การเคารพซึ่งกัน
และกัน  การออนนอถอมตนปนตน  สวนการศึกษา
ผลสัมฤทธ์ิที่ไดผลนอยที่สุดคือดาน ปญญา รอยละ 3.88 
สาเหตุที่นักเรียนมีความรูความเขาใจในดานปญญานอย
เพราะนักเรียนสวนใหญยังอยูในช้ันประถมศึกษายังไม
สามารถ คิด วิเคราะห แยกแยะตามเหตุผลที่สมควรไดจึง
ตองจัดใหมีการทํากิจกรรมในการสงเสริมวิถีพุทธเชิงดาน
คิด วิเคราะห แยกแยะ แบบตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

        6.2 กลุมครู จากการศึกษาตอบแบบสอบถามกลุม
ครูผูสอนในการจัดกิจกรรมเสริมเน้ือหาสาระตามหลักสูตร
,กิจกรรมประจําวัน/ประจําสัปดาห,กิจกรรมวันสําคัญทาง
พระพุทธศาสนาและกิจกรรมพิเศษอื่นๆ โดยการจัด
กิจกรรมตางของหลักสูตรมุงเนน กระบวนการพัฒนา
ผูเรียน คือ การจัดกิจกรรมอยางหลากหลาย ตอเน่ือง เปน
วิถีชีวิต เพ่ือ ใหผูเรียนรูจักคิด มีการฝกปฏิบัติเสมอ ๆ ทั้ง
ดานความประพฤติ ( ศีล) จิตใจ (สมาธิ)  และปญญา ( 
ปญญา) เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทั้ง 3 ดาน ไปพรอม ๆ กัน 
เพ่ือความเจริญงอกงามในทุกข้ันตอนของชีวิตโดยเฉพาะ
อย า ง ย่ิ งก า รกิ น  อ ยู  ดู  ฟ ง  ใน ชี วิ ตป ระ จํ า วันที่ มี
สติสัมปชัญญะคอยกํากับ เพ่ือใหผูเรียนพัฒนาตนจนเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดลอมใหเจริญ
สืบตอไป 

        6.3 กลุมผูปกครอง จากการศึกษาแบบสอบถาม
ผูปกครองในดานตางๆของนักเรียนประกอบดวย ดาน
กายภาพของนักเรียน,ดานศีล (สังคม), ดานจิต (อารมณ), 
ดานปญญา ที่มีความเห็นไดชัดเจนและมากที่สุดคือดาน
กาย คือมีการแตงตัวที่สะอาดเรียบรอยมากข้ึน กินอาหาร
ใชของอยางมีคุณคาเปนตน ดานที่ควรปรับปรุงมาที่สุดคือ
ดานปญญา เพราะยังขาดความกระตือรือลนในการ
แสวงหาความรู มีความเพียรพยายามในการพัฒนาตัวเอง
นอยและยังไมสามารถวางแผนในการทํางานไดเทาท่ีควร 
เน่ืองจากสภาพวัยของนักเรียนท่ียังอยู ในชวงปฐมวัย 
จึงปนชวงการเรียนรูและพัฒนาฝกฝนดานปญญา 
        จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิตตามแนววิถี
พุทธของนักเรียนโรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย 
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูนในคร้ังน้ีจึงสามารถสรุปและ
อภิปรายผลสัมฤทธ์ิที่ออกมาและนําไปสูการปรับปรุงแกไข
การดําเนินกิจกรรมตามเน้ือหาสาระตามหลักสูตรโรงเรียน
วิถีพุทธไดดังน้ีคือ จัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนววิถีพุทธแตเพ่ิมการมุงเนนการ
พัฒนาในดานปญญาเพ่ิมมากข้ึนเชนการกระตุน ให
นักเรียนได คิด แยกแยะ วิเคราะหตามหลักเหตุผลมากข้ึน 
สงเสริมให นักเรียนกลาแสดงความคิดเห็นกลาแสดง
ออกเปนตน 

7. สรุป
   7.1 แนวคิดและการจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธ 

        “โรงเรียนวิถีพุทธ” คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่
มีอยูแลวไมใชโรงเรียนที่จัดต้ังข้ึนมาใหม แตเปนโรงเรียนท่ี
ไดนําหลักพุทธธรรมมาใชประยุกตในการบริหารเพ่ือ
พัฒนาผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ ซึ่งมีระบบการศึกษา ๓ 
ประการ คือ ไตรสิกขา หรือ ศีล สมาธิ ปญญา ฝกอบรม
ใหครอบคลุมการดําเนินชีวิตทุกดานและบูรณาการสูการ
พัฒนาชีวิตที่สมบูรณ โดยผานกิจกรรมการ กิน อยู ดู ฟง
เปน ตามกระบวนการวัฒนธรรมแสวงหาปญญา และ
วัฒนธรรมความเมตตาอันเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตที่
สําคัญของผูเรียน โรงเรียนวิถีพุทธจึงเปนนวัตกรรมการจัด

196



การศึกษา๑ ใน ๕ ของรูปแบบใหมที่กระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายใหโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการจัดการศึกษา
เพ่ือพัฒนาผูเรียนท้ังระบบ ใหมีคุณธรรม จริยธรรม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามเจตนารมณของการปฏิรูป
การศึกษาสอดคลองกับรากฐานสังคมไทย 

        7.1.1 แนวคิดการจัดต้ังโรงเรียนวิถีพุทธของ
โรงเรียนบานสะปุง 
        โรงเรียนบานสะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง 
จังหวัดลําพูน คือ โรงเรียนปกติทั่วไปที่ไดเขารวมโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธโดยนําหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช
หรือประยุกตใชในการบริหารและการพัฒนาผู เรียน
โดยรวมของสถานศึกษาโดยเนนกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขาอยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูพัฒนาการกิน 
อยู ดู ฟง โดยผานกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวง
ปญญา และมีวัฒนธรรม เมตตาเปนรากฐานการดําเนิน
ชีวิต จุดเนนโรงเรียนวิถีพุทธดําเนินการพัฒนาโดยใชหลัก
ไตรสิขา คือ ศีล สมาธิ ปญญาอยางบูรณาการ ผูเรียนได
เรียนรูผานการ กิน อยู ดู ฟงเปน คือมีปญญารูเขาใจใน
คุณคาแทใชกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และ
มีวัฒนธรรมเมตตาเปนรากฐานดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหาร
และคณะครูเปนกัลยาณมิตรพัฒนา โดยปจจุบันโรงเรียน
บานสะปุง ไดมีการนําโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยได
เชิญ ค รูพ ระสอนศี ล ธรรม จ ากมห า วิท ยาลั ยมห า
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาลัยสงฆลําพูน วิทยาเขต
เชีย งให ม ม า ให ค วาม รู เกี่ ย วกั บ ส าระ ก าร เรีย น รู 
พระพุทธศาสนา เพ่ือใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ การ
นําไปใชปฏิบั ติในชีวิตประจําวัน โดยมีการสอดแทรก
หลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา แนวทางการปฏิบัติ
ตน ประพฤติตนใหเหมาะสม มีการนําหลักไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ ปญญา) ตามหลักการของโรงเรียนวิถีพุทธท่ีเนนการ
พัฒนาผูเรียนโดยใชหลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปญญา 
อยางบูรณาการ ผูเรียนไดเรียนรูผานการพัฒนา “การกิน 
อยู ดู ฟง เปน” คือ มีปญญารู เขาใจในคุณคาแท ใช
กระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงปญญา และมีวัฒนธรรม
เมตตา เปนฐานการดําเนินชีวิตโดยมีผูบริหารและคณะครู
เปนกัลยาณมิตรการพัฒนา โดยสงเสริมใหเกิดความเจริญ
งอกงามตามลักษณะแหงปญญาวุฒิธรรม  ประการ คือ 

        1)สัปปุริสสังเสวะ หมายถึง การอยูใกลคนดี ใกลผูรู 
มีครู อาจารยดี มีขอมูล มีสื่อที่ดี  

2)สัทธัมมัสสวนะ หมายถึง เอาใจใสศึกษา โดยมี
หลักสูตรการเรียนการสอนที่ดี 

3)โยนิโสมนสิการ หมายถึง มีกระบวนการคิด
วิเคราะหพิจารณาหาเหตุผลที่ดีและถูกวิธี 

4) ธัมมานุธัมมปฏิปตติ หมายถึง ความสามารถนํา
ความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดถูกตองเหมาะสม 
        ทั้งยังใหมีการจัดสภาพโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบไป
ดวย ดานกายภาพ คือ อาคารสถานท่ี หองเรียน แหลง
เรียนรู สภาพแวดลอม เปนตน, ดานกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี
ชีวิต เชน กิจกรรมประจําวัน กิจกรรมวันสําคัญ กิจกรรม
นักเรียน, ดานการเรียนการสอน เร่ิมต้ังแตการกําหนด
หลักสูตรสถานศึกษา การจัดหนวยการเรียนรู แผนการ
จัดการเรียนรู จนถึงกระบวนการเรียนการสอน , ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธในการปฏิบัติตอกันระหวางครู
กับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู , ดานการ
บริหารจัดการ ต้ังแตการกําหนดวิสัยทัศน จุดเนน การ
กําหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุน ติดตามประเมินผล
และพัฒนาตอเน่ือง การจัดสภาพในแตละดานมุงเพ่ือให
การพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขาดําเนินไปไดอยาง
ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ดังเชน การจัดดานกายภาพ เปน
ธรรมชาติ สภาพแวดลอมท่ีชวนใหมีจิตใจสงบ สงเสริม
ปญญา กระตุนการพัฒนาศรัทธา และศีลธรรม กิจกรรม
พ้ืนฐานวิถีชีวิต กระตุนใหการกิน อยู ดู ฟง ดําเนินดวย
สติสัมปชัญญะเปนไปตามคุณคาแท ดานการเรียนการ
สอน บูรณาการพุทธธรรมในการจัดการเรียนรูชัดเจน ดาน
บรรยากาศและปฏิสัมพันธ เอื้ออาทร เปนกัลยาณมิตรตอ
กันสงเสริมทั้งวัฒนธรรมเมตตา และวัฒนธรรมแสวง
ปญญา  
        ดังน้ัน  การจัดกิจกรรมเส ริมหลักสูตรตางๆ  ที่
เก่ียวกับธรรมะหรือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาจะมีครูผูสอน
ที่เปนครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเขาไปชวยสอน 
รับผิดชอบกิจกรรมเปนหลักและมีครูอาจารยเขารวมดวย 
ตลอดการจัดกิจกรรม เพ่ือใหกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามแนววิถีพุทธ โดยการสอนตามหลักไตรสิกขา (ศีล 
สมาธิ ปญญา) สามารถพัฒนากระบวนการคิดเปนสูการ
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พัฒนาปญญาของผูเรียน ซึ่งเนนการปฏิบัติที่เห็นผลถึงการ
กระทําอยางจริงจัง และฝกใหมีการพัฒนาทักษะชีวิตใน
สังคมไดอยางดี 

        7.2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนวิถี
พุทธของโรงเรียนบานสะปุง 
        กิจกรรมตางๆเหลาน้ี ทําใหนักเรียนโรงเรียนบาน
สะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มี
พฤติกรรมที่นําไปสูความเปนวิถีพุทธ คือ นําไปสูการเปน
คนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข กลาวคือ  
        เปนคนดีในสังคม โดยผลสัมฤทธ์ิดานกายภาพ 
(กาย) ที่ วัดไดพบวาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 
4.12) หมายความวา นัก เรียนโรงเรียนบ านสะปุ งมี
พฤติกรรมในการดํารงชีวิตในสังคมที่ ดี เปนบุคคลท่ีมี
คุณภาพในสังคมได โดยแยกเปน 3 ดานดวยกันคือ  การ
บริโภคใชสอยปจจัยสี่ในปริมาณท่ีเหมาะสม , การดูแล
รางกายและความสะอาดเรียบรอย , การดํารงชีวิตอยาง
เก้ือกูลสิ่งแวดลอม 

คนเกง คือเปนคนเกงในการที่จะรับผิดชอบตนเองมากข้ึน 
รูจักหนาที่รับผิดชอบตนเองรูวาสิ่งใดควรกระทํา สิ่งใดไม
ควรกระทํา     
        ผลสัมฤทธ์ิดานศีล (สังคม) ท่ีวัดไดพบวาอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.17) โดยแยกเปน 3 ดานดวยกัน
คือ การมีความรับผิดชอบ, มีระเบียบวินัย, ความซื่อสัตย 
สุจริต การอยูในสังคมไดอยางมีความสุข น่ันคือการเปนผู
ที่มีจิตใจ/อารมณดี   
        ผลสัมฤทธ์ิดานจิต (จิตใจ/อารมณ) ที่วัดไดพบวาอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ยเทากับ 4.03) โดยแยกเปน 4 ดาน
ดวยกันคือ  มีความเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ , มีความ
ขยันหมั่นเพียร, มีความกตัญู,  มีสุขภาพจิตดี แจมใส รา
เริง เบิกบาน  
        ผลสัมฤทธ์ิดานปญญา ที่วัดไดพบวาอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ยเทากับ 3.88) โดยแยกเปน 4 ดานดวยกัน
คือ ความศรัทธาในศาสนา , การรูบาปบุญ  คุณ  โทษ 
ประโยชน ไมใชประโยชน, ความใฝรูใฝเรียน ความรูเทา
ทัน, แกปญหาชีวิตและทํางานดวยสติปญญา 
        จากกิจกรรมตางๆเหลาน้ีทําใหนักเรียนโรงเรียน
บานสะปุง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน มี

พฤติกรรมที่นําไปสู วิถีพุทธ คือการนําไปสูการเปนคนดี 
คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  
        7.3 ผลการศึกษาการใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของ
นักเรียนโรงเรียนบานสะปุง 
        ผลสัมฤทธ์ิการใชชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียน
โรงเรียนบานสะปุงแยกเปน 4 ดานคือ  

1. ดานกายภาพ (กาย)  จากการศึกษาการใชใน
ชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนในดานกายภาพ โดยรวม 
อ ยู ใน ระ ดับ มาก  ค า เฉลี่ ย  4.12  เมื่ อ พิ จ ารณ าใน
รายละเอียด สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได 
ดังน้ี ลางมือกอน-หลังรับประทานอาหาร อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.47 ปดนํ้า ไฟ พัดลม ทุกคร้ังที่เลิกใช อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.45 แตงกายสะอาดเรียบรอย อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.42 ทรงผมถูกตองตามระเบียบของ
โรงเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.39 ทิ้งขยะในถังขยะ
ห รือจั ด ให  อยู ในระ ดับมาก  ค า เฉลี่ ย  4.16  เลื อ ก
รับประทานอาหารท่ีมีคุณคาเหมาะสมกับราคาอยูในระดับ
มากคาเฉลี่ย 4.13 สมุดหนาดินใชดินสอปากกาใหหมด
แทง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 ทําความสะอาด
หองเรียนและเขตท่ีไดรับมอบหมาย อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.11รับประทานอาหารหมดจานไมกินทิ้งกิน
ขวาง อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ ย  4.05 รูจักแยกแยะ
ประเภทขยะ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 ชวยกันดูแล
ตนไม สิ่งแวดลอม รวมบริเวณโรงเรียน อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.00 รูจักซอมแซมของใชที่ชํารุด อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.65 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.65 

2. ดานศีล (สังคม) จากการศึกษาการใชในชีวิตตาม
แนววิถีพุทธของนักเรียนในดานศีล (สังคม)โดยรวม อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี เก็บของตก
สงครูไมลักขโมย อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.71 ไม
หยิบฉวยของผูอื่นมาเปนของตน อยูในระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ย 4.53 ยกมือไหวสวัสดีกับคุณครูและบุคคลอื่นทุก
คร้ัง อยูในระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย 4.51 ความสะอาดของ
หองเรียนและบริเวณโรงเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.42 เขาแถวรับบริการตามลําดับกอน-หลัง อยูในระดับ
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มาก คาเฉลี่ย 4.42 รวมมือในการทํางานกลุม อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.37 ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
โรงเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.37 ทํางานที่ไดรับ
มอบหมายดวยตนเอง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.32 ไม
ลอกการบานเพ่ือน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.21 มา
โรงเรียนสม่ําเสมอ ไมขาดเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.16 รักษาทรัพยสมบัติของสวนรวม อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.13ชวยเหลือกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.11 ไดเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.08 อานหนังสือ
ทุกวันอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 รับผิดชอบตอหนาที่ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 สงงานสม่ําเสมอ อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00ชวยกันดูแลตนไม สิ่งแวดลอม 
รอบบริเวณโรงเรียน อยูในระดับมาก  คาเฉลี่ย 4.00 
ทํางานบานเสมอ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.97 ไหวพระ
สวดมนตตอนเชาและกอนนอนทุกวัน อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.97 ไมขีดเขียน หรือทําโตะ เกาอี้หองเรียน อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 ไมฆาสัตวและเบียดเบียนสัตว 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 หลังเลิกเรียนกลับไปชวย
ครอบครัว อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.89 เดินแถวเปลี่ยน
กิจกรรมการเรียนการสอนใหเปนระเบียบเรียบรอย อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.84 ชวยทํางานบานกอนและหลัง
กลับจากโรงเรียน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.83 ไมเลน
ไมคุยขณะที่ครูสอน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.74 อาน
หนังสือตางๆ เปนประจํา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 
ชวยผูปกครองจัดของใสบาตรเสมอ อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.68 หลังพักกลางวันชวยงานของโรงเรียนเสมอ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.66 เมื่อฟงพระเทศนแลวนําไป
ประพฤติปฏิบัติทุกคร้ัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.61 ใส
บาตรตอนเชาเปนประจํา อยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.32 

3. ดานจิด (จิตใจ/อารมณ) จากการศึกษาการใชใน
ชีวิตตามแนววิถีพุทธของนักเรียนในดานจิต (จิตใจ/
อารมณ) โดยรวม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.02 เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด สามารถเรียงลําดับจากมากไปหา
นอยได ดังน้ี เขารวมกิจกรรมตางๆ ที่โรงเรียนจัดข้ึนดวย
ความเต็มใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.57 ยกมือ

ไหวสวัสดีกับคุณครูและบุคคลอื่นทุกคร้ัง อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.51 มีความราเริง ย้ิมแยมแจมใส อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 4.35 มีนํ้าใจแบงขนมใหเพ่ือนตามโอกาส 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.32 เช่ือฟงคําสั่งสอนของ
คุณครูทั้งตอหนาและลับหลัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 
4.27 พูดตรงตามความเปนจริงและปฏิบั ติตาม อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 4.18 เอาใจใสตอการทํางานจนเสร็จ 
อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.05 มีความสุขในการเรียน
เสมอ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.03 สงงานสมํ่าเสมอ อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.00 ทํางานใหเสร็จ ภายในเวลาที่
กําหนด อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.68 มีความละเอียด
รอบคอบในการทํางาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.87 
ทํางานตรงตอเวลา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.82 ทํา
สมาธิและแผเมตตากอนนอนทุกวัน อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.41 บริจาคเงินหรือสิ่งของแกผูดอยโอกาส อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.22 

4. ดานปญญา จากการศึกษาการใชในชีวิตตาม
แนววิถีพุทธของนักเรียนในดานปญญา โดยรวม อยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ย 3.92 เมื่อพิจารณาในรายละเอียด 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังน้ี กลาปฏิเสธ
ในสิ่งที่ถูกตอง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.49 มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา อยู
ในระดับมาก คาเฉลี่ย 4.43 มีความเพียรพยายามปรับปรุง
ตนเองใหมีการพัฒนาข้ึนอยู เสมอ  อยู ในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 4.14 กลาคิด กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.97 ซักถามขอสงสัยจากครู อยูในระดับ
มาก คาเฉลี่ย 3.84 เมื่อมีปญหาการเรียนสามารถแกไข
ปญหาดวยสติปญญา อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.78 
คนควาจากหองสมุดและแหลงเรียนรู อยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ย 3.73 เมื่อพระเทศนแลวนําไปประพฤติปฏิบัติทุก
ทุกคร้ัง อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 กระตือรือรนใน
การแสวงหาความรู อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 มีการ
วางแผนในการทํางาน อยูในระดับมาก คาเฉลี่ย 3.59 
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 2) เพ่ือปรับใชหลัก
พุทธธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เพ่ือปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหาขยะมูล
ฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี เปนแบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแกลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ลักษณะท่ีอยูอาศัย การไดรับขอมูลขาวสาร แบบสอบถามพุทธธรรมกับการแกปญหาสิ่งแวดลอม เก่ียวกับขอมูล
พฤติกรรม ของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย เปนแบบสอบถามพฤติกรรมการจัดการดานขยะ แบงออกเปนดานการ
ควบคุมพฤติกรรมตามหลักศีล ๕ ดานไมทําลายธรรมชาติ ดานการการสงเสริมอนุรักษสิ่งแวดลอม และการปรับใชหลักพุทธ
ธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จากการแจกแบบสอบถามประชากรกลุมตัวอยาง 
จํานวน ๒๐๐ คน และไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน ๒๐๐ ชุด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ รูปแบบการศึกษาเปนการศึกษาเชิง
สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามกลุมตัวอยาง วิเคราะหขอมูลทางสถิติดวยโปรแกรมสําเร็จรูป  SPSS  For 

Window   
ผลการวิจัยพบวา 
การปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยใชหลักพุทธ

ธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอย ดวยหลักฆราวาสธรรม 4 จํานวน 4 ดาน ไดแก สัจจะ จริง ตรง แท มีความซื่อสัตยเปน
พ้ืนฐาน เปนคนจริงตอความเปนมนุษยของตนความพอใจในแนวทางการแกไขปญหาขยะมูลฝอยในชุมชนดวยหลักธรรมดาน
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ความซื่อสัตย ทมะ ฝกตน การรักษาสัจจะการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนดวยหลักธรรมดานการฝกตน  ขันติ ความอดทน ใน
การปองกันหาผลประโยชนจากสิ่งแวดลอมดวยหลักธรรมดานความอดทน และมีการจาคะ การเสียสละ โดยการติดตาม
ประเมินผลการกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชนดวยความเสียสละ 

Abstract 

This thesis is of two objectives: 1) to study the Buddhist Doctrines for the environmental 

solution, 2) to apply Buddhist Doctrines for solving the garbage problem in area of Mueang Kaen Pattana 

Municipality. To apply the Buddhist principles to solve the problem of solid waste in the Mueang Kaen 

Pattana Municipality. Tools used in this study. Is a questionnaire Basic information of the respondents. 

Personal characteristics include gender, age, status, education level, occupation, income, number of 

family members Residential character Getting information Dhamma Questionnaire with Environmental 

Problem Solving Behavioral information People in solid waste management A questionnaire on waste 

management behavior. Divided into the control of the five precepts, not destroy nature. Environmental 

Promotion And the use of Buddhist principles to solve the problem of solid waste in the Municipality. 

There were 200 questionnaires distributed to 200 respondents and 100 questionnaires returned. Data 

were collected by using questionnaires. Statistical analysis with SPSS For Window program. 

The research findings were as follows : 

An application of the Buddhist Doctrines for solving the garbage problems in areas of Mueang 

Kaen Pattana Municipality, the Gharàvàsa-dhamma: virtues for a good household life were applied for 

solving community solid waste problems in four aspects viz. Sacca: truth and honesty, Dama: taming and 

training oneself, Khanti: tolerance and Càga: liberality. 

1. บทนํา
ปญหาสิ่งแวดลอมกําลังสงผลกระทบตอทุกชีวิต 

ปญหาสิ่งแวดลอมมิไดใหโทษเฉพาะทางนํ้าและอากาศ
เท าน้ัน  แต ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจ  สังคมและ
สิ่งแวดลอมดานอื่น ๆ ดวย ในประเทศเอธิโอเปย แอฟริกา 
ที่กําลังเผชิญหนากับความอดอยากและความแหงแลง 
สาเหตุสวนหน่ึงเกิดจากปญหาสิ่งแวดลอมประเทศตาง ๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตกําลังพัฒนาดานอุตสาหกรรม
อยางรวดเร็วที่สุดในโลก จากการพัฒนาน้ีกอใหเกิดผลเสีย
อยางรายแรงตอสภาพสิ่งแวดลอม เมืองใหญในภูมิภาค 
เชน กรุงเทพมหานคร จากาตา และมะนิลา ถูกจัดใหเปน
หน่ึงในเมืองที่มีมลภาวะเปนพิษมากท่ีสุดในโลก ซึ่งมาจาก
การขาดการควบคุมสภาพแวดลอม ตลอดจนผลจากความ
เจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ทําให
ระบบนิเวศ ทั้งระบบตกอยูในภาวะอันตราย แหลงนํ้า

แหลงอาหารลวนปนเปอนสารพิษ ปญหาสภาพแวดลอมที่
ตามมาอีกประเภทหน่ึง คือ ปญหาขยะมูลฝอยเมื่อโรงง
งานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนปริมาณขยะจึง
เพ่ิมตามไปดวย พระมหาจรรยา  สุทฺธิญาโณ (2536) 

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กําลังเปนปญหา
สิ่งแวดลอมที่สําคัญปญหาหน่ึงในชุมชนตาง ๆ  ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในชุมชนที่มีขนาดใหญ  เชน 
กรุงเทพมหานครและเมืองตาง ๆ ประสบกับปญหาขยะ
ลนเมือง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล หากไมไดรับการเก็บ
และกําจัดที่ถูกตองจะเปนสาเหตุประการหน่ึงที่ทําใหเกิด
ปญหาดานสาธารณสุข ความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมืองรวมทั้งปญหามลพิษในดานอื่นๆ เชน  การ
ปนเปอนของแหลงนํ้า เปนตน ปญหาขยะมูลฝอยน้ันเกิด
จากการท่ีไมสามารถดําเนินการจัดเก็บและกําจัดให
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เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอย นอกจากน้ันการกําจัด
ขยะยังไมสามารถแยกประเภทและถูกกรรมวิธี ขยะมูล
ฝอยสวนใหญทีจัดเก็บมาไดจะถูกนํามากองรวมกันไว
กลางแจงซึ่งไดกอใหเกิดปญหาดานสิ่งแวดลอม สําหรับ
ขยะเสี่ยงจากชุมชนที่ เปนอันตราย เชน กากแบตเตอร่ี
รถยนต  ถ าน ไฟฉาย  หลอดเรืองแส งที่ ชํ า รุด  ซึ่ งมี
สวนประกอบของสารตะกั่ว แมงกานีส นับเปนสาเหตุหน่ึง
ที่ทําใหการแพรกระจายของสารพิษออกสูสิ่งแวดลอมซึ่ง
เปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยไมมีการ
แยกและนําไปกําจัดอยางถูกวิธี สวนการกําจัดสิ่งปฏิกูล
จากบานเรือน น้ันมักเกิดจากรถยนตดูดถายสิ่งปฏิกูลที่ผิด
กฎหมายนําไปกําจัดอยางไมถูกวิธี เชน นําไปทิ้งลงลําธาร
สาธารณะหรือที่รกราง ซึ่งอาจนําไปสูภาวะนํ้าเสียและโรค
ระบาด 

ขยะมูลฝอยน้ัน  นับ วันจะเพ่ิมมากข้ึนตาม
จํานวนของประชากร ถาหากไมมีการกําจัดขยะมูลฝอยให
ถูกตองและเหมาะสมแลว ปญหาความสกปรกตาง ๆ ที่
เกิดจากขยะมูลฝอย จะตองเกิดข้ึนอยางแนนอน ถามอง
กันอยางผิวเผินแลว ขยะมูลฝอยน้ันไมไดมีผลกระทบตอ
มนุษยมากนัก ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผลกระทบที่ เกิดข้ึน
โดยตรงต อม นุษย  ยั งอ ยู ใน ข้ันที่ ไม รุนแรงมาก นัก 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจึงไมชัดเจนเทาไร แตในความเปนจริง
แลว ขยะมูลฝอยจะกอใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมเปน
อยางมาก และจะมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของ
มนุษยดวย ทั้งโดยทางตรงและทางออมพระมหาบุญชวย  
สิรินฺธโร (2541) 

ขยะมูลฝอยหรือของเสีย เปนเหตุสําคัญประการ
หน่ึงท่ีกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม และมีผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัย มูลฝอยหรือของเสียกําลังมีปริมาณเพ่ิม
มากข้ึนทุกป เพราะสาเหตุจากการเพ่ิมของประชากร การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและทางอุตสาหกรรม นับเปน
ปญหาท่ีสําคัญของชุมชนซึ่งตองการจัดการและแกไข 
ปริมาณกากของเสียและสารอันตราย ไดแก ขยะมูลฝอย  
สิ่งปฏิกูล และสารพิษที่ปนเปอนอยูในแหลงนํ้า ดิน และ
อากาศ ตลอดจนบางสวนตกคางอยู ในอาหาร ทําให
ประชาชนทั่วไปเสี่ยงตออันตรายจากการเปนโรคตาง ๆ 
เชน โรคมะเร็ง และโรคผิดปกติทางพันธุกรรม เปนตน 

ปจจุบันผูนําทองถ่ินและหนวยงาน ภาครัฐเร่ิม
ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาสิ่งแวดลอมในชุมชนที่
เกิดข้ึนจากขยะมูลฝอยที่มีปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางมาก อัน
เปนผลใหเกิดปญหาตอสภาพแวดลอมและมีผลกระทบตอ
สุขอนามัยของมนุษย เน่ืองจากขยะเปนแหลงอาหารและ
แหลงเพาะพันธุของแมลงนําโรค ทําให เกิดกลิ่นเหม็น 
นอกจากน้ีนํ้าเสียที่เกิดจากกองขยะเกิดสารพิษสงผลตอ
ระบบนิเวศ โดยทําใหเกิดการปนเปอนของพ้ืนดิน นํ้า 
อากาศ สิ่งแวดลอม รวมถึงสิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวทั้งเปน
รูปธรรมและนามธรรม สิ่งมีชีวิตและไมมีชีวิต ท่ีมีลักษณะ
พิเศษในการกระทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สงผลกระทบ
ต อ ระบบ นิ เวศ ธรรม ชาติ อย า งเห็ น ได ชั ด  โดย นํ า
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาใชประโยชนเพ่ิม
มากข้ึน  พรอมทั้ งกากและของเสียทั้ งที่ เปนของแข็ง 
ของเหลว และกาซ อันกอใหเกิดมลภาวะทั่วไป ท้ังบนดิน 
ในแหลงนํ้า ในอากาศ ลวนแตเปนอันตรายตอชีวิต ความ
เปนอยู และสุขภาพอนามัยของมนุษยทั้งสิ้น 

จากป ญ ห า ดั งกล าว  องค ก รขอ งรัฐ ได ใช
พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ . 2535 หมวด 3 
เร่ืองกําจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย และพระราชบัญญัติรักษา
ความสะอาด  และความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง พ.ศ. 2535 หมวด 3 มาตรา 29 หามมิใหผูใด
ถายอุจจาระ หรือปสสาวะลงในท่ีสาธารณะ มาตรา 30 
หามมิใหผูใดเท ปลอย หรือระบายอุจจาระหรือปสสาวะ
จ า ก อ า ค า ร 
ลงในนํ้า มาตรา 31 หามมิใหผูใดบวนหรือถมนํ้าลาย 
เสมหะ บวนนํ้าหมาก สั่งนํ้ามูก หรือทิ้งสิ่งใดลงบนถนน 
หามมิใหทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในสถานที่สาธารณะนอก
ภาชนะที่ราชการจัดไว มาตรา 32 หามมิใหผูใดทิ้งสิ่ ง
ปฏิกูลหรือมูลฝอยลงท่ีสาธารณะ ตลอดจนนํ้าโสโครกลง
บนถนนหรือทางนํ้า 

ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจา ไดทรงบัญญัติ
เร่ืองการรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดจน การดูแลสิ่งแวดลอม 
เพ่ือปองกันสุขภาพอันเกิดจากสิ่งแวดลอมโดยทรงชักชวน
ใหปลูกสวน ปลูกปา ใหดําเนินไปพรอมการสรางสะพาน 
ใหนํ้าใชนํ้าด่ืม ใหที่อยูอาศัย ถือเปนการสังคมสงเคราะห 
หามพระภิกษุตัดหรือทําลายไม หามภิกษุกอสรางที่อยู
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อาศัยตามใจชอบ หามภิกษุเผาปา ทรงให ดูแลรักษา
เก่ียวกับสวม หามพระภิกษุถายอุจจาระ ปสสาวะ บวน
นํ้าลายลงในแมนํ้า หามพระภิกษุทิ้งของเหลือใชลงใน
แม นํ้าลําคลองขอหามที่พระพุทธองคบัญญั ติในพระ
ปาติโมกขเกี่ยวกับเร่ืองปา ตนไม และแมนํ้าลําคลอง ที่
ทรงบัญญัติข้ึน เพ่ือใหสาวกปฏิบัติและเปนตัวอยางใหแก
ชุมชน จะเห็นไดวา พระพุทธองคเปนนักอนุรักษธรรมชาติ
ที่ยอดเย่ียมที่สุดในโลก จากการที่ทรงบัญญัติหามการถาย
อุจจาระ ปสสาวะ บวนนํ้าลายลงในแมนํ้าลําคลอง เพ่ือ
ปองกันไมใหเปนแหลงเพาะเช้ือโรคพระองคยังทรงเปนนัก
สุขอนามัยอีกดวย 

อยางไรก็ดี เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา เปน
องค กรปกค รองส วนท อ งถ่ิน  ก็ป ระสบกั บปญ ห า
สิ่งแวดลอมเกี่ยวกับปญหาขยะลนเมือง ไดพยายามหา
มาตรการและวิธีการตาง ๆ ในการกําจัดขยะใหลดนอยลง 
จะเห็นไดวา ปญหาขยะมูลฝอยเปนปญหาสําคัญทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ิน แผนพัฒนาเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ( 2560) 

ดังน้ัน  จึ งเปนที่ น าสนใจวา  การแกปญหา
สิ่งแวดลอมโดยเฉพาะเร่ืองขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล
เมืองเมืองแกนพัฒนา โดยการนําหลักพุทธธรรมมาปรับใช
ในการแกปญหา เพ่ือหาทางออกที่ถูกตองและใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือไมใหเกิดความขัดแยงในองคกร 
ชุมชน โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 
และชุมชนอื่น ๆ สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนไดตอไป 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการแกปญหา

สิ่งแวดลอม 

 2.2 เพ่ือปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหา
ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
3.1 แนวคิดเรื่องการปรับใชหลักพุทธธรรมใน

การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาการกําจัดขยะ

มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา งานวิจัยที่
เก่ียวของ 

3.1.1 พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม 

ประชา  หุตานิวัต (2522) กลาววาทําไมจึงตอง
มีการอนุรักษ คําตอบอยางมีเหตุผลคือมนุษยไมสามารถ
ดํารงอยูโดยลําพังได ตรงขามชีวิตทุกชีวิตทั้งคนและสัตว
ตางก็อาศัยสิ่งแวดลอมเหลาน้ี เพ่ือการดํารงอยู ฉะน้ันจึง
ตองอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเหลาน้ีไว 
เพราะทรัพยากรธรรมชาติเหลาน้ีมีประโยชนมากมาย จน
ไมสามารถประเมินคาได  

3.1.2 ความหมายของสิ่งแวดลอม 
ด นั ย  บ ว ร เกี ย ร ติ กุ ล  (2 5 5 0 ) ให นิ ย า ม

ความหมายสิ่งแวดลอมวา คือทุกสรรพสิ่ง ไมวาจะเปนสิ่ง
ที่เปนรูปธรรม หรือนามธรรม และยังมีความสัมพันธ
เก่ียวเน่ืองกันในฐานะท่ีตองการพ่ึงพิงอาศัยกันและกัน 

3.1.3 องคประกอบของสิ่งแวดลอม 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (2554) 
องคประกอบของสิ่งแวดลอม มี 2 อยาง คือ 

1 . สิ่ งแ วดล อ มที่ เกิ ด ต าม ธรรมช า ติ
(Natural Environments) ห ม า ย ถึ ง  สิ่ งแ ว ด ล อ ม ที่ 
เกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เชน ดิน นํ้า อากาศ จุลินทรีย 
พืช และสัตว เปนตน   

2. สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึน  (Man-

made Environments) หมายถึง สิ่งแวดลอมที่ มนุษย
สรางข้ึน เชน อาหาร ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อุปกรณอา 
นวยความสะดวกตาง ๆ เคร่ืองจักร เคร่ืองยนต เคร่ืองใช 
ไฟฟา เปนตน   สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบ ๆ ตัวเรามีมากมาย 
เชน บาน ตนไม สัตว ตึก สะพาน ถนน รถ ภูเขา แมนํ้า 
สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเรียกวา สิ่งแวดลอม ถาเราลองพิจารณา
สิ่งแวดลอมรอบ ๆ ตัวเรา สิ่งแวดลอมมีประโยชนตอคนใน
ชุมชนมากมาย เชน คนในชุมชนไดใชประโยชนจาก
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติเหลาน้ีในการดํารงชีวิต ไดแก ใช
เป นแหล งอ าห าร เป นแหล งป ระกอบอาชีพส วน 
สิ่งแวดลอมทางสังคมท่ีคนเราสรางข้ึนมีคุณคาตอคน
มากมาย เชน ชวยอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวัน 
ใหคุณคาทางจิตใจ     
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 3 .1 .4 ความ สัมพั นธ ระห ว า งม นุษย กับ
สิ่งแวดลอม 

ประชา  หุตานิวัตร (2522) จากการศึกษา
ประวัติศาสตรพุทธศาสนาไดพบวา พระพุทธเจาและพระ
สาวกมีความสัมพันธกับธรรมชาติมาโดยตลอดเห็นไดจาก
พระองคประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน สถานที่แสดงธรรมลวน
อยูในปา สถานที่พํานักของพระพุทธเจาและพระสาวกคือ 
ปา ภูเขา โคนไม ถํ้า ซอกเขา ปาชา ลอมฟาง และยังมีขอ
ปฏิบัติสําหรับอยูปาใหเหมาะสมอีกหลายขอ เชน ธุดงคที่
ถือการอยูปาเปนวัตร ถืออยูโคนตนไมเปนวัตร เปนตน ปา
สวนท่ีพระพุทธเจาประทับอยูกับพระสาวก ก็มีคําวาปา 
เชน ปาอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ปาอันธวัน 
เมืองสาวัตถี ปาสิงคาลสาลวัน หมูบานนาทิกะ ปามหาวัน 
กรุงกบิลพัสดุ เชตวัน เมืองสาวัตถี ปารักขิตวัน เมืองโกสัม
พี นอกจากน้ีแลวยังประทับอยูถํ้า เชน ถํ้าอินทสาละ ถํ้า
สัตตบรรณคูหา คิชฌกูฏ ถํ้าสุกรขาตา เปนตน 

3.1 .5  หลั กพุ ท ธธรรม ในการแก ป ญ ห า
สิ่งแวดลอม 

ศีล (Social Development) ขอปฏิบัติตนข้ัน
พ้ืนฐานในทางพระพุทธศาสนาเพ่ือควบคุมความประพฤติ
ทางกายและวาจาไมเบียดเบียน หรือกอความเดือดรอน
แกผูอื่น มีวินัยในตนเอง และประกอบอาชีพท่ีสุจริต มี
ความสัมพันธทางสังคมในลักษณะท่ีเกื้อกูล สรางสรรค
และ สงเสริมสันติสุข (เสวนาคบหาเปนสังคมเปน พูดเปน 
สื่อสารเปน ทําเปน) โดยสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก 
บุคคลตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา การนําหลักศีลมาใชกับแกไข
ปญหากับสิ่งแวดลอม เชน พระพุทธเจาทรงบัญญัติไวใน
ศีลขอที่ 1. คือ ไมทําราย ไมฆา ไมทําลาย ไมเบียดเบียน
สิ่งมีชีวิต ทุกชนิด ไมวาจะเปนพืช หรือสัตว ไมวาขนาด
เล็กหรือขนาดใหญ  ทุกสิ่ งคือสิ่งมี ชีวิตมีลมหายใจ มี
ความรูสึกรับรูเจ็บปวดเวลาถูกมนุษยทําราย ในศีลขอที่ 1 
น้ีเปนขอที่สังคมในระดับครอบครัวและ บุคคลควรระลึก
และสรางจิตสํานึก อบรมใหมีไวกํากับตนอยูเสมอตอการ
ไมเบียดเบียนทําลายกัน ทําใหเกิดสันติภาพท่ีมั่นคงใน
สังคม เราไดใชประโยชนจากสิ่งแวดลอมอยางถาวร
ตลอดไปและ  ในการแกปญหาในด านสิ่ งแวดลอม  
พระพุทธศาสนาไดอุบัติในโลกเมื่อประมาณ 2500 ปเศษ

มาแลวน้ัน  ไดตระหนักถึงความสําคัญของธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมเปนอยางมาก “พระพุทธเจาทรงเปน “โลกวิทู 
หมายถึงผูรูแจงในโลกท้ัง 3 ไดแก สังขารโลก คือ โลกของ
การประกอบแหงเหตุปจจัย สัตวโลก คือ โลกแหงสรรพ
สัตวสิ่งมีชีวิต และอากาศโลก คือ โลกจักรวาลทั้งหลาย” 

พระพุทธองคทรงตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอมทาง
ธรรมชาติทรงกําหนดพระวินัยสําหรับพระภิกษุและ
ภิกษุณีสงฆ เชน บทบัญญัติที่ทรงหามท้ิงของสกปรกลงใน
แมนํ้าหรือที่สาธารณะ หามพระภิกษุตัดตนไม ทําลายปา  
หามฆาสัตว  ไมเบียดเบียนสัตว ใหมีเมตตา กรุณา เปนตน 
บนพ้ืนฐาน หลักธรรมเพ่ืออนุรักษตอธรรมชาติ 

หลักไตรสิกขา การแกปญหาสิ่งแวดลอมดวย
หลักไตรสิกขาไตรสิกขา 3 ระดับสังคม จิต ปญญา สิกขา 
ที่ จะใหเกิดมรรค หรืออริยอันประเสริฐ คือสิกขาที่เปน
การฝกฝนพัฒนาคนครบทั้ง 3 ดานของชีวิต ซึ่งเรียกวา 
ไตรสิกขา แปลวา การศึกษาทั้ง 3 ที่จะกลาวตอไปชีวิตมี 
3 ดาน การฝกศึกษาก็ตองประสานกัน 3 สวน พัฒนาคน
แบบองครวม จึงเปนเร่ืองธรรมดาของการศึกษาชีวิต และ
การดําเนิน ชีวิตของมนุษยน้ัน แยกไดเปน 3 ดาน คือ  

ความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม การดําเนินชีวิต
ตองติดตอสื่อสารสัมพันธกับโลก หรือ สิ่งแวดลอมนอกตัว 
โดยใช คือ (1) ทวารของชองทางรับรู และเสพความรูสึก 
ที่เรียกวา อินทรีย คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย (รวม ใจ ดวย
เปน 6) และ (2) ทวารของชองทางทํา กรรม คือ กาย -
วาจา โดยทําและพูด (รวม ใจ ดวยเปน 3) 

สิ่งแวดลอมที่มนุษยติดตอสื่อสารสัมพันธน้ัน 
แยกไดเปน 2 ประเภท คือ (1) สิ่งแวดลอมทางสังคม คือ
เพ่ือนมนุษย ตลอดจนสรรพสัตว และ (2) สิ่งแวดลอมทาง
วัตถุ หรือ ทางกายภาพ 

มนุษยควรจะอยูรวมกับเพ่ือนมนุษยและเพ่ือน
รวมโลกดวยดี อยางเก้ือกูลกัน เปนสวน รวมที่สรางสรรค
ของสังคม และปฏิบัติตอสิ่งแวดลอมทางวัตถุ ต้ังตนแต
การใชตา หู  ดู  ฟ ง ทั้ งด าน  การเรียนรู และการเสพ
อารมณ ใหไดผลดี รูจักกินอยู แสวงหา เสพบริโภคปจจัย 
4 เปนตน อยางฉลาด ใหเปนคุณแกตน แกสังคม และแก
โลก อยางนอยไมใหเปนการเบียดเบียน ดังน้ี  
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1) ดานจิตใจ ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอมหรือ
แสดงออกทุกค ร้ัง จะมีการทํางานของ จิตใจ และมี
องคประกอบดานจิตเกี่ยวของ เร่ิมแตตองมีเจตนา ความ
จงใจ ต้ังใจ หรือเจตจํานง และมีแรงจูงใจอยางใดอยาง
หน่ึง พรอมทั้งมีความรูสึกสุข หรือทุกข สบาย หรือไม
สบาย และปฏิกิ ริยาตอจากสุข-ทุกข น้ัน เชน  ชอบใจ 
หรือไมชอบใจ อยากจะได อยากจะเอา หรืออยากจะหนี 
หรืออยากจะทําลาย ซึ่งจะมีผลชักนําพฤติกรรมทั้งหลาย 
ต้ังแตจะใหดูอะไร หรือไมดูอะไร จะพูดอะไร จะพูดกับ 
ใครวาอยางไร ฯลฯ 

2) ดานปญญา ในการสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
หรือแสดงออกทุกคร้ัง ก็ตาม เมื่อมีภาวะ อาการทางจิตใจ
อยางหน่ึงอยางใด ก็ตาม องคประกอบอีกดานหน่ึงของ
ชีวิต คือ ความรูความเขาใจ ความคิด ความเช่ือถือ เปน
ตน ที่เรียกรวม ๆ วาดานปญญา ก็เขามาเกี่ยวของดังใน
พระไตรปฎกวา  

ความเปนอิสระ ความหลุดพน ในสภาวะเชนน้ี
เปนผลสืบเน่ืองมาจากปญญาคือ เห็นตามความเปนจริง 
รูเทาทันสังขาร จิตจึงหลุดพนจากอํานาจครอบงําของ
กิเลส การเขาถึงภาวะเชนน้ี จิตที่ปญญาบมสุกงอมแลว
ยอมหลุดพนจากอาสวะท้ังหลาย เมื่อเธอรูอยางน้ี เห็น
อยางน้ี จิตยอมหลุดพน แมจากกามาสวะ ภาวาสวะ หลุด
พนจากอวิชชาสวะ 

4.วิธีการวิจัย 

4.1 ประชากรท่ีใชในการเก็บขอมูล  ผูบริหาร 
พนักงาน เจาหนาที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
เมืองแกนพัฒนา ซึ่งมีประชากรจํานวน 250 คน (ควรใช
ตัวอยางไมนอยกวา 180 คน ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 
90 Darwin Handel, April, 1977) ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ี ได
ใชประชากรจํานวน 200 คน 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปน
แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จํานวน 
200 คน 

4.3 การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคราะหขอมูล
ที่ไดจากแบบสอบถามโดยทางสถิติประมวลผลโดยใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามลําดับ 

5. ผลการวิจัย
5.1 ปญหาส่ิงแวดลอม 
ปญหาสิ่งแวดลอม พบวา สิ่งแวดลอม หมายถึง 

"สิ่งตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา"  รวมถึงสิ่งแวดลอมในโลกน้ี
เปนทุก สิ่งทุกอยาง ไมวาจะเปนสิ่งของ บานเรือน ถนน 
วัด แมนํ้า ดิน ปาไม กฎระเบียบ เปนตน มีลักษณะ และ
ประเภทสิ่ งแวดลอมแบ งเป น  2  ประเภท  คือ  (1 ) 
สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติ (Natural Environment) แบง
ออกเปน 2 ประเภทยอย คือ สิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
(หรือสิ่งแวดลอมที่ไมมี ชีวิต) และสิ่งแวดลอมที่มีชีวิต (2) 
สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ที่ ม นุ ษ ย ส ร า ง ข้ึ น  ( Man-Mode 

Environment) แบงได 2 ประเภทยอยคือ 1 สิ่งแวดลอม
ที่ เป น รู ป ธ ร รม  (Concrete Environment) แ ล ะ  2 
สิ่งแวดลอมท่ีเปน นามธรรม (Abstract Environment) 

เมื่อมีสิ่งแวดลอมเกิดข้ึนก็ยอมตองเจอปญหาสิ่งแวดลอมที่ 
เกิดข้ึนเชนเดียวกัน ในปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมโดยแบง
ออก 4 หมวดใหญ ๆ คือ ปญหาเก่ียวกับ ดินเสื่อมโทรม  
ปญหาเก่ียวกับนํ้า ปญหาเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ และ 
ปญหาเก่ียวกับปาไม เปน ตน ลวนมีสาเหตุมาจากการเพ่ิม
ประชากรมนุษย ผลกระทบขางเคียง (Side Effect) ของ
ก า ร พั ฒ น าท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
ขนบธรรมเนียมประเพณี – วัฒนธรรม – คานิยม – ความ
เช่ือ และ การยกระดับมาตรฐานการดํารงชีวิตของมนุษย
ในปจจุบันน่ันเอง จากปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมนุษย กําลัง
เผชิญอยู อันจะสงผลกระทบตอสังคมไทย คือความ
เปนอยูและชีวิตมนุษยในปจจุบันเชน ซึ่ง สงผลกอใหเกิด
โรคภัยเบียดเบียน เปนตน 

5.2 พฤติกรรมการรักษาส่ิงแวดลอม 
หลักพุทธธรรมในการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม พบวา การ
พัฒนาและอนุรักษสงแวดลอม คือการปฏิบัติงานพัฒนา
เพ่ือสรางสรรคความเจริญ ในการใชทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางฉลาด โดยใชใหนอย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด เพ่ือขจัดปญหาทางดานปญหา
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เก่ียวกับดินเสื่อมโทรม  ปญหาเก่ียวกับนํ้า ปญหาเก่ียวกับ
มลพิษ ทางอากาศ  และ ปญหาเกี่ ยวกับป าไม  ของ
สิ่งแวดลอมใหหมดไป เพราะหากสิ่งแวดลอมอยูในสภาวะ 
ปกติบริสุทธ์ิ สดใสตามธรรมชาติ ชีวิตมนุษยและสิ่งมีชีวิต
ทั้ งหมดก็จะพบกับความสุ ขสด ช่ืน ไปด วย   โดยใช
หลักธรรมเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดลอม ไดแก หลักฆราวาสธรรม 
4 

ผลการศึ กษาพบ ว า  กลุ ม ตั วอย า งที่ ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนผูหญิง จํานวน  140  คน  คิด
เปน รอยละ 70 มีอายุระหวาง 36 – 45 ป จํานวน 78 
คน คิดเปนรอยละ 39 มีสถานภาพ สมรส จํานวน 135 
คน คิดเปนรอยละ 67.5 ระดับการศึกษาตํ่ากวาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 60 สวนใหญ
มีอาชีพทํานา/ทําไร จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 45.5 
มีรายไดในครัวเรือนระหวาง 5 ,000 – 10,000 บาท 
จํานวน 125  คน คิดเปนรอยละ 62.5 มีจํานวน สมาชิก
ในครัวเรือน  4 – 6 คน จํานวน 130 คน  คิดเปนรอยละ 
65 ลักษณะท่ีอยูอาศัยบาน เปนของตนเอง จํานวน 150 
คน คิดเปนรอยละ 75 และไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การจัดการ ขยะมูลฝอย จํานวน 185 คน คิดเปนรอยละ 
92 .5 กลุม ตัวอยางที่ ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มี
พฤติกรรมดานการควบคุมพฤติกรรม  

การปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหาขยะ
มูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา โดยใชหลัก
พุทธธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอย ดวยหลักฆราวาส
ธรรม 4 ดาน ความซื่อสัตย (สัจจะ) พบวา ใหขอมูลที่
ถูกตองและจําเปนในการวางแผนข้ันตอนในการจัดการ
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน มากที่สุด รอยละ 35 ดานการ
ฝกตน (ทมะ) พบวา เมื่อตนเองไดรับการฝกฝนมีความรู
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม ก็ถายทอดความรูผานสื่อกิจกรรมตาง 
ๆ เชนปายรณรงคการทําความสะอาดชุมชนในวันสําคัญที่
ทางราชการกําหนด  มากที่สุด รอยละ 45 ดานความ
อดทน (ขันติ) พบวา มีความอดทนเมื่อเจอปญหามลภาวะ
เปนพิษ แตรวมดวยชวยกันรณรงคลดมลพิษในชุมชนให
นอยลง มากท่ีสุด รอยละ 49.5 และดานความเสียสละ 
(จาคะ) พบวา ทํางานใหกับชุมชนในดานการประเมินผล

การดําเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชน โดย
ไมหวังสิ่งตอบแทน มากท่ีสุด รอยละ 60 
6. อภิปรายผลการวิจัย

การปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหา
สิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาโดยไดรับความรวมมือจาก 
ผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่และประชาชนตอการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา ผูวิจัยนํา
ประเด็นสําคัญมาอภิปรายผล ดังน้ี 

จากการศึกษาวิจัยการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ผลการศึกษา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
ซึ่งสอดคลองวรรณธณี กองจันทรดี ไดศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เร่ือง “การจัดการขยะของผูคาในตลาดสด  ศึกษากรณี
ตลาดสดบางกะปและตลาดสดนครไทย  เขตบางกะป 
กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางผูคา
ตลาดสดบางกะปไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดการ
ขยะภายในตลาดสด คิดเปนรอยละ 39.4 สวนตลาดสด
นครไทยผูคาสวนใหญไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการ
จัดการขยะภายในตลาดสด คิดเปนรอยละ 91.3 กลุม
ตัวอยางผูคาตลาดสดบางกะปมีความรูดานการจัดการ
ขยะ โดยมีคาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 0.68 ซึ่งนอยกวา
ผูคาในตลาดสดนครไทยท่ีมีคาเฉลี่ยความรูดานการจัดการ
ขยะอยูที่ 0.80 นอกจากน้ี กลุมตัวอยางผูคาตลาดสดบาง
กะป มีทัศนคติตอการจัดการขยะเทากับ 4.05 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก สวนผูคาตลาดสดนครไทยมีทัศนคติตอการ
จัดการขยะเทากับ 3.36 ซึ่งอยูในระดับปานกลาง ผูคาใน
ตลาดสดบางกะป มีการจัดการขยะอยูในระดับสูง โดยมี
คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.78 ซึ่งมากกวาผูคาตลาดสด
นครไทยที่มีการจัดการขยะอยูในระดับปานกลาง โดยมี
คาเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ 3.58 และมีความสอดคลอง 
นัยนา  เดชะ ไดทําการศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ือง “การมี
สวนรวมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยของ
ชุมชน ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี” ผล
จาการวิจัย พบวา ประชาชนมีพฤติกรรมในการจัดการ
ขยะมูลฝอยที่ไมเหมาะสมมีการทิ้งขยะในพ้ืนที่สาธารณะ
และนําไปทิ้งบริเวณพ้ืนที่วางรอบบาน ประชาชนไมมีการ
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คัดแยกมูลฝอยกอนทิ้ง และในปจจุบันองคการบริหารสวน
ตําบลเมล็ดยังไมมีแผนแมบท และยังไมมีการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยแตอยางใด ดานการจัดการขยะใน
ชุมชน ไดลดปริมาณขยะในครัวเรือน โดยการไมสรางขยะ
ใหเพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 95.4 การทิ้งขยะทิ้งรวมในถุง
เดียวกัน  คิดเปนรอยละ  43.5 วิธีการจัดการขยะใน
ครัวเรือนโดยวิธีเผา คิดเปนรอยละ 41.8 ประเภทของขยะ
เปนขยะประเภทผัก ผลไม และเศษอาหาร คิดเปนรอยละ 
57.5 ความรูที่ตองการเพ่ิมเติมในดานวิธีการแยกขยะ
อยางถูกวิธีมากที่สุด 860 คะแนน ความรูเกี่ยวกับมูลฝอย 
อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 45.42 เจตคติ
เกี่ยวกับมูลฝอย อยูในระดับปานกลาง คิดเปนรอยละ 
67.32 พฤติกรรมการจัดการมูลฝอยในครัวเรือน อยูใน
ระดับปานกลาง รอยละ 66.67 

ในความคิดเห็นของผูวิจัย เห็นวาอาจเปนเพราะ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในปจจุบัน 
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนาใชสื่อประชาสัมพันธขอมูล
ข าวสารต าง ๆ  รณ รงค ให มี การลดภาวะโลกรอน  
ประชาชนในชุมชนจึงตระหนักถึงการลดขยะมูลฝอยจาก
ครัวเรือน และประชาชนไดรับความสะดวก จากการที่มี
เจาหนาที่ของเทศบาลรักษาความสะอาด จัดเก็บขยะมูล
ฝอยเปนประจําทุกวัน มีการวางถังขยะของเทศบาลให
เพียงพอตอความตองการของประชาชน และเทศบาล
รณรงคขอความรวมมือไมใหประชาชนทิ้งขยะลงลําคลอง
หรือใตถุนบาน เน่ืองจากขยะมูลฝอยทําใหสภาพภูมิทัศน
ไมสวยงามแลวยังเปนแหลงเพาะพันธุเช้ือโรคตาง ๆ 
นํ า ไป สู ก ารแพ ร ระบ าดของโรค ติ ดต อ  เช น   โรค
ไขเลือดออก ซึ่งทุกปมีการแพรระบาดของโรค ประชาชน
จึงตองรวมกันรักษาความสะอาด ภายในบริเวณชุมชน 
โดยสรุปการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะ
มูลฝอยของเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

7. สรุป
การปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหา

สิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาการกําจัดขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีวัตถุประสงค  1) เพ่ือ
ศึกษาหลักพุทธธรรมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม 2) เพ่ือ

ปรับใชหลักพุทธธรรมในการแกปญหาขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ มี 5 ประการไดแก 
1. พระพุทธศาสนากับสิ่งแวดลอม
2. ความหมายของสิ่งแวดลอม
3. องคประกอบสิ่งแวดลอม
4. ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม
5. หลักพุทธธรรมในการแกปญหาสิ่งแวดลอม

วิธีดําเนินการวิจัย 

1 ประชากรท่ีใชในการเก็บขอมูล   ผูบริหาร พนักงาน 
เจาหนาที่และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกน
พัฒนา ซึ่งมีประชากรจํานวน 250 คน (ควรใชตัวอยางไม
นอยกวา 180 คน  ที่ ระดับความเช่ือมั่นรอยละ  90 
Darwin Handel, April, 1977) ซึ่งการวิจัยคร้ังน้ี ไดใช
ประชากรจํานวน 200 คน 
2  เค ร่ื อ งมื อที่ ใช ใน ก าร เก็ บ รวบ รวม ข อ มู ล  เป น
แบบสอบถามสําหรับผูบริหาร พนักงาน เจาหนาที่และ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา จํานวน 
200 คน 

3 การวิเคราะหขอมูล  ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก
แบบสอบถามโดยทางสถิติประมวลผลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ตามลําดับ 

ผลการวิจัย มี 2 ดานดวยกัน ไดแก 
1. ดานปญหาสิ่งแวดลอม
2. พฤติกรรมการรักษาสิ่งแวดลอม
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บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

สถานเสริมความงาม และศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภค จํานวน 400 ราย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชทดสอบสมมติฐาน ผลการ ศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และ มีรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 20,001-30,000 บาท ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงาม ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยมีดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคประกอบดวยเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการ โปรแกรมที่เลือกใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการ
เลือกใชบริการ คาใชจายในการใชบริการตอคร้ัง พบวา เหตุผลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง เลือกใชบริการเร่ือง 
สิว,ฝา,กระ ชวงเวลาท่ีใชบริการเวลา 18.00-20.00 น. ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกใชบริการ และใชคาบริการจํานวน 
1,501-2,000 บาทตอครั้ง และผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 7 ดาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: สวนประสมการตลาดบริการ  พฤติกรรมผูบริโภค  สถานเสริมความงาม

Abstract 
The purpose of this study was to investigate the effect of service marketing mix of beauty salon. 

And the study of the behavior of choosing the beauty salon of consumers in the district. The instrument 
used in this study was a questionnaire to collect data from 400 consumers who used the beauty salon. 
Statistical data used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Inferential statistics are 
used to test hypotheses. The results showed that the majority of respondents were female, at the age of 
21-30 years, with a bachelor's degree. A career as a private company and average income. 20,001-30,000 
Baht The results of the analysis of service marketing mix that affect the behavior of the beauty salon 
service include product price, distribution channel marketing promotion personnel in service process and 
the physical aspect. The overall score was at a high level, with an average of 4.16. The results of the 
analysis of consumer behavior of the beauty salon of the consumers are the reasons for choosing the 
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service. Optional programs time of service persons who choose to select the service. Cost per session find 
the reason to strengthen your self-confidence. Use acne, freckles, freckles, time service from 18.00 to 
20.00 hours, you decide yourself to choose. The service fee is 1,501-2,000 baht per session. As a result of 
the hypothesis testing, it was found that the service marketing mix 7 Ps had the effect of selecting the 
beauty salon services of the consumers in Muang district, Samutprakarn province, significant at the level .05. 
Keywords: Service marketing mix, consumer behavior, beauty Institution 

1.บทนํา
คานิยมของผูบริโภคในสังคมไทยปจจุบันให

ความสําคัญกับความสวยความงามบนใบหนาและ
ผิวพรรณกันอยางมาก และมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสงผลใหตลาดธุรกิจสถานเสริม
ความงามเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว (พิสมัย เหลาคนคา, 
2556) ทั้งนี ้มีสถานเสริมความงามไดเปดใหบริการจํานวน
มาก เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคหลากหลายระดับ ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น อยางไรก็ตามตลาดเสริมความ
งามท่ีเติบโตทําใหสถานเสริมความงามเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรงจากภาวะลนตลาด การเติบโตของตลาด
เสริมความงามไดสรางความสนใจใหกับนักลงทุนหนาใหม
เขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะดานการดูแลรักษาผิวและ
ศัลยกรรม อีกทั้งมีการขยายสาขาและการพัฒนาของ
ผูประกอบการเดิมเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปนคลินิกเสริมความ
งาม โรงพยาบาลเฉพาะทางดานความงามและศัลยกรรม 
รวมท้ังโรงพยาบาลไดเร่ิมหันมาเปดศูนยผิวพรรณ ศูนย
ศัลยกรรมความงาม และศูนย anti-aging มากขึ้น ซึ่ง
สวนมากจะมีรูปแบบการใหบริการและเครื่องมืออุปกรณที่
คลายคลึงกัน จึงสงผลใหตลาดเสริมความงามมีการแขงขัน
ดานราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากคูแขงในธุรกิจประเภท
เดียวกัน และคูแขงในธุรกิจอื่นๆ เชน คลินิกเวชกรรม 
โรงพยาบาล และผลิตภัณฑดูแลผิวหนาและเครื่องสําอาง 
ธุรกิจเสริมความงามนับเปนธุรกิจหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญมีความใสใจและหวงใยสุขภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงความสวยความงามทางดานผิวพรรณ 
รูปรางหนาตา ซึ่งผูที่มีผิวพรรณ รูปรางหนาตาแมวาจะดูดี
อยูแลว ก็ยิ่งตองเขารานเสริมความงามเพ่ือคงสภาพสิ่งท่ีดี
อยูแลวหรือทําใหดียิ่งข้ึน สวนผูที่มีขอดอยทางดานรูปราง 
หนาตา ผิวพรรณ  ก็จะเขารานเสริมความงามเพื่อลบ
ขอดอยที่มี ซึ่งจากปจจัยดังกลาว ทําใหธุรกิจที่เก่ียวของ
กับความสวยความงาม ยังคงมีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ตามจํานวนประชากรและกําลังซื้อของประชาชน 
รวมท้ัง พฤติกรรมทางดานการรักสุขภาพและความงาม
ตามวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ (สาทูล เช่ียว
พานิช, 2557) อยางไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามจะ

สามารถอยูรอดได ภายใตสถานการณแขงขันของธุรกิจที่
รุนแรงนั้น ผูประกอบการ จะตองมีการปรับกลยุทธทาง
การตลาดใหมีความแตกตางเหนือคูแขง และสอดคลองกับ
พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อเปน
การรักษาฐานลูกคาเกา และเปนการขยายฐานลูกคาใหม
ใหเพิ่มมากขึ้นโดยจะตองตระหนักถึงคุณภาพ และความ
ปลอดภัยในการใหบริการ ซึ่งถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการใหบริการ (วสิษฐ อุทาสิน, 2554) นอกจากนี้ ธุรกิจ
จะตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาดใหแตกตางจาก
คูแขงอื่น ๆ ไมวาจะเปนนวัตกรรมใหม ๆ ในการใหบริการ 
การโฆษณาผานสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางมากขึ้น การฝกอบรมพนักงานใหมีความ
เชี่ยวชาญในการใหขอมูล รวมทั้งการใหบริการที่ดี เพื่อให
ผูบริโภครูสึกประทับใจในการเขามาใชบริการทุกครั้ง 

จากความสําคัญขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้ งนี้  เพื่ อ ให ไดขอมู ลที่ เป น
ประโยชนแกผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธทาง
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูที่มาใช
บริการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

2.วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความ
งามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาและทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาดบริการ พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจใช
บริการ เพื่อใหงานวิจัยไดบรรลุตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริ โภค  (Customer 
Behavior) พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบริ โภคทําการคนหา  การคิด  การซื้อ  การใช  การ
ประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา  หรือเปน ข้ันตอนซ่ึงเกี่ยวกับ
ความคิด ประสบการณการซ้ือ การใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา หรือเปนพฤติกรรมการตัดสินใจของการ
กระทําของผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
และสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด  คือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน  หรือกลยุทธการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2552) 

3.2 ทฤษ ฎีส วนป ระสมการตลาดบ ริการ 
(Service Marketing Mix) เปนตั วแปรปจจัยทางการ
ตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งกิจการจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนประสมทางการตลาด
บริการ มี 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (product) 
หมายถึง สิ่งที่เสนอกับตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ ความ
อยากไดหรือการใชและการ บริโภคที่สามารถตอบสนอง
ความตองการหรือความจําเปนได  ดานราคา (price) 
หมายถึ ง  คุณ ค าผลิ ต ภัณ ฑ ใน รูป ตั ว เงินลู กค าจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการกับราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการน าเสนอบริการ  ใหแก
ลูกค า  ซึ่ งมีผลต อการรับรู ของลูกค าในคุณ ค าและ
คุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ดานสงเสริมการตลาด 
(promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจง
ขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช
บริการ ดานบุคคล (people) หรือพนักงาน (employee) 
ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อให
สามารถ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขงขัน ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence 
and presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพใหแกลูกคา โดยพยายามที่จะสรางคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบในการใหบริการ 

ดานกระบวนการ (process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ ในดานการบริการที่ 
นําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อมอบการใหบริการอยาง
ถูกตองรวดเร็วและความประทับใจ (Kotler and Philip, 
1997) 

3.3 ท ฤ ษ ฎี ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มต้ังตน
แตการซ้ือจริง และยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อดวย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ    

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเกิดขึ้น เมื่อ ผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตาง ระหวางภาวะ
ความตองการอยางแทจริง ความตองการอาจถูกกระตุน
โดยสิ่งเรา ภายในหรือภายนอก รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิด
ความตองการ  

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภค
ไดรับการกระตุนทําให มีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินคานั้นๆ การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับ สินคามาก
ขึ้น และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูล
ขาวสารอยาง กระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพท
ถามเพื่อน เปนการรับขอมูลขาวสาร จากรอบตัว เพ่ือ
เรียนรูเกี่ยวกับสินคา  

ขั้นที ่3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวล
ขอมูลเกี่ยวกับ ตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ จากนั้นทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ และทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

ขั้นที่  4 การตัดสินใจซื้อ  ผูบริ โภคจะสราง
รูปแบบความชอบในระหวาง ตราสินคาตางๆ ที่มีอยูใน
ทางเลือกเดียวกัน  หากบุคคลนั้นมีความใกล ชิดกับ
ผูบริโภคมาก สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนความคิดในการ
ซื้อผลิตภัณฑได  

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อ
ผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับ
ของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในระดับหนึ่งระดับใด 
(สุภาภรณ พลนิกร,2548) 

สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี การตัดสินใจซื้อ หมายถึง 
การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่ง
ผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเองมีอยูมาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการในแตละครั้ง 
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4.วิธีการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ที่ เคยใช

บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 
แบบไมทราบจํานวนประชากรของคอแครน (Cochran, 
1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน   
5 % ไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน และสํารองไวเพื่อ
ปองกันแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 15 คน รวมเปน
จํานวน  ตัวอยางทั้ งหมด 400 คน  ใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางกรณีไมใชทฤษฎีความนาจะเปนโดยใชวิธีการ
เลื อกตั วอย า งแบบ เจาะจง  (purposive sampling) 
เฉพาะผูใช หรือเคยใชบริการสถานเสริมความงามในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

4.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ 

ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ โปรแกรมท่ีเลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง 

4.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ

รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก 
ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ซึ่งเปนแบบ
วัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert and team, 1967) ดังนี ้ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย  
ระดับ 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอยที่สุด 

ตอนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลที่เลือกใชบริการ โปรแกรมที่เลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลที่มผีลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง   

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางขึ้นไป
ให ผู ทรงคุณ วุฒิ ที่ มี ความรู และประสบการณ  เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองใน
สํ านวนภาษา  โดยผูท รงคุณ วุฒิ ได ปรับปรุ ง  แก ไข
แบบสอบถามจํานวน 3 คน โดยหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งได
คาเฉลี่ยทั้งฉบับเทากับ 0.847 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญแลว นําไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางผูที่ใชบริการสถานเสริมความงาม จํานวน 40 
ชุ ด แ ล ว นํ า ม า ห า ค า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability)              
นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, L.J., 1990 : 202-204) โดย
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใช เกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 
ขึ้นไปจะตอบแบบสอบถามที่มีความ  เช่ือมั่นเพียงพอ
สําหรับใชเปนมาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหา คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดน้ี จํานวน 40 ชุดกับผูที่ใช
บริการสถานเสริมความงามที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เทากับ 0.759 มีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน

ดังนี ้
แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ไดจาก

การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางเปนผูบริโภคที่เคยใชบริการสถานเสริมความงาม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลมาจากการคนควาและเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ 
ไดแก หนังสือ ตําราทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
ตางๆท่ีเกี่ยวของ สิ่งพิมพและวารสารตางๆ รวมท้ังขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต เปนตน 

4.5 การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจัดกระทํามาวิเคราะหทาง

สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รูป โดยวิธีทางสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี ้

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช
บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
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สมุทรปราการ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ และ
คารอยละ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยใช
เกณฑของ เบสท (Best, 1981) ดังนี ้ 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยทีสุ่ด 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ส มุ ท รป ร าก า ร  ใช ก า ร วิ เค ร า ะห แ บ บ  Multiple 
Regression Analysis กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 

5.ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.25 มีอายุ 21-30 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.75 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.25 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 41.75 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหเหตุผลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง รอยละ 
40.50  โดยโปรแกรมท่ีเลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ 
มากที่สุด รอยละ 30.50 ชวงเวลาท่ีใชบริการ 18.00-
20.00 น. มากท่ีสุด รอยละ 38.50 และตัดสินใจเลือกใช
บริการดวยตนเอง รอยละ 43.50 มีคาใชจายใชบริการตอ
ครั้ง 1,501-2,000 บาท รอยละ 32.00 ตามลําดับ 

3. ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานลักษณะ
ทางกายภาพ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของสถานเสริมความงามใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมจําแนกรายดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความคิดเห็น 
S.D. แปลผล อันดับ 

1.ดานผลติภณัฑ 4.27 0.71 มาก 1

2.ดานราคา 4.23 0.70 มาก 2

3.ดานชองทางจัดจําหนาย 4.08 0.68 มาก 6

4.ดานการสงเสรมิการตลาด 4.21 0.71 มาก 3

5.ดานบุคลากร 4.17 0.70 มาก 4

6.ดานกระบวนการ 4.13 0.72 มาก 5

7.ดานลักษณะทางกายภาพ 4.04 0.71 มาก 7

รวม 4.16 0.70 มาก 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณ  คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ 

ตัวแปรพยากรณ b  t Sig 

ดานผลิตภณัฑ 0.112 0.030 2.031 .027*

ดานราคา 0.032 0.065 0.286 .043*

ดานชองทางจัดจําหนาย 0.241 0.078 2.235 .025*

ดานการสงเสริมการตลาด 0.124 0.062 1.783 .036*

ดานบุคลากร 0.022 0.054 0.322 .024*

ดานกระบวนการ 0.267 0.137 2.134 .029*

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.160 0.071 2.142 .048*

R = 0.506 Adjusted R2 = 0.373 F = 14.251 SEest = 4.02483 

จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ถดถอยเทากับ 0.506 (R = 0.506) เปนบวกกับตัวแปร
พยากรณ และปจจัยทั้ง 7 ดาน มีความแมนยําในการ
นําไปรวมกันพยากรณพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม
ความงามของผูบริโภคได 37.3% (R2 = 0.373) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ เทากับ 4.02483 (SEest = 

4.02483) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (  
= 0.030, sig = .027) ด าน ร าค า  (  = 0.065, sig = 

.043) ดานชองทางจัดจําหนาย (  = 0.078, sig = .025) 
ดานการสงเสริมการตลาด (  = 0.062, sig = .036) ดาน
บุคลากร (  = 0.054, sig = .024) ดานกระบวนการ (  
= 0.137, sig = .029) ดานลักษณะทางกายภาพ (  = 
0.071, sig = .048) 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบริ โภค ในเขตอําเภอเมือง จั งห วัด
สมุทรปราการ อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ ผูใชบริการ   
สวนใหญใหเหตุผลเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับตัวเอง 
โดยโปรแกรมที่เลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ มากที่สุด 
ชวงเวลาที่ ใชบริการ 18.00-20.00 น . มากที่สุด และ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง มีคาใชจายใชบริการ
ตอครั้ง 1,501-2,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภาภรณ พลนิกร (2548) ซึ่งกลาวไววา การ
ตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกท้ังทางดานจิตใจและพฤติกรรม
ทางกายภาพ ซึ่งผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเอง
มีอยูมาเปนสวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการใน
แตละครั้ง และงานวิจัยของ ศศิธร สุริยะพรหม (2552) 

ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
คลินิกเสริมความงามและดูแล ผิวพรรณของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่ ใช
บริการใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง     
ป จจั ยด านสถาน ท่ีและสิ่ งอํ านวยความสะดวกให
ความสําคัญมากที่สุดกับความสะอาดของคลินิกและ
เครื่องมือ ปจจัยดานสินคาและบริการใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับความปลอดภัยในการรับบริการ และปจจัยผู
ใหบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือความนาเช่ือถือและ 
ความชํานาญ  

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพ 
มากที่สุดรวมทั้ งสถานเสริมความงามมี ช่ือเสียงและ
นาเช่ือถือ มีบริการที่มีความหลากหลาย อุปกรณและ
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เคร่ืองมือที่ใชใหบริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน  และ
เทคโนโลยีที่ใชในการรักษามีความทันสมัย ยอมสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภค 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทินีกรณ โภชากรณ (2558) 
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก
เสริมความงามของผูใชบริการกลุมนักเรียนนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาด  กลุ ม ตั วอย างส วน ใหญ ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ใน
ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ของแตละดานสูงที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑคือ คุณภาพ
ของ ผลิตภัณฑ/ผลการรักษา ดานราคา คือ ราคาโดย
เปรียบเทียบกับคลินิกอื่นมีความเหมาะสม ดานชองทาง
การจัดจําหนายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานความ
สะดวกในการเดินทางและมีทําเลอยูในหางสรรพสินคาใน
ระดับเทากัน  ดานการสงเส ริมทางการตลาด คือ มี
โปรโมช่ัน ลดราคา ฟรีคอรสดูแลผิวหนา เปนตน  ดาน
พนักงาน คือ ความนาเช่ือถือและความเช่ียวชาญของ
แพทยผูรักษาและพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ คือ 
ความสะอาดของคลิ นิ กและ เค รื่ อ งมื อ  และด าน
กระบวนการ คือ การรักษาและการทําทรีทเมนท ดูแล
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ปจจัยดานราคา  จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับราคาคาบริการ มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร 
สุริยะพรหม (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใช บริการคลินิกเสริมความงามและ
ดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา 
ผูมาใชบริการคลินิกเสริมความงามและดูแลผิวพรรณ สวน
ใหญเปนเพศหญิง เหตุผลสําคัญในการเขา รับบริการ
คลินิก คือ เหตุผลเพื่อรักษาโรค/ปญหาผิวพรรณท่ีเปนอยู 
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการใช บริการคลินิกเสริมความงาม
และดูแลผิวพรรณ พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่มาใชบริการ
ใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง สวนราคา
ผลิตภัณฑคลินิกท่ีใชควบคูการรับบริการ ผูมาใชบริการให
ความสําคัญปานกลาง ปจจัยดานสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
ความสะอาดของคลินิกและเคร่ืองมือ ปจจัยดานสินคา
และบริการ ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดกับ
ความปลอดภัยในการรับบริการ ปจจัยดานผูใหบริการ ผู
มาใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดกับความนาเช่ือถือ
และความชํานาญ 

ป จ จั ย ด าน ช อ งท างการ ให บ ริ ก าร   จาก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานที่ใกล

บาน/ใกลที่ทํางาน มากที่สุด ซึ่งเปนเพราะเปนความ
สะดวกในการเขารับบริการโดยไมตองเสียเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิสิษฐ อุทาสิน 
(2554) ทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานเสริมความงามของลูกคาในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ลูกคาในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ใหความสําคัญกับปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเสริมความงาม ดานชองทางการ
จัดจําหนายคือ ติดถนนใหญ เดินทางสะดวก อยูใกลที่พัก
อาศัย/ที่ทํางาน และมีสถานที่จอดรถและการคมนาคม
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริม การตลาด คือ มีการแจก
สินคาตัวอยางใหทดลองใชไดอยางเหมาะสม การแถม
บริการพิเศษ และการรับประกันคุณภาพของงาน ปจจัย
ดานบุคลากร จะตองมีการดูแลเอาใจใส/เปนกันเอง/มี
น้ําใจ/ บริการอยางสุภาพ/เขาใจความตองการของลูกคามี
ฝมือและความสามารถในการใหบริการ  มีความ รู 
ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของการบริการแก
ลูกคาไดอยางชัดเจน และมีความเช่ือมั่นสูง 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  จากผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีของแถมและ
สวนลดสําหรับสมาชิกมากท่ีสุด รวมถึงมีการสะสมแตม
เพื่อแลกสวนลด ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดที่มักไดผล
ที่สุด เน่ืองจากผูบริโภคจะรูสึกคุมคากับการใชบริการท่ีมี
สวนลดและไดของแถม แมจะเปนสิ่งเล็กนอยก็ตาม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย เหลาคนคา (2556) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คลินิกความงามของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
การเลือกใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญที่การสงเสริมการขาย การลดแลก
แจกแถม การโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และการสงเสริมการขายโดย
พนักงาน 

ปจจัยดานบุคลากร จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานมีความชํานาญใน
การปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นท่ีจะเขามารับบริการและบอกตอ ทําใหสถานเสริม
ความงามมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้น และ
เนื่องจากธุรกิจสถานเสริมความงามเปนธุรกิจบริการ 
ดังน้ันผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ 
ความเอาใจใสในการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูมา
ใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศศิภา เดือนสวาง (2553) ไดศึกษาปจจัย
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สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาเพศชายใน
การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมี
ผลในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยรวม ไดแก 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสดุ
และมีความสําคัญในระดับมากที่สุดเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ย ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและ
มีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ คารักษาและบริการที่
เหมาะสมกับการใหบริการ พนักงานตอนรับมีการให
ความรูอยางเพียงพอ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร 
พนักงานบริการประทับใจ พนักงานมีความกระตือรือรน
และเต็มใจในการใหบริการ พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้ม
แยม มีอัธยาศัยดี ความทันสมัยและความสะอาดของ
อุปกรณและเคร่ืองมือ สถานท่ีมีใหบริการมีที่จอดรถ
เพียงพอ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับ
ความตองการของลูกคา พนักงานมีความเปนมืออาชีพ 
คลินิกมีช่ือเสียง นาเชื่อถือ คาเวชภัณฑ(ยา)ในการรักษามี
ความเหมาะสม มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและ
บริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรีในคร้ังแรก ความเอา
ใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน ความ
สะอาดและเปนระเบียบของราน การแจงราคาคารักษา 
คาบริการ และคาเวชภัณฑกอนการใชบริการ และความ
หลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท มารคหนา ลดริ้ว
รอย ขัดหนานวดหนา ฉีดโบทอก เปนตน 

ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ จาก
ผลการวิจั ยพบวาผู บ ริ โภคให ความสํ าคัญ ในด าน
ความสามารถในการใหบริการที่ เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคามากท่ีสุด เนื่องจากลูกคาแตละรายมี
ความตองการใชบริการแตกตางกัน ซึ่งหากมีบริการท่ี
หลากหลายตามความตองการของลูกคาไดก็จะเปนการ
เพิ่มจํานวนลูกคาไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขม
จิรา กุลขํา (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานเสริมสวยในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี พบวา โดยรวมผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาดาน
พนักงาน/บุคลากร ดานราคา ดานผลิตภัณฑ  ดาน
กายภาพและดาน สถานท่ี ตามลําดับ สวนการสงเสริม
การตลาดผลการประเมินความสําคัญอยูในระดับนอย 
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดานเพศ สัญชาติ อายุ 
อาชีพ มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

เสริมสวยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนระดับการศึกษาและระดับรายไดไมมีผลตอปจจัย 

ป จ จั ย ด าน ลั ก ษณ ะท างก ายภ าพ   จ าก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในดานสถานที่
ใหบริการสะอาด  เปนระเบี ยบ เรียบรอยมากที่ สุ ด 
รองลงมาคือ บรรยากาศและการตกแตงสถานที่สวยงาม 
มีปายบอกจุดบริการตางๆ ชัดเจนและ เขาใจงาย และมีที่
นั่งรอสําหรับการรับบริการเพียงพอ  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สาทูล เช่ียวพานิช (2557) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชคลินิกเสริม
ความงามในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ 
และดานลักษณะทางกายภาพ  อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
แสดงใหเห็นวาการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามน้ัน ไดมีการศึกษาปจจัยดานตางๆ
โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาท่ี
เหมาะสม การเขาถึงบริการไดงายและสะดวก มีโปรโมช่ัน
ที่นาสนใจ มีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน มีการใหบริการท่ีถูกตอง รวดเร็วและตรงตาม
ความตองการและ มีสถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ซึ่งหากสถานเสริมความงามมีการจัดการใน
รายละเอียดตางๆเหลานี้ไดอยางเหมาะสม ผูใชบริการก็จะ
เกิดความประทับใจและเขาใชบริการอยางตอเนื่อง 
  
7.สรุป 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทําให
ทราบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน 
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภค ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถานเสริมความงานมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหบริการประกอบกับราคาที่
เหมาะสม มีทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบาย เขาถึงไดงาย รวมถึง
การสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจแกผูบริโภค มี
พนักงานที่สามารถใหคําแนะนําและใหบริการที่ดี และมี
บรรยากาศและกระบวนการใหบริการที่สรางความ
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ประทับ ใจ  สิ่ งเหล านี้ เปนสิ่ งกระตุ นทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) ที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และตองจัดใหมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงามไดมากขึ้น 
ทั้งนี้จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ด าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  เนื่ อ งจ ากผู บ ริ โภ ค ให
ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองกับผลิตภัณฑและบริการมี
คุณภาพมากที่สุด จึงควรมุงพัฒนาคุณภาพของการบริการ 
ทั้งในดานความปลอดภัยและมีมาตรฐานของอุปกรณและ
เครื่องมือที่ใชใหบริการ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่ใชใน
การรักษามีความทันสมัย เพื่อสรางความมั่นใจและ
ไววางใจแกผูบริโภค และมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ เพื่อใหตรงกับความตองการของ
ลูกคาที่มาใชบริการมากท่ีสุด รวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

2.ด าน ราค า  จากการศึ กษ าพบว า  ราค า
คาบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ซึ่งทาง
สถาบันเสริมความงามควรมีการสํารวจเกี่ยวกับความพึง
พอใจในราคาการบริการดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับ
การบริการ และควรมีโปรโมช่ันสวนลด การสะสมแตม 
เพื่อใหลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง และอาจรวมมือกับ
สถาบันการเงินตางๆเพ่ือใชบัตรเครดิตในการแบงจาย
คาบริการ 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษา
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานท่ีใกลบาน/ใกลที่
ทํางาน มากที่สุด รวมทั้งการมีสาขาท่ีมากพอ ดังนั้นหาก
จะมีการขยายสาขาควรมีการสํารวจทําเลท่ีตั้งใหเหมาะสม
และใกลแหลงชุมชน มีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง รวมถึงมีสถานท่ีจอดรถมากพอ 

4.ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับมีของแถมและสวนลด
สําหรับสมาชิก จึงควรมีการจัดโปรโมช่ันที่นาสนใจ และ
ควรเพ่ิมการโฆษณาใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อให
เขาถึงกลุมลูกคาไดกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อ
ออนไลนท่ีตองจัดทําชองทางที่เขาถึงผูบริโภคทุกกลุม 

5.ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริโภค
ให ความสํ าคัญกับพนั กงานมีความ ชํานาญ ในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ทางผูประกอบการจึงควรมีการ
ฝกอบรมพนักงานรวมถึงสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให
มีความรูความสามารถในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การอบรมดานบุคลิกภาพ การพูดจากับลูกคาใหมีอัธยาศัย
ที่ด ี

6.ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความสามารถในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา และ
ความรวดเร็วในการใหบริการ จึงควรมีการเพ่ิมจํานวน
พนักงานในการใหบริการใหเพียงพอ เพื่อการบริการอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง  

7.ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับในดานสถานท่ีใหบริการ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด จึงควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ ทําความสะอาดบริเวณรานอยางสมํ่าเสมอ 
จัดอุปกรณเครื่องใชใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
เพียงพอกับผูใชบริการ เพื่อสรางความประทับใจและ
ความรูสึก ผอนคลาย สบายใจเวลาเขาใชบริการ 
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ปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศ สายพิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
Factors affecting the use of air-conditioned van service in  

Phitsanulok - Bangkok. 
 

พริมรฏา สุขคําภา1* และไพรวรรณ จันทร2* 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศ เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผล
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานครและ 3) เปรียบเทียบผูโดยสารที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศสาย 
พิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศในการเดินทางสาย พิษณุโลก – 
กรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยและความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศในการเดนิทางสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดวิเคราะหความแปรปรวน (One – way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของปจจัยทุกดานอยูในระดับมากที่สุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความปลอดภัยในการใชบริการและดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ 
 

Abstract 
 The purpose of this study was 1) to investigate the factors affecting the travel of the bus service to 
study the personal factors affecting the use of the bus service 2) to study the passenger satisfaction level. Bus 
Service Phitsanulok – Bangkok 3 )  to comparison the opinion of passenger to Bus Service Phitsanulok - 
Bangkok. The samples were 100 passengers. The research instrument was questionair of the factors affecting 
and satisfaction to bus service.  Phitsanulok– Bangkok. The statistics used frequency, percentage, mean, 
standard deviation and One – way ANOVA.  The result of this research showed that the passengers have 
satisfaction in overview, were at the high level.  The highest average was safety in bus service and lowest 
average was facilities. 
 

1. บทนํา 
 การจัดการบริการรถตู ปรับอากาศระหวาง
พิษณุโลกไปยังกรุงเทพมหานคร เปนหนาที่อยางหนึ่งของ
หนวยงานของภาครัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวง
คมนาคม รับผิดชอบตามลักษณะงานและอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือทํา
ใหเกิดความสะดวกสบาย ในการเดินทางจังหวัดตางๆใน
พื้นที่เขตใกลเคียงกรุงเทพมหานคร 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทขนสงไดมีการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพ การบริการใหของรถบริษัทและ 
 

รถรวมเอกชน ใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น เพื่อสามารถ
ใหบริการท่ีเพียงพอกับจํานวนผูโดยสารและสรางความ
สะดวกสบายใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อตองการใหลดปญหาเร่ือง
รถ โดยสารประจําทาง ขาดระยะในบางชวงของเสนทางใน
เวลาเรงดวน ทั้งชวงเชาและชวงเย็นซึ่งมีคนโดยสารเปน
จํานวนมากเดินทางไปและกลับ นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่อง
ความล าช าของการใหบริการใน เสนทางพิ ษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร จากปญหาดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทําให
เกิดการรวมตัวของรถรวมเอกชน โดยการนํารถตูขนาดเล็ก
มาทําเปนรถโดยสาร เพื่ อตอบสนองการเดินทางของ
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ประชาชน รถตูโดยสารท่ีใชเปนรถตูสวนบุคคลขนาด 16 ที่
นั่ง(รวมคนขบั) มีระบบปรับอากาศ 

ดังที่ ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับปญหาการใช
บริการในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเปนเสนทางท่ีผานสถานศึกษา
และสถานที่ทํางานหลายแหงจึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูวิจัยทํา
การสํารวจและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใหบริการ รถตู
ปรับอากาศของผูโดยสารในเสนทางดังกลาว เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ หรือสาเหตุการใชบริการ
รถตูประจําทางนั่นเอง ทั้งน้ีผลจากการศึกษาจะไดนําไป
ปรับปรุงแกไข ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการใหบริการรถตู
โดยสารประจําทาง และเพ่ือประโยชนของผูโดยสารรถตู
ประจําทางโดยรวมดวย 

 

2.วัตถุประสงค 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูปรับ
อากาศสายพิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารท่ี
มี ต อการใชบ ริการรถตู ป รับอากาศสาย  พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร 
 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผูโดยสารท่ีมีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริการ : สามเหลี่ยม
แหงการบริการ Service Triangle (ST)Albrecht (2003 
อางใน  มานพ  ชุมอุน ,2546.หน า 170 - 171) ได เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับปจจัยสําคัญของการบริการ ที่ดีแกลูกคาวา
ควรประกอบดวยปจจัย หลัก 3 ปจจัย ซึ่งแตละปจจัย
เปรียบเสมือนดานแตละดานของสามเหลี่ยม (ดานเทา) โดย
ภายในบรรจุวงกลมเสมือนลูกคา หากขาดเสียซึ่งปจจัยตัวใด
ตัวหนึ่งสามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะไมครบดานซึ่งจะเปนรูป
สามเหลี่ยมตอไปไมไดนั่นคือจะไมอาจใหบริการที่ดีแกลูกคา
ไดและจําเปนตองมีปจจัยสามดานใหครบในสัดสวนที่
เหมาะสมดวย 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ ของนักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุป
ไดวาเปาหมายของการใหบริการสาธารณะ คือการสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ ดังนั้นการท่ีจะวัดการใหบริการ
สาธารณะบรรลุเปาหมายหรือไมวิธีหนึ่งก็คือการวัดความพึง
พอใจของผูรับบริการ เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานท่ีมีหนาที่ใหบริการ เพราะการวัดความพึง

พอใจนี้เปนการตอบคําถามวาหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการ
มีความสามารถ ในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดหรือไมเพียงใด สวนปจจัยที่เก่ียวของกับความ
พึงพอใจน้ันพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการ
ใหบริการสาธารณะ 
 ในธุรกิจบริการน้ัน การใหความสําคัญกับลูกคา
หรือผูรับบริการถือวาเปนหัวใจสําคญั ของการบริการ เพราะ
เปนเปาหมายสูงสุดของการบริการก็คือ การสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาชอบใจและตัดสินใจกลับมา
ใชบริการอีกตอๆไป การทําความเขาใจเก่ียวกับความพึง
พอใจในการใหบริการจะทําใหตระหนักถึงคุณคาของการ
สรางและรักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เก่ียวของกับการ
บริการทั้งในฐานะของผูรับบริการและผูใหบริการ ซึ่งเปน
บทบาทสําคัญในการบริการ 
 

หัวใจการบริการ 
 1. ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในภาวการณแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะ
เปนที่พึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้นการใหบริการที่รวดเร็ว
จึงเปนท่ีประทับใจเพราะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถใช
เวลาไดคุมคา 
 2. ตองมีความถูกตองชัดเจนงานบริการท่ีไมวา
จะเปนการใหขาวสาร ขอมูล หรือการดําเนินงานตาง ๆ ตอง
เปนขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนเสมอ 
 3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ทํางานตองจัด
สถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย มีปายบอกสถานที่ 
ขั้นตอนการติดตองาน ผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอได
ดวยตนเองไมตองสอบถามใคร ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัว
บุคคลผูใหบริการและกลับไปจุดการใหบริการควรเปน One 
stop service คือไปแหงเดียวงานสําเร็จ 
 4. การยิ้มแยมแจมใสหนาตางบานแรกของหัวใจ
ในการใหบริการคือความรูสึก ความเต็มใจและความ
กระตือรือรนท่ีจะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคล
วาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที่สุดใหประทับใจ
กลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏใน
ใบหนาและกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือการยิ้มแยม
แจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การย้ิมแยมแจมใสจึงถือเปน
บันไดข้ันสําคัญท่ีจะนําไปสูความสําเร็จขององคกร การย้ิม
คือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี 
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 5 . การสื่ อสาร ท่ี ดี การสื่ อสาร ท่ี ดี จ ะสร าง
ภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับดวยนํ้าเสียง และ
ภาษาท่ีใหความหวังใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไมวาจะ
เปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพทจะบงบอกถึง
น้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจที่มุง
บริการจะตองมากอนแลวแสดงออกทางวาจา 
 6. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของ
ผูมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังไดรับความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผู
ใหบริการ การอธิบายในสิ่งท่ีผูมารับบริการไมรูดวยความ
ชัดเจน ภาษาที่ เปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร 
ติดตามงานและใหความสนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มท่ี 
จะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 7 . การพัฒ นาเทค โน โล ยี  เทคโน โลยี เป น
เครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการที่ดีและรวดเร็วในดาน
การประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆจะเปนการเสริมการ
ใหบริการที่ดีอีกทางหน่ึง เชน Website 
 8. การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควร
มีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ
เปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามี
ขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข เปนการนําขอมูลกลับมา
พัฒนาการใหบริการและพัฒนาตนตอไป 

 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

 

4.วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยคือ ผูโดยสารที่ใชบริการรถ
ตู โดยสารปรับอากาศประจําเสนทางสาย  พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางท่ีศึกษา จะตองไมนอยกวา 55 คน 
ซึ่งในที่นี้ผูวิจัยจะไดทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 100 
คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การสรางแบบสอบถามมีสวนประกอบ
ดวยกัน 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check - list) 
 สวนที่ 2 เปนคําถามดานปจจัยเก่ียวกับการ
เดินทางมีลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Check - 
list) 
 สวนที่ 3 เปนคําถามวัดความพึงพอใจตอการ
บริการของรถตูปรับอากาศลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
5 ระดับ 
 
การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 1. การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการนําเสนอแบบสอบถามท่ีสรางสรางข้ึน
เสนอ ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 
วามีความครอบคลุมในเนื้อหาและมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความชัดเจนของขอคําถามและประเด็นที่ถามเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงการแกไขขอบกพรอง 
 2. การวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไดทําการ
ทดสอบกับผู ใชบริการรถตูปรับอากาศสายพิษณุ โลก-
กรุงเทพฯ จํานวน 60 คน แลวนําผลจากการทดสอบมาหา
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Alpha Coefficient) ดวยวิธีการ
คอนบัช (Cronbach Alpha) ไดคาความเช่ือมั่น 0.961 ซึ่ง
ถือไดวาขอคําถามมีความเช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับไดจึงจะ
นําไปใชในการรวบรวมขอมูลตอไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 มีการศึกษาขอมูลทฤษฎีทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ไดจากการคนควารวบรวมขอมูลตําราวิชาการ
เอกสาร ผลงานวิจัยจากหนวยงานตางๆ  ไดแกสํานัก
หองสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และหองสมุดสภาวิจัยแหงชาติ 
 แหลงขอมูล (Source of Data) ของการวิจัย
เรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research) โดยมุง
ศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถตู
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โดยสารปรับอากาศประจําเสนทางสายกรุงเทพพิษณุโลก 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยางจากผูใชบริการรถตูโดยสาร
ตามเสนทางดังกลาวขอมูลที่เก็บรวบรวมในชวงระหวาง
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
ความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
  3. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม
เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยไดกําหนด
กฎเกณฑในการแปลความหมายและวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for window (Statistical Package for the social 
Science) 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Station) เพื่อใชในการบรรยายลักษณะขอมูล ทําการ
วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจัยใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติดังนี้ 
  2.1 ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น  ( Inferential 
Statistics) ใชเปนสถิติที่ในการหาความแตกตางของขอมูล
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยแบงการทดสอบเปน 2 
ลักษณะคือ 

   2.1.1 T-test เพื่ อเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาของตัวแปร 2 กลุม 
   2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อความ
เปรียบเทียบ การแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 
3 กลุมขึ้นไป 
   2.1.3 กรณี ที่ ใช  (One-way Analysis 
of Variance) ทดสอบและพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's method) 
 

5. ผลการวิจัย  
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลได100 คน  

เปนเพศหญิง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.00มีอายุอยู
ระหวาง 31 – 40 ปจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00 มี
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ผูตอบแบบสอบถามมีสถานะ
โสด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนใหญมีอาชีพ
เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 37.00รายไดสวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 
15,000 บาทจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.00  

วัตถุประสงคในการใชบริการรถตูปรับอากาศใน
การเดินทางคือเดินทางกลับบาน  จํานวน 18คน  คิดเปน
รอยละ 18.00ความถี่ในการใชรถตู สวนใหญจะใช 1 – 2 
ครั ้งต อส ัปดาห จํานวน  34 คน  คิดเปนรอยละ 34.00
ชวงเวลาในการใชบริการรถตูคือชวงเวลาเรงดวนตอนเชา  
(06.30 – 09.30 น.)จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00
ระยะเวลาในการรอรถตูปรับอากาศกอนโดยสารประมาณ  
6 ช่ัวโมงจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศภาพรวม 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการ (N = 100) ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. 

1. ผูใหบริการรถโดยสาร (CrewManner) 4.66 0.38 มากที่สุด 
2. ความปลอดภัยในการใชบริการ (Safety) 4.64 0.39 มากที่สุด 
3. ความสะดวกสบายในขณะใชบริการ (Comfortable) 4.59 0.42 มากที่สุด 
4. อัตราคาโดยสาร (Fare) 4.63 0.40 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time) 4.63 0.40 มากที่สุด 
6. ความสะดวกในการเขามาใชบริการ (Accessibility) 4.60 0.43 มากที่สุด 
7. ความเช่ือถือไดของการใหบริการ (Reliability) 4.66 0.38 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.63 0.37 มากที่สุด 

  
 จากตารางพบวา ระดับความพึงพอใจของ
ผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด( x  = 4.63S.D. = 
0.37) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใหบริการรถ
โดยสาร (CrewManner) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.66 S.D. = 0.38)เปนลําดับแรก รองลงมา
คือความเช่ือถือไดของการใหบริการ (Reliability) มีระดบั
ความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.66 S.D. = 
0.38) ลําดับที ่สามคือความปลอดภัยในการใชบริการ 
(Safety) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 
 

 
6.อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ระดับปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูโดยสาร
ป รับอากาศประจํ าเสนทาง กรณี ศึกษา : พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร สามารถแยกไดดังนี้ 
  1 .1   ด า น ผู ใ ห บ ริ ก า ร ร ถ โ ด ย ส า ร 
(CrewManner) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่
มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานผูใหบริการรถโดยสาร 
(CrewManner) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.66 S.D. = 0.38) ทั้งนี้เปนเพราะ อุบัติเหตุเกิดขึ้น
บอยในทุก ๆ วัน และมีกวดขันเรื่องวินัยจราจรบนทองถนน 

มากที่สุด ( x  = 4.64 S.D. = 0.39) ลําดับที่สี ่คืออัตราคา
โดยสาร (Fare)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด  
( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ลําดับที่หาระยะเวลาในการ
เดินทาง (Travel Time)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ลําดับที่หกคือ ความ
สะดวกในการเขามาใชบริการ (Accessibility) มีระดับ

ความพึงพอใจอยู ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.60 S.D. = 
0.43 ) และค ว าม ส ะด วก ส บ าย ใน ขณ ะ ใช บ ร ิก า ร 
(Comfortable)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.59S.D. = 0.42) เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้เปนเพราะ
บริษัทและคนขับรถ นึกถึงความปลอดภัยในการเดินทางซ่ึง
สอดคลองกับวิบูลยมิ่งมงคล (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ใชบริการของรถโดยสารไมโครบัส ในยานธุรกิจสีลม โดย
ทําการศึกษาความพึงพอใจบริการและทัศนคติของคนไทย
ตอการเลือกพาหนะในการเดินทาง ผลการศึกษาพบวาผูที่
ทํางานในธุรกิจสีลมมีความพึงพอใจโดยรวมตอบริการดาน 
ตางๆ ของรถโดยสารไมโครบัส และการเลือกขนาดในการ
เดินทางมาสอดคลองกับรายไดคอนขางมาก นอกจากระดับ
รายไดแลวยังขึ้นอยูกับการจราจรที่ติดขัดสภาพอากาศ 
ระยะทางของการเดินทาง แตความเรงดวน เปนสวนใหญ 
โดยปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดความพึงพอใจคือ ความตรง
ตอเวลา ความรวดเร็ว และการปรับปรุงใหบริการท่ีมีอยูบน
รถโดยสารไมโครบัส 
  1.2  ดานความปลอดภัยในการใชบริการ 
(Safety)โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการ
ใชบริการรถตูปรับอากาศดานความปลอดภัยในการใช
บริการ (Safety) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.64 S.D. = 0.39) ทั้งนี้เปนเพราะ อุบัติเหตุเกิดข้ึน
บอยในทุก ๆ วัน และมีกวดขันเรื่องวินัยจราจรบนทองถนน 
จึงทําใหบริษัทและคนขับรถ นึกถึงความปลอดภัยในการ
เดินทางซ่ึงสอดคลองกับบริษัทแพลนโปรจํากัด (2549) 
ทําการศึกษาการขนสงรถตูโดยสารในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลใหกับสํานักจราจรและขนสงกรุงเทพมหานครเพ่ือ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการใหบริการรถ
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ตูโดยสารทางการศึกษาถึงลักษณะ และสภาพการใหบริการ
ความตองการในการเดินทางของประชาชน เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดโครงขายเสนทางการใหบริการรถตู
โดยสารที่เหมาะสมยิ่งข้ึน รวมท้ังกําหนดแนวทางปรับปรุง
ระบบการขนสงรถตู โดยสารใหมีประสิทธิภาพและถูก
กฎหมายจากการศึกษาพบวาการใหบริการรถตูสวนใหญมี
จุด เริ่มต นจุดปลายทางเป นหมู บ านชาน เมื องตลาด 
ศูนยการคา สถานศึกษา และจุดเช่ือมตอสาธารณะอ่ืนๆ มี
ความถี่ในการใหบริการ 5-15 นาที หรือ เมื่อมีผูโดยสารเต็ม
คันสําหรับปริมาณผูที่จะมาใชบริการรถตู โดยสารปรับ
อากาศในอนาคต คาดวาจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผูโดยสาร
โดยเฉลี่ยตอปประมาณ 50 เปอรเซ็นตในชวง พ.ศ. 2549 – 
2555 
  1.3 ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ 
(Comfortable) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ี
มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความสะดวกสบาย
ในขณะใชบริการ (Comfortable) มีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.59S.D. = 0.42) ทั้งน้ีเปนเพราะ 
บริษัทเดินทางหรือบริษัทรถตูมีจํานวนมาก ผู โดยสาร
สามารถเลือกใชบริการไดจึงจําเปนในการปรับเปลี่ยนการ
ใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสาร
มากที่ สุด  ซึ่ งสอดคลองกับ  บุญ รัตนกุณ าศล  (2549) 
ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการใหและใชบริการรถตู
โดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงการบริการรถตูโดยสารและระบบ
ขนสงสาธารณะตอไป ผลการศึกษาพบวาผูใชรถตูหรือรถ
โดยสารปรับอากาศใหความสําคัญกับระยะเวลาในการ
เดินทางมากที่สุด รองลงมาไดแกความสบายในการเดินทาง
ความแนนอนในการใหบริการและความปลอดภัยในการเขา
มาใชบริการ นอกจากน้ียังพบวารถตูสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชไดเปนอยางดีกลาวคือผูใชรถตูมีความ
พึงพอใจตอปจจัยที่ผูใชรถตูใหความสําคัญมาก ในขณะท่ี
ผูใชรถโดยสารกลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยที่ผูใชรถ
โดยสารใหความสําคัญมากในสวนของการใหบริการพบวา
ผูใชบริการรถตูและรถแท็กซี่ใหความสําคัญกับรายไดมาก
ที่สุดรองลงมาไดแกคาใชจายความปลอดภัยจากการ
ใหบริการความสะดวกในการเขามาใชบริการการยอมรับ
จากบุคคลต างๆ  และความสบายใจในการใชบริการ
ตามลําดับ นอกจากน้ีพบดวยวารถตูสามารถตอบสนอง
ความตองการของผู ใหบริการไดประมาณกลาง 9 คือผู

ใหบริการรถตูมีความพึงพอใจปานกลางตอปจจัยที่ ผู
ใหบริการรถตูใหความสําคัญมากในขณะที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่กลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยท่ีผูใหบริการรถ
แท็กซี่ใหความสําคัญมาก 
  1 .4  ด านอั ต ราค า โดยสาร  (Fare) โด ย
ภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถ
ตูปรับอากาศดานอัตราคาโดยสาร (Fare) มีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ทั้งนี้
เปนเพราะ บริษัทรถตูมีจํานวนมากและตองการผูโดยสาร
และผูโดยสารก็ตองมีความจําเปนในการใชรถตูตองการ
ความคลองตัว รวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ 
กรรณิการ  กนกวรรณรัตน (2548) ไดศึกษาทัศนคติของ
ผูใชบริการ เรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู ใชบริการ ใหบริการเรือ
โดยสาร และศึกษาสาเหตุของความตองการใชบริการเรือ
โดยสาร การใชการศึกษานี้ ใชวิธีการสุมเก็บขอมูลจาก
ผูใชบริการเรือจากผูใชบริการเรือจํานวน 250 คน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดยใช
ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory) ผลการศึกษาสรุป
ไดวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการบริการใน
ระดับปานกลาง คอนขางดีในแงของการตรงตอเวลาของเรือ 
ใชเวลาในการเดินทาง ความสบายและความประหยัด
สําหรับสาเหตุ ที่ทําใหบริการตองการมาใชบริการเรือ
โดยสารในคลองแสนแสบคือความรวดเร็วในการเดินทาง
ความสามารถตอคณะอื่นไดสะดวกและชอบบรรยากาศขณะ
โดยสารเต็มลํา 
  1.5 ดานระยะเวลาในการเดินทาง (Travel 
Time) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการ
ใชบริการรถตูปรับอากาศดานระยะเวลาในการเดินทาง 
(Travel Time) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ทั้งนี้เปนเพราะ ความรวดเร็วใน
การเดินทาง ไมตองรอผูโดยสารเต็มคัน จึงมีความคลองตัว
และสามารถทําเวลาได  ซึ่ งสอดคลองกับ  กรรณิ การ  
กนกวรรณรัตน (2548) ไดศึกษาทัศนคติของผูใชบริการ  
เรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับทัศนคติของผูใชบริการ ใหบริการเรือโดยสาร และ
ศึกษาสาเหตุของความตองการใชบริการเรือโดยสาร การใช
การศึกษาน้ีใชวิธีการสุมเก็บขอมูลจากผูใชบริการเรือจาก
ผูใชบริการเรือจํานวน 250 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดยใชทฤษฎีอรรถประโยชน 
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(Utility Theory) ผลการศึกษาสรุปไดวาผูใชบริการมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพในการบริการในระดับปานกลาง 
คอนขางดีในแงของการตรงตอเวลาของเรือ ใชเวลาในการ
เดินทาง ความสบายและความประหยัดสําหรับสาเหตุ ท่ีทํา
ใหบริการตองการมาใชบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
คือความรวดเร็วในการเดินทางความสามารถตอคณะอื่นได
สะดวกและชอบบรรยากาศขณะโดยสารเต็มลํา 
  1.6 ดานความสะดวกในการเขามาใชบริการ 
(Accessibility) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมี
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความสะดวกในการเขา
มาใชบริการ (Accessibility) มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.60S.D. = 0.43) ทั้งนี้เปนเพราะ 
ความสะดวกสบายในการน่ังรอ ในการเดินทางจากบานไป
รอรถ และความเร็วในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ บุญรัตน
กุณาศล (2549) ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให
และใชบริการรถตูโดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนประโยชนในการปรับปรุงการบริการรถ
ตูโดยสารและระบบขนสงสาธารณะตอไป ผลการศึกษา
พบวาผูใชรถตูหรือรถโดยสารปรับอากาศใหความสําคัญกับ
ระยะเวลาในการเดินทางมากท่ีสุด รองลงมาไดแกความ
สบายในการเดินทางความแนนอนในการใหบริการและความ
ปลอดภัยในการเขามาใชบริการ นอกจากน้ียังพบวารถตู
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดเปนอยางดี
กลาวคือผูใชรถตูมีความพึงพอใจตอปจจัยที่ผู ใชรถตูให
ความสําคัญมาก ในขณะที่ผูใชรถโดยสารกลับมีความพึง
พอใจนอยตอปจจัยที่ผูใชรถโดยสารใหความสําคัญมากใน
สวนของการใหบริการพบวาผูใชบริการรถตูและรถแท็กซี่ให
ความสําคัญกับรายไดมากที่สุดรองลงมาไดแกคาใชจาย
ความปลอดภัยจากการใหบริการความสะดวกในการเขามา
ใชบริการการยอมรับจากบุคคลตางๆ และความสบายใจใน
การใชบริการตามลําดับ นอกจากนี้พบดวยวารถตูสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใหบริการไดประมาณกลาง 9 
คือผูใหบริการรถตูมีความพึงพอใจปานกลางตอปจจัยที่ผู
ใหบริการรถตูใหความสําคัญมากในขณะท่ีผูใหบริการรถ
แท็กซี่กลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่ใหความสําคัญมาก 
  1.7 ดานความเช่ือถือไดของการใหบริการ 
(Reliability) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมี
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความเช่ือถือไดของการ
ใหบริการ (Reliability) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด ( x  = 4.66 S.D. = 0.38) ทั้งนี้เปนเพราะ ความ
ตรงตอเวลา และความไววางในของผูใชโดยสาร มีความ
สอดคลองกับ วชรินทรวิทยกุล (2550) ไดทําการศึกษาและ
ตรวจสอบความนาเชื่อถือของบริการรถโดยสารประจําทาง 
โดยมุงเนนท่ีการศึกษาและตรวจสอบเวลาทั้งหมดท่ีใชในการ
เดินทางของรถโดยสาร การกระจายตัวของคาเฮดเวยของรถ
โดยสาร แลกเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการรอของผูโดยสาร เวลาที่ใช
ในแตละเที่ยวของการเดินทางที่มีคาแนนอนสม่ําเสมอในแต
ละเสนทางที่การศึกษาซึ่งไดแก รถโดยสารประจําทาง
หมายเลข 25 32 39 71 ปอ.1 ปอ.3 ปอ.6 และ ปอ.8 ผล
การศึกษาสรุปไดวา 1) ความนาเช่ือถือของเวลาทั้งหมดท่ีใช
ในการเดินทางผานแปลผันอยูในชวงกวางและไมมีรูปแบบที่
แนนอนสามารถตรวจวัดไดจากการศึกษาคาเฉลี่ยของเวลา
ในการเดินทางทั้งหมดที่ใชในการเดินทางไปพาณิชยอยูใน
ชวงกวางและไมมีรูปแบบที่แนนอนสามารถตรวจวัดได จาก
การศึกษาคาเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดที่ใชในการเดินทาง 
ในชวงนอกเวลาเรงดวนน้ันบางเสนทางการเดินรถใชเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ยสูงกวาในชวงเวลาเรงดวนของการสํารวจ
ในวันเดียวกัน และเสนทางเดินรถสายเดียวกัน 2) เวลาท่ีใช
ในการเดินทางแตละเที่ยวที่ใหบริการ เมื่อพิจารณาสายการ
เดินทางสายเดียวกันปรากฏวา ใชเวลาไมตรงกัน การที่เวลา
ดังกลาวไมมีคาสมํ่าเสมอนั้นโดยมากแลวมีสาเหตุมาจากการ
แขงกันระหวางรถคันที่ถูกปลอยตามหลังมากับรถคันที่ถูก
ปลอยออกมากอน 3) ความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารประจํา
ทางท่ีมีคาต่ํากวา 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยที่คาความ
แรงงานระดับดังกลาวสามารถตรวจพบไดตลอดทุกชวงเวลา
ของวัน ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะท่ีผิดปกติของ
สภาพการจราจรในกรุงเทพ ที่มีสภาพอากาศต้ังแตชวงเชา 
จนถึงเวลาเย็นนอยครั้งที่ความเร็วของการเดินทางจะมีคา
มากกวา 25 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และสวนใหญแลวพบวาเธอ
มีคานอยกวา 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 4) ความนาเช่ือถือได
ของคาเฮดเวย ในการเขาปายของรถโดยสารอยูในระดับต่ํา 
และมีคาไมแนนอน หลักการวิเคราะหขอมูลของขาดังกลาว
พบวา ในชวงเวลาเรงดวนน้ันเฮดเวยcarrier บางคามีคาสูง
กวา นอกเวลาเรงดวน 5) ความแตกตางกันของเฮดเวย ที่ใช 
ปลอยรถโดยสารออกจากสถานี เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
แตกตางกันของเวลาที่รถโดยสารใชเพื่อเดินทางมาสถานี
และ 6) สาเหตุหลักท่ีทําใหเกิดความนาเช่ือถือของการใช
บริการบนรถโดยสารประจําทางต่ํานั้น สาเหตุหนึ่งมาจาก
การขาดความรูในเรื่องของการจัดระบบการเดินรถโดยที่การ
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กําหนดคาเฮดเวย ของการปลอยรถโดยสารออกจากสถานี
นั้น ใชเพลงความถี่ของการใหบริการเทานั้นเปนพื้นฐานใน
การกําหนดดังกลาว ในขณะที่ตารางเวลาของการปลอยรถ
ออกจากสถานี เวลาที่ใชในการเดินรถและชวงเวลาจุดพรอม
เพื่อใหบริการในเที่ยวถัดไปน้ันเปนสิ่งท่ีมิไดถูกกําหนดไว
อยางแนนอนใหเปนหลักเกณฑสําหรับปฏิบัติ 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผูโดยสารที่มีตอ
ก าร ใช บ ริ ก า ร ร ถ ตู ป รั บ อ าก าศ ส าย  พิ ษ ณุ โล ก  – 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได ตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
   

 
7.  สรุป  
 การ วิจั ย ในครั้ งนี้  ทํ าให เกิ ด แนวทางการ
พัฒนาการใหบริการรถตูปรับอากาศ สายพิษณุ โลก – 
กรุงเทพมหานคร โดยควรพัฒนาในดานความปลอดภัยใน
การใชบริการมากท่ีสุด เพื่อใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจ 
และกลับมาใชบริการซ้ํา สงผลใหเกิดรายไดและผลกําไรแก
ธุรกิจไดในข้ันตอไป 
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Product Development of Khao Wong Vegetable 

 

ณฐมน ทรัพยบุญโต1* และสุริยงค ประชาเขียว2 

Nathamon Supbunto1*  and Suriyong Prachakiew2 
1* คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

2คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย  
99 หมูที่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120 

1Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai  
2Faculty of Sciences and Agricultural Technology, Rajamangala University of Technology Lanna Chiangrai  

99 M.10 Sai Khao, Pan, Chiang Rai, Thailand, 57120 
*ninja-jaja@hotmail.com, 0811116813 

บทคัดยอ  
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑของน้ําผักคาวตองการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ไดเก็บ
รวบรวมขอมูลของผูบริโภคท่ีซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองด่ืม ในจังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือที่เก็บรวบรวมขอมูล คาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ  คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน คือ  การทดสอบคา t – test และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว   F – test 
ผลการวิจัยพบวา ลักษณะประชากรศาสตร สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  51 - 55 ป มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกัน  
สวนใหญประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 9 ,000 บาทปจจัยสวนประสม 
ทางการตลาดท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ พบวา โดยรวม
อยูในระดับมาก ไดแก ดานผลิตภัณฑในเร่ือง บรรจุภัณฑ เชน กลอง ฉลาก ควรใชตัวอักษรท่ีสามารถสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึง
คุณสมบัติของสินคาที่ตรงตามคุณประโยชนที่มอบให ลักษณะของบรรจุภัณฑใชได สะดวกสามารถ เปด ปด และเก็บรักษา
ผลิตภัณฑไดงาย (ในกรณีที่ยังรับประทานไมหมด) ดานราคาผูบริโภคใหความสําคัญเรื่อง ราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพ อีกทั้งผลิตภัณฑมีการแสดงราคาอยางชัดเจน และมีหลายระดับราคาใหเลือก ดานชองทางการจัดจําหนาย
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องสถานท่ีจัดจําหนายสะอาด สามารถสั่งซื้อทาง ชองทางออนไลน เชน ไลน, เฟสบุคแฟนเพจ สามารถ
หาซ้ือไดงาย เชน งาน OTOP ของอําเภอหรือจังหวัดถนนคนเดิน ถนนคนมวน และตลาดสดในทองถิ่น และดานการสงเสริม
การตลาดผูประกอบการใหความสําคัญเรื่อง ในเร่ืองมีบริการจัดสงสินคาถึงที่ (ในกรณีที่ซื้อปริมาณมาก)  มีสินคาตัวอยางใหลูกคา 
ชิม ณ จุดจําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ  ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ พบวา ผูบริโภค โดยสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ มีการเลือกซื้อเครื่องดื่มผักคาวตอง 
นิยมซื้อเพราะประโยชนของผลิตภัณฑผักคาวตอง ดวยวัตถุประสงคซื้อรับประทานเอง เลือกขนาดบรรจุภัณฑขนาด 750 ml 
และสวนใหญแนะนําคนอื่นใหรับประทานผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักคาวตอง  
 
คําสําคัญ : ผักคาวตอง, ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ, ผูบริโภค, แปรรูปผลิตภัณฑ 
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Abstract  
  The purpose of this study was to investigate product processing development from Huattuynia Cordata 
Thunb ( Plu Kaow)  of Thankhun Community Enterprise.  The samples consisted of 400 consumers who had 
purchased the drinking product in Chiangrai.  The instrument used for collecting data was questionnaire.  
The data was statistically analyzed in term of mean score, percentage and standard deviation.  T- test and  
F-  test were use in hypothesis testing.  The results of this study were as follows; the majority of samples are 
female, aged rage between 51-55 years old, business owner and monthly income less than or equal 9,000 baht. 
Marketing mix factors affecting product processing development from Huattuynia Cordata Thunb (Plu Kaow) of 
Thankhun Community Enterprise at high level. According to the statistical data results in each aspect, the most 
perceived points in packaging was that the label on package should describe benefit of product and the package 
must be convenient for using and keeping.  The price factors, consumer give important in properly price that it 
should suitable with quality and quantity.  The product has to show price clearly and has various price to 
choose.  Channel of distribution factors is important to consumer decision.  The place for selling product must 
be clean and consumer can purchase easily (OTOP events, walking street of each province and local markets). 
In addition, consumer can order product online via social media such as Line and Facebook.  The marketing 
support factors, the seller should have delivery service foe consumer who purchase many products. Moreover, 
they should have example of product for consumer who want to test and try the product before purchasing 
and also have advertising via social media. The result of purchasing decision behavior found that the consumer 
focus on benefit of product, purchase for themselves, choose 750 ml size, and most of them suggest other to 
purchase this product.  
 
Keywords: Huattuynia Cordata Thunb (Plu Kaow), factors of purchasing decision behavior, consumer, product processing 
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1. บทนํา 
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  

เปนกลุมวิสาหกิจหน่ึงในตําบลธารทอง อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ที่มีการนําสมุนไพรหลากหลายชนิดมาลองแปรรูป
เพ่ือสรางมูลคาของสมุนไพร แตที่ทางกลุมสนใจมากท่ีสุด
และมีการสงเสริมการปลูกในชุมชน คือ ผักคาวตอง เพราะ
เปนพืชสมุนไพรท่ีดูแลงายและมีโรงงานที่รับซื้อประจํา  
แตประธานกลุมวิสาหกิจ มีความเปนหวงและกังวล กลุมใน
อนาคตหากโรงงานไมรับซื้อผักคาวตองสดของกลุมสมาชิก
แลว ทางกลุมจะทําเชนไร จึงไดมีการปรึกษากันในกลุม  
วาตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑที่แปรรูปจากผักคาวตอง  
เปนน้ําผักคาวตอง เพราะผักคาวตอง เปนสมุนไพรชนิดหนึ่ง
ที่มีสรรพคุณมากมาย ใชไดทั้งสดและแหง จากการสัมภาษณ
ทางประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
ทางกลุมมีความตองการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปจาก 
ผักคาวตองเปนน้ําผักคาวตองใหเปนผลิตภัณฑของกลุม
วิสาหกิจ ใหเปนที่ยอมรับ สามารถจําหนายได และไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานโอทอปในอนาคต สามารถตอบสนอง
กลุมผูบริโภคใหมีรปูแบบหลากหลายมากขึ้น (ศิริชล มะโนวัง
, 2561)  ดังนั้นทางผู วิจัย  จึงทําการศึกษาการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูป
ผลิตภัณฑจากผักคาวตองใหสามารถตอบสนองความ
ตองการของตลาด โดยทําการศึกษากลุมผูบริโภครวมถึง 
ชองทางการรับรูขอมูลของผลิตภัณฑในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้น ซึ่งทางผูวิจัยทําการออกแบบผลิตภัณฑ
ของสินคาและทําการเก็บขอมูลทางดานสถิติ เพ่ือเปนขอมูล
และสามารถสรางรายไดใหกับเกษตรกรหรือผูประกอบการ
ในการปลูกผักคาวตองและแปรรูปผักคาวตอง สามารถ
นําไปใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑและไดตาม
มาตรฐานชุมชนตอไป 

2.วัตถุประสงค  
1.เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑแปรรูป

น้ําผักคาวตอง 
2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
เพื่อใหการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ

น้ําผักคาวตองดําเนินไปตามลําดับขั้นตอน ผูทําการวิจัยได

ทําการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่สอดคลอง
กับการวิจัยในคร้ังนี้ โดยกําหนดประเด็นในการนําเสนอ ดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร 
3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค  
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค   
5. ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผักคาวตอง 
6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ 
แปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ จังหวัดเชียงราย กรอบแนวความคิดใน
การศึกษาวิจัยมีรายละเอียดดังนี้  

          ตัวแปรอิสระ                                  ตัวแปรตาม 
     

 

          

 

 

4.วิธีการวิจัย  
 4.1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุม
ตัวอยางประชากรท่ีใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อ
หรือเคยซื้อผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงราย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคย
ซื้อผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงรายท่ีมีอายุ
ตั้งแต 40 ปขึ้นไป เนื่องจากผูบริโภคอายุ 40 ปขึ้นไปเปนวัย
ที่อยูในชวงเร่ิมตนเขาสูผูสูงอายุ และมีการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาไดดวยตนเอง (Insight ตั้งแตความพอใจในชีวิต จนถึง
การชอปออนไลน.2560: ออนไลน) ซึ่งไมทราบจํานวนที่
แนนอน จึงไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากสูตรการ
คํานวณขนาดตัวอยาง (พิมพา หิรัญกิตติ. 2552 : 135)  
ในระดับความเช่ือมั่น 95% และท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 385 คน และเผื่อความสูญเสีย
ไวอีก 15 คน (5%) ดังนั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้ง

ปจจัยสวนบุคคล 
-เพศ  
-อายุ  
-ระดับการศึกษา  
-อาชีพ  
-รายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  
-ดานผลิตภัณฑ  
-ดานราคา  
-ดานชองทางการจัดจําหนาย  
-ดานการสงเสริมการตลาด  
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นี้จึงมีจํานวน 400 คน ซึ่งจะไดจากการใชวิธีสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน  ดังนี้คือ ขั้นที่ 1 เลือกสุมตัวอยางแบบ
วิจารณญาณ (Judgments Sampling) โดยการเลือกสถานท่ีจะ
จัดเก็บแบบสอบถามโดยพิจารณาจากพื้นที่ ที่ผูบริโภคมาซื้อ
หรือเคยมาซ้ือผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม จังหวัดเชียงราย 
ซึ่งสถานที่ที่ใชในการสุมตัวอยาง เชน  นันทวัน (กองคํา) 
สาขา ปตท.แมสรวย , แหลงขายของฝากบริเวณวัดรองขุน,

รานฮอมเชียงราย ,กาดหลวงศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
เชียงราย, รานแหนมนันทวัน เปนตน ขั้นที ่2 การสุมตัวอยาง
โดยใชความสะดวก (Convenience Sampling) ทําการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามท่ีไดจัดเตรียมไวนําไป
เก็บจากผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่มจังหวัด
เชียงราย ตามสถานท่ีที่กําหนดไว 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
แบบสอบถามเพื่ อสอบถามเกี่ ยวกับป จจั ยลั กษณะ
ประชากรศาสตรของคือ ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ
ประเภทเครื่องด่ืม ในจังหวัดเชียงรายที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้น
ไป ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 4P’s ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น
จากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี แนวคิดตางๆ รวมถึงงานวิจัย
ที่เก่ียวของและสอดคลองตามวัตถุประสงค รวมท้ังกรอบ
แนวความคิดที่กําหนดขึ้น เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ 

5. ผลการวิจัย  
          5.1 ผลการวิเคราะหขอมลูดานประชากรศาสตร 
 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปดานประชากรศาสตร
ของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ เปนผูบริโภคที่ซื้อหรือ
เคยซ้ือผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงราย 
จํานวน 400 คน  โดยสวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 254 คน 
คิดเปนรอยละ 63.40 มีอายุระหวาง 51 – 55 ป จํานวน 
118 คน คดิเปนรอยละ 29.50 มีสถานภาพสมรส/อยูดวยกนั 
จํานวน 297 คน คิดเปนรอยละ 73.70 สวนใหญประกอบ
อาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ จํานวน 252 คน  คิดเปน
รอยละ 62.80 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 
9,000 บาท จํานวน 138 คน คิดเปนรอยละ 34.60 
 5.2 ผลสรุปการวิเคราะหขอมูลความสําคัญของ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ 
ตารางที่ 1 ผลสรุปขอมูลความสําคัญของปจจัยสวนประสม
ทางการตลาด 

 
ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 

 

 

 

 
ระดับ

ความสําคัญ 

1.  ดานผลิตภณัฑ 
2.  ดานราคา 
3.  ดานชองทางการจัด
จําหนาย 
4.  ดานการสงเสริม
การตลาด 

3.71 
3.85 
4.04 
4.06 

0.42 
0.60 
0.62 
0.60 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดโดยรวม 

3.80 0.56 มาก 

  

จากตาราง 1 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของระดับผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยรวมอยู
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 เมื่อ พิจารณาในแต
ละดาน พบวา ปจจัยทางการตลาดในดานผลิตภัณฑภาพ
รวมอยู ใ น ร ะดั บมาก  โ ด ย มี ค า เ ฉลี่ ย เท า กั บ  3 . 7 1  
หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ใหความสําคัญที่ระดับมาก 
ในเร่ืองบรรจุภัณฑ เชน กลองฉลาก ควรใชตัวอักษรท่ี
สามารถสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงคุณสมบัติของสินคาที่
ตรงตามคุณประโยชนท่ีมอบให 
 ปจจัยทางการตลาดในดานราคา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85  หากพิจารณาเปนราย
ดานพบวา ใหความสําคัญท่ีระดับมาก ในเร่ือง ราคาของ
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
 ปจจัยทางการตลาดในดานชองทางในการจัด
จําหนาย โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 
หากพิจารณาเปนรายดานพบวา ใหความสําคัญที่ระดับมาก 
ในเรื่องสถานท่ีจัดจําหนายสะอาด 
 ปจจัยทางการตลาดในดานการสงเสริมการตลาด 
โดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 หาก
พิจารณาเปนรายดานพบวา ใหความสําคัญในระดับมาก  
ในเรื่องมีบริการจัดสงสินคาถึงที่ (ในกรณีที่ซื้อปริมาณมาก) 
 5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
  5.3.1 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
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ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณโดยสวนใหญผูบริโภคจะมี
การเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง                            
  5.3.2 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณเพราะประโยชนของผลิตภัณฑ รองมา
เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองเพราะนิยมซื้อ
เพราะคุณสมบัติของผลิตภัณฑ และเลือกซื้อผลิตภัณฑแปร
รูปน้ําผักคาวตองเพราะนิยมซื้อเพราะความแปลกใหมของ
ผลิตภัณฑ  
  5.3.3 วัตถุประสงคพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ เพราะเลือกซื้อดวย
วัตถุประสงคซื้อรับประทานเองรองมาเลือกซื้ อด วย
วัตถุประสงคเพื่อจําหนาย และเลือกซื้อดวยวัตถุประสงคซื้อ
เปนของฝาก  
  5.3.4 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อ
ขนาดผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยสวนใหญจะเลือกขนาด     
บรรจุภัณฑขนาด 750 ml รองมาเลือกขนาดบรรจุภัณฑ
ขนาด 325 ml และเลือกขนาดบรรจุภัณฑขนาดเปนช็อต     
75 cc  
  5.3.5 พฤติกรรมการตัดสินใจเลือก
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณในการแนะนําใหผูอื่น โดยสวนใหญ
แนะนําคนอ่ืนใหรับประทานผลิตภัณฑน้ําผักคาวตอง 
 5. 4  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ลลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร เพ่ือทดสอบสวนประสมการตลาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ รายละเอียดดังนี้ 
 ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันสงผล
ตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
โดยรวม แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี ้
 5.4.1 ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศท่ีแตกตาง
กัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล 
 จากผลการทดสอบการวิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานเพศท่ี

สงผลตอระดับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยรวม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ไดคา Sig. 2 - tailed 
Prob. (p) เทากับ 0.719 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับ
สมมติฐานหลัก  H0 และปฏิ เสธสมมติฐานรอง  H1 ซึ่ ง
หมายความวา ดานเพศ ท่ีแตกตางกัน สงผลตอการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน 
 5.4.2 ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุทีแ่ตกตาง
กัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูลจากผลการ
ทดสอบการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
ลักษณะประชากรศาสตร ดานอายุที่สงผลตอระดับการ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 พบวา ไดคาSig. 2 - tailed Prob. (p) เทากับ 
0.926 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับสมมติฐานหลัก 
H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา ดานอายุที่
แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  
ไมแตกตางกัน  
 5.4.3 ลักษณะประชากรศาสตรดานสถานภาพท่ี
แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล 
จากผลการทดสอบการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานสถานภาพ ที่สงผลตอ
ระดับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยรวม ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ไดคา Sig. 2 - tailed Prob. 
(p) เทากับ 0.658 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 
ดานสถานภาพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑ
แปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน  
 5.4.4 ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพที่
แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ แตกตางกัน ผลการวิเคราะหขอมูล 
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จากผลการทดสอบการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางลักษณะประชากรศาสตร ดานอาชีพที่สงผลตอ
การตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน แปรรูปสมุนไพรแทนคุณ โดยรวม ที่
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ไดคาSig.2 - tailed 
Prob.(p) เทากับ 0.638 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่นคือยอมรับ
สมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 หมายความวา 
ดานอาชีพ ที่แตกตางกัน สงผลตอการตลาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน 
 5.4.5 ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนที่แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ แตกตางกัน ผลการวิเคราะห
ขอมูล จากผลการทดสอบการวิเคราะหเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ที่สงผลตอระดับการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
โดยรวม ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ไดคา Sig. 2 
- tailed Prob. (p) เทากับ 0.686 ซึ่งมีคามากกวา 0.05 นั่น
คือยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ปฏิเสธสมมติฐานรอง H1 
หมายความวา ดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกัน สงผล
ตอการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาขอมูลการวิจัย ปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไป
ของผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  ผูที่ใชเปนกลุม
ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 400 คน ซึ่งเปนของ
ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม  ใน
จังหวัดเชียงราย สามารถวิเคราะหและอภิปรายผลไดดังนี้
ประกอบดวย ดานเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได
เ ฉลี่ ย ต อ เดื อน  พบว าผลการ วิจั ย เกี่ ย วกั บลั กษณะ
ประชากรศาสตรของของผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑ
ประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงราย โดยสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีอายุระหวาง 51 – 55 ป มีสถานภาพสมรส / อยู

ดวยกัน โดยสวนใหญ มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ  9,000 บาท  
ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ (นพพร ราชูโสและพงษภักดิ์ พิมพา
เลีย. 2555) ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทา
ตูม ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่บริโภค
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑบานทาตูมเปนเพศหญิง 
รอยละ 53.51อยูในระดับอายุ 41-50 ป รอยละ 26.23  
มีสถานภาพสมรส รอยละ 60.26 ผูบริโภคสวนใหญมีอาชีพ
เปนเจาของกิจการ แตขัดแยงกับวิจัยดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือน ของบริโภคเลือกซื้อสินคาโอท็อปของ (ชญาภา 
ประเสริฐสุข. 2557 )ทําการศึกษาเร่ืองทําการศึกษาปจจัย
ดานบรรจุภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซ้ือสินคาอาหาร 
โอทอป  (OTOP) ของผูบริ โภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเพศหญิง อายุระหวาง  20 – 30 ป 
มีสถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพ
พนักงานบริษัท/ลูกจาง และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 
– 20,000 บาท เนื่องจาก เพศหญิงเปนเพศท่ีละเอียดออน  
มีความเอาใสใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑมากกวาเพศชาย 
จึงทําใหธุรกิจการขายมีความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหมีรูปแบบที่มีความหลากหลายและมีคุณคามากย่ิงขึ้นโดย
สวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

สวนท่ี 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ
การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย                     
ดานการสงเสริมการตลาด เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวา 

1. ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือ
ผลิ ตภัณฑ ป ระ เภท เ ค ร่ื อ งดื่ ม  ใ นจั ง ห วั ด เ ชี ย ง ราย  
ใหความสําคัญดานบรรจุภัณฑ เชน กลอง ฉลาก ควรใช
ตัวอักษรท่ีสามารถสื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงคุณสมบัติของ
สินคาที่ตรงตามคุณประโยชนที่มอบให โดยรวมอยูในระดับ
มาก ประกอบดวย ลักษณะของบรรจุภัณฑใชไดสะดวก
สามารถ เปด ปด และเก็บรักษาผลิตภัณฑไดงาย (ในกรณีที่
ยังรับประทานไมหมด) ควรมีฉลากแสดงขอมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑชัดเจน (วัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุ)  
ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ (ณรงคศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ , 2558) 
ศึกษาเรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑเพื่อการตลาดเชิง
สุนทรีย :กรณีศึกษาบรรจุภัณฑนาผลไม ผลการวิจัยพบวา 
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ผูบริโภคแตละกลุมตางมองหาสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว
ที่ตรงกับความเปนปจเจกของตนเอง ซึ่งองคประกอบตาง ๆ 
บนบรรจุภัณฑลวนมีอิทธิพลและเปนตัวเลือกอันดับตน 
ในการเลือกซื้อสินคา  เชน เจนเนอเรช่ันบีสวนใหญมี 
ความคิดเห็นวารูปทรงของบรรจุภัณฑน้ําผลไมควรดึงดูดใจ 
ชวยสรางเอกลักษณของแบรนด ชวยใหจดจําได ตัวอักษร
ตองโดดเดนและสะทอนสิ่งท่ีตองการสื่อออกมาไดชัดเจน 
เนื่องจากการทําเครื่องดื่มเพื่อจะสงมอบใหกับผูบริโภคนั้น 
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ จึงจําเปนตอง
ทราบขอมูลดานผลิตภัณฑผักคาวตอง เพื่อใชประกอบใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของผักตอง ใหมีรูปแบบท่ี
สวยงาม จดจําหาย สามารถสื่อสารใหกับผูบริโภคได เพื่อทํา
ใหผูบริโภคเกิดความเชื่อม่ันในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑแปรรูป
น้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร 
แทนคุณ 

2. ดานราคา พบวา พบวา ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคย
ซื้ อผลิตภัณฑประเภทเค ร่ืองดื่ม  ในจั งหวัดเ ชียงราย  
ใหความสําคัญราคาของผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับ
คุณภาพ โดยรวมอยูในระดับมาก ประกอบดวย ราคาของ
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับปริมาณ มีการแสดงราคาของ
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของนิธิดา  
(พระยาลอ และคณะ. 2556) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือ 
และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภท
ผลิตภัณฑอาหารใน โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ
ผูบริโภค ที่ผลิตในจังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา เรื่อง
คุณภาพของผลิตภัณฑ ที่จะตองมีความสะอาด และความ
ปลอดภัยมีราคาที่เหมาะสม  และยังสอดคลองกับทฤษฎี
ดานราคาของ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2552 : 80 - 
81) ศึกษาวิจัยเรื่อง สวนประสมการตลาด กลาววา ราคา 
(Price) หมายถึง จํานวนที่ตองจายเพื่อใหไดผลิตภัณฑ  
บริการ  หรือเปนคุณคาท้ังหมดที่ลูกคารับรู เพื่อใหได
ผลประโยชนจากการใชผลิตภัณฑบริการคุมกับเงินที่จายไป 
เนื่องจาก โดยสวนใหญผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณคือ 
กลุมผูบริโภคที่ซื้อมาปรุงแตงเปนเครื่องดื่มเพ่ือบริโภค  
ซื้อเปนของฝากหรือจําหนายตอจําหนายตอ ปริมาณของ
ผลิตภัณฑผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองที่เหมาะสมกับ
ราคา จะทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ
รูสึกวาปริมาณท่ีไดรับคุมคากับเงินที่จายไป 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคที่
ซื้อหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑประเภทเครื่องดื่ม  ในจังหวัด
เชียงราย ใหความสําคัญดานชองทางการจัดจําหนายของ
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง ที่ โดยรวมอยูในระดับมาก 
ประกอบดวย สถานท่ีจัดจําหนายสะอาด สามารถสั่งซื้อทาง 
ชองทางออนไลน เชน ไลน, เฟสบุคแฟนเพจ สามารถหาซื้อ
ไดงาย เชน  งาน OTOP ของอําเภอหรือของจังหวัด ถนนคน
เดิน ถนนคนมวน และตลาดสดในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับ
(วิจัยนิธิดา  พระยาลอ  และคณะ .  2556) ศึกษาเ ร่ือง  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซ้ือ  และปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินคาประเภทผลิตภัณฑอาหารใน 
โครงการหน่ึงตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของผูบริโภค ที่ผลิตใน
จังหวัดขอนแกน ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมาก  คือ สถานที่จัด
จําหนายสะอาด  ที่ตั้งของรานเขาถึงไดสะดวก ครอบคลุมใน
การจําหนาย ณ สถานประกอบการจัดจําหนาย ณ รานคา
ตาง ๆ และการจัดโปรโมช่ันลด แลก แจกแถม และมีอาหาร
ใหทอดลองชิมและจากการทดสอบสมมติฐานยังพบวาปจจัย
สวนบุคคลมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซ้ือ  และให
ความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีแตกตางกัน 
เนื่องจาก ผูบริโภคตองการผลิตภัณฑ หรือบรรจุภัณฑที่มี
คุณภาพเพื่อใชดื่ม หรือบริโภค จึงทําใหกลุมวิสาหกิจชุมชน
แปรรูปสมุนไพรแทนคุณตองมีการเตรียมเช็คผลิตภัณฑ  
สถานท่ีการจัดจําหนาย และการบริการใหกับผูบริโภคอยู
ตลอดเวลา เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคได 

4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคที่ซื้อ
หรือเคยซื้อผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงราย 
ใหความสําคัญในการตัดสินใจตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดของผลิตภัณฑ  แปรรูปน้ําผักคาวตอง โดยรวมอยู
ในระดับมาก ประกอบดวย  มีบริการจัดสงสินคาถึงที่   
(ในกรณีที่ซื้อปริมาณมาก ) มีสินคาตัวอยางใหลูกคา ชิม  
ณ จุดจําหนาย มีการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ 
ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ (ปยพร ศรีกลิ่นสุวรรณ และคณะ 
2555) ศึกษาเร่ือง เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไม
แปรรูปรานบานกลวยตลาดน้ําอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
ผลการวิจัยพบวาการวิเคราะหในดานสวนประสมทาง
การตลาดยังพบวาปจจัยที่สงผลตอผูบริโภค ในการเลือกซื้อ
สวนใหญใหความสําคัญในดานโปรโมช่ันมากที่สุดรองลงมา
คือใหความสําคัญในด านผลิตภัณฑ  รองลงมาคือให
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ความสําคัญในดานสถานที่และดานราคาตามลํ าดับ 
เนื่องจาก กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณมีการ
เตรียมความพรอมบริการลูกคาและสถานท่ีในการจัด
จําหนายท้ังในที่กลุมจัดตั้งและนอกสถานที่ จึงตองมีการ
สงเสริมการขายโดยการมีบริการจัดสงผลิตภัณฑแปรรูปน้ํา
ผักคาวตอง จัดโปรโมช่ันของผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ถึงผูบริโภคเปนสิ่งที่กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทน
คุณตองการอยางย่ิงเปนการประหยัดตนทุนการขนสง และ
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 

1. การเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
จําหนายในทองตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ มีการเลือกซื้อ จํานวน 354 คน คิดเปน
รอยละ 88.2 และ ไมเลือกซื้อ จํานวน 46 คน คิดเปนรอย
ละ 11.8 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (ปยพร  
ศรีกลิ่นสุวรรณ  และคณะ  2555) ทําการศึกษาเรื่อง  
เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลไมแปรรูปรานบานกลวย
ตลาดนํ้าอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยดานพฤติกรรมพบวา ผูบริโภคสวนใหญรับทราบขอมูล
ดวยตนเอง มีเหตุผลในการเลือกซื้อคือมีรสชาติอรอยจํานวน 
381 คน ชนิดของผลไมคือกลวยอบพลังงานแสงอาทิตยมี
จํานวน 362 คน เพื่อรับประทานเองจํานวน  354 คน
 เนื่องจาก กระแสความนิยมในการด่ืมเครื่องดื่ม
สมุนไพรของผูบริโภคเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ ทําใหกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ เปดธุรกิจ ซึ่งสวนใหญคิดวา
ธุรกิจเครื่องด่ืมสมุนไพรตองทํารายไดใหกับตนเอง และกลุม
วิสาหกิจชุมชนไมมากก็นอย 

2. การเลือกซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
โดยสวนใหญนิยมซื้อเพราะประโยชนของผลิตภัณฑ จํานวน 
206 คน คิดเปนรอยละ 51.30 รองมานิยมซ้ือเพราะ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 
28.10  และนิยมซื้อเพราะความแปลกใหมของผลิตภัณฑ 
จํ านวน  82  คน  คิด เปนร อยละ  20 .60 ตามลํ าดับ  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  (เบญจมาส ชวยนุยและ 
สุกัญญา ไหมเครือแกว. 2548) ศึกษาเร่ือง การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการโครงการพัฒนาผลิตภัณฑประเภทอาหารและ
เครื่องดื่ม กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปลูกจันทนเทศ

กลุ มแมบ านเกษตรกรบานรอนนา  เลขที่  41 หมู  2  
ตําบลรอนพิบูลย อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ผลการวิจัยพบวา พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑจากลูกจันทร
เทศของกลุมแมบานเกษตรกรบานรอนนาใหไดรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนและสนับสนุนผูผลิตรายยอยใน
ระดับทองถิ่นใหผลิตสินคาที่มีคุณภาพรวมท้ังสนับสนุน 
ดานการตลาดโดยการใหเครื่องหมายการรับรองซ่ึงจะเปน
การพัฒนาท่ียั่งยืน และทําใหผลิตภัณฑเปนที่ยอมรับอยาง
แพรหลายชวยสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในการเลือกซือ้
ผลิตภัณฑชุมชนท้ังในและตางประเทศ  

เนื่องจาก กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทน
คุณเห็นวาผักคาวตองมีประโยชน  คุณสมบัติตอรางกาย
หลายประการ จึงไดทําผลิตภัณฑแปรรูปเครื่องด่ืมนํ้าผัก
คาวตองขึ้นมา ทําใหผูบริโภคสนใจเพราะเปนสมุนไพรที่มี
ประโยชนตอรางกายจึงมารับประทานด่ืมผักคาวตองมากขึ้น 

3. เลือกซื้อผลิตภัณฑน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณดวยวัตถุประสงค  
เลือกซื้อดวยวัตถุประสงคซื้อรับประทานเอง จํานวน 263 
คน คิดเปนรอยละ 65.60 และเลือกซื้อดวยวัตถุประสงค 
เพื่อจําหนาย  จํานวน  75 คน  คิดเปนรอยละ  18.80  
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ(ชญาภา ประเสริฐสุข. 2557) 
ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยดานบรรจุภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรม
การซ้ือสินคาอาหารโอทอป ( OTOP ) ของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อสินคาอาหาร 
โอทอป ประเภทอาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป/สําเร็จรูป โดยมี
วัตถุประสงคในการซื้อเพื่อรับประทานเอง  และซ้ือจาก
ตลาด/แหลงทองเท่ียว มีผูอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ คือ 
ตนเอง    

เนื่องจาก ผลิตภัณฑน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณจะมีความสดใหม
มากกวาการซื้อจากชองทางอื่น รวมท้ังผูบริโภค มีความ
ตองการปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องสมุนไพรกับ
ผูผลิต หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ
เพื่อใหไดทราบถึงขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑเครื่องดื่ม
แปรรูปน้ําผักคาวตอง วิธีการปลูกผักคาวตอง ใหเปนไปตาม
ความตองการ 

4. พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อขนาดผลิตภณัฑ
แปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ สวนใหญจะเลือกขนาดบรรจุภัณฑขนาด 
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750  ml  จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 67.75 รองมา
เลือกขนาดบรรจุภัณฑขนาด 325 ml จํานวน 70 คน คิดเปน
รอยละ 17.50 และเลือกขนาดบรรจุภัณฑขนาดเปนช็อต   
75 cc จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 14.75 ตามลําดับซึ่ง
สอดคลองกับวิจัยของ (ณรงคศักดิ์ วดีศิริศักดิ์ 2558) 
ทําการศึกษาการออกแบบบรรจุภัณฑ เ พ่ือการตลาด 
เชิงสุนทรีย :กรณีศึกษาบรรจุภัณฑน้ําผลไม  ผลการวิจัย
พบวา ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวา ผูบริโภคแต
ละกลุมตางมองหาสินคาที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีตรงกับ
ความเปนปจเจกของตนเองสวนใหญมองวาตัวอักษรชวย
สรางเอกลักษณของแบรนด ชวยใหจดจําได ตัวอักษรตอง
โดดเดนและสะทอนสิ่ งที่ตองการสื่อออกมาได ชัดเจน
เนื่องจาก ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผักคาวตองของกลุม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ตองมีการออกแบบ
ขนาดบรรจุภัณฑใหผูบริโภคไดเลือกหลายรูปแบบ เพื่อให
ตรงกับความตองการของผูบริโภคแตละบุคคล และเปนการ
สรางรายไดเพ่ิมใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ 

5. การแนะนําคนอ่ืนใหรับประทานผลิตภัณฑน้ํา
ผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 
แนะนําคนอ่ืนใหรับประทานผลิตภัณฑน้ําผักคาวตอง 
จํานวน 391 คน คิดเปนรอยละ 97.8 และไมแนะนําคนอื่น
ใหรับประทานผลิตภัณฑน้ําผักคาวตอง  จํานวน 9 คน  
คิดเปนรอยละ 2.3 ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับวิจัยของ 
(นพพร ราชูโสและพงษภักดิ์ พิมพาเลีย, 2555) ทําการศึกษา
ความพึงพอใจของผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑทาตูมผลการวิจัยพบวาผูบริโภคสวนใหญที่
รูจักผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑบานทาตูมรูจักผาน 
ญาติพี่นอง เพ่ือน รอยละ 67.01 ผลการสํารวจความ 
พึงพอใจจากการบริโภคผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
บานทาตูมเนื่องจากผักคาวตองที่เราพบเห็นไดสวนมากใน
ประเทศไทย เปนผักสมุนไพรที่มีประโยชน คุณสมบัติที่ดีตอง
รางกายเรา และกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคณุ
ใหความสนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑเพ่ือใหกลุมบุคคลอ่ืน 
หรือผูบริโภคไดเห็นประโยชน และสามารถรับประทานเปน
เครื่องดื่มไดงาย  
 ส ว น ท่ี  4 ก า ร อ ภิ ป ร า ย ผ ล ข อ ง ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน ที่แตกตางกันสงผลตอสวนประสม
การตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของ

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ในดานการ
เลือกผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณท่ีแตกตางกัน โดยสามารถ
แยกอภิปรายผลได 4 ขอดังนี ้
  1. ลักษณะประชากรศาสตรดานเพศที่แตกตาง
กัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑ 
แปรรูปนํ้าผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
สมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองผลการวิจัย
ของ (นพพร  ราชูโสและพงษภักดิ์  พิมพาเลีย , 2555) 
ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภค 
กรณีศึกษาผลิตภัณฑหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทาตูม พบวา 
ดานเพศ  ไมมีความสัมพันธตอการตัดสินใจเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑหนึ่ งตํ าบลหน่ึงผลิตภัณฑท าตูม เนื่ องจาก
ผลิตภัณฑของทาตูมเปนผลิตภัณฑที่สามารถเลือกซื้อ ไดทั้ง
เพศชาย และเพศหญิง ทําใหตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑได
เหมือนกัน       
  2.  ลักษณะประชากรศาสตรดานอายุที่แตกตาง
กัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองผลการวิจัย (นิธิดา 
พระยาลอ และคณะ,2556) ทําการศึกษาเร่ือง พฤติกรรม
การซ้ือ และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ประเภทผลิตภัณฑอาหารใน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิ ตภัณฑ ของผู บ ริ โ ภค  ที่ ผ ลิ ต ในจั งหวัดขอนแกน                        
ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ผลิตภัณฑเปนผลิตภัณฑที่หาซื้อได
งาย ดังนั้นไมวาผูบริโภคจะอยู ในชวงอายุใดก็สามารถ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑไดเหมือนกัน 
  3. ลักษณะประชากรศาสตรดานสถานภาพที่
แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองผลการวิจัย
ของ (นพพร ราชูโสและพงษภักดิ์ พิมพาเลีย, 2555) ทําการ
วิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑ
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทาตูม ไมแตกตางกัน เนื่องจาก
สถานภาพสมรสมีสวนสําคัญตอการตัดสินใจของบุคคลการ
ตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ จะใชเวลานอยกวาคนที่แตงงานแลว 
เนื่องจากไมมีภาระผูกพัน  หรือคนที่ตองอยู ในความ
รับผิดชอบมากเทากับคนท่ีแตงงานแลว  ดังนั้นไมวาผูบริโภค
จะอยูในสถานภาพใดก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ได 
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 4. ลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพที่แตกตาง
กัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปร
รูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพร
แทนคุณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองผลการวิจัยของ(นพพร 
ราชูโสและพงษภักดิ์ พิมพาเลีย , 2555) ทําการวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผูบริโภค กรณีศึกษาผลิตภัณฑหน่ึงตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑทาตูม พบวาผูบริโภคมีระดับการศึกษา
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ   
ไมแตกตางกัน เ น่ืองจาก  ไมวาผูบริโภคจะอยู ในระดับ
การศึกษาใดก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑได
เหมือนกัน 
        5. ลักษณะประชากรศาสตรดานรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนที่แตกตางกัน สงผลตอสวนประสมการตลาดการ
พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลอง
ผลการวิจัยของ(ชญาภา ประเสริฐสุข,2557) ทําการวิจัย
เรื่อง ปจจัยดานบรรจุภัณฑที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคา
อ า ห า ร โ อ ท อ ป  (  OTOP )  ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ใ น เข ต
กรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ   
ไมแตกตางกัน เนื่องจาก ไมวาผูบริโภคจะมีรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนในระดับใดก็สามารถตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑได
เหมือนกัน  

7.  สรุป  
การศึกษาวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภค เพื่อ

นําขอมูลที่ไดไปเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูป
น้ําผักคาวตอง ซึ่งจะเปนประโยชนตอ การวางแผนแนว
ทางการพัฒนาการตลาดในอนาคตท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองที่
จะมีแนวโนมเพ่ิมมากขึ้นไดเหมาะสมตอไป โดยสามารถสรุป
เปนประเด็นตอไปนี้ 

7.1 ดานขอมูลท่ัวไปของผูบริโภค 
การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภคผลิตภัณฑ

แปรรูปน้ําผักคาวตองโดยการใชแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายรุะหวาง 51 – 55 ป มีสถานภาพสมรส / อยู
ดวยกัน มีอาชีพธุรกิจสวนตัว / อาชีพอิสระ และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ระดับ ต่ํากวาหรือเทากับ 9,000 บาท  
ซึ่งขอมูลดานประชากรศาสตรเหลานี้จะชวยใหกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ทราบถึงการตัดสินใจเลือก
ซื้อที่ชัดเจนของผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองใน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองซึ่งจะเปน
ประโยชนตอแนวทางการพัฒนาตลาดของธุรกิจ 

7.2 ดานความสําคัญของปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีสงผลตอการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผัก
คาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ 

7.2 .1 ด านผลิตภัณฑ  โดยสวนใหญ  พบวา 
ผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองใหความสําคัญ 
บรรจุภัณฑ เชน กลอง ฉลาก ควรใชตัวอักษรท่ีสามารถ
สื่อสารใหผูบริโภคทราบถึงคุณสมบัติของสินคาที่ตรงตาม
คุณประโยชนที่มอบให ลักษณะของบรรจุภัณฑใชไดสะดวก
สามารถ เปด ปด และเก็บรักษาผลิตภัณฑไดงาย (ในกรณีที่
ยังรับประทานไมหมด) ควรมีฉลากแสดงขอมูลรายละเอียด
ของผลิตภัณฑชัดเจน (วัน เดือน ป ที่ผลิตและหมดอายุ)  
เพื่อทําใหผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองมีคุณภาพ และงาย
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อยิ่งขึ้น 

7.2.2 ดานราคา โดยสวนใหญ พบวา ผูบริโภค
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองใหความสําคัญ ราคาของ
ผลิตภัณฑมีความเหมาะสมกับคุณภาพ ราคาของผลิตภัณฑ
มีความเหมาะสมกับปริมาณ มีการแสดงราคาของผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน ผลิตภัณฑมีหลายระดับราคาใหเลือกเพ่ือใหงาย
ตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ยิ่งข้ึน 

7.2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยสวนใหญ 
พบว า  ผู บ ริ โ ภ ค ผลิ ตภั ณฑ แป ร รู ป น้ํ า ผั ก ค า วตอง  
ใหความสําคัญของสถานท่ีจัดจําหนายสะอาด สามารถสั่งซื้อ
ทาง ชองทางออนไลน เชน ไลน,เฟสบุค,แฟนเพจ สามารถ
หาซื้อไดงาย เชน  งาน OTOP ของอําเภอหรือจังหวัดถนน
คนเดิน ถนนคนมวน และตลาดสดในทองถิ่น ดังนั้นผูบริโภค
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง ควรมีการจัดชองทางการ
จัดซื้อใหมีความสะดวกมากยิ่งข้ึน 

7.2.4 ดานการสงเสริมการตลาด โดยสวนใหญ 
พบว า  ผู บ ริ โ ภ ค ผลิ ตภั ณฑ แป ร รู ป น้ํ า ผั ก ค า วตอง  
ใหความสําคัญดานบริการจัดสงสินคาถึงที่ (ในกรณีที่ซื้อ
ปริมาณมาก) มีสินคาตัวอยางใหลูกคา ชิม ณ จุดจําหนาย  
มี ก าร โฆษณาประชาสัมพันธ ผ านสื่ อต า ง  ๆ  ดั งนั้ น 
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ มีการบริการ
จัดสงผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองใหกับผูบริ โภค
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง เพื่อชวยกระตุน หรือเรงใน 
การตัดสินใจเลือกซ้ือในชวงระยะเวลาหนึ่ง 
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7.3 ดานขอมูลขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจเลือกซื้อการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ  พบวา 
ผูบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตอง สวนใหญเปนเพศ
หญิง โดยมีการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตอง
เ พ ร า ะ ป ร ะ โ ย ช น ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ น้ํ า ผั ก ค า ว ต อ ง  
ดวยวัตถุประสงคซื้อรับประทานเอง สวนใหญจะเลือกขนาด
บรรจุภัณฑขนาด 750 ML และแนะนําคนอ่ืนใหรับประทาน
ผลิตภัณฑแปรรูปน้ําผักคาวตองของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปร
รูปสมุนไพรแทนคุณ  

7.4 ลักษณะประชากรศาสตร ประกอบดวย เพศ 
อาย ุสถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ไมสงผลตอสวน
ประสมการตลาดการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตอง
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ เนื่องจาก
ลั ก ษณะปร ะช า ก รศ า สต ร ที่ ก ล า ว ม า ข า ง ต น น้ั นมี
ความสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑแปรรูปนํ้าผักคาวตองของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณไดเหมือนกัน 
ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการพัฒนาสวน
ประสมการตลาดใหถูกตองตามมาตรฐานการผลิตเพื่อ
ตอบสนองความตองการของตลาดในอนาคตได 

ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไป  
1. จากการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดศึกษาเฉพาะ

ผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซ้ือผลิตภัณฑแปรรูปผักคาวตอง
ประเภทเครื่องด่ืม ในจังหวัดเชียงรายเทาน้ัน ในการวิจัยครั้ง
ตอไป ควรศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปผัก
คาวตองประเภทเครื่องดื่ม ในเขตจังหวัดอื่นในภาคเหนือ 
เพ่ือใหกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรแทนคุณ ที่ตอง
ขยายตลาดจะนําไปปรับปรุงผลิตภัณฑแปรรูปผักคาวตองให
ตรงกับความตองการมาก 

2. จากการศึกษาคร้ังน้ี คณะผูวิจัยไดเก็บขอมูล
เพียงผูบริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อผลิตภัณฑแปรรูปผักคาวตอง
ประเภทเคร่ืองดื่ม ในจังหวัดเชียงรายเทานั้น อาจจะตองมี
การสัมภาษณแบบเชิงลึกจากผูบริโภคท่ีซื้อหรือเคยซื้อ
ผลิตภัณฑแปรรูปผักคาวตองโดยตรง เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึก
มากยิ่งข้ึน 

3. จากการศึกษาคร้ัง น้ี  คณะผูวิจัยไดศึกษา 
เรื่อง สวนประสมทางการตลาดโดยรวมทั้ง 4 ดาน ดังนั้น
ควรทําการศึกษาเจาะจงในดานผลิตภัณฑโดยตรง เพื่อจะทํา
ใหทราบความตองการของผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑแปรรูปผัก
คาวตองใหชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอขอบคุณภายใต โครงการจัดการศึกษา 
เชิงบูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา กับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี  และนวัตกรรม ไปพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ  
6 จังหวัด ที่สนับสนุนงบประมาณในการวิจัย และขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เ ชียงราย 
สนับสนุนสถานที่และอุปกรณในการวิจัย 
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บทคัดยอ 
โครงการวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการทอผาโดยใชวัสดุ อุปกรณ แนวความคิดและที่มาของ

ผลิตสินคาและการบริการของสินคาโอทอปในประเภทผาทอ 2) เพื่อศึกษาแนวทางของการอนุรักษและสืบทอดลวดลายผาทอใน
การผลิตสินคาและการบรกิารของสินคาโอทอปในประเภทผาทอ 3) เพื่อศึกษาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน
ของผูผลิตและจําหนายโอทอปในประเภทผาทอดานลวดลายงานหัตถกรรมที่มีในปจจุบันผานชองทางพาณิ ชยอิเล็กทรอนิกส  
(E-Commerce) 7PS เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือถายทอด  
ภูมิปญญาและบริการในสินคาโอทอปประเภทผลิตภัณฑผาทอของผูผลิตและจําหนายในอําเภอทาวังผา จังหวัดนาน กลุมตัวอยาง
คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทอผาพื้นเมืองบานฝายมูล จังหวัดนาน จํานวน 42 คน โดยการใชเครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม
รายบุคคลและรายกลุม เพ่ือบันทึกและวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติแบบปริมาณ ขอมูลบรรยายเชิงคุณภาพเพ่ือนําเสนอสินคาผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 7PS  

ผลการดําเนินงานปรากฏวา การทอผาพื้นเมืองของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานฝายมูล ใชกระบวนการ อุปกรณดาย กี่ 
อุปกรณ ดวยแนวความคิดที่ไดรับการถายทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ ลวดลายท่ีสื่อถึงจิตนาการอันงดงามจากธรรมชาติแวดลอมและ
ธรรมเนียมประเพณี ความเช่ือ ยังคงยึดมั่นประเพณีการสวมใสแบบดั้งเดิมสืบตอกันมา ถายทอดผานการฟอนรํา งานประเพณี  
การใชภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีนดวยลวดลายงานหัตถกรรมท่ีมีในปจจุบัน ซึ่งประกอบเรื่องราวของการทอผา
ประกอบการนําเสนอบนสื่อออนไลนผานชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 7PS ดวยการผานโปรแกรมแสดง
บทความผาซิ่นบานฝายมูลบนอินเตอรเน็ต (Blog) โปรแกรมซื้อขายสินคาผาน Line add โปรแกรมซื้อขายสินคาผาน facebook  

 
คําสําคัญ: ผาทอพื้นเมือง, ไทยพวน, ภาษาไทยและภาษาอังกฤษของผูผลิตและจําหนวยสินคา, ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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 Abstract 
The purposes of this research project are to: 1) study the weaving process using materials, devices, 

concepts and sources of OTOP products in textile fabric; 2) study the patterns of conservation and inheritance 
patterns; Woven fabrics in the production of OTOP products and services in textile fabrics.  3)  To study 
communication in English, Thai and Chinese producers and distributors of OTOP in the field of handcrafted 
textiles, currently through 7-Commerce (E-Commerce)  channels, to achieve the objectives of the Research 
Project on English and Chinese Language Development. To convey the wisdom and service in OTOP products 
of woven fabrics of manufacturers and distributors in Tha Wang Pha district, Nan province.  We have 42 
members of the local textile weaving community in Nan province, using the research tools as individual and 
group questionnaires. To record and analyze quantitative statistical data. Qualitative lectures for presenting 
goods via e-commerce channel (E-Commerce) 7PS 

The results of that operation are the local weaving of the Ban Fai Mun Community Enterprise uses a 
number of knitting machines, with the concept that has been conveyed since the ancestors .  Traditions of 
traditional wear continue to flourish. Transfer through traditional English dances. Thai and Chinese with the 
current handicraft pattern are the fabric of the presentation on the online media through the electronic 
commerce (E-Commerce) 7PS through the program to display the fabric on the Internet on the web (Blog) 
and facebook. 

 
Keywords: Traditional Thai woven fabric, Thai and English manufacturer's and distributor's units, electronic commerce channels  
 

1. บทนํา 
 การสื่อสารดานภาษาเพ่ือการพัฒนาและถายทอด
การสร างสรรค สิ นค าและบ ริก าร เป นแนวทางไปสู 
การนําเสนอสินคาในกระแสโลก เพ่ือแลกเปลี่ยนสินคาอัน
เปนทรัพยากรที่มีคาเพื่อการสรางงาน สรางรายไดสงผลให
เกิดความเขมแข็งทางดานการจัดจําหนายสินคาและบริการ
ที่สังคมไทยยังคงตองการการพัฒนา ปจจัยที่มีผลตอความท่ี
หลากหลายในแรงจูงใจของผูบริโภคข้ึนอยูกับเปาหมายใน
การบริโภคสินคาท่ีมีความคุมคาและตรงกับความตองการใน
การบริโภคสินคานั้นๆ (Isak Barbopoulos and Lars-Olof 
Johnasson, 2017) การใชภาษามีอิทธิพลตอการเลือกใช
กลวิธีสากลมากขึ้น ที่มีผลตอตลาดในสวนภูมิภาคแลวยัง
สามารถจัดสรรทุนดานทรัพยากรมนุษยและสังคมไดดียิ่งขึ้น
อี ก ด ว ย  ( Sui Sui, Horation M.  Morgan, Matthias 
Baum, 2015) เพื่อใหเกิดความเช่ือมั่นในการซ้ือสินคาและ
บริการของลูกคาในสังคมปจจุบันขึ้นอยูกับกลไกการขยาย
ความความสัมพันธระหวางขอมูลการคาทางสังคมและ 
ความรอบรูนโยบายเชิงพาณิชย (Nick Hajli, Julian Sims, 
Arash H. Zadeh, Marie-Odile Rechard, 2017)  

การใชภาษาเพื่อเขาถึงกลุมลูกคาเปนการเพิ่มศักยภาพของ
ผูผลิตและจําหนายสินคาโอทอป (OTOP) จําเปนตองมีสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อนําเสนอสินคาที่แสดงออกถึงบทบาทใน
สังคมดวยดวยเรื่องราวและสรรสรางจากภูมิปญญาทองถ่ิน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ งานประณีตศิลปบนผืนผาอาภรณ 
เชน ผาลายนํ้าไหลบงบอกถึงความผูกพันกับสายน้ํา ผาทอ
สกุลนานที่ถายทอดมาจากจิตกรรมวัดฝาผนักวัดภูมินทร  
ผาทอลายโบราณ  เปนผาทอท่ีมีลวดลายอันโดดเดน  
(ภาณุรังษี และวาณี, 2557) ผาทอถือเปนสวนหน่ึงของชีวิต
ที่ถูกถายทอดจากบรรพบุรุษถึงคนในยุกตปจจุบัน ที่อธิบาย
ถึงการทอผาในครัวเรือนเลาเรื่องราววิถีชีวิต การแตงกาย
ดวยผาทอเปนสิ่งสําคัญในชีวิตประจําวันและประกอบ
พิธีกรรมในเทศกาลตางๆ ดังเชน วันสงกรานต วันทําบุญ
ทางศาสนา (กิตติคุณวัฒนะ, 2555) การประกอบอาชีพขาย
สินคาโอทอปมีสวนชวยใหยกระดับฐานะความเปนอยูของ
คนในชุมชน ดวยการจัดการสินคาที่เปนจุดเดนและเปน
เอกลักษณของตนมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมในทองถิ่น
ที่สามารถนําสินคาจําหนายในตลาดท้ังในและตางประเทศ 
(พิกุล, 2559)  
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การนําตลาดอิเล็กทรอนิกสเขามาชวยเปนสื่อเพื่อเพิ่มอัตรา
การขายสินคาโอทอป โดยนําเอาการเสนอขายผานเว็บไซต 
เปนวิธีที่งายและอํานวยความสะดวกในการสื่อสารใหกับ
ผู ผลิตและจํ าหน ายและลูกค าอี กด วย  แตป จจุบันนี้  
ผูประกอบธุรกิจการซื้อขายของสินคาโอทอปยังคงมีความ
ตองการและคาดหวังที่จะเพิ่มพูนความรูในการหาชองทาง
สํ าห รับ ก ารจํ าห น วยสิ น ค า โอทอปผ านท างต ล าด
อิเล็กทรอนิกสดวยตนเองมากท่ีสุด หากนําสินคาไปฝากขาย
มักพบวาสินคาเสียหาย ชํารุด หมดอายุ และถูกสงคืน 
นอกจากน้ัน การใชเทคโนโลยีผูขายสินคาสามารถนํามาชวย
ในการสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และการจัดสง
และบรรจุสินคาสําหรับสงโดยผานหนาเว็บไซตไดอีกดวย 
(ณัตตยา และดนุชา, 2559) 
 นอกจากน้ัน ในการใชภาษาเพื่อการซื้อขายกับ
ชาวจีนยังคงใหความสําคัญอยางชัดเจนกับชองทางการซ้ือ
ขายแบบออนไลนหรือ E-Commerce มีมูลคาการขยายตัว
รอยละ 30 ขึ้นไปตอปและมีแนวโนวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง 
แตสินคาประเภทผาของไทยยังคงเปนสินคามีโอกาสในการ
นําเสนอขายแกชาวจีนมากนัก แมมีชองทางเวปไซดการซื้อ
สินคาที่เปนที่นิยมและอํานวยความสะดวกสําหรับชาวจีน 
คือ ชองทาง E-Commerce แบบท่ัวไป เชน ผูใหบริการ 
Online Platform ไ ด แ ก  Taobao, Tmall, Dangdang 
และ JD.com และชองทองออนไลน  (Cross-Border E-
commerce) ผูใหบริการ Online Platform ไดแก Tamll 
Global และ JD World wide. พฤติกรรมการบริโภคของ
ชาวจีนในปจจุบัน คือ คนรุนใหมชอบความพรีเมียม สินคา
เพ่ือสุขภาพสําหรับผูสูงอายุเปนที่นิยม แตละมณฑลมี
พฤติกรรมการบริโภคที่ตางกัน กําลังซื้อเพ่ิมขึ้นในหลายพื้นที่ 
เขาสูยุคออนไลนอยางชัดเจนและชอบซื้อของฝากจากไทย 
สิ่งสําคัญในการสงเสริมการขายกับชาวจีนตองใชภาษาจีนใน
การสื่อสารเปนอยางดี เนื่องจาก ผูบริโภคชาวจีนใชภาษาจีน
เปนหลักและไมใชภาษาอังกฤษในการติดตอการซื้อขาย 
(ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2560) 
 สิ่งที่ปรากฏในการนําเสนอสินคาดวยภูมิปญญา
ทองถิ่นสูสากลของสินคาโอทอปในประเทศไทยท่ีประสบ
ปญหาอยู คือ การนําเสนอขายผานสื่ออิเล็กทรอนิกสที่
ป ร า ก ฏ ใ น ป จ จุ บั น  ที่ ผ า น ห น า เ ว ป ไ ซ ด 
www.otoptoday.com และ www.otop5star.com และ 
www.thaitambon.com หรือการติดตอการซื้อขายทาง 
www.facebook.com และ โปรแกรมสนทนาผานสื่อไลน 

(line) ยั ง ไม ได นํ า เส น อ ข อ มู ล ที่ ส ะ ท อ น ถึ ง ม ร ด ก 
เชิงวัฒนธรรม อิทธิพลดานแนวความคิด ความเชื่อและคุณ
คาที่มีผลตอการผลิตสินคาและการบริการในประเภท  
ผาของสินคาโอทอป ที่สงจะผลตอการเพิ่มคุณคาในสินคา
นั้นๆ อยางแทจริง อีกท้ังขอมูลตางๆเหลานี้ หากลูกคาที่เปน
ทั้งชาวไทยหรือชาวตางชาติที่ใชภาษาอังกฤษและภาษาจีน
ในการสื่อสารการเสนอขายสิ้นคาโอทอปก็ยังไม ไดรับ 
ความนิยม เท าที่ ควร  ดั งนั้ น  จึ งมีความจําเปนตองใช
ประโยชนเพื่อนําเสนอความรูจากการใชงานดวยอินเตอรเนต็
เพื่อนําเสนอขายสินคาโอทอปใหแกผูผลิตและจําหนาย  
เพื่อการจัดระบบขอมูลตางๆที่เก่ียวกับสินคา อยางสะดวก 
รวดเร็ว ทันสมัย สามารถเช่ือโยงธุรกิจไปยังประเทศตางๆ 
ทั่วโลกไดอีกดวย (สมเกียรติ, 2544) 
 การขายสินคาโดยผานสื่อทางอิเล็กทรอนิกส 
จึงเปนสิ่ งที่นาสนใจสําหรับธุรกิจผาทอในจังหวัดนาน 
เนื่องจากปจจุบันน้ีการใชงานทางอินเตอรเน็ตสามารถเขาถึง
ผูผลิตและจําหนายทุกคน เพื่อเปนเพ่ิมยอดขายสินคาผาทอ
สื่อทางอิเล็กทรอนิกสในสังคมออนไลนที่มีลักษณะพิเศษ คือ 
รวดเร็วแพรกระจายไดงายและมีตนทุนต่ํา สามารถเขาถึง
ลู ก ค า ได ทุ ก ที่ ทุ ก เว ล า  (ปุ ลณั ช , 2556) คณ ะผู ทํ า
โครงการวิจัยจึงมีความสนใจการขายสินคาออนไลนดวย 
การนําเสนอและถายทอดวิธีการใหแกผูผลิตสินคาประเภท
ผาทอเมืองนานให โดยการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพื่อถายทอดภูมิปญญาสินคาและบริการใน
สินคาโอทอปประเภทผลิตภัณฑผาของผูผลติและจําหนายใน
จังหวัดนาน เพิ่มความสะดวกและมีประสิทธิภาพอันนํามาซึง่
รายไดและสงเสริมใหเพิ่มพูนความรูความสามารถทางไดการ
ขายสินคาที่มีคุณคาอันเปนมรดกทองถิ่นของชาวจังหวัดนาย
ไดอยางดี 

2.วัตถุประสงค 
 1. เพื่ อศึกษากระบวนการทอผาโดย ใช วัสดุ 
อุปกรณ แนวความคิดและที่มาของผลิตสินคาและการ
บริการของสินคาโอทอปในประเภทผาทอ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางของการอนุรักษและสืบทอด
ลวดลายผาทอในการผลิตสินคาและการบริการของสินคา 
โอทอปในประเภทผาทอ 
 3. เพื่ อศึ กษาการสื่ อส ารด วยภาษาอังกฤษ 
ภาษาไทยและภาษาจีนของผูผลิตและจําหนายโอทอปใน
ประเภทผาทอดานลวดลายงานหัตถกรรมที่มีในปจจุบันผาน
ชองทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 7PS 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 แนวคิดและหลักการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ, 2559) 
 3.1.1 ความเปนมา กรมการพัฒนาชมชนได
ดําเนินการโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  
เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจ ลด
ความเหลื่อมล้ําทางสังคม อีกท้ังยังชวยสรางอาชีพและ
รายไดใหมีความมั่นคง แกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน อํานวยประโยชนใหแกชุมชนไดใชทรัพยากรและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑ  รัฐบาลจึงได
สนับสนุนองคความรูสมัยใหม แหลงเงินทุน สงเสริมขีด
ความสามารถทางการตลาดยังผลใหสามารถเช่ือมโยงการคา
สินคาโอทอปสูตลาดทั้งในประเทศไทยและตางประเทศอีก
ดวย 
 3.2 หลักเกณฑและแนวทางการใชเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ OTOP กรมการพัฒนาชุมชน 
 - สามารถสงออกได (Exportable) โดยมีความ
แกรงของตราผลิตภัณฑ (Brand Equity) 
 - ผ ลิ ต อ ย า งต อ เนื่ อ งแ ล ะ คุ ณ ภ าพ ค ง เดิ ม 
(Continuous and Consistent) 
 - ความมีมาตรฐาน  (Standardization) โดยมี
คุณภาพ  (Quality) และสรางความพึงพอใจแกลูกค า 
(Satisfaction) 
 - มีประวัติความเปนมาของผลิตภัณฑ 
3.2 ประวัติความเปนมาของชาวไทยพวน 
 ชาวไทยพวนเปนชนเผาหนึ่งท่ีมีมาตุภูมิหรือถ่ินเดิม
อยูที่ เมืองพวน  แขวนนครเชียงขวาง บริเวณทุ งไหหิน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อราวพุทธศักราช 
2377 หรือประมาณ 166 ปมาแลว ชาวไทยพวนไดอพยพใน
ราชอาณาจักรไทย โดยพึ่งพระบรมโพธิสมภารรัชกาลที่ 3 
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว แหงราชวงคจักรีอยางสงบสุข 
การอพยพดวยสาเหตุหลายประการ เชน การถูกกวาดตอน
มาดวยสงคราม การทํากินท่ีผืดเคืองและการถูกชมเหงรังแก
จากพวกญวน เนื่องจากในชวงเวลานั้น กรมพระราชวังบวร
สถานมงคลไดยกทัพไปปราบชาวญวนผูซึ่งครอบครองชาว
ไทยพวนอยู หลังจากรบชนะแลวไดกวาดตอนชาวไทยพวน
เขาประเทศไทยใหอยูตามหัวเมืองตางๆ บานฝายมูล ตําบล
ปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนานในปจจุบันจึงเปนแหลงพัก
พิงของชาวไทยพวนต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา ชาวไทยพวนมี
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เปนเอกลักษณของชาวไทยพวน  

3.4. ตํานานผาซิ่นเมืองนาน (สํานักอนุรักษและตรวจสอบ
มาตรฐานหมอนไหม, 2560) 
 สําหรับผาทอพื้นเมืองนานน้ัน มีทั้งผาที่ทอขึ้นโดย
ชาวพื้นเมืองเมืองนานดั้งเดิม และผาทอพื้นเมืองท่ีมาจาก
แหลงอื่น สืบเนื่องมาจากความสัมพันธทางการเมือง และ
การอพยพโยกยายถิ่นของผูคนภายหลังการสงครามจาก 
หัวเมืองชายพระราชอาณาเขต เขามาเปนไพรพลเมืองของ
เมืองนาน ระหวางพุทธศตวรรษที่ 10 - 25 กลุมชนเผาที่
สําคัญไดแก ไทลื้อ และชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ผาพื้นเมือง
นานดั้งเดิม ไดแก ผาพื้น ผาขาวมา ถุงยาม (ลายขาวดํา)  
ผาหม (ผาตาแสง หรือ ผาตาโกง) ผาลายคาดกานแบบนาน 
ผาพื้นเมือง จากแหลงอื่น เชน ผาตีนจกจากเมืองพิชัย  
ซิ่นมาน ซิ่นเชียงแสนจากเชียงตุง ผาลายลื้อจากเมืองเงิน 
เมืองคง เมืองฮุน เมืองลา และสิบสองปนนา ผาไหมซ่ินลาว
จากเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร ซิ่นกานคอควาย 
และซิ่นตามะนาวจากแพร ซิ่นลายขวางจากเมืองเชียงใหม 
เปนตน 
 กลุมชนที่อาศัยอยูในจังหวัดนานมีทั้งชนชาติไท 
ชาวไทยภูเขา ที่อาศัยอยูเดิมและไดอพยพมาจากลานชาง 
สิบสองปนนา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดแก 
ไทยพวนหรือไทยโยนก ไทลื้อ ถิ่น (ลัวะ ) ขมุ มง(แมว)  
เยา (เมี่ยน) และมลาบรี (ผีตองเหลือง) จึงทําใหผาทอเมือง
นานมีท่ีมาหลายแหงดวยกัน 
 ผาทอเมืองนานเปนผาที่ทอจากฝาย ในอดีตนั้นจะ
ใชฝายที่มีในทองถิ่น โดยเริ่มจากการปลูกฝาย และเขาสู
ขบวนการผลิตเปนเสนดาย โดยภูมิปญญาของทองถ่ิน
ทั้งหมด รวมทั้งกรรมวิธียอมสีธรรมชาติ เชน สีดําจากผล
มะเกลือ สีแดงจากครั่ง สีเหลืองจากขม้ิน แกนขนุนและสี
น้ําตาลไดจากเปลือกตนสุน  เปนตน  การสืบทอดทาง
วัฒนธรรม พบวา ผูที่มีอาชีพทอผาสวนใหญสืบเช้ือสายมา
จากชาวไทยลื้อโบราณ 
 4.1. ลวดลายและกรรมวิธีการทอ ลักษะการทอผา
เมืองนานจะมีลวดลายท่ีเลียนแบบจากธรรมชาติ และลาย
เรขาคณิต ซึ่งมีลักษณะการทอท้ังสิ้น 3 ประเภท 
  1) ลายลวง หมายถึง ผาลายในเน้ือเกิดจากการใช
มือจับเสนดาย หรือไหมตางสีสอด (ลวง) ให เกิดลายที่
ตองการขณะท่ีทอ  มี ช่ือลายเรียกตางกันออกไป  เชน  
ลายใบมีด ลายน้ําไหล ลายดอกไม ลายธาตุ ลายปู และลาย
จรวดที่พัฒนาข้ึนในระยะหลัง เปนตน  
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  2) ลายเก็บมุก ใชวิธีการทอที่สลับซับซอนกวาลาย
ธรรมดา มีลักษณะคลายวิธีที่ทําลายขิดของภาคอิสาน  
ชางทอจะเก็บลายท่ีตองการไวกอนดวยไมตางขนาด คลาย
กับการสานเสื่อ เมื่อถึงเวลาทอจึงใชเสนดายพุงไปแทนท่ีไม
เก็บมุกที่ เก็บลายไว ลวดลายมีหลายชนิดดวยกัน  คือ  
ลายดอกไม เชน ลายดอกจันทรแปดกลีบ ดอกแกว ดอก
มะเฟอง ดอกกุหลาบ ดอกหมาก ดอกเปา (เต็งรัง) ผักกูด 
และขาวลีบ  ฯลฯ  ลายของใช  เชน  ล ายโดม  ผาสาท 
(ปราสาท) ลายสัตว เชนลายนก นกกินน้ําตน (คณโฑ ) 
พญานาค นาคชน นาคหวัน (กระหวัด) ชาง ชางตางมา  
มาตางหงส กระตาย ฯลฯ ลายเรขาคณิต เชน ลายเสนตรง 
ลายเหลี่ยม สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ขอนอย 
ขอลวง ขอเหลียว ฯลฯ ลายอื่นๆ เชน ลายกาบ กาบหลวง 
กาบซอน เขี้ยวหมา (ลายยอด) รวมทั้งลายลื้อชนิดตางๆ 
  3) ลายคาดกาน ใชวิธีทําคลายกับ "มัดหมี่อิสาน" 
คือ มัดยอมลายท่ีตองการอยางงายๆ ดวยเชือกกลวย
ลวดลายท่ีสําคัญไดแก ลายกานแบบดั้งเดิม คาดกานน้ําไหล 
และคาดกานชนิดลายประดิษฐ ฯลฯ 
3.5. ซิ่นพ้ืนเมืองนานท่ีโดดเดนมีอยู 5 ชนิด ไดแก  
 1) ซิ่นมาน เปนซิ่นท่ีมีลายขวางสลับริ้วสีพื้นไมเกิน 
๓ สี สีที่ใช เชน สีดํา สีแดง ชมพู มวง มีลักษณะท่ีเดนคือ  
มีปาน การจัดชองขนาดของลายไมเทากัน ตีนซิ่นจะตองมีสี
แดงและปานใหญที่ตอจากตีนซิ่นขึ้นไปจะใชสีน้ําเงินเขมหรือ
สีมวง เพียงสีเดียวและคั่นดวยริ้วไหมเงินไหมทองทอสลับทั้ง
ผืน  
 2 ) ซิ่ น ป อ ง  เป น ซิ่ น ทอด วย เทคนิ คการขิ ด  
ลายขวางสลับริ้ว สีพื้นมีชวงขนาดเทากันตลอด ลักษณะเดน 
คือทอเปนริ้วเล็ก ทอสลับกับลายมุกค่ันดวยร้ิวไหมเงินหรือ
ไหมทองสีสลับนั้นเปนสีเดียวกันท้ังผืน เชน พ้ืนแดง พ้ืนเขียว 
พื้นสีน้ําตาล สลับลายมุก  
 3) ซิ่นคําเคิบ เปนซิ่นที่ทอดวยเทคนิคการเก็บ 
ขิดของชาวไทยวนจังหวัดนาน โดยใชดิ้นทองเปนเสนพุง
ตลอดท้ังผืน ลวดลายซ่ินจะเปนลวดลายขนาดเล็กนิยมตอ
ตีนที่เปนจกดวยดิ้นทองเชนกัน แตบางผืนอาจจะไมตอตีน
จกแตทอดวยผาฝายสีพื้นธรรมดา 
 4) ซิ่นกาน เปนซิ่นของชาวไทลื้อ เมืองนานท่ีทอ
ดวยลวดลายมัดหมี่ ในภาษาถิ่นเมืองนานเรียกวา “มัดกาน” 
หรือ “คาดกาน” ซิ่นกานนี้มีทั้งที่ทอในลักษณะโครงสราง
ของซิ่นปองและซิ่นมาน เชน ซิ่นกานคอควายเปนซิ่น
พื้นบานของ ชาวไทยวน เปนซิ่นสีดํามีริ้วสีแดงคาดตรง

สวนบนของตีนซิ่น (เหมือนกับการมัดหมี่ในภาคอีสานท่ีบาน
ดอนไชย อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน) 
 5) ซิ่นเชียงแสน เปนซิ่นที่มีลักษณะเปนผืนผาสี
แดงมีริ้วสีเขม เชน สีดํา หรือ คราม เปนลายขวางทอดวย
เทคนิคขัดสานธรรมดาตลอดทั้งผืน ช่ือของ ซิ่นชนิดนี้ แสดง
ถึงแหลงกําเนิดวาเปน เอกลักษณ เกาแกของชาวไทย 
เชียงแสนในอดีต (สํานักอนุรักษและตรวจสอบมาตรฐาน
หมอนไหม, 2560) 
 
3.6 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทาง
การตลาด (7PS)  
 การใชทฤษฎีและแนวคิดที่เปนปจจัยดานสวน
ประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) โดบการ ให
ความหมายของ Kotler (สุณิสา ตรงจิตร. 2559: 27-37 
อางอิง จาก Kotler. 1997, p. 72) เพื่อแสดงถึงขอมูลทาง
การตลาดที่นํามาใชเพื่อแสดงถึงความตองการและความพึง
พอใจของลูกคา โดยสามารถแบงออกไดเปน 7 กลุม หรือ 
7P ไดแก  
 1). ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง การเสนอขาย
สินคาเพื่อตอบสนองความพึงพอใจหรือความตองการของ
ลูกคา ซึ่งประกอบดวยสิ่งที่จับตองไดและจับตองไมได เชน 
ฉลากบรรจุภัณฑ สีของผลิตภัณฑ รูปลักษณ ราคา คุณภาพ 
ตราสินคา ประกอบดวย 2 ชนิด คือ 
   1.1) สินคาดิจิตอล (Digital Product) 
เชน ซอฟตแวร เพลง หนังสือดิจิตอล ซึ่งสงสินคาไดโดยผาน
อินเทอรเน็ต  
   1.2) สินคาที่ ไม ใชดิจิตอล (Physical 
Product) เชน เสื้อผา เครื่องประดับ  ซึ่ ง ตองมีการจัด
สงผานชองทางการขนสงใหถึงมือผูซื้อการคาทางออนไลน 
ลูกคาไมสามารถจับตองไดจําตองเลือก สินคาไดกอนจะได
แตเพียงแคดูรูปภาพและคําบรรยาย เราตองใหภาพท่ีชัดเจน
และรายละเอียดของ สินคา เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจให
มากท่ีสุด แตตองไมเกินความจริง รูปภาพชัดเจน ไมมัว  
มืดดํา วางตําแหนงภาพสมดุล มีทั้งขนาด preview และ 
Full หากเปนสินคาบริการตองใหเห็นสวนสําคัญ ของการ
บริการที่มีระดับ มีคุณภาพ บรรยากาศท่ีดีการเขียนขอความ
บรรยายตองเขียนใหกระชับได ใจความ และเชิญชวน  
การใหบริการและช่ือเสียง ผลิตภัณฑอาจจะเปนสินคา
ประเภทบริการท่ีสงผลตอ เชน สถานที่บริการ พนักงาน 
ผลิตภัณฑที่มีคุณคาตอจิตใจตอการใชประโยชน ปจจัย
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เหลานี้ สงผลตอการกําหนดกลยุทธการขายสินคาซึ่ ง
ประกอบดวยปจจัยตอไปนี้ 
 1 )  ค ว า ม แ ต ก ต า ง ข อ ง สิ น ค า  (Product 
component) สินคามีลักษณะหรือคุณคาที่แตกตางจาก
สินคาท่ีผลิตโดยคูแขง (Competitive differentiation) 
 2 ) องค ป ระกอบหรือคุณ สมบั ติ ของสิ นค า 
(Product component) ด ว ย อ งค ป ร ะ ก อ บ พื้ น ฐ า น 
รูปลักษณ คุณภาพ การบรรจุภัณฑหรือตราสินคา  
 3) การกําหนดตําแหนงการผลิตสินคา (Product 
positioning) ผูผลิตออกแบบสินคาใหมีลักษณไมเหมือนกับ
คูแขงเพื่อใหคุณคาในจิตใจแกลูกคากลุมเปาหมาย 
 4 )  ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ( Product 
development) จากสินคาเดิมมีการพัฒนาสินคาใหมขึ้น
เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น (New product) โดยผูผลิตสินคา
คํานึงถึงความสามารถในการสงมอบคุณคาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหมากขึ้น 
2) ราคา (Price) หมายถึง การจายเงินเพื่อใหไดมาซึ่งสินคา
และบริการของลูกคา ขึ้นอยูคุณคา ประโยชนที่ลูกคาจะ
ไดรับจากการใชสินคาและบริการน้ันๆ เพื่อความคุมคาใน
การใชจํานวนเงินท่ีจายไปหรือการใหคุณคาสินคาดวยตัวเงิน 
ลูกคาเสนอราคาโดยใชวิธีการเปรียบเทียบระหวาง (Value) 
ผลิตภัณฑ (Product) และราคา (Price) ลูกคาตัดสินใจซื้อ
หากใหคุณคาสูงกวาราคาของสินคานั้นๆ ดังน้ันการกําหนด
กลยุทธดานราคาโดยมีปจจัย ดังน้ี 
 1) คุณคาที่รับรูในสายตาของลูกคา 
 2) ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของในการสง
มอบสินคา 
 3) สภาวะการแขงขันในตลาด 
 4) ปจจัยอื่นๆ 
3 )  ช อ ง ท า ง ใน ก า ร จั ด จํ า ห น า ย  ( Place ห รื อ 
Distribution) หมายถึง ชองทางหรือกิจกรรมในการ
เคลื่อนยายสินคาและบริการจากผูผลิตและจําหนายไปยัง
กลุมลูกคาเปาหมาย ซึ่งประกอบดวย 2 สวน ดังนี้ 
 1 ) ช อ งท า งก า ร จั ด จํ า ห น า ย  (Chanel of 
Distribution ห รื อ  Distribution Channel ห รื อ 
Marketing Channel) หมายถึง ผูผลิตและจําหนายหรือ
ผูประกอบการที่มีเกี่ยวของกับการเคลื่อนยายผลิตภัณฑ  
โดยเริ่มต้ังแตผูผลิตไปยังผูบริโภคหรือผูประกอบธุรกิจ หรือ
อาจกลาวไดวา เปนเสนทางที่สินคาหรือกรรมสิทธ์ิในสินคา
นั้นๆถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาดดวยชองทางการจัดจําหนาย  

ผูที่ เกี่ยวของกับชองทางการจัดจําหนายประกอบดวย  
ชองทางตรง (Direct Channel) จากผูผลิต (Producer)  
ไปยังผูบริโภค (Consumer) หรือผู ใชทางอุตสาหกรรม 
(Industrial user) และชองทางออม (Indirect Channel) 
จากผูผลิต  (Producer) ผานพอคาคนกลาง (Retailer)  
ถึ งผู บ ริ โภค  (Consumer) หรือ เจ าของอุ ตสาหกรรม 
(Supply Chain Manager) 
 2) การกระจายสินคาหรือการสนับสนุนการ
กระจายตัวสินค าออกสู ตลาด  (Physical Distribution  
ห รื อ  Market Logistic) ห ม าย ถึ ง  ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร
เคลื่อนยายวัตถุดิบ ปจจัยการผลิตและสินคาสําเ ร็จรูป  
จากจุดเริ่มตน คือ ผูผลิตไปยังผูบริโภค เพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคาหรือธุรกิจโดยมุงหวังกําไร 
4) การสงเสริมการขาย (Promotion) การติดตอสื่อสารที่
เกี่ยวของกันระหวางผูซื้อและผูขายเพื่ อสรางทัศนคติ 
แน วคิ ด  ค วาม เช่ื อ  เพื่ อ ให เกิ ด พ ฤติ ก ร รม ก าร ซ้ื อ  
การติดตอสื่อสารอาจใชคน (Personal Selling) และไมใช
คน  (Non Personal Selling) เปนเครื่องมือสําหรับการ
สื่อสารอยางเดียวหรือหลายอยางได ดวยวิธีการสงเสริมการ
ขายดังตอไปนี้ 
 1) การโฆษณา (Advertising) คือ การเสนอขอมูล
ของสถานประกอบการณ ดานการผลิตและการบริการ หรือ
แนวคิดของสินคา โดยมีคายใชจายเพ่ือกลยุทธที่ เปน
องคประกอบในการโฆษณากลยุทธการสรางสรรคงาน
โฆษณา (Creative Strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา 
(Advertising Tactics) กลยุทธสื่อ (Media Strategy)  
 2) การขาย โดย ใช พนั ก งานขาย  (Personal 
selling) คือ การใชบุคคล หรือตัวแทนขาย แจงขาวสารและ
จูงใจตลาด มีกลยุทธการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal 
selling strategy) และ การจัดการการขาย (Sales force 
management)  
 3 ) การส งเสริมการขาย  (Sales promotion)  
คือ พนักงานเปนผูขายกระจายขาวและประชาสัมพันธเพื่อ
การกระตุน ความสนใจ โนมนาวใหผูบริโภคทดลองใชหรือ
ซื้อสินคาโดยแบงการสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบ คือ  
(1) การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุงสู
คนกลาง (Consumer Promotion) (2) การกระตุนคน
กลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade 
promotion) (3 ) การกระตุ น  พ นักงานขาย  เรี ยกว า  
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การสงเสริมการขายที่มุ งสูพนักงานขาย  (Sales force 
promotion)  
 4) การใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and 
public relation) การใหขาวเปน  การเสนอขอมูลของ
องค กร  หรือผลิตภัณฑ ใหม แก สื่ อมวลชน  ส วนการ
ประชาสัมพันธ หมายถึง การ สรางทัศนคติที่ดีตอองคกรให
เกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง  
 5) การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ 
Direct response marketing) และ  การตลาดทางตรง 
(Online marketing)  เ ป น ก า ร ติ ด ต อ สื่ อ ส า ร กั บ
กลุมเปาหมายโดยตรง เพ่ือใหเกิด รับรูและเกิดปฎิสัมพันธ
โดยใชวิธีการตาง ๆ ที่นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑ
โดยตรงกับผูซื้อและทํา ใหเกิดการตอบสนองในแบบทันที
ประกอบดวย (1) การขายทางโทรศัพท (2) การขายโดยใช
จดหมายตรง/ จดหมายอิเล็กทรอนิกส(3) การขายโดยใชรูป
พรอมรายละเอียดสินคา (4) การขายทางโทรทัศนวิทยุหรือ 
หนังสือพิมพซึ่งจูงใจใหลูกคาเกิดปฎิสัมพันธ ตอบกลับ เชน 
ใชคูปองแลกซื้ อ  คูปองสวนลด  เปนตน  5) บุคลากร 
(People) หรือ พนักงาน (Employee) อาศัยการคัดเลือก 
(Selection)  ก า ร ฝ ก อ บ ร ม  (Training)  ก า ร จู ง ใ จ 
(Motivation) เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับ
ลูกคาได แตกตางเหนือคูแขง งานบริการจําเปนตองอาศัย
ความสามารถของพนักงาน มีทัศนคติที่ดีตอการ ใหบริการ
สามารถตอบสนองลูกคาเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีความคิด
ริเริ่ม มีการติดตอกับลูกคา ความสามารถแกปญหาเฉพาะ
หนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และสรางคานิยมที่ดีใหกับธุรกิจ
บริการ  
 6) ลักษณะทางกายภาย (Physical evidence) 
ลักษณะทางกายภาพจะมีผลตอการ ตัดสินใจของลูกคาใน
การเลือกใชบริการ โดยทั้งน้ีจะรวมถึงสภาพแวดลอมไดแก 
การตกแตง สถานท่ี บรรยากาศภายใน สีสันของราน ผังที่ตั้ง 
ดานความสะอาดในสวนท่ีลูกคาสามารถมองเห็น เปนตน  
 7) ระบบการใหบริการ (Process) ระบบการ
ใหบริการ ไดแก นโยบายตาง ๆ ของ สถานบริการ ขั้นตอน
การใหบริการ วิธีการใหบริการที่รวดเร็วและประทับใจลูกคา 
จากที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา สวนประสมทางการตลาด
เปนเคร่ืองมือในการ ตอบสนองความตองการใหแกลูกคา
หรือกลุมเปาหมาย นักการตลาดจะตองใหความสําคัญกับ 
30 30 เครื่องมือเหลานี้ในการวางกลยุทธและสรางความพึง
พอใจใหแกลูกคาในการซ้ือสินคาหรือเลือกใช บริการ เพื่อให

สามารถแขงขันเหนือคูแขง ลูกคาเกิดความประทับใจและซ้ือ
ซ้ําในอนาคต 
3.7 พัฒนาการเรียนรูดานภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อ
การขายสินคาและบริการ โดยประยุกตแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษของคนไทย (นันทิยา 
และนันธิดา, 2559)  
 1). นําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาและถายทอด
โดยการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนใหแกผูผลิตและ
จําหนาย 
 2). นําขอมูลและองคความรูไปใชในการจัดการ
สภาพแวดลอม สรางแรงจูงใจ สงเสริมในการสรางองค
ความรูใหแกผูผูผลิตและจําหนายพรอมกับการพัฒนาระบบ
การนําเสนอสินคาโดยมีสวนรวมของผูผูผลิตและจําหนาย 
ผูเชี่ยวชาญในสินคา ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีและกลุม
ผูบริโภคสินคา 
 3). การพัฒนารูปแบบของการเรียนรู ทักษะ
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อการขายสินคาดวยการ
พิจารณาเปาหมายในการนําเสนอสินคาและบริการ และเพ่ือ
เป น แน วท างให ผู ผ ลิ ต และ จํ าหน ายส าม ารถฝ ก ใช
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนและนําไปใชในสถานการณจริง  
 4). การถายทอดสื่อเทคโนโลยีดวยภาษาอังกฤษ
และภาษาจีนเพ่ือนําเสนอสินคาที่สอดคลองกับบริบทของ
ผูผลิตและจําหนายเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากผูผลิต
และจําหนายสามารถเช่ือมโยงสิ่งทีเรียนรูกับสิ่งที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตจริง มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของทองถิ่งที่ถูกทอด
มายังสินคาและบริการของตนอีกดวย 
 5). การพัฒนาสื่ อเทคโนโลยี เพื่ อการเรียนรู
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่เหมาะสมกับกลุมอาชีพผูผลิต
สินคาประเภทผา (tailor-made) เปนคุณลักษณะเฉพาะท่ี
สนองความตองการในการดําเนินธุรกิจการการขายสินคาโอ
ทอปดวยการบูรณาการเพ่ือการใชในสื่อสารในสถานการณ
จริง 
 

4.วิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรกลุมเปาหมาย คือ ชางทอผาพื้นเมือง จํานวน 
42 คน ที่เปนสมาชิกในกลุมวิสาหกิจชุมชนผาทอมือพ้ืนเมือง 
ในเขตตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนานเทานั้นการ
เลื อกกลุ ม ตั วอย างแบบ เฉพ าะ เจอะจง  (Purposive 
Sampling) (เอกสารแนบท่ี 1) 
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4.2 สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
  4.2.1 จากการรวบรวมขอมูลที่ เกี่ ยวของกับ
รูปแบบการนาเสนอขายสินคาของกลุมวิสาหกิจทอผาบาน
ฝายมูล สมาชิกกลุมทอผาใชวิธีการนาเสนอแบบบอกกัน
แบบปากตอปาก คนในทองถิ่นใชการเจรจาสั่งซื้อเปนครั้ง
คราว และมีการนาเสนอขายโดยผานพอคาคนกลาง สวน
ใหญ ใชภาษาไทยโดยยังไมมีรูปแบบการนาเสนอขายท่ี
แน นอน  หากมี โครงการจากหน วยงานท องถิ่ นหรือ
สถาบันการศึกษาที่มีความประสงคจะใชผาซิ่นพ้ืนเมืองจะ
สั่งซื้อกันโดยตรงดวยการเจรจาทางโทรศัพท หรือการเดิน
เขาไปสั่งโดยตรงกับกลุมทอผา การใชภาษาไทยหรือทองถิ่น
จึงเปนการสื่อสารหลัก หากมีงบประมาณโครงการจาก
หนวยงานนั้นๆ ก็ยังมีไมแนนอนนัก การสั่งสินคามีจานวนที่
ไมแนนอน ระบบการสั่งซื้อจะประสบปญหาดานทุน เชน 
ทุนดานวัสดุการทอผา ชองทางการสื่อสารดานการขายจึง
ประสบปญหาการการทอผาที่ไมตรงกับความตองการของ
ลูกคาบอยครั้ง การรับการสั่งซื้อสินคาโดยใชภาษาผานทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสยังไมเปนที่นิยมสาหรบัผูทอผาซิ่นเทาใดนัก 
 4.2.2. สรางแบบสอบถามจากกรอบแนวคิด ที่
เกี่ยวของกับองคประกอบวัสดุ อุปกรณ แนวความคิดและ
ที่มาของผลิตสินคาและการบริการของสินคาโอทอปใน
ประเภทผาทอ แนวทางของการอนุรักษและสืบทอลวดลาย
ผาทอในการผลิตสินคาและการบริการของสินคาโอทอปใน
ประเภทผาทอ และการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ภาษาไทย
และภาษาจีนของผูผลิตและจาหนายโอทอปในประเภทผา
ทอดานลวดลายงานหัตถกรรมท่ีมีในปจจุบันผานชองทาง
พาณิชยอิ เล็กทรอนิกส (E-Commerce) 7PS และผาน
กระบวนการปรับปรุงแกไข จากอาจารยที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความถู กต อ งต รงต าม วัตถุ ป ระส งค ขอ ง
โครงการวิจัย โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุม
ตัวอยางที่มีลักษณะเหมือนกัน (pilot study) สํารวจขอมูล
จากผูทอผาอีกกลุมในหมูบานฝายมูลที่มีความสามารถใน
การทอผาลักษณะเดียวกันกับกลุมตัวอยางของโครงการวิจัย
จํานวน 40 ราย เพื่อหาความเชื่อมั่น เพื่อหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability of the Test) มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอน
บาช(Alpha Cronbach Coefficient) ซึ่งคาอัลฟาที่ไดจะ
แสดงถึงระดับความคงที่ของคําถามในแบบสอบถาม มีคา
ระหวาง 0 ≤ ≤1 ซึ่งมีความเช่ือม่ันสูง แบบสอบถามโดยคา
ความเช่ือมั่นดานองคประกอบวัสดุ อุปกรณ แนวความคิด
และที่มาของผลิตสินคาและการบริการคาความเช่ือม่ัน

เทากับ .792 ดานความไววางใจ และยังมีคาความเช่ือมั่น
เทากับ  .892 สวนแบบสอบถามดานแนวทางของการ
อนุรักษและสืบทอลวดลายผาทอมีคาความเช่ือม่ันเทากับ 
.930 และดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและ
ภาษาจีนของผูผลิตและจาหนายโอทอปในประเภทผาทอ
ดานลวดลายงานหัตถกรรมที่มีในปจจุบันผานชองทาง
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) 7PS มีคาความ
เชื่อม่ันเทากับ .882 
 
4.4 วิเคราะหและประมวลผลขอมูล 
 4.4.1  จากการสัมภาษณสถิตพ้ืนฐานท่ีใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) และให
ขอมูลดวยแบบสอบถาม นําขอมูลรวบรวมการวิเคราะห  
ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีนทั้งเชิงบวก และ 
เชิงลบดานขอมูลเชิงวัฒนธรรม คุณสมบัติ และการบริการ
ของลูกค า เพื่ อนํ าไปปรับปรุงการนําเสนอขายอย าง
เหมาะสม 
 4.4.2 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพท่ีอธิบายขอมูลที่
สะทอนถึงมรดกเชิงวัฒนธรรมท่ีผสมผสานกับการนุนหมผา
ทอมือดวยคุณสมบัติทางการตลาด (7PS)  
 4.4.3 ถ ายทอดองค ความ รูที่ ได จากผลการ
ดําเนินงานของโครงการวิจัย ตามวัตถุประสงคและวิธีการท่ี
ยึดหลักตามคุณคาที่ถายทอดมายังผืนผาและปจจัยสงเสริม
การตลาดที่เหมาะสม อีกทั้งยังอบรมถายทอดการขายสินคา
ประเภทผาทอเพื่อการขายสินคาประเภทผาทอมือเมืองนาน
ดวยเครื่องมือการขายทางอิเล็กทรอนิกสดวยสื่อออนไลน 
ประกอบดวย  
1) โป รแกรมแสด งบทความผ าซิ่ น บ านฝ ายมู ลบ น
อินเตอรเน็ต (Blog) ที่ใชแสดงขอมูลการเขาถึงขอมูลการ
จํ า ห น า ย สิ น ค า แ ล ะ บ ริ ก า ร 
https://faymoonfabric.blogspot.com/ 
2) โปรแกรมซื้อขายสินคาผาน Line add ที่ใชแสดงขอมูล
ก าร เข า ถึ งข อ มู ล ก า ร จํ า ห น าย สิ น ค าแ ล ะบ ริ ก า ร
https://line.me/R/ti/p/%40dco8749k 
3) โปรแกรมซื้อขายสินคาผาน facebook ที่ใชแสดงขอมูล
การเขาถึงขอมูลการจําหนายสินคาและบริการ 
https://www.facebook.com/ผาทอพื้นเมืองบานฝายมูล-
493187071187853/ 
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5. ผลการวิจัย  
1. จากการสํารวจขอมูลความคิดเห็นทางดานกระบวนการ
ทอผาโดยใชวัสดุ อุปกรณ ในการผลิตสินคาและการบริการ
ของสินคาโอทอปในประเภทผาทอ  วัสดุ อุปกรณทีใช
ประกอบการทอผาของชาวไทยพวน  

1) ดาย คือ วัสดุที่เปนดายที่เปนเอกลักษณผาซิ่น
ไทยพวน คือ สีดํา สีแดง สีน้ําเงิน สีเขียว สีชมพู สีปจจุบัน
เปนดาย โทเร ประยุกตนํามาทอผา ซึ่งไดจากการสั่งซื้อจาก
แหลงอ่ืนแลวนํามาทอผา 

2) ดายสีเงิน สีทอง หรือเรียกดวยภาษาทองถิ่นวา 
“ไหม” (ดิ้น ) คือ วัสดุที่นํ ามาให ใชตกแตงลายผาใหมี
ลักษณะโดดเดน สวยงาม 

3) ไมเก็บมุก อุปกรณชนิดหนึ่งท่ีใชสําหรับเก็บ
ลวดลาย 

4) หลา หรือ ไมปนดาย คือ เครื่องมือที่มีลักษณะ
ดานหนึ่งข้ึนรูปกลมมีซี่ อีกดานหนึ่งเปน ไวใชสําหรับเข็น
ฝายใหเปนเสนดาย หมุนลอมใหนําดายเข็นใสหลอดเหล็ก
แหลมแลวจึงนําไปกวักเพื่อข้ึนดาย หรือนําไปใสหลอดไมไผ
ขนาดเล็กเพื่อกรอเสนดายใสในกระสวยไวสําหรับทอผา 

5) เฝอ หรือ มาเดินดาย คือ เคร่ืองมือสําหรับ
นําไปโยงเสนดายยืนไป- มา โดยความยาวของเฝอแตละชวง
ทอผาได 1 ผืน จะใชเฝอ 1 อันโยงเสนดายใหดายมีความ
ยาวประมาณ 45 เซนติเมตร 

6) ฟม คือ เครื่องมือประกอบการทอผา มีลักษณะ
ซี่ๆคลายหวีไวสําหรับการสอดเสนดายยืน หรือไหมยืน  
เครื่องมือชนิดนี้ไวใชเพ่ือเปนการกระทกทําใหดายสอดแนน 
ความกวางของผาทอเทากับความความยาวของฟม 

7). กี่ โครงสรางหลักเปนรูปทรงไมสี่ เหลี่ยม มี
สวนประกอบใหการทอผาตั้งแตเริ่มตนจนสําเร็จหลายอยาง 

8). ไมขี้ผึ้ง ไมเนื้อแข็งกลึงใหกลมเสนผาศูนยกลาง 
กวางประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร ความยาวประมาณ ๑.๒๐  
เซนติเมตร ขัดใหเกลี้ยงทาดวยแวนข้ีผึ้งที่แหงแลวนําไปถูกับ
เครือหูกเพื่อใหเสนดายเหนียวไมขาดงาย สางดวยหวีหนหมู 
ขนหมู 

9). หวีขนหมู (ขนหมูปา) คือ หวีหรือแปรงท่ีใช
สําหรับสางเสนดายหลังจากถูดวยไมขี้ผึ้งไมใหดายติดกันเพื่อ 
สะดวกตอการทอ 

10). กอหลอด (หลอดไมไผขนาดเล็ก) ทําจาก 
หลอดไมไผที่แหงแลว ขนาดเล็ก ความยาวประมาณ 4-6  

เซนติเมตร ใชเสียบกับเหล็กแหลมของหลาสําหรับปนดายใส 
แลวจึงนําไปใสกระสวยทอผา 

11). กระสวย เครื่องมือในการพุงเสนดายสําหรับ
ทอผา ทําดวยไมเนื้อแข็งเจาะรูตรงกลางลํากระสวยเพ่ือใส
หลอดดายท่ีทําจากไมไผ (กอหลอด) ในปจจุบันหลอดดาย
อาจใชหลอดที่ทําดวยเหล็กขนาดใกลเคียงกับหลอดไมไผแต
เดิมดวยลวดลายของผาทอพ้ืนเมืองบานฝายมูลประกอบกัน
เปนผืนผาที่สวยงาม แบงออกเปนลายผาชนิดตางๆ ของผา
เมืองนาน จากการสํารวจลายผาที่ทอข้ึนดวยลักษณเดน
แตกตางกันไป มาลักษณะเฉพาะท่ีเปนเอกลักษณ ดังตาราง
ที่ 2 ตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 2 แสดงลวดลายสินคาผาทอมือของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนทอผาพื้นเมืองบานฝายมูลลายท่ีสื่อถึงเอกลักษณของ
บานฝายมูลตามความคิดเห็นของกลุมประชากรงานวิจัย 

ลําดับท่ี ชื่อลวดลายผา จํานวน รอยละ 

1. ผาลายน้ําไหล 6 14.3 

2. ผาซ่ินคําเคิบ 1 2.4 

3. ผาซ่ินมาน 30 71.4 
4. ผาซ่ินเชียงแสน 2 4.8 

5 ซ่ินปอง 3 7.1 

6 ผาซ่ินมัดกาน 0 0 

 รวม 42 100 

จากตารางที่ 2 ขอมูลดานลวดลาย จากการสํารวจพบวา มี
ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 30 คน หรือ รอยละ 71.4 ให
ความเห็นวา ผาซิ่นมานเปนเอกลักษณผาบานฝายมูลมาก
ที่สุดรองลงมาคือ ผาซิ่นลายน้ําไหลเปนเอกลักษณของชาว
ไทยพวน จํานวน 6 คน หรือรอยละ 14.3 ผาซิ่นปองเปน
เอกลักษณเปนเอกลักษณของชาวไทยพวน จํานวน 3 คน 
หรือรอยละ 7.1 ผาซิ่นคําเคิบเปนเอกลักษณของชาวไทย
พวน จํานวน 1 คน หรือรอยละ 2.4 ตามลําดับ 
2. กระบวนการทอผาตามขั้นตอนการทอผาพื้น ขั้นตอนที่ 1 
ขึงดายเขากับกี่เปนท่ีเรียบรอย 
ขั้นตอนท่ี 2 ใชกระสวยซึ่งบรรจุเอาหลอดดายใสไวในรอง
ของกระสวยสําหรับสอดเสนดายในแนวขวาง (พุง) 
ขั้นตอนที่ 3 สอดกลับไปกลับมาอยูเสมอเวลาสอด 1 ครั้งก็
ตองเหยียบไมเหยียบตีน 1 ครั้ง  
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ขั้นตอนที่ 4 ขณะเหยียบใชฟมกระทบจัดใหเขากันเพ่ือคัด
เสนดายใหแนนเขามือยื่นไปไมถึงก็ปลดเสนดายที่ขึงกอน
แลวมวนเขาไปในไมมวนผาจะตึงทําแบบน้ีไปเรื่อย ๆ  
ขั้นตอนที่ 5 ทําตอไปจนกระท่ังเสร็จแลวจึงเอามวนผาที่ทอ
ไดออกก็เปนอันเสร็จสิ้นการทอผานั้น 
3. แนวความคิดและที่มาของผลิตสินคา 

3.1 แนวความคิดและท่ีมาที่เกิดจากการเรียนรู
การทอผาที่ไดรับการถายทอด โดยจากบรรพบุรุษ แม พี่ 
นอง ปา นา อา สอนลูกสอนหลานใหสามารถทอผาได การ
ทอผาเปนทักษะหน่ึงที่มีความจําเปนตอการดํารงชีวิต
โดยเฉพาะบานใดมีลูกผูหญิง ตองหัด ตองฝกใหลูกของ
ตนเองสามารถทอผาไดอยางงดงาม โดยตองถายทอดสืบตอ
วิธีการทอผาจากรุนสูรุน การใหคุณคาของผูมีความสามารถ
ในการทอผาของชาวบานฝายมูลนั้นมีความสําคัญมาก หาก
ผูหญิงออกเรือนหรือเขาพิธีแตงงานแลว หลังจากนั้นภายใน 
2 -3 วัน จะตองนําผาทอท่ีไดจากฝมือของตนเองนําไปกํานัล
แตญาติฝายสามี  

3.2 แนวความคิดและท่ีมาที่ไดจากคานิยมในการ
ใหคุณคาของชาวไทยพวนในการสวมใสผาทอ หญิงสวมใส
ผาซิ่น ชายจะมีผาขาวมาพาดบาหรือคาดเอว สวนหญิงสาว
ที่ยังไมแตงงานจะใสผาซิ่นชายผาหรือตีนซิ่นสีแดงและเสื้อ
ลักษณะใสผาซิ่นผูกหรือมัดไวที่หนาอกสีแดง หากแตงงาน
แลวจะใสผาซิ่นทอที่ตีนซิ่นผาสีดําเสื้อลักษณะใสผาซิ่นผูก
หรือมัดไวที่หนาอกสีดํา  ผูหญิงไทยพวนหากไมมีทักษะการ
ทอผาอาจหาสามีไมได สวนผูชายที่ตีเหล็กไมเปนก็จะไมมี
หญิงใดเหลียวแลเชนกัน การรวมกลุมผูทอผาในบานฝายมูล 
รวมกันในรูปแบบของวิสาหกิจชุมชนมีสมาชิก จํานวน 42 
คน รวมกันสรางงานสรางรายไดใหแกคนในชุมชนฝายมูล 
การทอผาทอฝายมูลเปนลักษณะการทอดวยฝมืออยาง
ละเอียด เนื้อผานุม สวมใสแลวไมรอน สีไมตกและเก็บไวได
นาน สามารถซักดวยน้ําธรรมดาได 
4. แนวความคิดและท่ีมาของลวดลายผาทอ 

4.1. ลายดอกไม เชน ลายดอกพิกุล ดอกมะหมาย  
ดอกบัวลอย 
4.2. ลายของใช เชน ลายโดม ผาสาท (ปราสาท)  
4.3. ลายสัตว เชน ลายนก นกกินนํ้าตน (คณโฑ) 
พญานาค นาคชน นาคหวัน (กระหวัด) ชาง ชาง
ตางมา มาตางหงส กระตาย  

4. 4. ลายเรขาคณิต เชน ลายเสนตรง ลายเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยมผืนผา สี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน ขอนอย  
ขอลวง ขอเหลียว   
4. 5. ลายอื่นๆ เชน ลายกาบ กาบหลวง กาบซอน 
เขี้ยวหมา (ลายยอด) รวมท้ังลายลื้อชนิดตางๆ 
ลวดลายผาแบบอื่นๆ ที่นํามาประยุกตกับผาทอ
บานฝายมูลมีอาทิ เชน ผาทอลายนํ้าไหล ผาตีนจก 
โดยการน้ํามาประดับหรือขลิบริมขอบเสื้อ หรือ 
ชุดที่ตัด (ภาคผนวก 4 ) 

5. แนวความคิดและที่มาของรูปแบบของการผลิตสินคาผา
ทอ  

5.1. สไบผาทอบานฝายมูลใชพาดไหลเมื่อมีการ 
ฟอนรํา เมื่อมีพิธีกรรมตางๆ 

5.2. ผาโพกศรีษะใชเมื่อมีกิจกรรม เชน เขารวม 
กระบวนแห งานชนเผาตางๆ  

5. 3. ถุงผาทอ หรือ ยาม ใชในหลายกรณี อาทิ  
เชน ใสสิ่งของในการเดินทางไปซื้อของ เปนตน บางที
เรียกวา ถุงยาม ใชในการใสสิ่งของเรื่องใชในชีวิตประจําวัน 
ที่ใชบอยมากคือ ใสหอขาวไปนาไปสวน ถุงยามน้ี จะมี
สายสะพาย  และจะมีสีที่เปนเอกลักษณคือ สีแดง  บางทีจึง
เปนที่รูจักกันในนาม “ถุงแดง” มักจะมีลายดอกไม ลาย
รูปทรงเรขาคณิต 

5. 4. ซิ่นเชียงแสน มีมานานตั้งแตสมัยปู  ยา  ตา   
ทวด ไมเรียกซิ่นฝายมูล เพราะวาเรียกซิ่นเชียงแสนมาแต
เดิม 

5.5. ซิ่นปองมีเอกลักษณเดนแตกตางจากซิ่นมาน  
คือมีลายเล็กลงและมีจํานวนมากกวา ดูเหมือนเปนปลองๆ 
จึงเรียก “ซิ่นปอง”  ตีนซิ่นจะมีเชิงแลดูสวยงามอีกแบบ 

5. 6.  มีลายดอก หรือ เชิง ผาซิ่นบานฝายมูล มี 
ลายดอกจะมี ดอกพิกุล  ดอกมะหมาย  ดอกบัวลอย 

5. 7. ผาซิ่นบานฝายมูล มีช่ือเรียกวาผาซิ่นมาน   
ผาซิ่นปอง ซิ่นเชียงแสน ผาซิ่นคําเคิบ 

5. 8. ผาปูท่ีนอน หรือ ที่เรียกวา ผาลบ นําไปใช 
ประโยชน ใชตั้งแตสมัย ปู  ยา  ตายาย ใชเปนผาปูที่นอน 
ปจจุบันเราประบุกตมาใชเปนผาปูโตะ ผามาน บางคนนํามา
ตกแตงเสื้อผา หรือนํามาประดิษฐเปนกระเปาถือ กระเปา
เสื้อผาสิ่งของ เครื่องใช  
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5. 9. ตุงหรือธง ผาทอท่ีเปนของบานฝายมูล มี 
ความยาว 2 เมตร ลวดลายก็จะมีดอก เชน ดอกจันทร ดอก
งอเฉียง เบ็ด และรูปชาง รูปมา รูปปราสาท การใชก็จะใชใน
งานบุญ งานทาน ผาปา กฐิน…  
 
6. แนวความคิดและที่มาของการฝกการทอผาของผูทอผา
ฝายมูล ชางทอผาบานฝายมูลเกือบทุกคน ฝกฝนทอผามา
ตั้งแตจบการศึกษาช้ัน ป.4 โดยมีแม พี่ ปา นา ชวยสอนให
บางคนไดรับการฝกฝนมาตั้งตาอายุ 18 ป โดยไดรู ไดเห็น
การทอผามาในชีวิตประจําวัน บางทีเห็นแมทอผาทุกๆวันก็
หมั่นสังเกตจดจํา และลองฝกฝนดวยตนเองบาง แอบฝกฝน 
บาง พอเห็นกี่วางก็ลองฝกฝนบาง ทีละเล็กทีละนอย บางคน
ก็ฝกทองายๆไปกอน อาทิ เชน ผาลบ ไวใชในครัวเรือน ผา
หม ลายตาๆ ฝกฝนไปเรื่อยๆหลากหลายชนิด จนกวา
แตงงาน ก็ยังทอผามาเร่ือยๆจนกระทั่งปจจุบัน 
 
7. แนวความคิดและที่มาของสีผาทอมือ เปนซิ่นที่มีลาย
ขวางสลับริ้วสีพื้นไมเกิน 3-4 สี สีที่ใช เชน สีดํา สีแดง สีน้ํา
เงิน (หรือสีฟา) และสีมวง มีลักษณะท่ีเดนคือ มีปาน การจัด
ชองขนาดของลายไมเทากัน ตีนซิ่นจะตองมีสีแดงและปาน
ใหญที่ตอจากตีนซิ่นขึ้นไปจะใชสีน้ําเงินเขมหรือสีมวง เพียงสี
เดียวและค่ันดวยร้ิวไหมเงินไหมทองทอสลับทั้งผืนของ
ตนเองอยางชัดเจน มีการอนุรักษภาษาพูดของชาวไทยพวน
ดวยการสืบทอดเพ่ือใชภาษาตอกันมาจนถึงปจจุบัน  

ชาวไทยพวนจะใหความสําคัญตอการทอผาดวย
ฝมือของตนเอง ถายทอดจินตนาการเปนลวดลายลงบนผืน
ผาอยางงดงาม ตามแนวทางการอนุรักษผาทอไทยพวน ดังนี้ 
แนวทางท่ี 1 ดานการอนุรักษผาทอตามเอกลักษณของ
ชาวไทยพวน 

1. ชาวไทยพวนมีเอกลักษณในการปฏิบัติตนตาม 
ประเพณีของตนเองและแตงกายดวยผาทอของตนเองอยาง
ตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

2. ชาวไทยพวนใชภาษาพูดที่มีเอกลักษณเปน 
ของตนเองท่ีไดรับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจนถึงรุนลูก
รุนหลาน 

3. ชาวไทยพวนมีอาชีพท่ีเปนเอกลักษณตนเอง  
เชน ผูชายตีเหล็ก มีด จอบ เสียม ผูหญิงทอผา 
 
 

แนวทางท่ี 2 ดานการอนุรักษผาทอตามประเพณีของชาว
ไทยพวนบานฝายมูล  

ชาวไทยพวนจะแตงกายดวยผาทอพื้นเมืองของ
ตนเองในประเพณีตางๆ โดยไมกระทํากิจกรรมใดๆ ท่ีมีเสียง
อึกกะทึกคึกโครม เชน ไมตีเหล็ก ไมตําขาว ไมทอหูกหรือไม
ทอผา ไมปนฝายแตปฏิบัติมาดวย 3 ประเพณี ดังนี้ 
1. ประเพณีกํามาฮั้ว มาฮาย จัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ํา 15 ค่ํา 
และวันแรม 14 หรือ 15 ค่ํา ชาวไทยพวนยึดถือประเพณีที่
ชาวไทยพวนจะอยูในชวงเวลาแหงความสงบ  
2. ประเพณีกําเกียงหรือกําไลยี่ ไลเกียง จัดขึ้นในวัน ข้ึน  
12 ค่ํา เดือน 10 เหนือ ของทุกๆ ป ชวงเชาวัน ประเพณีนี้
ชาวไทยพวนจะไมทํากิจการงานใดๆที่มีเสียงอึกกะทึกคึก
โครม เชน ไมตีเหล็ก ไมตําขาว ไมทอหูกหรือไมทอผา ไมปน
ฝาย จนกระทั่งรับประทานอาหารเชาแลวเสร็จถึงจะเริ่ม
กิจการหรืองานอ่ืนใดได 

3. ประเพณีกําฟา หรือ “กํา” หมายถึง ประเพณี
ที่ชาวไทยพวนตองหยุดการกระทํากิจการงานทุกสิ่งที่ทําให
เกิดเสียงดัง การจัดประเพณีกําฟามีทั้งหมด 1 ครั้ง ที่ถือวา
ชาวไทยพวนฝายมูลจะประกอบกิจการงานใดๆ  

3.1 ประเพณีกําฟาครั้งท่ี 1 ชาวไทยพวนจะกําฟา 
ในคืนวันขึ้น 3 ค่ํา เดือน 4 ตั้งแตเวลารับประทานอาหารเยน็ 
จนกระทั่งเที่ยงคืนของวันข้ึน 4 ค่ํา 

3.2 ประเพณีกําฟาครั้งที่ 2 ชาวไทยพวนจะกําฟา
ในคืนวันขึ้น 9 ค่ํา เดือน 4 ตั้งแตเวลารับประทานอาหารเยน็ 
จนกระทั่งเท่ียงวันของวันข้ึน 10 ค่ํา 

3.3 ประเพณีกําฟาครั้งท่ี 3 ชาวไทยพวนจะกําฟา 
ในคืนวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 4 ตั้งแตเวลารับประทานอาหาร
เย็นจนกระทั่งเวลารับประทานอาหารเชาของวันแรม 1 ค่ํา 
เดือน 5ชาวไทยพวนจะแตงกายดวยผาทอในประเพณีรื่นเริง 
3 ประเพณี ดังน้ี 

1. ประเพณีหี่บาน หรือประเพณีปดหมูบาน ในวัน
แรม 1 ค่ํา เดือน 4 ชาวไทยพวนฝายมูลจะปดทางเขาสู
หมูบาน “คนในไมใหออก คนนอกไมใหเขา” หามีคนนอก
ประสงคเขาหมูบานจะมีการเก็บคาผานทาง การจัดประเพณี
นี้จะเร่ิมตนจากการรวมตัวของผูเฒาผูแกของหมูบานตั้ง
ขบวนแหเครื่องสังเวยเทพยดาของชาวฝายมูล เพื่อใหเกิด
ความสนุกสนานในประเพณีนี้ คนหนุมสาวจะมีการละเลน
แขงขันกันในแตละหมวดของหมูบาน เพื่อสรางความสามัคคี
และความเขมแข็งของคนในชุมชน มีการประกวดขบวนแหที่
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แสดงถึงวิถีชีวิตความเปนอยูของชาวไทยพวนท่ีแตงกายดวย
ผาทอ 

2. ประเพณีการแตงงานฮีดลาว หรือประเพณี
แตงงานแบบไทยพวน ผูเฒาผูแกของทั้งฝายชาย (เจาบาว) 
จะใชผาทอที่มีลักษณะถุงยามสีแดง ในถุงจะมีขันหมากที่
รวมเขาไวดวยเครื่องสูขอและของกํานัลใหแกผูเฒาฝายหญิง 
(เจาสาว) 

3. ประเพณีทานสลากหอขาวดําดิน หรือประเพณี
ทานสลากของชาวไทยพวน ประเพณีงานบุญของชาวไทย
พวนที่ไมมีการฆาสัตวหรือไมฆาวัว ไมฆาควาย และไมรับ
ของรวมทําบุญกอนวันทําบุญจากผูอื่น 
 
2. วิธีการเก็บรักษาผาทอแบบภูมิปญญาทองถิ่น วิธี
ด้ังเดิม 

2.1 ชาวไทยพวนเก็บใสภาชนะตะกราที่สานดวย
ไมไผ หรือตูหีบไม หากการเก็บรักษาผาใหนานๆ โดยวิธีซัก
ใหสะอาด แลวรีดดวยไฟออนแลวแขวนไวในตูเสื้อผา  

2.2 สามารถเก็บถนอมรักษาไวใชนานๆ นํามาอาบ
น้ํายาผาไหมและน้ํายาปรับผานุม แลวนํามารีดก็จะเงางาม 
สะดุดตาตอผูพบเห็น หรืออาจแชน้ําเปลาแลวคอยๆ บีบให
หมาดแลวนําไปผึ่งลม หรือแดดออน   

การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  ภาษาไทยและ
ภาษาจีนของผูผลิตและจําหนายผานชองทางพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสยังไมเปนที่นิยมนักในหมูผูทอผาไทยพวน
เนื่องจาก การทอผาทอบานฝายมูลอยูที่มีอยูตามบานของ
ผูผลิตเอง  เพราะผลิตและจําหนายไปอยางรวดเร็ว บางครั้ง
ผลิตไมทัน จึงไมไดทําเปนพิพิธภัณฑไวแนวทางการซ้ือขาย
ผาทอบานฝายมูล มีอยู 2 ลักษณะคือ 

1. ซื้อขายตามสถานที่ที่มีการทอผาบานฝายมูล 
อาทิ เชน บานเรือนของแมบานที่เปนชางทอ ประมาณ 10 
หลังคาเรือน  

2. ซื้อขายโดยนําผลิตภัณฑผาไปจําหนายตามงาน
แสดงสินคาตามท่ีตางๆ  ซึ่ งบางครั้ ง จะเปนการไดรับ
คําแนะนําและชวยเหลือจากเจาหนาท่ี 

3. การสืบทอดผาทอใหผาทออยูคูบานฝายมูล ช่ัว
ลูกช่ัวหลาน สืบทอดกันอยางยาวนาน มีแนวคิดวาอยากจะ
ใหนองๆหลานๆมาฝกทอผากันไวบาง เพื่อหารายไดชวย
ครอบครัว ทั้งเปนงานในรมและอนุรักษอาชีพนี้ ไมใหสูญ
หาย โดยผานสื่อชองทางทางอิเล็กทรอนิกส ดวยเรื่องราว

และวิธีการทอผารูปแบบภาษาไทย ภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน 

6.อภิปรายผลการวิจัย  

การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการผลิตลวดลายผาทอที่
เกิดขึ้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลง ของระบบนิเวศทางสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมือง สอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจ 
และสังคมวัฒนธรรม ของคนในชุมชน ท่ีวา วิถีการผลิตแบบ
ที่ต องพึ่ งพาธรรมชาติและการผลิต เพื่ อยั งชีพ  ทํ าให
วัตถุประสงคของการผลิตเปลี่ยนไปจากการผลิต ดังเชนผา
ทอพื้นบานฝายมูลจากอดีดดั้งเดิมมีเพียงการทอผาดวย
ลวดลายเพียงไมกี่แบบ (ทองพูน, 2561) เชน ผาซิ่นมาน  
ถุงผาที่ไวใชใสของเทานั้น ชางทอผาจะมีวิวัฒนาการปรับ
วิธีการทอที่หลากหลายมาขึ้น สามาทอผาดวยลวดลายตามที่
ลูกคาตองการได เชน ลายน้ําไหล ลายซิ่นคําเคิบ ลายซ่ิน
ปอง ลายเชียงแสน เพื่อวัตถุประสงคในการใชงานผาทอ
สําหรับการขายเปนหลัก ทําใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวก
เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันชางทอผา ก็มีรายจายเพิ่มมากขึ้น 
ความคิดหรือความเช่ือเดิม ๆ เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะ
เมื่อมีการอพยพแรงงาน ไปทํางานในเมืองมากขึ้น และการ
เรียนรูแบบระบบการศึกษาสมัยใหมทําใหสภาพสังคมและ
วัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงไปดวย แมจะมีการปรับตัวและ
ประยุกตการใชภูมิปญญาดัง้เดิมใหสอดคลองกับสภาพการณ 
ที่เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ แตความเช่ือมั่นในการสรางสรรคหรื
อนําภูมิปญญามาใชก็ลดนอยลง ภูมิปญญาเดิม หลายอยาง
ถูกละเลย และหายไป (เบญจวรรณ นาราสัจน , 2552) 
นอกจากนั้น การใหคุณคาของสินคาในตลาดอ่ืนๆ ดวย
วิธีการเพิ่มชองทางการตลาดไปสูสาธารณะชนไดอยางดีมาก
ขึ้น กลุมผูประกอบการสินคา OTOP ยังขาด การบริหาร
จัดการท่ีเปนระบบ และยังขาด การประชาสัมพันธเพื่อเพิ่ม
ชองทางการจัด จําหน าย  (ทิชากร , 2556) โดยการใช
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสจากโครงการวิจัยครั้งนี้ ผูทอผามี
ความสะดวกในการติดตอกับลูกคาไดมากขึ้น เปนการ
สงเสริมการขายสินคาของไทยโดยภาพรวมไดอยางดี  

7.  สรุป  
 1. การผลิตสินคาเพื่อรูปลักษณที่เปนผาไทยพวน
คุณสมบัติ ลักษณะเดนที่ลูกคาสามารถมองเห็นไดจาก
ภายนอกท่ีถูกถายทอดลงบนผืนผาจากความคิดเพื่ อ
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ประโยชนในการใชสอยในผลิตสินคาเพื่อประโยชนใชสอยใน
ประเพณีตางๆ แสดงถึงคุณคาของผาอยางชัดเจน 
 2. อิทธิพลที่มีตอรูปลักษณการออกแบบผลิต
สินคา แรงบันดาลใจที่ ไดรับธรรมชาติ ที่ผูออกแบบให
ความสําคัญทั้งที่มีชีวิต เชน พืช สัตวตางๆ ถูกถายทอดลง
บนผืนผาตามจินตนาการท่ีผสมผสานกับชีวิตประจําวันได
อยางลงตัวและรูปทรงท่ีไมมีชีวิต เชน ลายเรขาคณิต ที่
สลับซับซอนแถบลายบรรจงวิจิตทอขึ้นอยางเปนระเบียบ 
ชาวไทยพวนสรางเอกลักษณที่แตกตางจากชนชาติอื่นดวย
การทอผาและใชนุงหมในประเพณีของตนเองในหมูบานที่จัด
ขึ้นเปนประจําทุกป 
 1. การผลิตที่คํานึงถึงรูปแบบสินคากอนประโยชน
การใชสอย (Function follows form) ผูผลิตมักคํานึกถึง
ความนิยมของผูบริโภคสินคาที่ เนนความสวยงามเปน
ประการแรก เพื่อวัตถุประสงคในการยกระดับสินคาใหสูงขึ้น
และมีราคาแพงข้ึนอีกดวย ดังจะศึกษาไดจากงานประเพณี
ตางๆ  ที่ชาวไทยพวนถือปฏิบัติกันมาเปนประจํา เชน 
ประเพณีกําฟา ประเพณีงานแตง ประเพณีฮี่บาน 
 2. การผลิตที่ คํ านึงถึงประโยชน ใชสอยกอน
รูปแบบของสินคา (Form follow function) รูปแบบสินคา
นั้นๆ เนนรูปทรง สีสันและประโยชนในการใชสินคาที่
เหมาะสม คุมคากับสภาพความเปนไปทางสังคม เปน
แ น วท า ง ใน ก า ร ก า รพั ฒ น าผ ลิ ต ภั ณ ฑ  (Product 
development) จากสินคาเดิมมีการพัฒนาสินคาใหมขึ้น
เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น (New product) โดยผูผลิตสินคา
คํานึงถึงความสามารถในการสงมอบคุณคาเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของลูกคาใหมากขึ้น ดวยองคประกอบดวย 7P 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

ระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา กับการนําวิทยาศาสตร
เทค โน โล ยีและน วัตกรรม  ไปพัฒ น าและยกระดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด
ประเภททุนพัฒนา OTOP(OTOP Mentor: OM) “ทุนวิจัย
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP จากโจทยคูปองวิทยาศาสตร
เพื่ อ งาน โอทอป  และโอทอปจากพื้ น ท่ี ” สนับสนุ น
โครงการวิจัยครั้งน้ี  
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ความคิดเห็นผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวดัพิษณุโลก 

The parents of the administration by. Corporate Governance Committee of the Child 

Development CenterWatThaMuenRamWang Thong  District Phitsanulok  Province. 
 

ฟาวริณยา สูงขาว 
 

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

Educational Administration Graduate School, Phitsanulok University 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางจํานวน 196 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ หลักธรรมาภิบาลประกอบดวย 6 หลักคือหลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา การวิเคราะหขอมูลใชสถิติรอยละ 
คาเฉลี่ย ( x ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วัดทาหมื่นรามทั้ง 6 หลัก โดยภาพรวมอยูใน ระดับมาก  ( x = 3.56,S.D.= 0.89) และเม่ือพิจารณาเปนรายดานโดยเรียง
ตามลําดับ จากคามากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแก หลักความโปรงใส อยูในระดับมาก  ( x = 4.15,S.D.= 0.81) รองลงมา  
หลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( x = 3.98,S.D.= 0.81) หลักคุณธรรมอยูในระดับมาก ( x = 3.97,S.D.=0.83) หลักนิติ
ธรรม อยูในระดับมาก ( x = 3.91,S.D.= 0.81) หลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.85,S.D.=0.85) และหลักความ
คุมคาอยูในระดับมาก ( x =3.56,S.D.=0.89) ตามลําดับ ขอเสนอแนะของผูบริหารทองถิ่น และเจาหนาที่ผูปฏิบัติในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก  คือ จําเปนตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาลเปนอยางดีเสียกอน จึงจะสามารถถายทอดใหกับประชาชน
ใหเขาใจและเขามามีสวนรวมตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กได 

คําสําคัญ :  การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาล 
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Abstract 
 

This research aims to study Public opinion against the administration by.  Corporate Governance 

committee of the child Development Center Wat thamuenram Wang Thong District Phitsanulok Province.196 

samples were use dinthestudy was a questionnaire. The Rating Scale 5 level principles of good governance, 

rule of law, consisting of sixmainprinciples ofintegrity, transparency The mainpartAccountabilityAnd 

thevalueThedata were analyzed byusing percentageaverage. ( x ) Andstandard deviation(S.D.)  

The results showed thatPublic opinion against the administration by.  Corporate Governance 

Committee of the Child Development Center WatThaMuenRam Wang Thong District Phitsanulok  Province.The 

6-digit overall was great x = 3.56 ,S.D.= 0.89)When considering of in. From the most to the least, while the 

principle of transparency. At a high level ( x = 4.15,S.D.= 0.81)The second major responsibility At a high level 
( x = 3.98,S.D.= 0.81) ,Integrity in high level ( x = 3.97,S.D.=0.83),The rule of law in high level ( x = 3.91,S.D.= 
0.81),Primarily engaged in high level.( x = 3.85,S.D.=0.85) and the value At a high level ( x =3.56,S.D.=0.89) 
respectively.  Recommended executive Officials in child care centers.  Must have knowledge and 

understanding of the principles of good governance as well before. Can convey to the public to understand 

and participate in the management of the principles of good governance in child care centers. 

Keywords: Governance based on good governance. 
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บทนํา 
 ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล  ( Good 

Governance) กับการศึกษาการกระจายอํานาจการมีสวน
รวม ทางการศึกษา นับเปนปจจัยที่สําคัญที่สุด ในการปฏิรูป
การศึกษาตามเจตนารมณแหง พ.ร.บ.การศึกษาฯ พ.ศ.2542 

แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เพราะจะชวยใหมีคณะ
บุคคลเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา/หนวยงาน
ทางการศึกษา และบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 
อาทิ การสรางหลักสูตรอันเหมาะสมของทองถิ่นท่ีทันสมัย 
ทันโลก ผสมผสานกับภูมิปญญาของทองถ่ิน สอคลองกับ
ความตองการของผูเรียนและชุมชน (People Needed) ทํา
ใหเกิดการประหยัดการใชทรัพยากร ในดานตางๆ อาทิ 
ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ เพราะทุกภาคสวนรวมพัฒนา
โดยเขามามีสวนรวม (Participation) ในความรับผิดชอบ 
เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ผลจากการเขามามี
สวนรวมในการติดตามตรวจสอบ  มีผลทําใหการจัด
การศึกษาในทองถิ่นดีขึ้น สอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมที่ดี พ.ศ.2542 ไวใน ขอ 4 หลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี ที่ระบุไวในขอยอย  4.2 วาในการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี ควรจัดหรือสงเสริมให
สังคมไทยอยูบนพ้ืนฐานของหลักสําคัญอยางนอย 6 ประการ 
คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคาคุมทุน
โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวม เพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครอง
นักเรียนมีสวนรวมรับรู และเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปญหาสําคัญของประเทศ ไมวาดวยการแจงความเห็น การ
ไตสวนสาธารณะ การประชาพิจารณ การแสดงประชามติ 
หรือ อื่น ๆ และขอ 6 แนวทางปฏิบัติในขอยอย 6.3 เรงรัด
ใหเกิดการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงในการบริหารภาครัฐอยาง
เปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูประบบราชการ 
และการปฏิรูปการศึกษา (สมเกียรติ พวงรอด, 2558) 

 ทรัพยากรในการบริหารคือปจจัยพื้นฐานที่ใชใน
การบริหารไดแกคน(man) วัสดุสิ่งของ(material) วิธีจัดการ
(management) และงบประมาณ(money) หรือท่ีเรียกยอวา 

4 M’s การที่จัดวาปจจัยทั้งสี่เปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนใน
การบริหารเน่ืองจากการบริหารทุกประเภทตองอาศัยคน 
วัสดุสิ่งของ วิธีจัดการ และงบประมาณเปนองคประกอบที่
สําคัญในประเทศที่กําลังพัฒนาเชนประเทศไทยซ่ึงมีทรัพยากร
ที่ มี อยู อย างจํ ากั ด  ความจํ าเป นที่ ต องบริหารอย างมี
ประสิทธิภาพโดยพยายามใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดให
เกิดประโยชนสูงสุด จึงเปนสิ่งที่ทาทายความสามารถของ
ผูบริหารการศึกษาไทยเปนอยางยิ่งการบริหารการศึกษาเปน
ป จจัยสํ าคัญประการหน่ึงที่ จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
กระทรวงศึกษาธิการจึงไดดําเนินการปฏิรูปการศึกษาโดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาเพ่ือบรรลุสูความ
เปนเลิศในป 2550 ดวยการปฏิรูปตามแนวทาง 4 ประการ
คือ 
 1. การปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา 
 2. การปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. การปฏิรูปหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 4. การปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
 สถานศึ กษา ข้ันพื้ น ฐาน เป นหน วย งานทาง
การศึกษาระดับปฏิบัติการท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะมีหนาที่จัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับ เด็กทุกคน  และเปนการ
วางรากฐานใหแกการศึกษาในระดับ ที่สูงขึ้นไป คุณภาพ
การศึกษาโดยรวมจะเปนอยางไรขึ้นอยูกับการศึกษาในระดบั
นี้นอกจากน้ีบทบาทของโรงเรียนยังเปนสถาบันทางสังคมที่
จัดตั้งขึ้นมา เพื่อใหมีหนาที่อบรมแกคนในสังคมอีกดวย
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูรับผิดชอบ ควบคุม กํากับดูแลการ
จัดการศึกษาภายในสถานศึกษาของตนเปนไปดวยความ
เรียบรอย บรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารมีหนาที่ที่ตองปฏิบัติงานใกลชิดกับครูผูสอนและ
นักเรียนมากท่ีสุด “งานบริหารมี เปาหมายสําคัญอยูที่
คุณภาพของนักเรียน ซึ่งเปนผลผลิตของการจัดการศึกษา” 
คุณภาพของน ักเรียน และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนขึ้นอยูกับพฤติกรรมและความสามารถในการ
บริหารงานของผูบริหารโรงเรียนเปนสําคัญ  นอกจากน้ี
ความสัมพันธของผูบริหารสถานศึกษากับความสําเร็จ  
สรุปไดวา ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญใน
การปฏิรูปการศึกษาระดับสถานศึกษา ดังที่ไดมีผูศึกษา
คนควา วิจัยและสวนใหญพบวา ผูบริหารที่เอาใจใสตองาน
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วิชาการ  ทุ ม เท ให กั บ งาน พัฒนาการ เรี ยนการสอน  
มีคุณธรรม และมีภาวะผูนําเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอ
ความสําเร็จของสถานศึกษา ทําใหผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ดี อีกทั้งบุคลากรยังไดรับการพัฒนาและมี
ขวัญกําลังใจในการทํางาน 

 ในการบริหารงานทั่วไปหากมุงหวังที ่จะใหเกิด
ประสิทธิภาพ และความสําเร็จตอองคกรผูบริหารในระดับ
ตางๆ ยอมที่จะตองอาศัยหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการ
บริหารมาประยุกตใชเปนแนวทางในการบริหารใหเหมาะสม
กับสถานการณ หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดี เปนหลักการบริหารที่ไดรับการ
ยอมรับวาสามารถแกปญหาและพัฒนาการดําเนินงานได
อยางมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนองคประกอบของหลัก
ธรรมาภิบาลในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
บริหารกิจการบานเมืองระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2542 และพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บ าน เมืองท่ีดี  พ .ศ . 2546 (ราชกิ จจานุ เบกษา , 2546)  
ที่ตองการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหการปฏิบัติงานของสวน
ราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา และ
ผูปกครองนักเรียนไดรับการบริการที่ตอบสนองความ
ตองการประกอบดวยหลักตางๆ ดังนี้  1.หลักนิติธรรม 
2.หลักคุณธรรม 3.หลักความโปรงใส 4.หลักการมีสวนรวม 
5.หลักความรับผิดชอบ  6.หลักความคุมคาการบริหาร
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล หรือ
สภาพสภาวะเศรษฐกิจตลาดโลก ลวนสงผลกระทบตอการ
บริหารการพัฒนาทองถิ่น การตั้งคําถามวาผูนําทองถิ่นจะ
สามารถนําพาองคการบริหารสวนตําบลสูเปาหมายตาม
เจตนารมณที่ทุกฝายคาดหวังไดหรือไม ผูนําทองถิ่นจึงตอง
ยึดหลักการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล  
โดยปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ควบคูไปกับการใชหลัก
ธรรมาภิบาลสูความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองคการบริหารสวนตําบล
ใหมีความเขมแข็งตอไป 

ถนัดเดชทรัพย (2550:บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวน
ตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ยมจังหวัดสุโขทัยตามหลัก
ผลการวิจัยพบวา ปญหาของความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
องคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกอําเภอทุงเสลี่ ยม 
จังหวัดสุโขทัยตามหลักธรรมาภิบาลเรียงลําดับจากมากไป
หานอย 3 ลําดับคือองคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึกยัง
ดู แ ล ผู ป ก ค รอ งนั ก เรี ย น ไม ทั่ ว ถึ ง  100% รอ งล งม า 
คือผูปกครองนักเรียนสวนใหญขาดความรูเรื่องหลักธรรมาภิ
บาลอยางลึกซึ้งและกฎระเบียบขอบังคับยังไมเปดกวางให
ผูบริหารทําใหการบริหารงานไดไมเต็มที่  

             จากความเปนมาและปญหาดังกลาว ประกอบกับ
ผูวิจัยเปนครูผูดูแลเด็กซึ่งเปนผูใกลชิดกับประเด็นปญหาดังที่
ไดกลาวอางขางตน จึงมีความตองการที่จะศึกษาเรื่อง 
“ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตาม
หลั กธรรมาภิ บ าลของศูนยพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โรงเรี ยน 
วัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก” เพ่ือจะได
เปนขอมูลสารสนเทศ อันจะนําไปสูการวางแผนพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษาในระดับตางๆ ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอ
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ขอบเขตของการวิจัย 

1.ขอบเขตดานพ้ืนที่ 
 การศึกษาค ร้ังน้ี  ผู วิจั ยทํ าการศึ กษาเฉพาะ 
เขตพื้นท่ี ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอ
วังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
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2. ขอบเขตดานประชากร/กลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือผูปกครอง

นักเรียนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุ โลกท้ังหมด  14 หมูที่บ าน  
ประกอบดวยหมูที่บานหมูที่ 1 บานทาหมื่นราม, หมูที่ 2
บานเนินสะอาด,หมูที่ 3 บานหนองเตาอิฐ, หมูที่ 4 บานดง
ตาล,หมูที่ 5 บานหนองชุมแสง, หมูที่ 6บานเนินมะเกลือ, 
หมูที่ 7 บานดงนอย, หมูที่ 8 บานทุงนอย,หมูที่ 9บานทุง
หนองแดง, หมูที่ 10 บานไทรงาม, หมูที่ 11บานปาคาย, หมู
ที่ 12 บานหนองหญาคมบาง, หมูที่ 13 บานหนองปลาไหล, 
หมูที่  14 บานโปงแค มีจํานวนทั้งสิ้น  390 คนโดยเปน
ประชากรชายทั้งสิ้น 121 คนและเปนประชากรหญิงทั้งสิ้น 
269 คน 
 ขนาดของกลุมตัวอยางไดมาจากการเปดตาราง
ของเค รจ ซ่ี  และมอร แกน  (Krejcie& Morgan, 1970,  

p. 608) ได ขนาดของกลุ มตั วอย าง จํ านวน  196 คน 
หลังจากน้ันจึงใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) โดยใชวิธีการจับสลากจนกระทั่งไดกลุมตัวอยาง
ครบ จํานวน 196 คน 

3. ขอบเขตดานเนื้อหา 
การ วิจั ยค รั้ ง น้ี มุ ง ศึ กษ า  ความคิ ด เห็ นขอ ง

ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก ตามหลัก ธรรมาภิบาล ประกอบดวย 

6 หลัก ดังนี้ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความ
คุมคา 
 4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
 ผูวิจัยไดศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
ตั้ งแต เดือนตุลาคม  2556 ถึงเดือน  กุมภาพันธ 2557  
รวมเวลา  5  เดือน 

 

 

5.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การศึกษาความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอ

การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก  
ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรที่ศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใช ใน ก า ร วิ จั ย ค รั้ งนี้ ผู วิ จั ย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัยและมีวิธีการสราง
แบบสอบถามซ่ึงไดรวบรวมขอมูลจากการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของมาเปนกรอบแนวคิด
ในการสรางแบบสอบถามโดยใหครอบคลุมวัตถุประสงคและ
กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยผูวิจัยแบงแบบสอบถาม
ออกเปน 3 สวนดังนี ้

สวนที่ 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) เกี่ยวกับเพศอายุ
รายไดการศึกษาและอาชีพ 

สวนที่  2 ความ คิดเห็นของปกครองตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

สถานภาพ 

- เพศ   
-อายุ 
- รายได  
- การศึกษา  
- อาชีพ 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียน
ตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน
วั ด ท าห มื่ น ราม  อํ า เภ อ วั งท อ ง  
จังหวัดพิษณุโลก 

1 หลักคุณธรรม 
2 หลักความโปรงใส 
3 หลักความมีสวนรวม 
4 หลักความรับผดิชอบ 
5 หลักความคุมคา 
6 หลักนิติธรรม 
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แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) 5 ระดับคือ 

ระดับ 5 หมายถึง   การบรหิารงานโดยยดืหลัก
ธรรมาภิบาลอยูในระดับมากที่สดุ 

ระดับ 4 หมายถึง   การบรหิารงานโดยยดืหลัก
ธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก 

ระดับ 3 หมายถึง   การบรหิารงานโดยยดืหลัก
ธรรมาภิบาลอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง  การบริหารงานโดยยดืหลักธรร
มาภิบาลอยูในระดับนอย 

ระดับ 1 หมายถึง การบริหารงานโดยยืดหลักธรร
มาภิบาลอยูในระดับนอยท่ีสดุ 

 ส วนที่  3 เป นคํ าถามปลาย เป ด เกี่ ย ว กั บ
ขอเสนอแนะความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 

 
การวิเคราะหขอมูล 
ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบ

แบบสอบถามโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผล
จากจํานวนกลุมตัวอยางท่ีเก็บไดจากความคิดเห็นของ
ผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 
อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งไดผลลัพธจากการ
ประมวลเปนคาสถิติความถี่และจํานวนรอยละพรอมกับ
คําอธิบายความหมายของคาสถิติ ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ ตําแหนงหนาที่ และวุฒิการศึกษา 
ใชการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage 

ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการภาวะ
ผูนําของผูบริหารสถานศึกษา ใชการวิเคราะหขอมูล ดวย
คาเฉลี่ยระหวางอายุ  และระดับการศึกษา ของบุคคล สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทําการวิเคราะหความแปรปรวน
ของระดับความคิดเห็นการมีภาวะผูนํ าของผูบริหาร
สถานศึกษา  โดยใชสถิติ ทดสอบ เอฟ  ด วย  one-way 
analysis of variance (ANOVA)     

  

สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ งศู น ย พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก โร ง เรี ย น วั ด ท าห ม่ื น ร าม  
อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลกในภาพรวม 6 หลัก

รายการ 

ความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
1. หลักนิติธรรม 3.91 0.81 มาก 

2. หลักคุณธรรม 3.97 0.83 มาก 

3. หลักความโปรงใส 4.15 0.81 มาก 

4. หลักความมีสวนรวม 3.85 0.85 มาก 

5. หลักความรับผิดชอบ 3.98 0.81 มาก 

6. หลักความคุมคา 3.56 0.89 มาก 
รวม 3.56 0.89 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหพบวา ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามท้ัง 6 หลัก โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  ( x = 3.56,S.D.= 0.89) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายดานโดยเรียงตามลําดับ  จากคามากที่สุดจนถึงนอยที่สุด ไดแก หลักความโปรงใส อยู ในระดับมาก  
( x = 4.15,S.D.= 0.81) รองลงมา หลักความรับผิดชอบ อยูในระดับมาก ( x = 3.98,S.D.= 0.81),หลักคุณธรรมอยูในระดับมาก 
( x = 3.97,S.D.=0.83),หลักนิติธรรม อยูในระดับมาก ( x = 3.91,S.D.= 0.81),หลักความมีสวนรวมอยูในระดับมาก ( x = 
3.85,S.D.=0.85)และหลักความคุมคาอยูในระดับมาก ( x =3.56,S.D.=0.89) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก วาดวยหลักนิติธรรม 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
                             หลักนิติธรรม 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมีการตรา 
    กฎหมายกฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย 

4.26 0.78 มาก 

2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามบริหารงาน 

   โดยยึดหลักความเปนธรรม และเปนที่ยอมรับของผูปกครอง 
   นักเรียนนักเรียน 

4.08 0.76 มาก 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามจัดทําระเบียบ 

    ขอบังคับเปนแนวทางใหปฏิบัติสืบทอดกันตอไป 

3.74 0.76 มาก 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมีการปกครอง 
    ภายใตกฎหมายมิใชตามอําเภอใจ หรืออํานาจของสวนบุคคล 

3.55 0.89 มาก 

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามบริหารงานโดย 
    ยึดหลักกฎหมายและกฎขอบังคับขององคการอยางเครงครัด 

3.91 0.87 มาก 

รวม 3.91 0.81 มาก 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพบวา ดานหลักนิติธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.91,S.D.=0.81) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ  จากคามากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแกการตรากฎหมาย กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย  
อยูในระดับมาก ( x = 4.26,S.D.=0.78) รองลงมาการบริหารงานโดยยึดหลักความเปนธรรมและเปนที่ยอมรับของผูปกครอง
นักเรียนนักเรียนอยูในระดับมาก ( x = 4.08,S.D.=0.76), การบริหารงานโดยยึดหลักกฎหมายและกฎขอบังคับขององคการอยาง
เครงครัดอยูในระดับมาก ( x = 3.91,S.D.=0.87),จัดทําระเบียบ ขอบังคับเปนแนวทางใหปฏิบัติสืบทอดกันตอไปอยูในระดับมาก 
( x =3.74,S.D.=0.76)และมีการปกครองภายใตกฎหมายมิใชตามอํา เภอใจ หรืออํานาจของสวนบุคคลอยูในระดับมาก 
( x =3.55,S.D.=0.89) ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

272



ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกวาดวยหลักคุณธรรม 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
                         หลักคุณธรรม 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามยึดม่ัน 

   ในความถูกตองดีงาม 

3.99 0.87 มาก 

2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามรณรงค 
   ใหเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอยางเครงครัด 

4.09 0.85 มาก 

3. เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่น 

    รามปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกผูปกครองนักเรียน 

    นักเรียนตามหลักคุณธรรม 

4.17 0.78 มาก 

4. สงเสริมสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนพัฒนา 
    ตนเองไปพรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสตัยจริงใจ  
    อดทน มีระเบียบวินัย 

3.77 0.92 มาก 

5. ผูนําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 
    ตั้งอยูในหลักคุณธรรมอยางสม่ําเสมอ 

3.84 0.74 มาก 

รวม 3.97 0.83 มาก 
   

จากตารางที่3 ผลการวิเคราะหพบวา ดานหลักคุณธรรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x =3.97, S.D.= 0.83) และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ จากคามากท่ีสุดจนถึงนอยที่สุด ไดแกเจาหนาท่ีปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกผูปกครองนักเรียน
นักเรียนตามหลักคุณธรรมอยูในระดับมาก ( x =4.17, S.D.= 0.78) รองลงมาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามรณรงคให
เจาหนาที่ของรัฐยึดหลักคุณธรรมอยางเครงครัดอยูในระดับมาก ( x =4.09, S.D.= 0.85),ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม
ยึดมั่นในความถูกตองดีงามอยูในระดับมาก ( x =3.99, S.D.= 0.87),ผูนําของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามตั้งอยูในหลัก
คุณธรรมอยางสมํ่าเสมออยูในระดับมาก ( x =3.84, S.D.=0.74) และสงเสริมสนับสนุนใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนพัฒนาตนเองไป
พรอมกันเพื่อใหคนไทยมีความซื่อสัตย จริงใจ อดทน มีระเบียบวินัยอยูในระดับมาก ( x =3.77, S.D.=0.92) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วาดวยหลักความโปรงใส 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
                          หลักความโปรงใส 

1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามบริหาร 
   จัดการดวยความโปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
   ตอผูปกครองนักเรียนนักเรียนอยางจริงใจ 

4.32 0.76 มาก 

2.ผูปกครองนักเรียนนักเรียนเขาถึงขอมูลขาวสาร 
   ไดสะดวก ซึ่งองคการบริหารสวนตําบลบานกลาง 
   ใหความเปนกันเอง 

4.26 0.75 มาก 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมีการ 
    ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมีความโปรงใส 

3.91 0.91 มาก 

4. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไป 

    ตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย 

4.29 0.72 มาก 

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมืน่รามจัดใหมกีระบวน 
    การใหผูปกครองนักเรียนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนได 

3.96 0.89 มาก 

รวม 4.15 0.81 มาก 
จากตารางที่4  ผลการวิเคราะหพบวา ดานความโปรงใส โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x = 4.15, S.D.= 0.81)และเม่ือพิจารณา

เปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ  จากคามากท่ีสุดจนถึงนอยที่สุด ไดแกศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามบริหารจัดการดวยความ
โปรงใสมีการเปดเผยขอมูลขาวสารตอผูปกครองนักเรียนนักเรียนอยางจริงใจอยูในระดับมาก (x = 4.32, S.D.= 0.76) รองลงมามีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย (x = 4.29, S.D.= 0.72), ผูปกครองนักเรียนนักเรียนสามารถเขาถึง
ขอมูลขาวสารไดสะดวก อยูในระดับมาก (x = 4.26, S.D.= 0.75), ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหม่ืนรามจัดใหมีกระบวนการให
ผูปกครองนักเรียนนักเรียนตรวจสอบความถูกตองชัดเจนไดอยูในระดับมาก (x =3.96, S.D.=0.89) และศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทา
หมื่นรามมีการปรับปรุงกลไกการทํางานขององคการใหมีความโปรงใสอยูในระดับมาก (x =3.96, S.D.=0.89) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก วาดวยหลักความมีสวนรวม 

รายการ 
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
                        หลักความมีสวนรวม 

1.เปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนมีสวนรวม 

    รับรูความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอ 

    การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนา 
    เด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 

4.04 0.72 มาก 

2. ผูปกครองนักเรียนนักเรียนมีโอกาสเสนอความเห็นใน 

    การตัดสินปญหาสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 

    วัดทาหมื่นราม 

3.88 0.77 มาก 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามเปดเวทีประชา 
    พิจารณ เพื่อใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนเสนอแนะความ 

    คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงาน 

    ตามหลักธรรมาภิบาลขององคการ 

4.04 0.79 มาก 

4. จัดใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนมีสวนรวมในแนวทาง 
     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.79 0.98 มาก 

5. เปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนรวมทํากิจกรรม 
    ตาง ๆ เพื่อสรางรายไดแก หมูบาน เชน สินคาพื้นบาน  

3.48 1.01 ปาน
กลาง 

รวม 3.85 0.85 มาก 
จากตารางท่ี5 ผลการวิเคราะหพบวา ดานหลักความมีสวนรวม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.85,S.D.= 0.85) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ จากคามากท่ีสุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแกการเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนนักเรียน
มีสวนรวมรับรูความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ( x =4.04,S.D.= 0.72) 
รองลงมาการเปดเวทีประชาพิจารณเพื่อใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนเสนอแนะความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ( x =4.04,S.D.= 0.79),ผูปกครองนักเรียนนักเรียนมีโอกาสในการเสนอความเห็นการตัดสิน
ปญหาสําคัญของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม ( x = 3.88,S.D.= 0.77),จัดใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนมีสวนรวม
ในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( x =3.79,S.D.=0.98) และเปดโอกาสใหผูปกครองนักเรียนนักเรียนรวมทํากิจกรรมตาง ๆ 
เพื่อสรางรายไดแก หมูบาน เชน สินคาพื้นบา ผลิตภัณฑชุมชน ( x =3.48,S.D.=1.01) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 6 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรร
มาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก วาดวยหลักความรับผดิชอบ 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 

                  หลักความรับผิดชอบ 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามตระหนัก 

    ในสิทธิหนาท่ีความสํานึกในความรับผิดชอบตอ 

    ผูปกครองนักเรียนนักเรียนเปนใหญ 

3.84 0.94 มาก 

2. ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 

    พบปะผูปกครองนักเรียนนักเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

4.18 0.72 มาก 

3. ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 

    ใสใจปญหาสาธารณะของเขตพื้นท่ีของตน และ 
    สามารถแกปญหาไดทุกครั้ง 

3.73 0.87 มาก 

4. ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 

    ใหความเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตางของ 
    ผูปกครองนักเรียนนักเรียนตามระบบประชาธิปไตย 

4.06 0.76 มาก 

5. ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 
    มีความกลาที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน  
    หากผลนั้นมีความผิดพลาด หรือเสียหาย 

4.09 0.75 มาก 

รวม 3.98 0.81 มาก 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหพบวา ดานหลักความรับผิดชอบ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.98,S.D.= 0.81)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ  จากคามากที่สุดจนถึงนอยท่ีสุด ไดแกผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่น
รามพบปะผูปกครองนักเรียนนักเรียนในพื้นที่ อยูในระดับมาก ( x = 4.18,S.D.= 0.72) รองลงมาผูนํามีความกลาที่จะยอมรับผล
จากการกระทําของตน หากผลน้ันมีความผิดพลาด หรือเสียหาย ( x = 4.09,S.D.= 0.75), ผูนําใหความเคารพในความคิดเห็นที่
แตกตางของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตามระบบประชาธิปไตย ( x = 4.06,S.D.= 0.76) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่น
รามตระหนักในสิทธิหนาที่ความสํานึกในความรับผิดชอบตอผูปกครองนักเรียนนักเรียนเปนใหญ  ( x = 3.84,S.D.= 0.94) และ
ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามใสใจปญหาสาธารณะของเขตพื้นที่ของตน และสามารถแกปญหาไดทุกครั้ง 
( x =3.73,S.D.=0.87) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วาดวยหลักความคุมคา 

รายการ 

ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ระดับ 

x  S.D. 
                        หลักความคุมคา 
1. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามบริหาร 
    จัดการโดยใชทรัพยากรที่มีอยางจํากัด เพ่ือใหเกิด 

    ประโยชนสูงสุดแกสวนรวม 

4.04 0.77 มาก 

2. จัดใหมีการประชาสัมพันธใหผูปกครองนักเรียน 

     ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการปลูกผักสวนครวั 
     รั้วกินได ในหมูบานของตน 

3.26 0.93 ปาน
กลาง 

3. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมีการ 
    สรางสรรคสินคาบริการในเขตพื้นท่ีที่คุณภาพ และ 

    สามารถแขงขันไดในเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ 

3.23 1.04 ปาน
กลาง 

4. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมีความ 

    คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนนักเรียนตอการบริหาร 
   งานตามหลักธรรมาภิบาลองคการ โดยมีการจัด 

   ระบบการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลาโดย 

   คํานึงถึงความประหยัดตอองคการ 

4.16 0.73 มาก 

5. ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามจัดใหมี 
    การอบรมผูปกครองนักเรียนนักเรียน เพื่อใหมีจิต 
    สํานึกถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในหมูบาน 
    ใหสมบูรณยั่งยืน 

3.09 0.98 ปาน
กลาง 

รวม 3.56 0.89 มาก 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหพบวาดานหลักความคุมคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.56,S.D.= 0.89)และ

เมื่อพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงตามลําดับ  ไดแกการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการจัดระบบการเปด -ปด
เครื่องปรับอากาศเปนเวลา โดยคํานึงถึงความประหยัดตอองคการ อยูในระดับมาก ( x = 4.16,S.D.= 0.73)รองลงมา บริหาร
จัดการโดยใชทรัพยากรท่ีมีอยางจํากัด เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม  ( x =4.04,S.D.= 0.77),มีการประชาสัมพันธให
ผูปกครองนักเรียนนักเรียนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการปลูกผักสวนครัวรั้วกินไดในหมูบานของตน  ( x = 3.26,S.D.= 
0.93),มีการสรางสรรคสินคาบริการในเขตพื้นที่ที่คุณภาพ  และสามารถแขงขันได ในเวทีระดับจังหวัด ระดับประเทศ   
( x =3.23,S.D.=1.04)และจัดใหมีการอบรมผูปกครองนักเรียนนักเรียน เพื่อใหมีจิตสํานึกถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใน
หมูบานใหสมบูรณยั่งยืน( x =3.09,S.D.=0.98) ตามลําดับ 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากสรุปผลการวิเคราะหขางตนสามารถอภิปราย

ผลไดดังน้ี 

หลักนิติ ธรรมโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  
( x = 3.91,S.D.=0.81)โดยท่ีประเด็นการตรากฎหมาย  
กฎขอบั งคับต างๆ  ใหทันส มัย  อยู ในระดับมากที่ สุ ด 
( x = 4.26,S.D.=0.78)ทั้งนี้เปนเพราะวา ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ ก โรงเรียน วัดท าห ม่ืนราม  มีการตราขอกฎหมาย  
กฎขอบังคับตางๆใหทันสมัย และมีการบริหารงานอยาง
โปรงใส สามารถตรวจสอบได  สอดคลองกับ ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการสราง ระบบบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 ไดมีหลักพื้นฐานของการ
บริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี เกี่ยวกับหลักนิติธรรม
ไววา เปนการตรากฎหมาย  กฎขอบังคับตางๆ ใหทันสมัย
และเปนธรรม เปนที่ยอมรับของสังคมและสังคมยินยอม
พรอมใจปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ขอบังคับเหลานี้โดยถือวา
เปนการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชตามอําเภอใจหรือ
อํานาจของตัวบุคคล  ซึ่งท้ังน้ีโดยท่ีสวนราชการทุกสวนตอง
ยึ ด ห ลั กก ารปฏิ บั ติ งานต ามข อ กฎหมาย  ระ เบี ยบ  
อยางเครงครัดซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของถนัด  เดชทรัพย 
(2550: บทคัดยอ) ศึกษาวิจัยเรื่อ การศึกษาความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บ าล ข อ งอ งค ก า รบ ริ ห า รส ว น ตํ า บ ล ไท ย ชน ะ ศึ ก  
อําเภอทุงเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ตามหลัก ผลการวิจัยพบวา
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการบริหารสวนตําบลไทยชนะศึก 
อําเภอทุงเสลี่ยม  จังหวัดสุโขทัย  ตามหลักธรรมาภิบาลอยู
ในระดับมาก ทั้ง 6 หลัก โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยดังน้ี คือ 
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความ
รับผิดชอบ หลักความมีสวนรวมและหลักความคุมคา 

หลักคุณ ธรรมโดยภาพรวมอยู ในระดับมาก  
( x =3.97, S.D.= 0.83) โดยท่ีประเด็น เจาหนาที่ของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม ปฏิบัติหนาที่เปน
ตัวอยางแกผูปกครองนักเรียนแกผูปกครองนักเรียนตามหลัก

คุณธรรม อยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.17, S.D.= 0.78) 
ทั้งนี้เปนเพราะวา เจาหนาที่ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียน 
วัดทาหมื่นราม ไมวาจะเปนเจาหนาที่  ผูบริหารทองถิ่นตาง
ปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกผูปกครองนักเรียนตามหลัก
คุณธรรม บุคลากรมีความซื่อสัตย มีระเบียบวินัย และยึดมั่น
ในความถูกตองดีงามสอดคลองกับผลการวิจัยของสุภัตรา
วิมลสมบัติ (2548 : บทคัดยอ) ไดศึกษาธรรมาภิบาลกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น:ศึกษากรณีองคการบริหารสวน
ตําบลเกยไชยอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรคพบวาองคการ
บริหารสวนตําบลเกยไชยอําเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรคได
มีการบริหารงานโดยการนําหลักธรรมาภิบาลมาเปนหลักใน
การดําเนินงานขององคกรซึ่งทําใหองคการบริหารสวน -
ตําบลเกยไชยสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสบความสําเร็จทําใหทองถิ่นมีการพัฒนาเพ่ิมมากขึ้น
และไดรับรางวัลองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดี 

ตามหลักธรรมาภิบาล 

หลักความโปรงใสโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x = 4.15,S.D.= 0.81) โดยที่ประเด็นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหม่ืนรามบริหารจัดการดวยความโปรงใส  
มีการเปดเผยขอมูลขาวสารตอผูปกครองนักเรียนอยาง
จริงใจอยูในระดับมากท่ีสุด( x =4.32,S.D.= 0.76) ทั้งนี้เปน
เพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม  
มีชองทางการเปดเผยขอมูลขาวสารหลายชองทาง เชน  
เว็ปไซดของหนวยงาน  การปดประกาศ  การประชาสัมพันธ
ผานทางผูนําหมูบาน  และจากตรวจสอบโดยหนวยงานของ
รัฐ แตอาจพบวา ชองทางประชาสัมพันธทางเว็ปไซด
หนวยงานผูปกครองนักเรียนอาจเขามาศึกษาในระบบนอย 
เนื่องจากขอจํากัดดานอุปกรณทางเทคโนโลยี หรือดาน
ความรูในดานการศึกษา โดยสวนใหญจะมุงเนนท่ีการ
ประกอบอาชีพของตนเปนหลัก สอดคลองกับผลการวิจัย 
นายสิทธิหลีกภัย (2555: ออนไลน) ไดศึกษาการบริหาร
องคกรโดยหลักธรรมาภิบาล (ภาคปฏิบัติ) พบวาความ
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โปรงใสของอบจ. ตรังนั้นไดแกการที่อบจ.ตรังนั้นสามารถถูก
ตรวจสอบไดจากหลายๆกลไกเชนการตรวจสอบภายในการ
ตรวจสอบ โดยสํ านั ก งานตรวจ เงินแผ น ดิ น  (สต ง .)  
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการปราบปรามทุจริตคอรัปช่ัน
แหงชาติ (ปปช.) การตรวจสอบโดยกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถิ่น  (สถ .) แตการตรวจสอบที่ ดีที่ สุดมาจาก
ผูปกครองนักเรียน“ที่มีความรู”โดยการไมเลือกพวกที่หวัง
จะคดโกงเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หลักความมีสวนรวมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x = 3.85, S.D.= 0.85)โดยท่ีประเด็น การเปดโอกาสให
ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมรับรูความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กอยูในระดับมาก( x = 4.04,S.D.= 0.72) 
ทั้งนี้เปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม 
เปดโอกาสเพื่อใหผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมเสนอแนะ
ความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลขององคการ การมีสวนรวมกิจกรรม/
โครงการ ตางๆ และการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นโดย
ภาคผูปกครองนักเรียนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  
การเสนอแผนงานโครงการพัฒนาที่มาจากการเสนอปญหา
และความตองการท่ีจะพัฒนาทองถิ่นจากภาคผูปกครอง
นักเรียนเปนหลัก  จากการดําเนินโครงการกิจกรรมตางๆ 
ขององคการบริหารสวนตําบลบานกลางไดรับความรวมมือ
การมีสวนรวมจากภาคผูปกครองนักเรียนในระดับหนึ่ง
สอดคลองกับการวิจัยของขยันวิพรหมชัย(2555 : ออน-ไลน) 
เรื่องหลักความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล : 
ศึกษากรณีเทศบาลตําบลอุโมงคอําเภอเมืองจังหวัดลําพูน
พบวามีหลักความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล
การดําเนินการเพื่อประโยชนสุขของผูปกครองนักเรียนเปน
หลักในการบริหารจนไดรับรางวัลชนะเลิศระดับภาค 

หลักความรับผิดชอบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x = 3.98,S.D.= 0.81) โดยที่ประเด็น ผูนําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม พบปะผูปกครองนักเรียนในเขต
พื้ นที่  อยู ในระดับมากที่ สุด ( x = 4.18 ,S.D.=  0 .72)  
ทั้งนี้เปนเพราะวา  ผูนําศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทา
หมื่นราม ตองการท่ีจะรับฟงปญหา ขอเสนอแนะการพัฒนา

ทองถิ่นจากผูปกครองนักเรียนโดยตรง และเปนการ
ตรวจสอบสภาพความเปนอยูของผูปกครองนักเรียนในพื้นที่ 
สอดคลองกับผลการวิจัยของเบญจวรรณวันดีศรี (2549 : 
บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความเปนธรรมาภิบาลของ
นายกองค การบริห ารส วนตํ าบลใน จังหวัด รอย เอ็ ด 
พบวานายกองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดรอยเอ็ดมี
ธรรมาภิบาลในภาพรวมอยูในระดับสูงเมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาดานความมีประสิทธิภาพดานความรับผิดชอบ
ดานคุณธรรมดานนิติธรรมมีธรรมาภิบาลระดับสูง 

หลักความคุมคา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
( x = 3.56, S.D.= 0.89) โดยที่ประเด็นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนวัดทาหมื่นราม มีความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลองคการ 
โดยมีการจัดระบบการเปด-ปด เครื่องปรับอากาศเปนเวลา 
โดยคํานึงถึงความประหยัดตอองคกร อยูในระดับมากที่สุด 
( x =4.16,S.D.= 0.73) ทั้งนี้เปนเพราะวาศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กสรางจิตสํานึกในการใชทรัพยากรใหประหยัดและคุมคา  
ทั้งยังมีการจัดทําแนวทางในการประหยัดพลังงานของสวน
ราชการ อาทิเชน การประหยัดพลังงานน้ํามันเช้ือเพลิง  
โดยการติดตอสวนราชการในจังหวัดจะรวบรวมเอกสารของ
แตละสวนราชการในหนวยงาน เพื่อนําสงจังหวัดในคราว
เดี ย ว กั น  ก าร ใช พ ลั ง ไฟ ฟ า  กํ าห น ด เวล าป ด -เป ด 
เครื่องปรับอากาศ  ปดเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดใชงาน ซึ่งลวน
เปนการใชพลังงานและงบประมาณใหคุมคาท่ีสุด สอดคลอง
กับบทความของ เสกสรร กาศโอสถ (2556 : ออนไลน)  
เรื่อง การนําหลักธรรมาภิบาลประยุกตใชในการแกปญหา
คอรรัปช่ัน ซึ่งกลาวถึง หลักความคุมคา เปนความคิดเห็น
ของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลและใชทรัพยากรที่มีจํากัด เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
สวนรวม โดยรณรงคใหบุคลากรมีความประหยัดใชวัสดุ
อุปกรณอยางคุมคาและรักษาทรัพยากรธรรมชาติใหสมบูรณ
ยั่งยืน 

ผลการวิเคราะหพบวา ความคิดเห็นของผูปกครอง
นักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย

279



พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทองจังหวัด
พิ ษณุ โล กทั้ ง  6 หลั ก  ในภ าพ รวมอยู ใน ระ ดั บ ม าก  
( x =  3 .56 , S.D.=  0 .89 ) เร ีย งลําด ับคา เฉลี ่ย ด ังนี้ 
ห ล ัก ค ว า ม โ ป ร ง ใ ส ( x =  4 . 1 5 , S.D. =  0 . 8 1 ) 
ห ล ัก ค ว า ม ร ับ ผ ิด ช อ บ ( x =  3 .9 8 , S.D.=  0 .8 1 )  
หลักคุณ ธรรม ( x =  3.97, S.D.=  0 .83)   หลักน ิติ
ธรรม ( x = 3.91, S.D.= 0.81) หลักความมีสวนรวม
( x = 3.85 S.D.= 0.85) และหลักความคุมคา ( x = 
3.56,S.D.= 0.89) โดยที่ประเด็น  ความคิด เห็นของ
ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาลในหลักความโปรงใสอยูในระดับมากที ่สุด  ทั้งนี้
เปนเพราะวา ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นรามมี
หลักความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเพื่อใหเกิดประโยชนสุขและความ
พึงพอใจแกผูปกครองนักเรียนในทองถิ่นโดยเฉพาะในหลัก
ความโปรงใส  ซึ่งมีการเปดเผยขอมูลขาวสารตอผูปกครอง
นักเรียนอยางจริงใจ สามารถตรวจสอบไดหลายชองทาง  
ทั้ งจ ากภ าคผู ป กครอ งนั ก เรียน  และหน วย งาน รั ฐ  
ซึ่งสอดคลองกับ ผลการวิจัย นายสิทธิหลีกภัย (2555: 
ออนไลน) ไดศึกษาการบริหารองคกรโดยหลักธรรมาภิบาล 
(ภาคปฏิบัติ) พบวาความโปรงใสของอบจ. ตรังนั้นไดแกการ
ที่ อบจ.ตรังนั้นสามารถถูกตรวจสอบไดจากหลายๆกลไกเชน
การตรวจสอบภายใน  การตรวจสอบโดยสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน (สตง.) การตรวจสอบโดยคณะกรรมการปราบปราม
ทุจริตคอรัปช่ันแหงชาติ (ปปช.) การตรวจสอบโดยกรม
สงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น (สถ.) แตการตรวจสอบที่ดี
ที่สุดมาจากผูปกครองนักเรียน“ที่มีความรู”โดยการไมเลือก
พวกท่ีหวังจะคดโกงเขามาดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนําไปใช 
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของผูปกครอง

นักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม อําเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ตามหลักธรรมาภิบาลพบวาความคิดเห็นของ

ผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ขอ งศู น ย พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก โร ง เรี ย น วั ด ท าห ม่ื น ร าม  
หลายประเด็นที่ผูวิจัยเห็นวาตองไดรับการพัฒนาเพื่อ
กอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้นกวาที่เปนอยู
ในปจจุบันดังน้ี 

1. ผูบริหารทองถิ่น เจาหนาที่ผูปฏิบัติในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กจําตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับหลัก 
ธรรมาภิบาลเปนอยางดีเสียกอน จึงสามารถถายทอดใหกับ
ผูปกครองนักเรียนใหเขาใจและเขามามีสวนรวมความคิด
เห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลัก 
ธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาลศูนยพัฒนาเด็กเล็กได 

2. สงเสริมใหผูปกครองนักเรียนในเขตพื้นที่ 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดทาหมื่นราม ไดเรียนรูถึงหลัก
ธรรมาภิบาลอยางลึกซึ้งเพื่อสรางความรูและความเขาใจ 
เพราะจากการท่ีผูปกครองนักเรียนไดเขาใจในหลักธรรมาภิ
บาล จะชวยในการลดปญหาการทุจริตการฉอราษฎร 
บังหลวง และผูปกครองนักเรียนสามารถเขามารวมทํางาน
กับองคการบริหารสวนตําบลได 

3. การศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ไดรับรางวัลตาม
หลักธรรมาภิบาล มาเปนแบบอยางในการบริหารงานจะชวย
ใหไดเรียนรูแนวทางการบริหารงานเพ่ิมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะในคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางในความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่เนนผูนําศูนยพัฒนา
เด็กเล็กเปนสําคัญไดอยางเหมาะสมตอไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยท่ีมีผลตอความ
คิดเห็นของผูปกครองนักเรียนตอการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลตามหลักธรรมาภิบาลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่
ทําใหไมประสบผลสําเร็จ  

บรรณานุกรม 
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บทคัดยอ  
การพัฒนาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไมผลเขตรอนประเภททุเรียน กรณีศึกษา พื้นที่

อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ มีวัตถุประสงคเพื่อนําระบบสารสนเทศไปใชในการวิเคราะหและบริหารจัดการ สําหรับผูที่เกี่ยวของ
ในการปลูกทุเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในสวนของวิธีการพัฒนาระบบมีการพัฒนาระบบตามวงจรชีวิตของการพัฒนา
ซอฟตแวร (Software Development Life Cycle : SDLC) โดยใชภาษา PHP, HTML และJavaScript ในสวนการจัดเก็บ
ฐานขอมูลใชฐานขอมูล MySql ซึ่งมีสวนชวยในการจัดการขอมูลดานตางๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการใชงาน เชน การเก็บ
ขอมูลองคความรูเกี่ยวกับทุเรียน ขอมูลการปลูกทุเรียน และคาใชจายที่เก่ียวของในการวิเคราะหจุดคุมทนและผลตอบแทนการ
ลงทุน รวมถึงขอมูลพิกัดสถานที่ของสวนทุเรียน จากการทดสอบการใชงานระบบโดยการเลือกแบบเจาะจงเพ่ือสํารวจความพึง
พอใจ โดยการประเมินผลจากกลุมตัวอยางจํานวน 90 คน แบงเปน 3 กลุม ไดแกผูมีความรูทางดานสารสนเทศจํานวน 30 คน 
ผูใชงานท่ีเก่ียวของกับธุรกิจดานการปลูกทุเรียนจํานวน 30 คน และผูใชงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดานรานจําหนายพันธุทุเรียน
จํานวน 30 คน พบวา ความพึงพอใจของผูใชงานระบบ ดานการทํางานของระบบมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.13 ซึ่งอยูในระดับมาก ดาน
ความงายตอการใชงานมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.21 ซึ่งอยูในระดับมาก และดานความปลอดภัยของระบบมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.25 ซึ่งอยูใน
ระดับมาก ผลการวิเคราะหไมพบรายการท่ีอยูในระดับดีมาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด สรุปไดวาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนในการปลูกทุเรียนสามารถชวยจัดการขอมูลของสวนทุเรียน และชวยใหผูใชงานระบบสามารถวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกทุเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
คําสําคัญ: การปลูกทุเรียน, จุดคุมทุน, ผลตอบแทนในการลงทุน, ระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
 

Abstract  
The development of break-even point and the return of investment analysis in growing tropical fruit, 

Durian case study in Lablae district, Uttaradit province. The purpose of the study is to use the information 

system to analyze and manage for more effectively to those involved in durian plantation. As part of the 

development of the system, the software development life cycle (SDLC) has developed using PHP, HTML, and 

JavaScript. In the database storage, MySql database is use to manage the various data. To facilitate the use of 

information such as knowledge about Durian, the costs involved in analyzing of break-even point and the return 

of investment include a location of durian gardens. The test system applications by selecting specific to user 
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satisfaction surveys. The evaluation of a sample of 90 peoples divided into three groups: those with knowledge 

of the information system was 30 users, involved in the business of durian plantation of 30 and users involve 

of durian species store of 30. The user satisfaction of the system. The system performance was at 4.13, which 

was at a high level. It is easy to use, with an average of 4.21, which is at a high level. Moreover, the security of 

the system has an average of 4.25, which is a high level. The analysis not found that at the most, moderate 

and the least. Finally, the break-even analysis system and durian yields can help to manage the data of durian 

gardens. Moreover, allows the system to analyze the cost and return on investment in planting durian 

effectively. 
Keywords: Implantation durian, Break-even point, Return on investment, Analysis of break-even point and return of investment 
 

บทนํา  
ประเทศไทยเปนประเทศที่ เขาสูยุคเศรษฐกิจ

ดิจิทัล โดยนําวิสัยทัศนเชิงนโยบายไทยแลนด 4.0 เขามา
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย การที่เกษตรกรไทยจะกาว
สูเกษตรกรยุค 4.0 จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศ เพราะในปจจุบันเกษตรกรไทยมีความ
ใกลชิดกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมเพ่ิมมากข้ึน  
ดั งจะเ ห็นไดจากการ ท่ีมีผู สํ า เร็จการศึกษาทางดาน
การเกษตร หันมาประกอบอาชีพทางดานเกษตรกรรม โดยมี
วิธีการเปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้ งเดิมในอดีตไปสู
การเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี 

จากนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลในปจจุบัน ผูวิจัยมี
ความสนใจในการศึกษาเก่ียวกับการนําระบบสารสนเทศ  
มาใชในการวิเคราะหขอมูล สําหรับธุรกิจดานการเกษตร ที่มี
ความเกี่ยวของกับไมผลเขตรอนประเภททุเรียน ซึ่งเปนไมผล
ที่มีมูลคาทางเศรษฐกิจสูง แตไมมีการนําเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการดําเนินงานสําหรับการวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุน ซึ่งเปนสวนสําคัญในการดําเนิน
ธุรกิจดานการเกษตร อีกทั้งในการซ้ือขายพันธุไมทุเรียนยัง
เปนการใชประสบการณ ในการประเมินจํานวนซื้อ-ขายพันธุ
ไมของเจาของธุรกิจดานการเกษตร  

โดยปจจุบันประชาชนไดมีการนิยมบริโภคทุเรียน
เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจึงเริ่มหันมาปลูกทุเรียนเพ่ิมมากขึ้น
ตามไปดวย โดยไมคํานึงถึงผลตอบแทนที่คาดวาจะไดรับ 
หรือการขาดทุนจากการลงทุนในการปลูกทุเรียน อีกทั้งไมมี
ความรูที่เพียงพอในการปลูกทุเรียน รวมถึงการต้ังราคาจัด
จําหนายทุเรียน จึงจําเปนท่ีจะตองตั้งราคาท่ีจะคอนขางสูง 

เพราะมีการปลูกที่ยากลําบาก และการเก็บผลผลิตที่ลําบาก 
รวมถึงปญหาจากตนทุน ซึ่งกวาจะไดผลผลิตจะตองใช
ระยะเวลาและความชํานาญในการเก็บผลผลิตซึ่งอาจจะทํา
ใหราคาสูงถาผลผลิตมีจํานวนนอยกวาความตองการของ
ผูบริโภค 

ดังนั้นผูวิจัยจึงเลือกศึกษาการวิเคราะหจุดคุมทุน
และผลตอบแทนการลงทุนในปลูกตนทุเรียน  โดยนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาชวยในการดําเนินงานและ
วิเคราะหขอมูล เนื่องจากทุเรียนจัดเปนราชาแหงผลไม ที่มี
คนนิยมบริโภคกันเปนจํานวนมาก ทุเรียนมีการปลูกในหลาย
พื้นที่ โดยจะเห็นวาอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถเปนเมือง
แหงทุเรียนภาคเหนือท่ีมีผลผลิตที่ลาชากวาพื้นท่ีอื่น และยัง
มีรายละเอียดการปลูกมากกวาผลไมชนิดอื่น ในปจจุบัน
ธุรกิจการเกษตรที่มีการปลูกตนทุเรียนบางพ้ืนท่ีไมมีระบบ
เขามาชวยในการวิเคราะห จึงไมสามารถทราบถึงตนทุนที่
แทจริงในการปลูก และระยะเวลาคืนทุน รวมถึงจํานวนที่
ควรซ้ือตนกลาทุเรียนอยางเหมาะสม ดังนั้นสาเหตุของ
ปญหาที่เกิดขึ้นในการปลูกตนทุเรียนจึงสงผลกระทบตอการ
ดําเนินธุรกิจดานการเกษตรเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยมีความ
คาดหวังวาระบบจะสามารถนําไปใช เพื่อชวยในการ
วิเคราะห แกไขปญหาดังกลาวไดอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพแกผูใชงานเพื่อความสะดวก งายตอการใชงาน 
และสามารถนําไปวิเคราะหเชิงธุรกิจไดเปนอยางดี 
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วัตถุประสงค 
 1.  เพื่อพัฒนาระบบวิ เคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไมผลเขตรอนประเภท
ทุเรียน กรณีศึกษาพ้ืนที่ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ  

2.  เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู ใชระบบ
วิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม
ผลเขตรอนประเภททุเรียน 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
1. ภาวิดา จินดารัตน ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับ

ตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกทุเรียนสําหรับ
เกษตรกรผูที่สนใจหรือตองการท่ีจะลงทุน เกษตรกรควร
ทราบถึงตนทุนที่ตองจายในการปลูกทุเรียน และควรมีการ
คํานวณตนทุนที่ตองจายในการปลูกทุเรียน โดยนําผลการ
คํานวณดังกลาวมาวิเคราะหผลตอบแทนที่จะไดรับใน
อนาคต ตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกทุเรียน
ประกอบดวยแนวคิด ดังตอไปนี ้

1.1 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน ตนทุนหมายถึงมูลคา
ของทรัพยากรท่ีสูญเสียไป เพื่อใหไดสินคาหรือบริการ
กลับคืนมา โดยมูลคานั้นจะตองสามารถวัดไดเปนหนวย
เงินตรา ซึ่งเปนลักษณะของการลดลงในสินทรัพยหรือ 
เพิ่มขึ้นในหน้ีสิน ตนทุนที่เกิดขึ้นอาจจะใหประโยชนใน
ปจจุบันหรือในอนาคตก็ได เมื่อตนทุนใดท่ีเกิดขึ้นแลวและ
กิจการไดใชประโยชนไปทั้งสิ้นแลว ตนทุนนั้นก็จะถือเปน 
คาใชจาย (Expenses) ดังน้ัน คาใชจายจึงหมายถึงตนทุนท่ีได
ใหประโยชนและกิจการไดใชประโยชนทั้งหมดไปแลวใน 
ขณะนั้นและสําหรับตนทุนที่กิจการสูญเสียไป แตจะให
ประโยชนแกกิจการในอนาคตเรียกวา สินทรัพย (Assets) 
 1.2 แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน ผลประโยชน
หรือผลตอบแทน (Benefits) ของการลงทุน หมายถึง มูลคา
ของ สินคา หรือบริการท่ีผลิตไดจากการลงทุน ประกอบดวย 
ผลตอบแทนทางตรง ผลตอบแทนทางออม และผลตอบแทน
ที่ไมมีตัวตน 

 1.2.1 ผลตอบแทนทางตรง (Direct Benefits) คือ 
ผลผลิตสุทธิของการลงทุน ซึ่งหมายถึง มูลคาของสินคา และ
บริการท่ีผลิตได โดยตรงจากการลงทุน นอกจากนี้ยัง
หมายถึงการประหยัด และการลดคาใชจาย จากที่เคยมีอยู
เดิม 

1.2.2  ผลตอบแทนทางออม (Indirect Benefits) คือ 
ผลประโยชนตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากผลประโยชน

ตอบแทนทางตรง นอกจากนี้ยังรวมถึงผลประโยชนตอบ
แทนดานสังคมและสิ่งแวดลอม 

1 .2 .3  ผลตอบแทนที่ ไ ม มี ตั วตน  ( Intangible 

Benefits) คือ ผลตอบแทนท่ีไมสามารถ ประเมินมูลคาเปนตัว
เงินได  

2. นริศรา ศรีเจริญ ไดสรุปเรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับ
จุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนไวดังน้ี 
 จุดคุมทุน (Break Even Point) และระยะเวลาคนื
ทุน (Pay Back Period) ทั้งสองคํานี้ผูประกอบการมักเขาใจ
ผิดวาเปนเรื่องเดียวกัน หรือบางคนยังสับสนวามีความหมาย
และการใชวิเคราะหอยางไร ซึ่งจุดคุมทุน (Break Even 
Point) และระยะเวลาคืนทุน (Pay Back Period) ทั้งสอง
เรื่องน้ีไมเหมือนกันและใชเปนเครื่องมือในการวิเคราะห
ตัดสินใจในประเด็นที่แตกตางกัน โดยเครื่องมือทั้งสองนี้มี
วิธีการหาที่ไมยุงยาก เริ่มจากจุดคุมทุน (Break Even Point) 
หมายถึง ระดับของยอดขายของกิจการที่เทากับคาใชจาย
ทั้งหมดของกิจการ คือจุดท่ีกิจการไมมีผลกําไรหรือขาดทุน
นั่นเอง โดยจุดคุมทุนจะสามารถหาไดตอเม่ือผูประกอบการ
สามารถแยกไดวาคาใชจายของธุรกิจนั้นมีอะไรเปนตนทุน
คงท่ี และตนทุนผันแปรอยางละเทาไรบาง จากการคํานวณ
ดังนี ้
จุดคุมทุน (หนวยขายท่ีคุมทุน)     = 

ตนทุนคงที่
ราคาขายตอหนวย ตนทุนผันแปรตอหนวย 

จุดคุมทุน (ยอดขายท่ีคุมทุน)            =  หนวยขายท่ีคุมทุน x ราคาขายตอหนวย 

หรือ      =   
ตนทุนคงที่

อัตรากําไรสวนเกิน 

จะเห็นไดวาการวิเคราะหหาจุดคุมทุนเปนการวางแผนการ
ทํากําไรจากการดําเนินงานของธุรกิจโดยมองที่ราคาขาย 
ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร โดยหากตองการใหมีจุดคุมทุน
ที่ต่ําลง เพื่อเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรก็สามารถทําได
โดยเพิ่มราคาขาย หรือลดตนทุนผันแปรและตนทุนคงที่ลง 
ซึ่งการใชการวิเคราะหจุดคุมทุนจะใชในการวางแผนระยะ
สั้น เชนตอเดือนหรือตอป เปนตน 
 3. ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ 
สมศักดิ์คงเท่ียง และอัญชลีโพธิ์ทอง ไดจําแนกทฤษฎี  
ความพึงพอใจในงานออกเปน 2 กลุมคือ 
  3 . 1  ท ฤ ษ ฎี ค ว า ม ต อ ง ก า ร ส ว น บุ ค ค ล  
ความตองการสวนบุคคลหมายถึง ความตองการ ท่ีมี
ความสัมพันธตอผลที่ ได รับ  จากงานกับการประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมายสวนบุคคล  
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  3.2 ทฤษฎีการอางอิงกลุมความพึงพอใจในการ
ทํางาน ทฤษฎีไดกลาวถึงงานท่ีทําน้ันมีความสัมพันธใน
ทางบวกและคุณลักษณะตามปรารถนาของกลุมสมาชิก ให
กลุมเปนแนวทางในการประเมินผลการทํางาน การวัดความ
พึงพอใจท่ีมีตอการบริการ แตจะเกิดผลไดหรือไมนั้น ตอง
พิ จ า รณา ถึ งลั กษณะของการ ใหบริ ก ารขององค กร  
ซึ่งประกอบดวยระดับความรูสึกของผูใชบริการในดานตางๆ
ของแตละบุคคล โดยสามารถวัดความพึงพอใจไดหลายวิธี 
ดังนี้       
 3.2.1 การใชแบบสอบถาม เปนท่ีนิยมกันอยาง
แพรหลาย โดยการขอความรวมมือจากกลุมบุคคลที่ตองการ
วัดแสดงความคิดเห็นลงในแบบฟอรมที่กําหนดคําตอบไวให
เลือกตอบ หรือเปนคําตอบอิสระโดยคําถามท่ีถามถึงความ
พึงพอใจในดานตางๆ ที่หนวยงานกําลังใหบริการอยู เชน 
ลักษณะการใหบริการ สถานท่ี ระยะเวลาท่ีใหบริการ บุคคล
ที่ใหบริการเปนตน  
 3.2.2 การสัมภาษณเปนอีกวิธีหนึ่งท่ีวัดถึงระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบริการ ตองอาศัยเทคนิคและความ
ชํานาญพิเศษของผูสัมภาษณที่จะจูงใจผูตอบคําถามใหตรง
กับขอเท็จจริงวิธีนี้ประหยัดและมีประสิทธิภาพอีกวิธีหนึ่ง  
 3.2.3 การสังเกต ทําใหทราบถึงระดับความ 
พึงพอใจของผูมาใชบริการโดยวิธีการ สังเกต ดูพฤติกรรม
กอนมารับบริการ ขณะรับบริการและหลังจากรับบริการแลว 
เชน สังเกตสีหนา ทาทางการพูดการวัดความพึงพอใจวิธีนี้
ตองทําอยางจริงจัง จึงจะสามารถประเมินถึงความพึงพอใจ
ของผูมารับบริการไดอยางถูกตอง จะเห็นไดวาการวัดความ
พึงพอใจตอการรับบริการนั้นสามารถทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับ
ความสะดวกความเหมาะสม ตลอดจนจุดมุงหมาย หรือ
เปาหมายของการวัดดวย  
 จากที่กลาวมา สรุปไดวา ความพึงพอใจเปนเรื่อง
ของความรูสึกที่มีของบุคคลที่มีตองานท่ีปฏิบัติอยูหรือการ
บริการท่ีไดรับ ซึ่งความพึงพอใจจะสงผลตอความตองการ
สวนบุคคล อยางไรก็ดีความพึงพอใจของแตละบุคคลไมมีวัน
สิ้นสุด เปลี่ยนแปลงไดเสมอตามกาลเวลาและสภาพแวดลอม
บุคคลจึงมีโอกาสที่จะไมพึงพอใจในสิ่งที่เคยพึงพอใจ มาแลว 
ดังน้ันจะตองสํารวจความพึงพอใจใหสอดคลองกับความ
ตองการของบุคลอยางตอเนื่อง ทั้งน้ีเพื่อใหไดผลการประเมิน
ที่จะนํามาปรับปรุงประสิทธิภาพของการพัฒนาระบบใหดี
มากยิ่งข้ึน 
 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 กมลลักษณ ชัยดี ภัทราพร สมเสมอ รัตติยากร  
ถิ่นแสง วราภรณ เมืองหลา และ ศุภฤกษ วงคเทพ (2556) 
ไดทําการศึกษาเ ร่ือง “ระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การ
เลี้ยงปลาหมอ มานพฟารม  อ .แมลาว  จ . เ ชียงราย”  
มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนใน
การเลี้ยงปลา เพื่อนําระบบสารสนเทศไปใชสําหรับการ
วางแผน และบริหารการจัดการเลี้ยงปลาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ในสวนของการพัฒนาระบบใชโปรแกรม
ป ร ะ ยุ ก ต  Microsoft Visual Basic ใ น ก า ร ออกแบบ
โปรแกรม และโปรแกรม Microsoft Office Access ในการ
จัดเก็บฐานขอมูล ซึ่งมีสวนชวยในการจัดการขอมูลดาน
ตางๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกตอการใชงานเชน การเก็บ
ขอมูลการเลี้ยงปลา ขอมูลการใหอาหารปลา และคาใชจาย
อื่นๆ รวมถึงขอมูลผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาโดยใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางเปนเคร่ืองมือวัดความตองการใน
การออกแบบระบบและใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
หลังใชงานระบบ ผลการสัมภาษณพบวาการใชงานระบบ
ตรงตามความตองการของเจาของฟารม และระบบวิเคราะห
จุดคุมทุนและผลตอบแทนในการเล้ียงปลามีความเหมาะสม
ที่จะนําไปใชในการดําเนินงานของมานพฟารม อําเภอแม
ลาวจังหวัดเชียงรายตอไป จึงสรุปไดวาระบบวิเคราะห
จุดคุมทุนและผลตอบแทนในการเลี้ยงปลาสามารถชวย
ตอบสนองความตองการใหเจาของฟารมซึ่งระบบสามารถ
จัดการขอมูลเบื้องตนของฟารมปลาและชวยในการวิเคราะห
จุดคุม ทุนและผลตอบแทนทําใหวางแผนและบริหาร 
การจัดการเลี้ยงปลาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ทินารมภ เรืองสุดี และ ธีระวัฒน จันทึก (2555) 
งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินของธุรกิจการเกษตรสวนทุเรียน อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทน
ทางการเงินของสวนทุเรียน อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
ผลการศึกษาพบวา ธุรกิจสวนทุเรียนน้ัน มีโอกาสและความ
เปนไปไดในการลงทุน ซึ่งโครงการลงทุนในภาพรวมของ
ธุรกิจมีความนาลงทุน โดยมีระยะเวลาคืนทุนใน 3 ป  
6 เดือน โครงการลงทุนเริ่มแรก 4,864,930 บาท อายุ
โครงการ 20 ป มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value : 
NPV) เทากับ 17,876,123.43 บาท โดยกระแสเงินสดรับ
สุทธิจากการดําเนินงานปที่ 1 เทากับ 1,290,750.63 บาท 
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เ พ่ิมขึ้ นทุกป  ปที่  20  เท ากับ  4 ,918 ,952 .23 บาท  
การวิเคราะหความออนไหวเม่ือตนทุนรวมเพ่ิมขึ้นรอยละ 2 
โดยกําหนดรายไดรวมคงที่ จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 
4 ป 1 เดือน และมูลคาปจจัยสุทธิ (Net Present Value : 
NPV) เทากับ 17,109,732.07 บาท และการวิเคราะหความ
ออนไหวเมื่อรายไดลดลงรอยละ 2 โดยกําหนดตนทุนรวม
คงที่ จะทําใหระยะเวลาคืนทุน เทากับ 4 ป 1 เดือนและ
มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 18,496,234.29 บาท 
 ดวงกมล เพ็ชรชะ (2555) งานวิจัยเรื่อง “การ
วิ เคราะหตนทุนและผลตอบแทนของธุรกิจไมดอกไม
ประดับ : กรณีศึกษา หมูบานไมดอกไมประดับ คลอง 15   
อ.องครักษ จ.นครนายก” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุน
และผลตอบแทน รวมท้ังจุดคุมทุนของการเพาะพันธุไม
ดอกไมประดับของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ใน
หมูบานไมดอกไมประดับ คลอง 15 อ.องครักษ จ.นครนายก 
กรณีศึกษา คือเกษตรกรที่ทําการเพาะพันธุไมดอกไมประดับ
ชนิดคลุมดินเพื่อจําหนายในหมูบานไมดอกไมประดับคลอง 
15 โดยวิธีการเก็บขอมูลจากบัญชีรับจาย ของธุรกิจขนาด
เล็กจํานวน 1 แหง และธุรกิจขนาดกลางจํานวน 1 แหง ผล
การศึกษาพบวา ธุรกิจขนาดเล็ก มีสัดสวนรายไดจากการ
ขายตนขาไกมากท่ีสุดคือ รอยละ 23.66 รองลงมาเปนรายได
จากการขายตนแดงสิงคโปรรอยละ 20.29 ตนเทียนทอง 
รอยละ 18.54 ตามลําดับ ธุรกิจขนาดกลางมีสัดสวนรายได
จากการขายตนผักโขมมากที่สุด คือ รอยละ 16.98 รองลงมา 
เปนรายไดจากการขายตนเทียนทอง รอยละ 14.85 ตนหู
ปลาชอนรอยละ 12.86 ตามลําดับ ตนชาดัดและตนฤาษี
ผสม มีอัตรากําไรข้ันตนสูงที่สุดของท้ังธุรกิจขนาดเล็กและ
ธุรกิจขนาดกลางคือ ธุรกิจขนาดเล็ก ตนชาดัดและตนฤาษี
ผสม ใหอัตรากําไรข้ันตนสูงที่สุดคือ รอยละ 77.50 รองลงมา
คือ ตนเทียนทองและตนขาไกมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 
76.50 ตนหลิวมีอัตรากําไรขั้นตน รอยละ 77.50 ตามลําดับ 
และธุรกิจขนาดกลางตนชาดัดและตนฤาษีผสม ใหอัตรา
กําไรข้ันตนสูงที่สุดคือ รอยละ 74.50 รองลงมาคือ ตนขาไก
และตนเทียนทองมีอัตรากําไรข้ันตนรอยละ 73.50 ตน
คุณนายต่ืนสายและตนหัวใจมวงมีอัตรากําไรข้ันตน รอยละ 
73.00 ตามลําดับ จุดคุมทุนของธุรกิจขนาดเล็กคือตองผลิต
และจําหนายไมดอกไมประดับจํานวน 11,498 ตนจึงจะคุม
ทุน และจุดคุมทุนของขนาดกลางคือ ตองผลิตและจําหนาย
ไมดอกไมประดับจํานวน 38,075 ตน 

 สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 กระทรวง
เกษตรและสหกรณ (2555) ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาการ
วิเคราะหผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตมะมวง
น้ําดอกไมสงออกของจังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีแบงตามความ
เหมาะสมของกลุ ม ชุดดินสํ าหรับการปลูกมะม วง ”  
มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบ ผลตอบแทน
ทางการเงินของการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมสงออกตามความ
เหมาะสมของดินสําหรับการปลูกมะมวง เพื่อใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ สมาชิกสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรของจังหวัด
ฉะเชิงเทรามีขอมูลตนทุนการผลิต และผลตอบแทนทางการ
เงินของแตละระดับความเหมาะสมของดินตอการปลูก
มะมวงเพ่ือประกอบการการตัดสินใจ กําหนดแนวทางการ
ผลิตมะมวงนํ้าดอกไมเพื่อการสงออก โดยการศึกษาน้ีแบง
ตามความเหมาะสมของกลุมชุดดินใน การปลูกมะมวง
จังหวัดฉะเชิงเทราเปน 3 กลุม ไดแกกลุมชุดดินไมเหมาะสม 
กลุมชุดดินไมคอยเหมาะสมและกลุมชุดดินเหมาะสม จังหวัด
ฉะเชิงเทราควรทําการสงเสริมการผลิตมะมวงนํ้าดอกไมเพื่อ
การสงออกในพ้ืนที่ของ กลุมชุดดินที่ไมคอยเหมาะถึง
เหมาะสม เพราะเกษตรกรจะไดรับผลตอบแทนทางการเงิน
สูงที่กวาคากลางของภาพรวม ทั้งจังหวัด 
 ธเนศร  บุณนิล และ ทศพร สาธรวิศิษฐ (2557)  
ไดทําการศึกษาเรื่อง“ระบบสารสนเทศการผลิตทาง
การเกษตร” มีวัตถุประสงคเพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชประโยชน ในการสงเสริมและสนับสนุนหนวยงานอภิบาล 
ในดานการบริหารจัดการ การจัดเก็บฐานขอมูล คนหา และ
แกไขขอมูลสําหรับบริการแกชุมชน และเกษตรกร และนํา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาหรือประยุกตใชใน
หนวยงานอื่นไดทั้งนี้ ระบบที่พัฒนาข้ึนมุงเนนการจัดเก็บ
ขอมูลและการประมาณการผลผลิต เชน ขอมูลปจจัยการ
ผลิตทางการเกษตรการประมาณการผลผลิตพืช และการ
ประมาณการผลผลิตสัตว จากการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบสารสนเทศโดยผูใชงานระบบและผูเช่ียวชาญ ดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดวยวิธี Black Box Testing ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบ พบวามีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 8.75 จากคะแนนเต็ม 10 สรุปไดวา ระบบมี
ประสิทธิภาพ สามารถนําไปใชงานไดในระดับดี 
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วิธีการวิจัย 
1. การศึกษาความตองการของระบบ 
 การศึกษาความตองการของระบบผู วิจั ย ได
ทําการศึกษาโดยการสังเกตการดําเนินงานของการปลูก
ทุเรียน ณ อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการตนทุนคาใชจายตางๆที่ใชจริง และทําการจดบันทึก
ขอมูลมาเพื่อประกอบการคนควางานวิจัยที่ เกี่ยวของ 
จากนั้นไดทําการคนหาขอมูลการพัฒนาระบบวิเคราะห
ตนทุนและผลตอบแทนการลงทุนดานการเกษตร จากการ
สอบถามความตองการของระบบ  โดยโครงสรางของ
การศึกษาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนในการปลูกไมผลเขตรอนประเภททุเรียน แบงหนาที่
การทํางานออกเปน 3 สวนไดแก 
 1.1 ประชาชนท่ัวไป ไดแก บุคคลท่ัวไปท่ีมีความ 
สนใจเก่ียวกับการทําเกษตรกรรม หรือตองการศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการทําเกษตรกรรรม 
 1.2 เกษตรกรชาวสวนทุเรียน หรือบุคคลที่ทํา
เกษตรกรรมเก่ียวกับการทําสวนทุเรียน  
 1.3 รานจําหนายพันธุทุเรียน ที่ดําเนินการขาย
พันธุทุเรียน ใหกับบุคคลที่สนใจซ้ือตนกลาทุเรียนพันธุตาง ๆ
2. การวิเคราะหระบบงานเดิม 

การวิเคราะหระบบงานเดิม เปนการวิเคราะห
ลักษณะการทํางาน โดยกระบวนการทํางานเดิม เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน ตองทําการเลือกพันธุทุเรียนและตองหาราน
พันธุทุเรียนดวยตนเอง ไมมีการจดบันทึกขอมูลตางๆ ทําให
ไมสามารถรับรูตนทุนและผลตอบแทน ทําใหมีความ
ผิดพลาดสูงรวมไปถึงการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละครั้งมี
ความยุงยาก และมีความลาชา ซึ่งทําใหเกิดความผิดพลาด
ทางตัวเลขไดงาย ดังแผนภาพการทํางานดังตอไปนี้  

 
รูปท่ี 1 ผังแสดงการทํางานรูปแบบเดิม 
จากภาพที่ 1 ผังแสดงการทํางานรูปแบบเดิมของ

เกษตรกรชาวสวนทุเรียนในการซ้ือทุเรียนเพื่อนําไปปลูก  
 
จากปญหาการดําเนินงานสําหรับการปลูกทุเรียน

ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียน แตเดิมเปนปญหาดานการขาด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน เนื่องจากไมมีการคํานวณ
จุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนจึงไมสามารถประเมิน
การจัดซื้อกลาพันธุทุเรียนไดอยางเหมาะสม ผูวิจัยจึงทําการ
ออกแบบระบบงานใหมดังนี้  
3. การออกแบบระบบงานใหม 

การวิเคราะหระบบงานใหมผูพัฒนาระบบไดใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวยในการทํางานเพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับเกษตรกรมากท่ีสุด ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคช่ัน 
(Web Application) โดยสรางฐานขอมูลกลางท่ีดูแลโดย
ระบบจัดการฐานขอมูล จัดเก็บไวที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ทํา
หนาที่เปนเว็บเซิรฟเวอร ใชการติดตอสื่อสารผานเครือขาย
อินเทอร เน็ตในรูปแบบการใชงานผานเว็บบราวเซอร 
(Web Browser) ซึ่งการออกแบบระบบงานใหมสามารถ
อธิบายการทํางานในรูปแบบตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 
 3.1 ผังระบบงานใหม 
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 การวิเคราะหระบบงานใหม เปนการวิเคราะห
ลักษณะการทํางาน โดยมีกระบวนการ คือ เกษตรกร
ชาวสวนทุเรียน สามารถบันทึกขอมูลสวนทุเรียน เพื่อนําไป
วิเคราะหหาตนทุน จุดคุมทุน และผลตอบแทน อีกทั้งยัง
สามารถหารานจําหนายพันธุทุเรียนไดสะดวกมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้นการทํางานของระบบงานใหม มีกระบวนท่ีออกแบบไว 
ดังนี ้

รูปที่ 2 ผังแสดงการทํางานของระบบงานใหม 

 จากการออกแบบระบบงานใหมผูวิจัยไดแบง
ขอบเขตของการทํางานระบบโดยแบงเปน  
 1) ผูดูแลระบบ สามารถเขาใชระบบได เพิ่ม ลบ 
แกไข ขอมูลของผูใชระบบ ขอมูลขาวสาร ขอมูลเกี่ยวกับ
ทุเรียน ขอมูลคาอุปกรณและเครื่องมือ ขอมูลคาใชจายใน
การดําเนินงาน ขอมูลคาใชจายในการบํารุงรักษา ขอมูล
ราคาผลผลิตทุเรียน ขอมูลรานจําหนายพันธุทุเรียน ขอมูล
ขั้นตอนการปลูกทุเรียน ขอมูลขั้นตอนการดูแลการปลูก
ทุเรียน สามารถดูขอมูลจํานวนสวนทุเรยีน และจัดการขอมลู
การติดตอกับผูใชที่เกี่ยวของทั้งระบบได 

2) รานจําหนายพันธุทุเรียน สามารถแกไขขอมูล
ของราน การจัดการสินคาที่มีการจําหนายใหบุคคลทั่วไป 
สามารถดูขอมูลลูกคาเกษตรกรที่ติดตอซื้อกลาพันธุทุเรียน 
และอนุมัติการติดตอจากลูกคาได 

3) เกษตรกร สามารถแกไขขอมูลสวนตัว เพิ่ม ลบ 
แกไข ขอมูลสวนทุเรียนของตนเอง สามารถดูขอมูลการ
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนในปลูก
ทุเรียน โดยเลือกจากตําแหนงและพื้นที่ของสวนทุเรียนได  
และดูขอมูลรายละเอียดคาใชจายที่เกิดขึ้นการลงทุนปลูก
ทุเรียน 

4) ผูใชทั่วไป สามารถสมัครสมาชิก ดูขาวสารบน
หนาเว็บไซต ดูขอมูลทุเรียน ดูขอมูลรานจําหนายพันธุทุเรยีน 
ติดตอสั่งซื้อสินคาได 

โดยแผนผังกระแสขอมูลที่มีภายในระบบ สามารถ
แสดงดังแผนภาพตอไปนี ้
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รูปท่ี 3 แผนผังบริบทของขอมูล (Context Diagram)     

 

 

4. การทดสอบระบบ  
4.1 การทดสอบระบบในรูปแบบเครือขายจําลอง 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบระบบ โดยทดสอบใน

เครื่ องที่จําลองระบบเครือขายแบบไมมีการ เ ช่ือมตอ
อินเทอรเน็ต โดยหลังจากการพัฒนาระบบแลวเสร็จไดทํา
การทดสอบแบบ Black Box Testing ซึ่งใชการกรอกขอมูล
โดยบุคคล เพ่ือหาขอผิดพลาดของระบบกอนนําขึ้นสูระบบ
อินเทอรเน็ตจริง 

4.2 การทดสอบระบบบนระบบเครือขาย 
หลังจากทดสอบการทํางานโดยไมพบขอผิดพลาด

ในการกรอกขอมูลและการบันทึกผลแลวจึงไดนําระบบขึ้น
ทดสอบ บนระบบเครือขายอินเทอรเน็ต จากนั้นตรวจสอบ

การทํางานโดยรวมอีกคร้ัง และทดสอบการทํางาน จนไมพบ
ขอผิดพลาดในการกรอกขอมูล การบันทึกผลขอมูล และการ
คํานวณผลของขอมูล 

4.3 การทดสอบกับผูใชงานจริง 
ผูวิจัยไดทําการทดลองใชกับผูใชจริงโดยไดแบง 

ผูใชงาน จํานวน 3 ระดับ ประกอบดวย เกษตรกร ราน
จํ าหนายพันธุทุ เ รี ยน  ผู มี ความรู ทางด านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหผูใชงานทั้ง 3 ระดับ ทําการทดลองใชงาน
ระบบในสวนที่แตกตางกัน เพื่อจําลองการใชงานระบบจริง 
และหาความสัมพันธของการทํางานท่ีเกี่ยวของในการ
ดําเนินงาน  
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5. การประเมินความพึงพอใจของระบบ  
 การวิจัยคร้ังน้ีใชการสัมภาษณเปนเครื่องมือที่

ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูใชงานระบบ เชน ขอมูล
ความตองการของระบบ และขอมูลดานการใชงานระบบ
ผูวิจัยไดทําการทดลองใชกับผูใชจริงโดยกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัยมีจํานวน 90 คน แบงเปน 3 กลุม กลุมละ 30 คน 
ไดแก ไดแกผูมีความรูทางดานสารสนเทศจํานวน 30 คน 
ผูใชงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดานการปลูกทุเรียนจํานวน 30 
คน และผูใชงานท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจดานรานจําหนายพันธุ
ทุเรียนจํานวน 30 คน โดยมีเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล
ความพึงพอใจ คือแบบประเมินผลความพึงพอใจแบบมี
โครงสราง โดยทําการประเมินผล 3 ดานไดแก ดานการ
ทํางานของระบบ ดานความงายตอการใชงาน และดาน
ความปลอดภัยของระบบ จากนั้นนําผลการประเมินความพึง
พอใจท่ีไดรับ กรอกขอมูลในโปรแกรมคํานวณ โดยใชเกณฑ
ในการวิเคราะหและแปรผลขอมูล แบงเปน 5 ระดับ ไดแก 
ระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 
 

ผลการวิจัย   
 จากผลการศึกษาทฤษฎีแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับ 
เรื่องวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการ

ปลูกทุเรียน ผูวิจัยมีความรูความเขาใจในวิธีการคํานวณ
จุดคุมทุน และผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้นจากการใชขอมูลจริง
ในการศึกษาและการคํานวณ ผูวิจัยมีทักษะในการวิเคราะห 
ความตองการของผูใชงาน จนสามารถออกแบบและพัฒนา 
ระบบสารสนเทศที่ใชงานไดจริงสามารถวิเคราะหจุดคุมทุน 
และผลตอบแทนได  
1. ผลการพัฒนาระบบ 
 การออกแบบและวิเคราะหระบบสามารถนําไป
พัฒนาระบบ โดยระบบที่พัฒนาข้ึนมีสวนที่สําคัญ โดยมี
ผูใชงานท่ีเกี่ยวของทั้งหมด ดังนี ้
 1) ผูดูแลระบบ 

 2) เกษตรกร 
 3) รานจําหนายกลาพันธุทุเรียน 

 4) บุคคลท่ัวไป 
 ระบบสามารถทํางานในรูปแบบเวบ็แอพพลิเคชั่น 
ที่เช่ือมตอกับฐานขอมูลบนระบบเครือขายอินเทอรเนต็ไดดัง
แสดงในรูปหนาจอระบบตางๆดังนี้ 
 
 
 

 

รูปท่ี 4 หนาจอหลักของระบบ 
สวนที่ 1 หนาจอหลักของระบบ  ในสวนของ

หนาจอหลักของระบบ จะประกอบไปดวย ขาวสารเก่ียวกับ
ทุเรียน และ สวนของการล็อคอินเขาสูระบบสําหรับ
เกษตรกร สวนของเมนูประกอบไปดวย ขอมูลทุเรียน, ราน
จําหนายพันธุทุเรียน, ติดตอเรา และเมนู สําหรับผูดูแลระบบ 

เมื่อผูดูแลระบบตองการจัดการขอมูลตางๆในระบบ ตองทํา
การเขาสูระบบเพ่ือจัดการขอมูลผูใช , ขอมูลหนาเว็บไซต, 
ขอมูลการคํานวณการปลูกทุเรียน, ขอมูลรานจําหนายพันธุ
ทุเรียน และขอมูลการติดตอ ดังรูปที่ 5 
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รูปท่ี 5 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ 

สวนที่ 2 หนาจอหลักของผูดูแลระบบ ประกอบ
ไปดวย การจัดการขอมูลผูใช โดยการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูล
ผูใช จัดการขอมูลหนาเว็บไซต โดยการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูล
ขาวสารทุเรียน, ขอมูลทุเรียน, ขั้นตอนการปลูก และขั้นตอน
การดูแลการปลูกทุเรียน จัดการขอมูลการคํานวณการปลูก

ทุเรียน โดยการเพิ่ม ลบ แกไข ขอมูลคาอุปกรณ คาใชจายใน
การปลูก คาใชจายในการดูแลการปลูกทุเรียน จัดการขอมูล
รานจําหนายพันธุทุเรียน โดยการเพ่ิม ลบ แกไข ขอมูลราน
จําหนายพันธุทุเรียน และการจัดการขอมูลการติดตอผูดูแล
ระบบ 

 

รูปท่ี 6 หนาจอหลักของเกษตรกร 
สวนที่ 3 หนาจอหลักของเกษตรกร ประกอบไป

ดวย การจัดการขอมูลสวนทุเรียน โดยการเพ่ิม ลบ แกไข 
ขอมูลสวนทุเรียน การวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทน

การลงทุนการปลูกทุเรียน และแสดงสวนของการคํานวณ
รายละเอียดคาใชจายในการปลูกทุเรียน   โดยระบบสามารถ
เลือกพิกัดสวนทุเรียนไดตาม พิกัดบนแผนท่ีโลก 
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รูปท่ี 7 หนาจอการวิเคราะหจดุคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
สวนที่ 4 หนาจอการวิเคราะหจุดคุมทุนและ

ผลตอบแทนการลงทุน โดยการแสดงขอมูลสวนทุเรียน 
พิกัดพ้ืนที่สวนทุเรียน และแสดงตารางการคํานวณของ ปที่ 
1-10  ทั้งหมด ขอมูลในตารางประกอบไปดวย คาใชจายรวม 

รายไดรวมจากการขายทุเรียน ผลการลงทุนและผลสรุปการ
ลงทุนที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ จากการวิเคราะหขนาดของ
พื้นท่ีท่ีทําการปลูก

 

รูปท่ี 8 หนาจอการวิเคราะหจดุคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
สวนที่ 5 หนาจอการคํานวณรายละเอียด

คาใชจายในการปลูกทุเรียน โดยการแสดงขอมลูตารางคา
อุปกรณและเคร่ืองมือ ตารางคาใชจายในการปลูกทเุรียน 

และตารางคาใชจายในการบํารุงรกัษาของการปลูกทุเรียน
โดยวัดจากขอมูลของขนาดพ้ืนท่ีทีท่ําการเพาะปลูกเปนหลัก 
ซึ่งสามารถพมิพรายงานของขอมูลออกจากระบบได 
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รูปท่ี 9 หนาจอหลักของรานจําหนายพันธุทุเรียน
สวนที่ 6 หนาจอหลักของรานจําหนายพันธุ

ทุเรียน ประกอบไปดวย การจัดการขอมูลสินคา โดยการเพ่ิม 
ลบ แกไขขอมูลสินคา จัดการรายการติดตอสั่งซื้อสินคา และ

แสดงรายการลูกคาเกษตรกรทั้งหมดของราน และสามารถ
ติดตอผูใชที่ทําการสั่งซ้ือกลาพันธทุเรียนในระบบได 

 
 
  
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงาน

ระบบ 
ผลการสํารวจความพึงพอใจในการใชงานระบบ

วิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกทุเรียน 
โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง สามารถเก็บแบบสอบถาม

ไดจํานวน 90 ชุด โดยผูตอบแบบสอบถามไดทดลองใชงาน
ระบบ ของผู ใชงานทั้ง 3 ระดับ โดยแบงแบบประเมิน
ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานการทํางานของระบบ ดานความ
งายตอการใชงาน และดานความปลอดภัยของระบบ 
สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตารางที่ 1  ตารางขอมูลสรุปความพึงพอใจดานการทํางานของระบบ 

หัวขอที่ประเมิน 
คาทีป่ระเมิน 

 

S.D. แปลผล 
1.  ดานการทํางานของระบบ 
1.1  ความครอบคลุมของโปรแกรมที่พัฒนากับระบบงานจริง 4.17 0.43 มาก 
1.2  ความถูกตองในการคนหาขอมูล 4.18 0.51 มาก 
1.3  ความถูกตองในการปรับปรุง แกไข ลบขอมูล 4.24 0.79 มาก 
1.4  ความถูกตองของผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลในโปรแกรม 4.10 0.68 มาก 

1.5  การปองกันขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 3.98 0.68 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.13 0.62 มาก 
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จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของระบบดานการทํางานของระบบพบวา คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.13 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.62 ซึ่งไดรับการยอมรับวาคุณภาพของการใชงานระบบอยูในเกณฑมาก 

ตารางที่ 2 ตารางขอมูลสรุปความพึงพอใจดานความงายตอการใชงาน 

หัวขอที่ประเมิน 
คาทีป่ระเมิน 

 S.D. แปลผล 
2.  ดานความงายตอการใชงาน 
2.1  ความงายตอการใชงานระบบ 4.23 0.47 มาก 
2.2  ความงายตอการใชงานแตละสวนภายในระบบ 4.23 0.58 มาก 
2.3  ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช 4.19 0.68 มาก 
2.4  การจัดวางสวนตาง ๆ ของหนาจอเขาใจไดงาย 4.22 0.61 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.21 0.59 มาก 
  จากตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพของระบบดานการทํางานของระบบพบวา คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.21 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ซึ่งไดรับการยอมรับวาคุณภาพของการใชงานระบบอยูในเกณฑมาก 

 

ตารางที่ 3  ตารางขอมูลสรุปความพึงพอใจดานความปลอดภัยของระบบ 

ขอหัวที่ประเมิน 
คาทีป่ระเมิน 

 S.D. แปลผล 
3.  ดานความปลอดภัยของระบบ 
3.1  การตรวจสิทธิ์เขาใชงานภายในระบบของผูใชงาน 4.18 0.57 มาก 
3.2  ความเหมาะสมดานการเขาถึงขอมูลตามสิทธิ์ของผูใชงาน 4.12 0.71 มาก 
3.3  การแจงเตือนเมื่อพบขอผดิพลาดในการใชงานระบบ 4.21 0.64 มาก 
3.4  ความปลอดภัยในการเขาถงึขอมูล 4.38 0.62 มาก 

สรุปผลการประเมิน 4.25 0.64 มาก 

  จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพของระบบดานการทํางานของระบบพบวา คาเฉลี่ยเลขคณิตเทากับ 4.25 
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.64 ซึ่งไดรับการยอมรับวาคุณภาพของการใชงานระบบอยูในเกณฑมาก 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบผลการวิจัยกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  

ผลจากการพัฒนาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไมผลเขตรอนประเภท
ทุเรียน กรณีศึกษา พื้นที่อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ และ
จากการทดสอบของผูใชงานระบบพบวา ระบบสามารถ
แสดงผลการวิเคราะหจุดคุมทุนและ ผลตอบแทนการลงทุน

เพื่อใหผูใชระบบนําไปวางแผนการลงทุนในการปลูกทุเรียน 
ใหประสบความสําเร็จ สอดคลองกับบทความวิจัยของ       
ภาวิดา  จินดารัตน  เรื่ อง แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและ
ผลตอบแทน การลงทุนปลูกทุเรียนสําหรับเกษตรกร กลาวไว
วาผูที่สนใจหรือตองการที่จะลงทุน ควรทราบถึงตนทุนท่ีตอง
จายในการปลูกทุเรียน และวิธีคํานวณที่ใชในการคํานวณ 
ตนทุนที่ ต องจ าย ในการปลูก ทุ เ รี ยน  และวิ เคราะห
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ผลตอบแทน เพ่ือใหไดกําไรตามเปาหมายตอไป ซึ่งระบบที่
พัฒนาข้ึน สามารถวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการ
ลงทุนไดสะดวกขึ้นในรูปแบบอัตโนมัติ โดยเกษตรกรไมตอง
ใชวิธีการคํานวณจากผูเช่ียวชาญทางการบัญชี  

อีกทั้งการพัฒนาระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไมผลเขตรอนประเภท 
ทุเรียน เมื่อเปรียบเทียบการทํางานของระบบกับงานวิจัย
ของ กมลลักษณ ชัยดี ภัทราพร สมเสมอ รัตติยากร ถิ่นแสง 
วราภรณ เมืองหลา และ ศุภฤกษ วงคเทพ เรื่อง “ระบบ
วิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทุนในการเลี้ยง
ปลา กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาหมอ มานพฟารม อ.แมลาว 
จ.เชียงราย” พบวาการทํางานของระบบดังกลาวเปนการ
ทํางานแบบ ออฟไลน มีการเพิ่มขอมูลจากผูใชเอง ขอมูลที่
คํานวณมาจากการบันทึกขอมูลคาใชจายที่เกี่ยวของทั้งหมด 
โดยการทํางานของระบบนี้ ใชไดเฉพาะ มานพฟารม และไม
สามารถใชไดกับฟารมอื่นๆ แตในสวนของการพัฒนาระบบ
วิเคราะหจุดคุมทุน และผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกไม
ผลเขตรอน ประเภททุเรียน กรณีศึกษา พ้ืนท่ีอําเภอลับแล 
จั งหวัดอุตร ดิตถ  สามารถทํางานออนไลน  ผ านเ ว็บ
แอพพลิเคช่ัน ขอมูลที่ใชในการคํานวณ มาจากการเพ่ิม
ขอมูล โดยผูดูแลระบบซึ่งเปนหนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การเกษตรทําใหขอมูลมีการเปลี่ยนแปลงและอางอิงไดจาก
หนวยงานราชการขอมูลจึงเปนปจจุบัน และสามารถใชงาน
ในหลายพ้ืนที่ ที่เพาะปลูกในอําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ
เนื่องจากอยูในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น  
2. การวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาระบบ  

การวิเคราะหขอมูลดานการพัฒนาระบบจากการ
สํารวจความพึงพอใจโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ
ผูใชที่ทําการทดสอบระบบใน 3 ระดับ พบวา การทํางาน
ของระบบอยูในระดับมาก การออกแบบและพัฒนาระบบ 
กับระบบงานจริงมีความถูกตองในการคนหาขอมูล  มี
ความถูกตองในการปรับปรุง แกไข ลบขอมูล มีความถูกตอง
ของผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล อีกทั้งในดานความงาย
ตอการใชงาน พบวาความงายตอการใชงานระบบอยูใน
ระดับมาก ทําใหการใชงานแตละสวนภายในระบบ มีความ
เหมาะสมในการปฏิสัมพันธโตตอบกับผูใช การจัดวางสวน
ตางๆ ของหนาจอเขาใจไดงาย มีความชัดเจนของขอมูลที่
แสดงผลบนหนาจอ ในดานความปลอดภัยของระบบอยูใน
ระดับมาก ซึ่งพบวาการตรวจสอบสิทธ์ิการเขาใชงานภายใน
ระบบของผูใชงาน มีความเหมาะสมดานการเขาถึงขอมูล

ตามสิทธิ์ของผูใชงาน การแจงเตือนเม่ือพบขอผิดพลาดใน
การใชงานระบบ ดานความปลอดภัยในการเขาถึงโดยรวม 
อยู ในระดับที่ เหมาะสม  และสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ใหสามารถใชงาน
ในรูปแบบรีสปอนซีฟซึ่งจากการทดสอบบนอุปกรณโมบาย
แอพพลิเคชั่น พบวาการแสดงผลบางอุปกรณไมสามารถอาน
ขอมูลที่เหมาะสมได 

2. ควรพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ัน ใหสามารถใชงาน
ครอบคลุมพื้นที่อื่นที่มีการปลูกทุเรียนในประเทศไทยได 
เนื่องจากระบบทําการออกแบบใหเหมาะสมเฉพาะในพ้ืนที่ 
อําเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถเทาน้ัน 

3. ควรทําการพัฒนาระบบใหสามารถเพ่ิมการ
วิเคราะหปจจัยอื่นี่เก่ียวของ เชนปจจัยดานภูมิอากาศ และ
สภาพของดินในพื้นท่ีท่ีทําการเพราะปลูก 

 
เอกสารอางอิง 
กมลลักษณ ชัยดี, ภัทราพร สมเสมอ, รัตติยากร ถิ่นแสง, 

วราภรณ เมืองหลา และ ศุภฤกษ วงคเทพ5. (2556). 
ระบบวิเคราะหจุดคุมทุนและผลตอบแทนการลงทนุ
ในการเลี้ยงปลา กรณีศึกษา : การเลี้ยงปลาหมอ 
มานพฟารม อ.แมลาว จ.เชียงราย. [ออนไลน] ไดจาก: 
https://tcithaijo.org/index.php/balajhss/article/
download/94748/74078/ 

จันทน ีกองสุข. (2555). การวิเคราะหตนทุนผลตอบแทน 
หน่ึงผลิตภัณฑหนึ่งตําบล : กรณีศึกษาทุเรียนทอด
กรอบในจังหวัดจันทบุรี. [ออนไลน] ไดจาก: 
https://research.dru.ac.th/ejournal/file/2015_0
2_17_122657. 

ณัชชา ปญญากุล . (2555). แนวความคิดและหลักการ
บัญชี. [ออนไลน] ไดจาก: 
http://coursewares.mju.ac.th:81/elearning47/s
ection2/ac103/Chap/Chapter/C1.6.htm. 

ดวงกมล  เพ็ชรชะ .  (2555) . การวิเคราะหตนทุนและ
ผลตอบแทนของธุรกิจไมดอกไมประดับ : กรณีศึกษา 
หมูบานไมดอกไมประดับ คลอง 15 อําเภอองครักษ 

295



 

  จังหวัด นครนายก. [ออนไลน] ไดจาก:    
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/h
andle/123456789/2211/142918. 

นริศรา ศรีเจริญ. (2555). ทฤษฎีเกี่ยวกับจุดคุมทุนและ 
ผลตอบแทนการลงทุน. [ออนไลน] ไดจาก:  
http://www2.feu.ac.th/acad/ba/articles_detail.
php?id=112.   

ดิเรก ฤกษหราย. (2558). ทฤษฎีในการพัฒนาการเกษตร. 
[ออนไลน] ไดจาก: 
http://www.geog.pn.psu.ac.th/Econ61/การ
พัฒนาการเกษตร.pdf. 

ทินารมภ เรืองสุดี และ ธีระวัฒน จันทึก (2555). การ 
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ
ธุรกิจการเกษตรสวนทุเรียน อําเภอเมือง จังหวัด
นครนายก. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยัแมโจ). 

ธเนศร บุณนลิ และ ทศพร สาธรวศิิษฐ (2557). ระบบ 
สารสนเทศการผลิตทางการเกษตร. (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลยัเชียงใหม). 

พีรพร  พรอมเทพ .  (2558) .  การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการผลิตทุเรียนศรีสะเกษ เพ่ือการสงออกไปยัง
ประเทศจีน. [ออนไลน] ไดจาก:  
http://www.mfa.go.th/dvifa/contents/filemana
ger/files/nbt/nbt7/IS/7037. 

ภาวิดา  จินดารัตน. (2558). แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและ 
ผลตอบแทนการลงทุนในการปลูกทุเรียน. [ออนไลน] 
ไดจาก: 
https://prezi.com/vlls4blh63yf/presentation/. 

รองศาสตราจารยดร.ธานินทร  ศิลปจารุ. (2557). การวิจัย
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ. 
นนทบุรี:บริษัท เอส. อาร. พริ้นติ้ง แมสโปรดักส จํากัด. 

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 6 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ. (2555).  การศึกษาการวิเคราะหผลตอบแทน
ทางการเงินของการผลิตมะมวงน้ําดอกไมสงออกของ
จังหวัดฉะเชิงเทรา กรณีแบงตามความเหมาะสมของ
กลุมชุดดินสําหรับการปลูกมะมวง.[ออนไลน] ไดจาก :  
http://www.zone6.oae.go.th/muse/assets/man
go_54. 

สุขใจ  ตอนปญญา. (2555). ตนทุนและผลตอบแทนในการ
ลงทุนปลุกขาวของเกษตรกร หมู  5 ตําบลหัวดง 
อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร. [ออนไลน] ไดจาก : 
http://www.repository.rmutt.ac.th/bitstream/h
andle/123456789/691/124277. 

อุกฤษฎ พงษวานิชอนันต. (2555). ตนทุนและผลตอบแทน.  
[ออนไลน] ไดจาก:   
http://thesis.swu.ac.th/swuthesis/Man_Econ/U
krit_P 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2555). การวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ. (2558). ระบบฐานขอมูล (Database 
Systems). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

Akachai99. (2555). ทฤษฎีกางปลา. [ออนไลน] ไดจาก:   
      http://akachai99.blogspot.com/2012/09/blog-

post_30.html.   
Prasert rk. (2555). ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินความ 

พึงพอใจ. [ออนไลน] ไดจาก :  
https://www.gotoknow.org/posts/492000. 

Wararat Taemngam.  (2560) .  การพัฒนาระบบดวย 
Waterfall. [ออนไลน] ไดจาก  :  
http://www.glurgeek.com/education/ 

 
 
 

 

296



การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถัก กลุมถกัทอสตรีชุมชนออนใต ตาํบลออนใต  
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 

Comparison of Cost per Unit knitted bags On-Tai Women’s knitting Group,  
On-Tai Sub District, Sankampheng District Chiang Mai. 

 

 นายอดิศักดิ์ ฝนหาแกว1* และ นายสุรัตน ยาสิทธ์ิ2 
 

1, 2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  
1, 2 Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai 

*ผูติดตอ: Adisak@rmutl.ac.th, 08-5041-3489 
 

บทคัดยอ 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถัก กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ตําบล 
ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง ประธาน
กลุม เหรัญญิก และตัวแทนสมาชิกกลุม ผลการศึกษาพบวาการผลิตกระเปาถักทอจากเชือกรมขนาดเล็กมตีนทุนรวม 157,568 
บาท ตนทุนตอหนวย 615.50 บาท การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกรมขนาดใหญมีตนทุนรวม 130,432 บาท ตนทุนตอหนวย 
1,051.87 บาท การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบขนาดเล็กมีตนทุนรวม 120,704 บาท ตนทุนตอหนวย 471.50 บาท 
การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบขนาดใหญมีตนทุนรวม 88,824 บาทและตนทุนตอหนวย 709.87 บาท โดยทําให
ทราบวาจากการศึกษาการกระเปาถักทอโดยใชเชือกกระสอบมีตนทุนตอหนวยต่ํากวากระเปาถักโดยใชเชือกรม 
 
คําสําคัญ: ตนทุน, กระเปาถัก 

 
Abstract 
 This study aims to compare cost per unit of bagasse of On-Tai women’s knitting group, On-Tai Sub 
District, Sankampheng District Chiang Mai. Data for the study was collected by non-structured interview from 
Head of On-Tai women’s knitting group, treasurer and member of group. The result from this study found 
total cost of small bag from nylon thread was 157,568 baht, cost per unit was 615.50 baht, total cost of 
large bag from nylon thread was 130,432 baht, cost per unit was 1,051.87 baht, total cost of small bag from 
sack rope was 120,704 baht, cost per unit was 471.50 baht total cost of large bag from sack rope was 88,824 
baht and cost per unit was 709.87 baht. From this study case revealed cost per unit of bag from sack rope 
was lower than bag from nylon thread. 
 
Keyword: Cost, Knitting Bag  

 

1. บทนํา 
 ชุมชนออนใต ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวยชาวบานชุมชนจํานวน 11 
หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 1,816 ครัวเรือน และ
ประชากรท้ังสิ้น 5,322 คน อาชีพหลัก ไดแก เกษตรกรรม 
ทําไร ทํานา เลี้ยงสัตว รับจาง และทอผา อาชีพเสริม 
ไดแก เย็บปก ทํากระดาษสา ทําดอกไมจัน จักรสาร และ
รับจางเย็บเสื้อผา [3] 

 ชุมชนออนใต เปนส วนหนึ่ ง ใน ชุมชนที่ ถู ก
คัด เลือกเปน  “หมูบ านอุตสาหกรรมสร างสรรค” 
(Creative Industry Village) หรือ  CIV ที่กรมสงเสริม
อุตสาหกรรมไดทําการคัดเลือก 9 ชุมชนทั่วประเทศ โดย
เปนชุมชนท่ีมีความพรอมทางวัฒนธรรม แหลงโบราณวัตถุ
ทางประวัติศาสตร วิถีการใชชีวิตพื้นบานด้ังเดิมที่ชัดเจน
ชาวบานทุกคนในชุมชนมีความเขมแข็ง และความพรอม
ในการท่ีจะชวยกันขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนอีกทั้งยังเปน
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ชุมชนที่มีสถานท่ีสําคัญภายในชุมชนมากมาย เชน วัดปา
ตึง (หลวงปูหลา) ซึ่งเปนวัดเกาแกของชุมชนที่ชาวบาน
เชียงแสน บอน้ําศรัทธา พระธาตุดอยโงม โบราณสถาน
บานเชียงแสน บอน้ําศักดิ์สิทธิ์ เตาเผาสังคโลก อีกทั้งยัง
เปนชุมชนท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 
เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมชมพ้ืนที่ถึง 9 คร้ัง เพื่อสํารวจ
สถานท่ีชุมชนแหงนี้ในการหาแนวทางการพัฒนาและฟนฟู
ใหเกิดความเจริญ นอกจากนี้ยังมีดอยมอนจึ๋ง แหลงทอง
เที่ยงทางธรรมชาติที่งดงามท่ีไดรับการขนามนามวา “ฟูจิ
ออนใต” ชุมชนแหงนี้ถูกคนพบใหเปนแหลงดูดาวท่ีสําคัญ
ทางดาราศาสตร อีกสถานที่หนึ่งของจังหวัดเชียงใหม 
นอกจากน้ีชุมชนออนใตจัดเปนชุมชนที่มีความโดดเดน
ทางดานงานหัตถกรรมโดยใชงานฝมือและภูมิปญญา
ทองถิ่น อาทิเชน เครื่องปนดินเผา ผาทอ ผาปก งานจักร
สาน  
 จากการลงพื้นที่ชุมชนออนใต พบวาผลิตภัณฑ
ถักทอ โดยกลุมสตรีในชุมชนที่มีความรูความสามารถ
ทางดานการถักทอกระเปาในรูปแบบตาง ๆ แตยังขาด
ความรูทางดานการใชวัตถุดิบหลักที่นํามาถักทอกระเปา
ระหวางเชือกรม กับเชือกกระสอบ ที่สงผลกระทบตอการ
คํานวณหาตนทุนท่ีแทจริง และสงผลใหทางกลุมไม
สามารถกําหนดราคาขายของกระเปาถักทอได ทั้งน้ีทาง
กลุมยังขาดความรูทางดานการบัญชีที่ใชสําหรับการ
บริหารจัดการกลุม และท่ีสําคัญยังไมมีการเก็บขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตองและครบถวน จึงทําใหกลุมตองการท่ีจะ
ทราบตนทุนที่ถูกตองแมนยํา หลังจากท่ีไดมีการเลือก
วัตถุดิบที่เหมาะสมในการถักทอกระเปา เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับการกําหนดราคาขาย การควบคุมตนทุน และการ
วางแผนกําไร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจน
ความเจริญเติบโตไดอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต 
 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตกระเปาถัก กลุมถัก
ทอสตรีชุมชนออนใต ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 
 2. เพื่อเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถัก 
กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ตําบลออนใต อําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 3.1 องคประกอบของตนทุนการผลิต 
 ตนทุนการผลิตหรือตนทุนผลิตภัณฑแยกเปน 3 
องคประกอบ ไดแก 

1. วัตถุดิบทางตรง คือ วัตถุดิบเปนสวนประกอบท่ีสําคัญ
ของการผลิตผลิตภัณฑสามารถไดโดยงายวาเปนผลติภัณฑ
นั้นแยกเปนวัตถุดิบทางตรง ตัวอยางเชน ไมแปรรูปท่ีใชใน
การผลิตเฟอรนิเจอร ผาที่ใชในการผลิตเสื้อผา แรเหล็กที่
ใชในการผลิตแทงเหล็กและยางที่ใชในการผลิตรองเทา
กรีฑา วัตถุดิบและวัสดุโรงงานเหลายอยางที่จําเปนตอการ
ผลิตแตไมสามารถระบุไดโดยงายเฉพาะการผลิตและมี
ความสัมพันธกับการผลิต ตัวอยาง กระดาษทรายท่ีใชการ
ผลิตเฟอรนิเจอร น้ํามันหลอลื่นท่ีใชสําหรับเครื่องจักร โดย
ปกติแลว วัตถุดิบทางออมอาจจะถูกเรียกวา “วัสดุ
โรงงาน” ซึ่งจะถือเปน คาใชจายการผลิตชนิดหนึ่ง  
2. คาแรงงานทางตรง คือ คาแรงงานตาง ๆ ที่จายใหแก
คนงานหรือ ลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการผลิตสินคา
สําเร็จรูปโดยตรง รวมท้ังเปนคาแรงงานที่มีจํานวนมาก
เมื่อเทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิตสินคาหนวย
หน่ึง ๆ และจัดเปนคาแรงงานสวนสําคัญในการ แปรรูป
วัตถุดิบใหเปนสินคาสําเร็จรูป เชน คนงานที่ทํางาน
เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใชในการ ผลิตก็ควรถือ
เปนแรงงานทางตรง พนักงานในสายการประกอบ เปนตน 
 สวนคาแรงงานทางออม คือ คาแรงงานท่ีไม
เกี่ยวของกับคาแรงงาน ทางตรงที่ใชในการผลิตสินคา เชน 
เงินเดือนผูควบคุมโรงงาน เงินเดือนพนักงานทําความ
สะอาด เครื่องจักรและโรงงาน พนักงานตรวจสอบ
คุณภาพ ชางซอมบํารุง ตลอดจนตนทุนที่เกี่ยวของกับ 
คนงาน เชน คาภาษีท่ีออกใหลูกจาง สวัสดิการตาง ๆ เปน
ตน ซึ่งคาแรงงานทางออมเหลานี้จะถือเปน สวนหน่ึงของ
คาใชจายการผลิต 
3. ค า ใ ช จ า ยก า รผลิ ต  ( Manufacturing Overhead) 
คาใชจายการผลิต หมายถึง แหลงรวบรวมคาใชจายตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาซ่ึงนอกเหนือจากวัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง เชน วัตถุดิบทางออม 
คาแรงงานทางออม คาใชจายในการผลิตทางออมอื่นๆ 
ไดแก คาน้ํา คาไฟ คาเชา คาเสื่อมราคา คาประกันภัย คา
ภาษี เปนตน แตอยางไรก็ตามคาใชจายเหลาน้ีก็จะตอง
เปนคาใชจายที่เกี่ยวกับการดําเนินการผลิตใน โรงงาน
เทานั้น ไมรวมถึงเงินเดือน คาเชา คาไฟฟา คาเสื่อมราคา 
ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในสํานักงาน ดังนั้นคาใชจาย
การผลิตจึงถือเปนท่ีรวมของคาใชจายในการผลิตทางออม
ต า งๆ  (Cost pool of indirect manufacturing costs)  
นอกจากนี้ยังจะพบวาในบางกรณีก็มีการเรียก คาใชจาย
การผลิต ในช่ืออื่น ๆ เชน คาใชจายโรงงาน (Factory 
Overhead) โ สหุ ย ก ารผลิ ต (Manufacturing Burden) 
ตนทุนผลิตทางออม (Indirect Costs) เปนตน [4] 
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 3.2 การคํานวณตนทุนตอหนวย 
 จากการจําแนกตนทุนตามสวนประกอบของ
ผลิตภัณฑ สามารถท่ีจะคํานวณตนทุนการผลิต ดังนี้  
 ตนทุนการผลิต = ตนทุนวัตถุดิบทางตรง + 
คาแรงงานทางตรง + คาใชจายในการผลิต 
 การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑตอหนวย สามารถ
คํานวณไดดังน้ี 
 ตนทุนการผลิตตอหนวย = ตนทุนการผลิตหาร
ดวยปริมาณการผลิต [2] 
 

4. วิธีการวิจัย 
 ขอมูลท่ีใชในการศึกษาประกอบดวยขอมูล  
2 ประเภท ไดแก 
 4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  ไดจากการ
สัมภาษณขอมูล ณ กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต เลขท่ี 31 
หมู 9 ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  
ที่มีจํานวนสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น 20 ราย โดยเลือกทําการ
สัมภาษณจํานวน 3 ราย ไดแก ประธานกลุม เหรัญญิก 
และตัวแทนสมาชิกกลุม  
 4.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารของหนวยงานท่ี
เก่ียวของ เชน คนควาจากวารสารหนังสือ งานวิจัย 
สิ่งพิมพ และเว็บไซดที่เกี่ยวของ 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือการ
ใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง โดยถูกแบงเปน  
 สวนท่ี  1 ขอมูลทั่วไปของกลุม 
 สวนท่ี  2 ขอมูลผลิตภัณฑกระเปาถักทอ 

สวนท่ี  3 ขอมูลตนทุนของผลิตภัณฑกระเปาถัก
ทอจากเชือก 2 ประเภท คือ กระเปาถักทอจากเชือกรม 
และกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ โดยแบงเปนขนาด
เล็ก และขนาดใหญ 
 

5. ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวย
กระเปาถัก กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ตําบลออนใต  
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเ ชียงใหม  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 5.1 กระบวนการผลิตกระเปาถัก 
 การศึกษาพบวากลุมถักทอสตรีชุมชนออนใตซึ่ง
เปนธุรกิจศิลปะประดิษฐ (กระเปาถัก) ใหมีรูปแบบตาง ๆ 
ที่หลากหลายตั้งอยูเลขท่ี 31 หมู 9 ตําบลออนใต อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 50130 ไดมีการประกอบ
กิจการเม่ือเดือนสิงหาคม 2560 จากสมาชิกกลุมแมบาน

สตรี เขารวมจํานวน 7 ราย โดยมี นางลําดวน อินตายวง 
เปนผูประสานงานกลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ในปจจุบัน
มีจํานวนสมาชิกรวม 20 ราย โดยมีกระบวนการถักทอ
แบงออกเปน 3 ขั้นตอน ดังน้ี 
 1. เตรียมอปุกรณที่ใชในการถักกระเปาและถัก
ขึ้นรูปตามลักษณะ ลวดลายและขนาดที่ตองการเพ่ือให
สามารถประกอบเขารูปใหออกมาตามท่ีวางแผนไว และได
รูปทรงจาการถักสําเร็จเพื่อเตรียมการเขารูปสําเร็จ 
 2. ใสซับในกระเปาใสซิปและการเย็ยเขารูป
กระเปาใหอกกเปนรูปแบบท่ีตองการ 
 3. นําเชือกกระเปาสําเร็จ/ หูกระเปาแบบสําเร็จ 
เย็บติดกับตัวกระเปาเพ่ือใหไดกระเปาถักที่ไดรูปแบบ
ตามที่ตองการ กระบวนการถักทอดังรูปภาพท่ี 1 

 
รูปที่ 1 แสดงกระบวนการถักทอกระเปาถักแบบเชือก

กระสอบและแบบเชือกรม 
  
 5.2 การเปรียบเทียบตนทุนรวมกระเปาถักทอ
จากเชือกรมและกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ 
 ตนทุนการผลิตรวมกระเปาถักทอจากเชือกรม
ขนาดเล็กมีจํานวนเทากับ 157,568 บาท กระเปาถักทอ
จากเชือกรมขนาดใหญมีจํานวนเทากับ 130,432 บาท 
และกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบขนาดเล็กมีตนทุน
รวมเทากับ 120,704 บาท กระเปาถักทอจากเชือก
กระสอบขนาดใหญมีตนทุนรวมเทากับ 81,824 บาท 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
 
 
 

แผนกถัก

แผนกประกอบ

แผนกเย็บขาง
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ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนรวมกระเปาถักทอจากเชือกรมและกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ (หนวย : บาท) 
รายการ กระเปาถักทอจากเชือกรม กระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ 

ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ 
ตนทุนวัตถุดิบทางตรงตอป 61,440 59,520 55,296 35,712 
ตนทุนคาแรงงานทางตรงตอป     
 คาแรงงานถักกระเปา 51,200 31,000 51,200 31,000 
 คาแรงงานเย็บกระเปา 30,720 18,600   
คาใชจาการผลิตตอป 14,208 21,312 14,208 21,312 
รวมตนทุนการผลิต 157,568 130,432 120,704 88,024 

ที่มา : จากการคํานวณ 
  
5.2 การเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถักทอจาก
เชือกรมและกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ 
 

 กระเปาถักจากเชือกรมขนาดใหญมีตนทุนตอ
หนวยเทากับ 615.50 บาทตอหนวย กระเปาถักจากเชือก

รมขนาดใหญมีตนทุนตอหนวยเทากับ 1,051.87 บาทตอ
หนวย กระเปาถักเชือกกระสอบขนาดเล็กมีตนทุนตอ
หนวยเทากับ 471.50 บาทตอหนวย กระเปาถักเชือก
กระสอบขนาดใหญมีตนทุนตอหนวยเทากับ 659.87 บาท
ตอหนวย รายละเอียดดังตารางที ่2

 
ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบตนทุนตอหนวยกระเปาถักทอจากรมและกระเปาทักถอจากเชือกกระสอบ 

รายการ กระเปาถักทอจากเชือกรม กระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ 
ขนาดเล็ก ขนาดใหญ ขนาดเล็ก ขนาดใหญ 

ตนทุนการผลิต 157,568 130,432 120,704 88,024 
ปริมาณการผลิตตอป 256 124 256 124 
ตนทุนการผลิตตอหนวย (บาท) 615.50 1,051.87 471.50 709.87 

ที่มา : จากการคํานวณ  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบตนทุนตอหนวย
กระเปาถัก กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ตําบลออนใต 
อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหมในชวงระยะ 1 ป โดย
สอดคลองกับผลการวิจัยของ เจนจิรา ขันแกว[1] ไดวิจัย
เรื่องการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกระเปาเศษ
ผาประดิษฐ กลุมประดิษฐเศษผา บานบวกเปา ตําบล
หนองแหยง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในสวนของ
ดานปจจัยการผลิตในสวนของวัตถุดิบ คาแรงงาน และ
คาใชจายในการผลิต พบวาการผลิตกระเปาถักทอจาก
เชือกรมขนาดเล็กมีตนทุนรวม 157,568 บาท ตนทุนตอ
หนวย 615.50 บาท การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกรม
ขนาดใหญมีตนทุนรวม 130,432 บาท ตนทุนตอหนวย 
1,051.87 บาท การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกกระสอบ
ขนาดเล็กมีตนทุนรวม 120,704 บาท ตนทุนตอหนวย 
471.50 บาท การผลิตกระเปาถักทอจากเชือกรมขนาด
ใหญมีตนทุนรวม 88,024 บาทและตนทุนตอหนวย 
709.87 บาท 

 จากการศึกษาที่ไดกลาวมา ผูศึกษาไดมีการ
ประเมินความเปนไปไดคือการผลิตกระเปาถักทอจาก
เชือกรมมีตนทุนคาแรงงานจากการเย็บเปนจํานวนมาก 
เพราะการถักทอกระเปาแบบเชือกรมตอง มีการจาง
แรงงานจากภายนอกมาทําการเย็บทําใหตนทุนการผลิตสูง 
แตหลังจากท่ีกลุมชุมชนสตรีออนใตมีการเปลี่ยนแปลงเปน
กระบวนการผลิตกระเปา โดยทําการเลือกวัตถุดิบเปน
เชือกกระสอบ และทําการ ถักทอกระเปาจากเชือก
กระสอบ สงผลใหทางกลุมไมมีการจางแรงงานจาก
ภายนอกมาเย็บกระเปา สงผลใหกลุมสตรีชุมชนออนใต
สามารถลดตนทุนของกระเปาถักทอได ในสวนของ
คาแรงงานเย็บกระเปา สามารถท่ีจะทําการถักทอกระเปา
และข้ึนรูปเปนสินคา วางแผนการผลิต คํานวณตนทุน 
กําหนดราคาขายใหกับลูกคาไดตอไปไดอยางยั่งยืน 
 

7. สรุป 
 1. กลุมถักทอสตรีชุมชนออนใตควรมีการจัดทํา
บัญชีรายไดและคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการถักทอกระเปา 
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เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของ
กลุมในแตละป  
 2. ควรมีการพัฒนาและจัดการความรูทางดาน
ลักษณะ และรูปแบบของกระเปาที่มีการเพ่ิมอัตลักษณ
ของชุมชนออนใตในตัวกระเปา เพื่อเปนอัตลักษณของ
ทองถ่ิน และการสืบทอดจากรุนสูรุน 
 3. รัฐบาลหรือหนวยงานของภาครัฐควรใหการ
สนับสนุนในสวนของการพัฒนาฝมือของกลุมถักทอเพ่ือ
พัฒนาผลิตภัณฑลวดลายใหม รวมไปถึงการสนับสนุน
ทางการดานชองทางการจัดจําหนาย  
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณกลุมถักทอสตรีชุมชนออนใต ตําบล
ออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ที่สละเวลาให
ขอมูลที่เปนประโยชนตองานวิจัยในคร้ังนี้ 
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การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา  
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

A Development of Web Application for Ban San Ton Pao, Sansai district, 
Chiang Mai. 

 

บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาเว็บไซต และประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ประชากร คือ ผูนําชุมชนและชาวบานใน
ชุมชน ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาเว็บไซต ผูบริหารเทศบาล และกลุมนักทองเท่ียวหรือบุคคลทั่วไปนอกชุมชนที่สนใจในการ
ทองเที่ยว โดยใชเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา ดวยการทําตนแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
เปนเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
การหาคาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการพัฒนาเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 4 ดานไดแก ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ ดานคุณภาพของเนื้อหา ดานความถูกตองของระบบ และดานประโยชนและการนําไปใช กลุมตัวอยางมีความพึง
พอใจตอการพัฒนาเว็บไซต โดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) 
คําสําคัญ:  เว็บไซต ทองเท่ียว สันตนเปา อัตลักษณของชุมชน 

Abstract 
The objectives of this quasi experimental research were development of web application and 

evaluation of satisfaction toward the website in order to promote tourism in Ban San Ton Pao 
Community, San Sai District, Chiang Mai Province. The samples of this study were community leaders, 
villagers in the community, experts in website development, the Municipality executives and tourists or 
people outside the community who were interested in tourism. A website of Ban San Ton Pao 
Community was used for tourism promotion with prototyping and satisfaction questionnaire as research 
instruments with Index of Item – Objective Congruence (IOC). Data were analyzed using descriptive 
statistics such as mean and standard deviation. Findings indicated that, according to the analysis of the 
samples’ satisfaction toward development of tourism promotion website for Ban San Ton Pao 
Community, San Sai District, Chiang Mai Province in all 4 aspects; namely, design, content, accuracy, and 
benefits and usage, it was found that the samples were generally satisfied with the developed Website in 
high level (4.37) 
Keywords: Website, Tourism, San Ton Pao, Community of Identity 

 

1. บทนํา 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

12 ประเด็นการสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยสนับสนุนการ
วิจัยพัฒนา การดัดแปลงและตอยอดการพัฒนาเทคโนโลยี 
การผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผูประกอบการใหเปน
ผู ป ระกอบ ก ารท าง เท ค โน โล ยี  (Technopreneur) 
โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม และผลักดันใหมีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได  ดวยการปรับ

โครงสรางการคาและการลงทุนใหสอดคลองกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกาและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาคบรกิารใหสามารถสราง
มูลคาเพิ่มกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมบนฐานความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
ธุรกิจสรางสรรคการพัฒนาเมืองสรางสรรค และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐาน
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการที่เปนมิตรกับ
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สิ่งแวดลอม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุงการปรับ
โครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใช
ความรูด านวิทยาศาสตร  เทคโนโล ยี  และความคิด
สรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม การสรางความเปนธรรมในสังคม 
เพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน ทรัพยากร การ
ประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสรางความม่ันคงทาง
สังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือกลุมเปาหมายคน
ยากจน คนดอยโอกาส แรงงานนอกระบบ/ตางดาว ชน
กลุมนอย ใหเขาถึงบริการทางสังคมอยางเทาเทียมกับกลุม
อื่นๆ สนับสนุนใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมีสวนรวมแกไข
ปญหาความเหลื่อมล้ําและความขัดแยงในสังคมไทยอยาง
มีประสิทธิภาพ  รวมพัฒนาประเทศอยางเต็มที่และ
เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน นั้น (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
2560) รวมท้ังยังสอดคลองกับแผนแมบทการวิจัยตามอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ประเด็นยุทธศาสตรดานการบริการวิชาการ สรางและ
พัฒนางานวิชาการท่ีตอบสนอง ความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความ เขมแข็งของสังคม 

โดยปจจุบันเว็บไซต ถือวาเปนเครื่องมือหน่ึงของระบบ
อินเทอรเน็ตที่ใชเผยแพรขอมูลขาวสารใหทันกับยุคสมัย
กับเหตุการณ โลกในยุคปจจุบันที่ตองมีการแขงขันกันทุก
รูปแบบ  ทําใหองคกรทั้ งภาครัฐและเอกชน  รวมทั้ ง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ตางหันมาใหความสําคัญกับ
การพัฒนาออกแบบเว็บไซตกันมากข้ึน เพื่อเปนชองทางที่
สามารถสื่อสารและเผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูบริโภค
ในการตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว สงผลใหอุตสาหกรรมการ
ทองเที่ยวไดใชเว็บไซต เปนชองทางในการประชาสัมพันธ 
เผยแพรขอมูลการทองเท่ียวทําใหมีจํานวนนักทองเท่ียว
เดินทางมาทองเที่ยวมากขึ้น 

ชุมชนบานสันตนเปา หมู 1 ตําบลสันปาเปา อําเภอ 
สันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนท่ีมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเดนนาสนใจและวิถี
ชีวิตที่สืบทอดมาจากภูมิปญญาทองถ่ินที่ควรคาแกการ
รักษา ทํานุบํารุงใหเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดจากรุนสูรุน 
เชน ผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบานงานประดิษฐคิดคนที่
สะทอนวัฒนธรรมของชาวลานนา สมุนไพรภูมิปญญา
ทองถิ่น การผลิตสินคาเกษตรกรรมพื้นบาน การทองเที่ยว
เชิงธรรมชาติ การสอนศิลปะลานนา ดนตรี สะลอ ซอ ซึง 
เพื่ อ ให เยาวชนในชุมชนใหหันมาใช เวลาวางให เปน
ประโยชน และรักพื้นฐานบานเกิดของตัวเองมากยิ่งข้ึน ซึ่ง
เปนอัตลักษณของชุมชนในการพัฒนาขอมูลชีวิตความ
เปนอยูเพื่อพัฒนาสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว และเพื่อการเปน

การพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนา
ธุรกิจสรางสรรค การพัฒนาเมืองสรางสรรค และการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐาน
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสราง
มูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยี และกระบวนการท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน 
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสราง
ความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจนอยางยั่งยืน ซึ่งทางชุมชนบานสัน
ตนเปา ยังขาดสื่อในการประชาสัมพันธการทองเที่ยวเพื่อ
นําเสนอความโดดเดนนาสนใจและวิถีชีวิตที่สืบทอดมาจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นใหแกบุคคลภายนอกได ซึมซับวัฒนธรรม
ที่นาสนใจและควรคาแกการอนุรักษใหแกคนภายนอกและ
เยาวชนรุนหลังไดสืบทอดจากรุนสูรุน 

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริม
การทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม” เพื่อพัฒนาเว็บไซตชุมชนบานสันตนเปา เพื่อ
สงเสริมอัตลักษณวัฒนธรรมประเพณี  ชีวิตความเปนอยู
และสภาพทางภูมิศาสตร ที่สามารถนํามาเสนอเพ่ือการ
ทองเที่ยว และนําไปสูการสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน 
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสราง
ความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย ชวยเหลือ
กลุมเปาหมายคนยากจนอยางยั่งยืนตอไป 

2. ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
จากการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของของการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว
ชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ได
มีการรวบรวม ศึกษาเอกสาร งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
ระบบ ดังน้ี 
 2.1 การพัฒนาระบบดวยการทําตนแบบ (Prototype 
Approach) 
 การพัฒนาระบบดวยการทําตนแบบ (พนิดา  พานิชกุล 
และสุธี พงศาสกุลชัย, 2552) และ (G. B. Shelly and el., 
2006) เปนแนวทางท่ีนิยมในการพัฒนาระบบขนาดเล็กที่
ตองการความรวดเร็ว วิธีนี้จะนําไปใชเมื่อความตองการ
ของผูใชไมมีความชัดเจน มีการเปลี่ยนแปลงความตองการ
บอยครั้ง ตองการพัฒนาระบบใหเสร็จโดยเร็ว ไมมีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบท่ีจะพัฒนาและมีงบประมาณจํากัด 
การทําตนแบบจะเปนการจําลองระบบสารสนเทศหรือ
บางสวนของระบบเบ้ืองตน ซึ่งจะมีการจําลองระบบใหมี
ขนาดเล็กลง แลวใหผูใชไดทดลองใชพรอมกับประเมิน
ระบบท่ีสรางขึ้น เพื่อนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงระบบให
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เหมาะสมกับความตองการของผูใช โดยท่ัวไปขั้นตอนของ
การสรางตนแบบมี 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กําหนดความตองการ เปนการหาความ
ตองการพ้ืนฐานของผูใชระบบ นักออกแบบระบบจะตองมี
เวลาเพียงพอในการศึกษาหาความตองการดานสารสนเทศ
พื้นฐานของผูใช 

2. ออกแบบตนแบบ นักพัฒนาระบบสามารถใช
เครื่องมือในการพัฒนาตนแบบออกแบบระบบ เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็ว 

3. นําตนแบบไปใช ผูใชจะนําตนแบบไปทดลอง
ใชวาสามารถตอบสนองความตองการของผูใชเพียงใด โดย
ผูใชสามารถใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับปญหาหรือขอแนะนําใน
การปรับปรุงตนแบบได 

4. การปรับแตงตนแบบ เปนการนําความเห็น
ของผูใชมาปรับปรุงตนแบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ขั้นตอนนี้จะเกิดซํ้าไปซ้ํามาจนกระท่ังผูใชเกิดความพอใจ 
แลวจึงจะสามารถนําตนแบบไปใชงานได (Operational 
Prototype) 

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
ปาณพัฒน รอดลมูล (2552) ไดพัฒนาเว็บไซตเพื่อ

สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน: กรณีศึกษาปาชุมชนบาน
ห วยส ะพ าน สา มั ค คี  อ .พนมท วน  จ .ก าญ จน บุ รี  
มีวัตถุประสงคพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมความเขมแข็ง
ของชุมชน พบวาการใชเว็บไซตสะดวกและงาย การจัด
กลุมบทความเปนไปอยางมีระบบ และนําเสนอขอมูลที่
ชัดเจน โดยขอมูลที่ ไดจากการสืบคน มีประโยชนใน
การพํฒนาชุมชน เพื่อสงเสริมใหชุมชนที่ เขมแข็งและ
พัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 

วิริยาภรณ ศิวิไล (2554) ไดจัดทําแนวทางการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวแบบโฮมสเตยในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. เพื่อศึกษาหา
แนวทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวแบบ
โฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม ใหตรงตามความ
ตองการของนักทองเที่ยว  2 . เพื่ อศึกษาปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว
แบบโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม  3. เพื่อศึกษา
ขอเสนอแนะในการพัฒนาเว็บไซต เพื่ อสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบโฮมสเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการ
วิจัยครั้งน้ีแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึกจากกลุมตัวอยาง 
2 ก ลุ ม  คื อ  ผู ป ร ะ ก อบ ก าร โฮ ม ส เต ย ใน จั งห วั ด
สมุทรสงคราม และผูดูแลเว็บไซตเก่ียวกับการทองเท่ียวใน
จังหวัดสมุทรสงคราม สวนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ ที่ได
จากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปน

นักทองเที่ยวชาวไทยที่ใชบริการการทองเที่ยวแบบโฮม 
สเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบวา ระดับ
ความตองการในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบโฮมสเตยของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง 
โดยสนใจขอมูลดานสถานท่ีทองเท่ียวใกล เคียงและ
ภาพเหมือนจริงประกอบในการนําเสนอมากที่สุด สําหรับ
ปญหาและอุปสรรคในการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวแบบโฮมสเตย  ไดแก ปญหาดานการพ่ึงพา
ตัวแทนนําเที่ยว ปญหาดานบุคลากร ปญหาดานราคา 
ปญหาดานคอมพิวเตอร และขอเสนอแนะในการพัฒนา
เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย ไดแก 
การสนับสนุนชวยเหลือของภาครัฐ การรวมตัวกันของ
ผูประกอบการโฮมสเตย  การปรับราคาลงของบริษัท
ผูจัดทําและออกแบบเว็บไซต การกอตั้งชมรมเว็บไซตที่พัก
โฮมสเตย การเพ่ิมสถานที่ทองเที่ยวบนเว็บไซต 

พรชัย รัศมีแพทย (2541) ไดนําเสนอในหลักกฎหมาย
การปกครองทองถิ่นไทย พบวาการมีสวนรวมของชุมชน
เพื่อใหเกิดการจัดการพัฒนาระบบท่ีเหมาะสมและประสบ
ความสําเร็จตองเกิดจากจากทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานและคนในชุมชน 

3. วัตถุประสงค 
1. เพื่อพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

บานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อประเมินความพึงพอใจของเว็บไซตเพื่อสงเสริม

การทองเท่ียวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดแสดงกรอบแนวความคิดใหเหน็

ถึงกระบวนการเช่ือมโยงเก่ียวกับการพัฒนาเว็บไซต 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอ  
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ดังรูปท่ี 1 

5. วิธีการวิจัย 
1. ขั้นตอนวิธีในการดําเนินการวิจัย 

1) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ดวยการพัฒนา
ร ะ บ บ แ บ บ มี ส ว น ร ว ม  (Joint Application 
Development) (G.B.Shelly, 2006) 

2) รวมรวบความตองการของผูใช 
3) ออกแบบระบบโดยการพัฒนาดวยการทํา

ตนแบบ (พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชัย, 2552) 
3.1) พัฒนาระบบตนแบบของเว็บไซต 
3.2) ประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอเว็บไซต 
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3.3) วิเคราะหความพึงพอใจตอการพัฒนา
เว็บไซตรวมถึงปญหาที่พบเจอในการใชงาน 

3.4) ปรับปรุงแกไขระบบตนแบบเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา กอน
นําไปใชจริง 

4) เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผล 
5) สรุปผลและเขียนรายงานวิจัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 
2. กลุมตัวอยาง โดยแบงออกเปน 4 กลุมโดยวิธีการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ไดแก  

1) ผูนําชุมชนและชาวบานในชุมชน จํานวน 10 
คน ที่เกี่ยวของในการพัฒนาระบบและเปนผูใชเว็บไซต 

2) ผูเช่ียวชาญดานการพัฒนาเว็บไซต จํานวน 5 
คน เพื่อทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

3) ผูบริหารเทศบาลหรือผูนําชุมชน  
4) กลุมนักทองเท่ียวหรือบุคคลทั่วไปนอกชุมชนที่

สนใจในการทองเที่ยว  
3.  การวิเคราะหขอมูล 

1) ขอมูลอัตลักษณ ชุมชนเพื่ อการทองเที่ ยว 
วิ เคราะห โดย วิธีการจํ าแนกประเภท  (Typological 
Analysis) ก า ร เป รี ย บ เที ย บ ข อ มู ล  (Comparison)  
การสรางขอสรุปแบบอุปนัย  (Analytical Induction) 
และ นํ า เสนอผลการด วยการพ รรณ นาวิ เค ราะห 
(Analytical Description) 

2) ขอมูลประเมินคุณภาพเว็บไซต วิเคราะห
ขอมูลโดยการทดสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเพื่อ
พิจารณาถึงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค กับ
แบบทดสอบโดยพิจารณาเปนรายขอ ดวยวิธีการหาคา

สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์ ค ว าม ส อ ด ค ล อ ง  (Index of Item – 
Objective  Congruence: IOC) โดยพิจารณาเลือกขอ
คําถามที่มคีา IOC ตั้งแต 0.60  

3) ความ พึ งพอใจ เว็บ ไซต เพื่ อส งเส ริมการ
ทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก 
การหาคาเฉลี่ย  (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Division) โดยใหผูบริหารเทศบาลหรือผูนํา
ชุมชน และกลุมนักทองเท่ียวหรือบุคคลทั่วไปประเมิน
ความพึงพอใจตอระบบที่พัฒนาข้ึนประกอบดวยเกณฑ
การประเมิน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ 2) ดานคุณภาพของเน้ือหา 3) ดานความถูก
ตองของระบบ และ 4) ดานประโยชนและการนําไปใช 

กําหนดเกณฑการประเมินความพึงพอใจของผูใชที่มี
ตอระบบเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
ซึ่งมีเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักของการประเมินเปน 5 
ระดับ ตามแบบของ ลิเคิรท (Linkert’s Scale) โดยมี
หลักเกณฑดังนี้ (กุณฑลี  เวชสาร, 2546)   

กําหนดคาคะแนน  
5 หมายถึง  ความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

สัมภาษณ 

ผูนําชุมชน 

พัฒนาระบบ 

ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาเว็บไซต 

ประเมิน 

ผูบริหารเทศบาล/ผูนําชุมชน/นักทองเท่ียว 

ขอมูลอัตลักษณชมุชนเพ่ือการ
ทองเที่ยว 

การสรางเว็บไซตเพื่อสงเสริม
การทองเท่ียวชุมชน 

ความพึงพอใจเว็บไซตเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยวชุมชน 

- ขอมูลพื้นที่/บริบท 
- ขอมูลผลิตภัณฑการทองเท่ียว 
- ขอมูลเสนทางการทองเท่ียว 

- พัฒนาระบบตนแบบของ
เว็บไซต 

- ประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
เว็บไซต 

- ปรับปรุงแกไขระบบตนแบบ
เว็บไซต 

- นําไปใชจริง 

- ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ  

- ดานคุณภาพของเนื้อหา  
- ดานความถูกตองของระบบ 
- ดานประโยชนและการนําไปใช 
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3 หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง  ความพึงพอใจนอย 
1 หมายถึง  ความพึงพอใจนอยท่ีสุด 
เกณฑการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนเฉลี่ย

การประเมินความพึงพอใจของผูใช มีเกณฑการใหคะแนน
ในแตละระดับดังน้ี (ธารินทร  ศิลปจารุ, 2557)   

คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.50-4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจปาน

กลาง 
คาเฉลี่ย  1.50-2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย  1.00-1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย

ที่สุด 

6. ผลการศึกษา 
1.  ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิจัยเร่ือง การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ไดวิเคราะหความตองการของชุมชน โดยการลง
พื้นที่เพื่อสอบถามความตองการของชุมชนจากผูนําชุมชน
และชาวบานในชุมชน และใชแบบบันทึกการประชุม แบบ
การสัมภาษณอยางไมเปนทางการเปนเครื่องมือ เพื่อ
สอบถามความตองการของผูนําชุมชนและชาวบานใน
ชุมชน สามารถสรุปความตองการผูนําชุมชนและชาวบาน
ในชุมชนไดดังนี้  

ชุมชนบานสันตนเปา หมู 1 ตําบลสันปาเปา อําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนชุมชนท่ีมีทรัพยากรการ
ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีความโดดเดนนาสนใจและวิถี
ชีวิตที่สืบทอดมาจากภูมิปญญาทองถ่ินที่ควรคาแกการ
รักษา ทํานุบํารุงใหเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดจากรุนสูรุน 
เพื่ อ ให เยาวชนในชุมชนใหหันมาใช เวลาวางให เปน
ประโยชน และรักพื้นฐานบานเกิดของตัวเองมากยิ่งขึ้น  
ซึ่งเปนอัตลักษณของชุมชนในการพัฒนาขอมูลชีวิตความ
เปนอยูเพื่อพัฒนาสิ่งดึงดูดการทองเที่ยว ซึ่งทางชุมชนบาน
สันตนเปา ยังขาดสื่อในการประชาสัมพันธการทองเที่ยว
เพื่อนําเสนอความโดดเดนนาสนใจและวิถีชีวิตที่สืบทอดมา
จากภูมิปญญาทองถิ่นใหแกบุคคลภายนอก  ไดซึมซับ
วัฒนธรรมที่นาสนใจและควรคาแกการอนุรักษใหแกคน
ภายนอกและเยาวชนรุนหลังไดสืบทอดจากรุนสู รุน  
จากการวิเคราะหความตองการของชุมชน ชุมชนตองการ
ใหจัดทําเว็บไซตเพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร กิจกรรมการ
ทองเท่ียวของชุมชน ซึ่งทางชุมชนมีบุคลากรที่สามารถดูแล

จัดการเว็บไซต หลังจากการทําเว็บไซตใหชุมชนเรียบรอย
แลว ทางผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการจัดทําเว็บไซตแบบเทม
เพลตเว็บไซตสําเร็จรูป (Ready Web) เพื่อใหทางชุมชน
สามารถบริหารจัดการเว็บไซตไดเองอยางยั่งยืน ผูวิจัยได
ดําเนินงานตามการขั้นตอนและแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว โดยมีรูปแบบของเว็บไซตแบงผูที่เกี่ยวของกับ
เว็บไซตเปน 1) ผูดูแลระบบคือผูที่สามารถเขาสูระบบเพื่อ
เขาไปจัดการปรับปรุงขอมูลขอชุมชนไดทั้งหมด 2) ผูนํา
ชุมชนสามารถเขาสูระบบเพ่ือดูขอมูลผลการปรับปรุง
เว็บไซต และ 3) นักทองเที่ยวหรือผูสนใจเว็บไซต สามารถ
เขามาสมัครเปนสมาชิกของเว็บไซตและดูขอมูลแหลง
ทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเดนนาสนใจของชุมชน
ได ดังรูปท่ี 2 

2.   ผลการประเมินคุณภาพของระบบ 
ผลการประเมินคุณภาพของผูเช่ียวชาญทั้ง 5 ทานตอแบบ
ประเมินความพึงพอใจที่มีตอเว็บไซตเพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม โดยการทดสอบความเท่ียงตรงตามเนื้อหาเพ่ือ
พิจารณาถึงความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคกับ
แบบทดสอบโดยพิจารณาเปนรายขอ ดวยวิธีการหาคา
สัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) ดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

306



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

รูปท่ี 2 รูปแบบของผูที่เกี่ยวของกับเว็บไซต

 
ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยระดับการประเมินคณุภาพของผูเชี่ยวชาญ 

หัวขอรายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

ดานการออกแบบและการจัดรปูแบบ (Design) 

1.1 ความสวยงาม ความทันสมยั ความนาสนใจของหนาโฮมเพจ 1 1 1 1 1 5 1.00 

1.2 การจัดรูปแบบในเวบ็ไซตงายตอการอานและการใชงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.3 สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 1 1 1 1 1 5 1.00 

1.4 มีการออกแบบหนาจอใหใชงานงาย เมนูไมซับซอน 1 1 1 1 1 5 1.00 

1.5 สีพื้นหลังกับสีตัวอกัษรมีความเหมาะสมตอการอาน 1 1 1 1 1 5 1.00 
1.6 ขนาดตัวอกัษร และรูปแบบตวัอักษร อานไดงายและสวยงาม 1 1 1 1 1 5 1.00 

ดานคุณภาพของเน้ือหา (Content) 

2.1 ความถูกตองครบถวนของขอมูล 1 1 -1 0 1 2 0.40 

2.2 ความเหมาะสมของขอมูลภายในเว็บไซต 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.3 มีความชัดเจน ถูกตอง นาเช่ือถือ และขอมูลมีการปรับปรุงอยูเสมอ 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.4 ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความตองการ 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.5 การจัดลําดับเนื้อหาเปนขั้นตอน มีความตอเนื่อง อานแลวเขาใจ 1 1 0 1 1 4 0.80 

2.6 มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการ คนหาและทําความเขาใจ 1 1 1 1 1 5 1.00 
2.7 ขอความในเว็บไซตถูกตองตามหลักภาษา และไวยากรณ 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.8 เนื้อหากับภาพมีความสอดคลองกัน 1 1 1 1 1 5 1.00 

2.9 เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน และสามารถนําไปประยุกตใชได 1 1 1 1 1 5 1.00 

ดานความถูกตองของระบบ 
3.1 เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน และสามารถนําไปประยุกตใชได 1 1 0 0 1 3 0.60 

ขอมูลแหลงทองเที่ยว 

ผลการปรับปรุงเว็บไซต 

ขอมูลการปรับปรุงเว็บไซต 

ผลการเขาสูระบบ 

ชื่อผูใชและรหัสผาน 

ผูนําชุมชน 

 

เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียว
ชุมชนบานสันตนเปา อาํเภอ   

สันทราย  
จังหวัดเชียงใหม 

ผูดูแลระบบ 

นักทองเที่ยว 

ขอมูลการสมัครสมาชิก 

 ผลการสมัครสมาชิก 

ผลการเขาสูระบบ 

ชื่อผูใชและรหัสผาน 

ขอ้มูลการปรับปรุงเวบ็ไซต ์
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หัวขอรายการประเมิน 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา 
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

3.2 ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม ขอมูลตอบสนองตอความตองการ
ของผูใช 

1 0 0 1 1 3 0.60 

3.3 เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน และสามารถนําไปประยุกตใชได 1 1 0 0 1 3 0.60 

3.4 ความเหมาะสมในการใชงานโปรแกรม ขอมูลตอบสนองตอความตองการ
ของผูใช 

1 0 0 1 1 3 0.60 

3.5 กระบวนการทํางานของระบบ มีความรวดเร็วในการใชบริการ 1 1 1 1 1 5 1.00 

3.6 ระบบสามารถแสดงผลขอมูลไดอยางความถูกตอง 1 1 1 1 1 5 1.00 

ดานประโยชนและการนําไปใช 
4.1 เนื้อหามีประโยชนตอผูใชงาน และเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนด 1 1 1 0 1 4 0.80 

4.2 ขอมูลที่ได ตอบสนองความตองการของผูใช 1 1 -1 0 1 2 0.40 

4.3 ระบบฐานขอมูลที่สรางข้ึนชวยอาํนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4.4 ระบบฐานขอมูลที่สรางข้ึนตรงตามความตองการของการใชงาน 1 1 1 1 1 5 1.00 

4.5 ระบบฐานขอมูลที่สรางข้ึนชวยใหการจดัเก็บฐานขอมูลไดเปนระบบ
มากข้ึน 

1 1 1 1 1 5 1.00 

 
จากตารางที่ 1 พบวาผลการตรวจสอบความคิดเห็น

ปรากฏวามีผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับความสอดคลองของขอ
คําถามดานการออกแบบและการจัดรูปแบบทุกขอ  
คา IOC เทากับ 1.00 ดานคุณภาพของเนื้อหา ผูเชี่ยวชาญ
เห็นดวยกับความสอดคลองของขอคําถาม ขอที่ 2 ขอที่ 3 
ขอที่  4 ขอที่  6 ขอที่  7 ขอที่  8 และขอที่  9 (คา IOC 
เทากับ 1.00) ขอคําถามขอที่ 5 (คา IOC เทากับ 0.80) 
ขอคําถามมีคาเขาใกล 1 แสดงถึงขอคําถามทุกขอมีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงค  ถือวาขอคําถามมีความ
เที่ยงตรง สวนขอคําถามขอที่ 1 (คา IOC เทากับ 0.40)  
จึงตัดขอคําถามขอที่ 1 ออก ขอคําถามดานความถูกตอง
ของระบบ ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับความสอดคลองของ 
ขอคําถาม ขอที่ 3 และขอที่ 4 (คา IOC เทากับ 1.00)  
ขอคําถามขอที่  1 และขอที่ 2 (คา IOC เทากับ 0.60)  
ขอคําถามทุกขอมีคาเขาใกล 1 แสดงถึงขอคําถามทุกขอมี
ความสอดคลองกับวัตถุประสงค ถือวาขอคําถามมีความ
เท่ียงตรง ขอคําถามดานประโยชนและการนําไปใช 
ผูเช่ียวชาญเห็นดวยกับความสอดคลองของขอคําถาม  
ขอที่  3 ขอที่  4 และขอ ท่ี  5 (ค า  IOC เท ากับ  1.00)  
ขอคําถามขอที่ 1 (คา IOC เทากับ 0.80) ขอคําถามมีคา
เขาใกล 1 แสดงถึงขอคําถามทุกขอมีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค ถือวาขอคําถามมีความเที่ยงตรง  สวน 
ขอคําถามขอที่ 2 (คา IOC เทากับ 0.40) จึงตัดขอคําถาม
ขอที่ 2 ออก 

3.  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอการพัฒนาเว็บไซต 

 จากการนําเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวชุมชน
บานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมไปใชงาน 
ผลการแสดงความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการ
พัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตน
เปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจโดย
ภาพรวมในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.37) เรียงลําดับความพึง
พอใจดังน้ี ดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ มีความ
พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35) ดานคุณภาพของ
เนื้อหา มีความพึงพอใจในระดับมาก  (คาเฉลี่ย 4.40)  
ดานความถูกตองของระบบ มีความพึงพอใจในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.44) ดานความถูกตองของระบบ มีความพึง
พอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.44) และดานประโยชนและ
การนําไปใช มีความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.27) 
โดยทั้ง 4 ดานมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 0 ถึง 1 
ถือไดวาเปนขอมูลที่นาเช่ือถือ สรุปไดวากลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นท่ีคอนขางใกลเคียงกัน ดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจดานการออกแบบและการจัดรูปแบบ  

 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยพบวาเว็บไซต เพื่ อสงเสริมการ

ทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมไดดําเนินการตามข้ันตอนการพัฒนาดวยการทํา
ตนแบบ (พนิดา  พานิชกุล และสุธี  พงศาสกุลชัย, 2552)  
ซึ่งสอดคลองกับ ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่เนนยุทธศาสตรการสรางความเปน
ธรรมในสังคม  เพื่ อสรางโอกาสการเขาถึงแหลงทุน 
ทรัพยากร การประกอบอาชีพ ยกระดับรายได และสราง
ความมั่นคงทางสังคมใหทุกคนในสังคมไทย (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2560) และสอดคลองกับ
แผนแมบทการวิจัยตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประเด็นยุทธศาสตรดานการ
บริการวิชาการ สราง และพัฒนางานวิชาการที่ตอบสนอง  
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความ เขมแข็งของ
สังคม และการทําวิจัยรวมกับชุมชนในการกําหนดความ
ตองการของ พรชัย รัศมีแพทย (2541) ท่ีพบวาการมีสวน
รวมของชุมชนเพื่อให เกิดการจัดการพัฒนาระบบท่ี
เหมาะสมและประสบความสําเร็จตองเกิดจากจากทํางาน
รวมกันระหวางหนวยงานและคนในชุมชน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของปาณพัฒน  รอดลมูล (2552) ไดพัฒนา
เว็บไซตเพ่ือสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน กรณีศึกษาปา
ชุมชนบานหวยสะพานสามัคคี อําเภอพนมทวน จังหวัด
กาญจนบุรี และวิริยาภรณ ศิวิไล (2554) วิจัยเร่ือง แนว
ทางการพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเท่ียวแบบโฮม 
สเตยในจังหวัดสมุทรสงคราม  พบวา การใชเว็บไซต
สะดวกและงาย เปนไปอยางมีระบบ และการนําเสนอ
ขอมูลที่ชัดเจน 

8. สรุป 
จากผลของการวิเคราะหขอมูลคุณภาพของเว็บไซต

เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม โดยผูเชี่ยวชาญโดยผูเช่ียวชาญท้ัง 
5 ทาน ไดทําการประเมินคุณภาพของเว็บไซตเพ่ือสงเสริม 

 
การทองเท่ียวชุมชนบานสันตนเปา โดยการทดสอบ 
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาเพื่อพิจารณาถึงความสอดคลอง
ระหวางวัตถุประสงคกับแบบทดสอบโดยพิจารณาเปนราย
ขอ ดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์ความสอดคลอง (IOC) 
ผูวิจัยพิจารณาเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 
0.60 เทานั้น มาทําเปนแบบประเมินความพึงพอใจของ
กลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซต โดยผลวิเคราะห
ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอการพัฒนาเว็บไซต
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม  ดานการออกแบบและการ
จัดรูปแบบ (Design) มีความพึงพอใจโดยภาพรวมใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35)  ดานคุณภาพของเน้ือหา  
มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.40) 
ดานความถูกตองของระบบ มีความพึงพอใจโดยภาพรวม
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.44) และดานประโยชนและการ
นําไปใช มีความพึงพอใจโดยภาพรวมในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.27) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูในชวง 0 ถึง 
1 ถือไดวาเปนขอมูลที่นาเช่ือถือ สรุปไดวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นท่ีคอนขางใกลเคียงกัน มีความพึงพอใจ อยูใน
ระดับมาก 

9. ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

ชุมชนบานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

1.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
การพัฒนาเว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชน

บานสันตนเปา อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ตองมี
คาใชจายในการจดโดเมนเนมที่ชุมชนตองจายทุกป 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
เว็ บ ไซ ต เพื่ อ ส ง เส ริ ม ก า ร ท อ ง เที่ ย ว ชุ ม ช น 

บ านสันตน เปา ยั งขาดเรื่ องการพัฒนาเพื่ อรองรับ
นักทองเที่ยวชาวตางชาติ ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักและ
ความตองการของชุมชนบานสันตนเปา จึงควรพัฒนา

หัวขอรายการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

ดานการออกแบบและการจดัรูปแบบ 4.35 0.51 มาก 
ดานคุณภาพของเนื้อหา 4.40 0.50 มาก 
ดานความถูกตองของระบบ 4.44 0.50 มาก 
ดานประโยชนและการนําไปใช 4.27 0.48 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.37 0.50 มาก 
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เว็บไซตเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวชุมชนบานสันตนเปา 
เพื่อรองรับสําหรับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม โดยเก็บรวบรวม ขอมูลจากผูบริโภคที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 400 ตัวอยาง โดยใช  
แบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชใน การวิเคราะหขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา  ขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค  พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ ระหวาง 50-59 
ป  สถานภาพสมรส/ อยูดวยกัน อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ  และมีรายได เฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 9,000 บาท 
สวนขอมูลรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มเม่ือพิจารณาในแตละดาน พบวา ดานสี 
ผูบริโภคใหระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สุดคือบรรจุภัณฑ  มีสี สันสดใส สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ รองลงมาอยูใน
ระดับมากคือสีของบรรจุภัณฑสามารถสรางการ จดจําของผลิตภัณฑได และสีของ  บรรจุภัณฑกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ   
ดานรูปทรงและรูปแบบบรรจุภัณฑ พบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญระดับมาก ที่สุด คือรูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ รูปทรงและรูปแบบของบรรจุภัณฑ ใชไดสะดวกสามารถเปดปดไดงาย และรูปทรงและรูปแบบของ       
บรรจุภัณฑสามารถกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือและระดับมากคือ รูปทรงบรรจุภัณฑมีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑ
ภายใน ดานตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ พบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด คือ ตัวอักษรบนกลองและฉลากมี
ขนาดใหญอานไดงายเหมาะกับขนาดของบรรจุภัณฑ และตัวอักษร บนบรรจุภัณฑกระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ ดานวัสดุ     
บรรจุภัณฑ พบวาผูบริโภคใหระดับความสําคัญอยูในระดับความสําคัญมาก คือ วัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑเปนวัสดุที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑมี ความแข็งแรงปกปองผลิตภัณฑภายในไดดี ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวา
ผูบริโภคใหระดับความสําคัญอยูในระดับสําคัญ มากที่สุด คือ รูปภาพ ลวดลายท่ีตกแตงมีความเหมาะสมสวยงามสะทอนถึง
ผลิตภัณฑ  ขอมูลแสดงราย ละเอียดบนบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมครบถวน และบรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดน เอกลักษณ /
กลุม ชุมชนไดดี   
คําสําคัญ: บรรจภุัณฑ ,ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 
 
 

311



 

Abstract  
 The purpose of this research was to study the instant ginger beverage product development.              
The sample used in this research was 400 consumers who had decision to buy the instant ginger beverage in 

Chiangrai area.  The method of data collecting was questionnaire.  Statistics used for data analysis were 

percentage, mean, and standard deviation. The research results were as follows Most of the respondents were 

female, aged between 50-59 years old, business owner, and having average monthly income less than or equal 

9,000 baht. According to the statistical data result of consumers’ buying decision to the instant ginger beverage 

package in each aspect found that from an analysis of the color aspect, the most perceived point was that   
the package had beautiful color.  The outstanding color of package encouraged the consumer to buy and 

remember the product easily.  The shape and the format of package aspect, the consumer gave the most 

important in beautiful package.  The package shape and format were convenience, opened easily, and could 

encourage the consumers’ buying decision. In addition, the package should be concisely and suitable with the 

product inside. The letter on package aspect, the consumer focused on size of the letter and label on package. 
The letter should have big size, the consumer read it easily and suitable with package size.  The letter on 

package could encourage the consumer to buy this product. The package material aspect, the most point was 

that the material used was non- polluting and durable. From the graphic on package found that the consumer 

have the highest level on the photo, the beautiful and suitable package decoration, the fully package 

information, and the package could reflect to the identity of community.  

Keywords: Development, Package, Concentrated Ginger Powder Drink 
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1. บทนํา 
 ขิง พืชเศรษฐกิจที่สามารถใชเปนพืชอาหารและ
พืชสมุนไพร มีการนําขิงมาใชประโยชนเปนอาหาร โดย 
บริโภคสด และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ เชน ขิงดอง     
ขิงผง ขิงอบ ขิงแชแข็ง ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีการนํามาใช     
เปนยารักษาโรค เครื่องดื่ม เครื่องสําอาง และในธุรกิจสปา มี
การผลิตเปนอุตสาหกรรมในหลายประเทศท่ัวโลก ขิงที่ผลิต
ในประเทศไทยนอกจากใชภายในประเทศแลว  ยังมี         
การสงออกยังตลาดตางประเทศ ทั้งในเอเซียและยุโรป เชน 
สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี เนเธอรแลนด ) อังกฤษ(
ญี่ปุน บังคลาเทศ อินเดีย เปนตน คิดเปนมูลคามากกวา 

1,000 ลานบาทตอปและยังมีแนวโนมในการบริโภคเพิ่มมาก
ขึ้น ขิงจึงเป นพืชท่ีมีราคาดี ให ผลตอบแทนสูง ดังน้ัน
เกษตรกรจึงหันมาปลูกขิงกันมากข้ึนทําใหมีการขยายพื้นท่ี
ปลูกขิง เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วการนําผลผลิตทางการเกษตรมา
แปรรูปจึงชวยปองกันการลนตลาดของผลิตผลสดซึ่ งชวย
ยกระดับราคาผลิตผลไมใหตกต่ําการเพ่ิมมูลคาของผลิตผล
ทางการเกษตรมาแปรรูปเปนอาหารระดับอุตสาหกรรมท่ี
สามารถรับวัตถุดิบเพ่ือผลิตเปนอาหารจํานวนมากไดการ
ผลิตอาหารใหไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค
การสงเสริม ใหผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนท่ียอมรับและ
สามารถขยายตลาดการคาออกไปสูตางประเทศจะชวย
เพิ่มพูนราย ไดใหแกประเทศไดเปนอยางดี  
 กลุมสตรีพัฒนาแปรรูปบานโปงเทวี หมูที่  5         
อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย เปนกลุมหนึ่งที่มีการนําขิงสดใน
พื้นที่มาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อตอยอดทางธุรกิจ และ
สรางรายไดใหกับชุมชน โดยผูกอ  ตั้งคือ คุณปมมาลา  
จันทรสม ไดเล็งเห็นวาในขณะน้ัน (ในปพ.ศ. 2546) ขิงสดมี
ราคาถูกมากเพียงกิโลกรัมละ 2 บาท ถูกท้ิงเกลื่อนกลาดเต็ม
ถนน ทั้งที่ขิงเปนสมุนไพรช้ันเลิศ มีสรรพคุณทางยาและ
คุณประโยชนมากมาย โดยเฉพาะขิงแกจะมีฤทธิ์ เผ็ดรอน
ชวยในเร่ืองของการขับลม แกทองอืดทอง เฟอ แกเมา  
แกคลื่นไสอาเจียน ลดเสมหะ  มีสรรพคุณชวยรักษาโรค
ภูมิแพไดอีกรวมถึงเปนที่นิยมดื่มสําหรับผูที่ตองการเผา
ผลาญน้ําหนักเพราะชวยเผาผลาญ พลังงานในรางกายและมี
ใยอาหารจํานวนมาก เปนตน เพื่อชวยเหลือเกษตรกรใน
พื้นที่ประกอบกับเพื่อสรางอาชีพ ใหชาวบานในชุมชนจึงเกิด
แนวคิดทําผลิตภัณฑขิงแปรรูปโดยเขารวมกับโครงการหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑและเร่ิมผลิตดวยการแปรรูปขิงเปน 
ขิงผงสําเร็จรูปในขณะเดียวกันเมื่อผลิตขิงผงสําเร็จรูปโดย

การค้ันน้ําขิงสดมาทําก็เห็นวา ขิงที่ถูกค้ันน้ําออกไปแลวมี
เนื้อที่ตองท้ิงอีกเปนจํานวนมาก จึงคิดคนพัฒนาตอยอด
ประโยชนจากเนื้อขิงจนไดลูกอม ขิงสมุนไพรที่มีรสชาติ
อรอยไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากผูบริโภคซึ่งจากการลง
พื้นที่สัมภาษณประธานกลุมสตรีพัฒนาแปรรูปบานโปงเทวี 
(ปมมาลา : 2561) และสมาชิกในกลุมฯ พบวา ทางกลุมมี
ความตองการท่ีจะพัฒนาบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปเนื่องจาก
รูปแบบบรรจุภัณฑมีลักษณะเปนถุง พลาสติกที่ซีนปดปาก
ถุงกันไมใหอากาศเขาติดสติ๊กเกอรไวดานหนาถุงซึ่งเปน
รูปแบบที่ไมทันสมัย ไมนาดึง ดูดใจ และเกิดปญหาเมื่อลูกคา
ซือ้ผลิตภัณฑไปแลวเกิดปญหาความชื้น และความไมสะดวก
ในการชงดื่มในแตละครั้ง เปนตน การหารูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่ เหมาะสมกับผลิตภัณฑจะชวยทําใหผลิตภัณฑเปนที่
ตองการของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  
 ดังนั้นงานวิจัยน้ีจึงทําการศึกษาแนวทางการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มเพื่อให
สามารถตอบสนองความตองการของตลาดและกลุมผูบริโภค
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวมถึงเปนชองทางการรับรูขอมูลของ
ผลิตภัณฑจากบรรจุภัณฑในการชวยตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
เพิ่มขึ้น อันจะเปนการชวยสรางรายได ใหแกกลุมและชุมชน
บานโปงเทวี อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงรายไดตอไป  

2.วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูป

พรอมดื่ม 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรจุภัณฑ 

 (สุนิษา  มรรคเจริญ, 2553) ที่กลาววา บรรจุภณัฑ 
หรือ หีบหอ (Package) หมายถึง วัตถุ หรือ วัสดุที่ใชบรรจุ
สินคา ดวยวิธีการใสหรือหอ หรือดวยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ทําให
สินคาท่ีอยูภายในปกปดมิดชิด โดยที่วัสดุที่ใชบรรจุสินคาน้ัน
ตองมีหนาท่ีปกปองคุงครองสินคาที่อยูภายในใหมีความ
ปลอดภัย  สะดวกในการใชการ  สะดวกในการขนสง
เคลื่อนยายและชวยในการสงเสริมการจําหนวยสินคาที่อยู
ภายในโดยสรุปบรรจุภัณฑ จึงหมายถึง หนวยรูปแบบวัตถุ
ภายนอกที่ทําหนาที่ปกปองคุมครองหรือหอหุมผลิตภัณฑ
ภายในใหปลิดภัย สะดวกตอการขนสง เอื้ออํานวยใหเกิด
ผลประโยชนในทางการคาและการบริโภคบรรจุภัณฑหรือ
การบรรจุหีบหอ หมายถึง ศาสตรและศิลปที่ใชในการบรรจุ
สินคาโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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เพื่อการคุมครองปกปองสินคาจากผูผลิตจนถึงมือลูกคาอยาง
ปลอดภัยดวยตนทุนการผลิตที่เหมาะสม จากความหมายพอ
สรุปไดวาบรรจุภัณฑนั้น หมายถึง เรื่องของวิทยาศาสตรและ
เรื่องของศิลปะที่ใชเพื่อการบรรจุสินคา โดยใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและทําใหเกิดความเสียหายกับสิ่งแวดลอมและบรรจุ
ภัณฑนั้นจะตองปกปองตัวสินคาใหอยูในสภาพที่ดีจากแหลง
ผลิตจนถึงมือลูกคาโดยไมใหไดรับความเสียหาย  

 3.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ หลักพิจารณาท่ีสําคัญในการออกแบบ
กราฟก (กอเกียรติ ขวัญสกุล , 2559) 
 1. รูปแบบตัวอักษรและขนาด การสรางรูปแบบ
ตัวอักษรใหมีรูปแบบแปลกตาสวยงาม จะชวยเรงเรา
ความรูสึกตอบสนองไดเปนอยางดี โดยเนนความชัดเจน
สวยงาม สอดคลองกับจุดประสงคสําหรับขอความนํา
เรื่องและขอความรายละเอียด นอกจากน้ันขนาดของ
ตัวอักษรก็มีความสําคัญ ขนาดของตัวอักษรบนช้ินงาน
ตองมีความพอเหมาะพอดี อานไดงาย สื่อความหมายได
เปนอยางดี นอกจากน้ันการจัดวางรูปแบบขอความที่ดีก็
จะชวยใหการสื่อความหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. การกําหนดระยะหางและพ้ืนที่วาง การจัดพื้นท่ี
วางในการออกแบบกราฟกมีวัตถุประสงคเพ่ือการจัด
ระเบียบของขอมูล ชวยเนนความเปนระเบียบและความ
ชัดเจน ระยะหางหรือพื้นท่ีวางจะชวยพักสายตาในการ
อาน ดูสบายตา สรางจังหวะขององคประกอบภาพให
เหมาะสม 
 3. การกําหนด สีมีบทบาทอยางมากที่จะชวยเนน
ความชัดเจนทําใหสะดุดตาสรางสรรคความสวยงาม การ
กําหนดสีขึ้นอยูประเภทของงานนั้นๆ ขอสําคัญที่ควร
คํานึงคือสีบนตัวภาพพ้ืนภาพและอักษรตองมีความเดน 
ชัดเจน เหมาะสมกับกลุมเปาหมายซึ่งมีความชอบที่
แตกตางกัน นักออกแบบจะพยายามใชสีเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคมากที่สุด  
          4. การจัดวางตําแหนง เปนการจัดวางโครงราง
ทั้งหมดท่ีกําหนดตําแหนงของภาพประกอบ ตําแหนง
ของขอความท้ังหมด และสวนประกอบอื่นๆท่ีปรากฏ 
ตองคํานึ่ งถึง จุดเดนที่ควรเนน  ความสมดุลตางๆ  
ความสบายตา ในการมอง  นั กออกแบบต อ ง ให
ความสําคัญกับทุกๆสวนที่ปรากฏบนช้ินงานเทากัน
ทั้งหมด ความพอเหมาะพอดีชวยใหงานออกแบบมีความ
เชื่อถือนาสนใจ 

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 จิติมา เสือทองและคณะ (2555) ไดทําการวิจัย
เรื่ อง การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรีแมบานเขียวขจีจังหวัดนนทบุรีการวิจัยครั้งนี้ 
เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทอง พับ กลุมสตรี
แมบานเขียวขจีจังหวัดนนทบุรีและเพื่อประเมินความ 
พึงพอใจบรรจุภัณฑทองพับ กลุม สตรีแมบานเขียวขจี
จังหวัดนนทบุรี ประชากรและกลุมตัวอยางการวิจัยเรื่องนี้
จะศึกษาถึงการพัฒนา บรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ 
โดยทําการวิจัยจากกลุมผูผลิตผลิตภัณฑขนมทองพับ  
กลุมสตรี 30 แมบานเขียวขจีจังหวัดนนทบุรีจํานวน 26 
คน  เครื่ องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ไดแก   
แบบสัมภาษณแบบไมมี โครงสร าง  แบบสอบถาม  
แบบประเมินความพึงพอใจ ผลจากการศึกษาการพัฒนา 
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรีแมบานเขียว
ขจีจังหวัดนนทบุรีพบวา กลุมสตรีแมบาน เขียวขจีจังหวัด
นนทบุรีพึงพอใจและเลือกแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑขนมทอง พับ แนวทางท่ี 2 เปนแนวทางการ
ออกแบบท่ีสมควรนําไปพัฒนาเปนบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑขนม ทองพับตอไป ขอเสนอแนะ การศึกษาวิจัย 
การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑขนมทองพับ กลุมสตรี 
แมบานเขียวขจีจังหวัดนนทบุรีในครั้งนี้ทําใหทราบถึง
บทบาทหนาที่ของตราสัญญาลักษณประจําผลิตภัณฑวา
ควรทําการพัฒนาตราสัญญาลักษณประจําผลิตภัณฑ
ควบคูไปกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ ดวย ผลงานวิจัยในครั้ง
นี้สามารถนําไปประยุกตใชควบคูกับการพัฒนาออกแบบ
ตราสัญญาลักษณประจํา ผลิตภัณฑขนมทองพับ ของกลุม
สตรีแมบานเขียวขจีจังหวัดนนทบุรีตอไปในอนาคต 

  สิ ริ พ ร รณ   ดา ร าพงษ  และคณะ  ( 2 558 )  
ไดทําการศึกษาเร่ือง แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑระกําผงกลุมแมบานเกษตรกรเสม็ดโพธิ์ศรี 
จังหวัดจันทบุรี การทําวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา
การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑระกําผงสําเร็จรูป
ใหเปนที่ยอมรับของผูบริโภค ผูทําการวิจัยไดทําการวิจัย
แบบผสานวิธี(Mixed Method) คือใน เชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพโดยผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตัวอยาง
เชิงปริมาณ ดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่มี
คําตอบครบถวนสมบูรณจํานวน 400 กลุมตัวอยาง มาทํา
การวิเคราะห และประมวลผลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติและรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ดวยการสนทนา
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กลุม (Focus Group) จากผูผลิต ผูจัดจําหนาย และผูที่
บริโภคระกําผงจํานวน 9 ราย ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
ดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400 
คน สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง  21–30 ป  
มีรายไดตอเดือน 10,000-20,000 บาท ซึ่งเคยบริโภค
ระกําผงและเลือกรูปแบบฉลากบนผลิตภัณฑ แบบที่ 2 
ผลสรุปความคิดเห็นรูปแบบฉลากบนผลติภัณฑผูผลิต  
ผูจัดจําหนาย และผูบริโภคท้ังหมดเสนอใหมีการระบุ  
วั น / เ ดื อน /ป  ที่ ผ ลิ ต และหมดอายุ พ ร อ มทั้ ง ร ะบุ
สวนประกอบของระกําผงและให ความสําคัญเปนสวน
ใหญในการเพ่ิมวิธีชงระกําผง ทั้งชงรอนและชงเย็นบน
ฉลากผลิตภัณฑ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1.ปจจัย
ลักษณะของบรรจุภัณฑดานการจัดเก็บ ดานความคงทน 
ดานความสะดวกในการถือ ดานการเปดและปดใหม 
ดานหลังการใชงาน ดานการกําจัด สงผลตอ การตัดสินใจ
ซื้อระกําผง 2.ปจจัยองคประกอบของผลติภัณฑดาน
ประโยชนหลัก ดานรูปแบบผลติภัณฑดานผลิตภัณฑที่
คาดหวัง ดานผลิตภัณฑควบ และดานศักยภาพของ
ผลิตภัณฑสงผลตอการตัดสินใจ  

  มัทธนี ปราโมทยเมืองและคณะ  (2559) ทําการ
การศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑรวมสมัย ในการเพ่ิมยอด
จํ าหน ายสินค าแก ชุมชนจากผลผลิตคง เหลือทาง
การเกษตร กรณีศึกษากลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิต
อ. จุดเดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี เพื่อเปนการออกแบบ
และพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขึ้นมาใหมตามหลักการ
ออกแบบบรรจุภัณฑจากการศึกษาหลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑ สามารถแบงออกได 2 ประเภทโดยพบวา                
1. ดานโครงการสรางบรรจุภัณฑรูปแบบของโครงการ
บรรจุภัณฑสามารถหาซื้อไดในทองตลาดโดยพิจารณาตาม
ลักษณะการใชงานที่เหมาะสมเพื่อใหสอดคลองกับการลด
ตนทุนที่ไมสูงมากนักแตสามารถใชงานไดดี โดยกลอง
บรรจุภัณฑจะมีรูปทรงที่เปนทรงสี่เหลี่ยมใหงายตอการจัด
วางซอนทับกันทําใหไมเปลืองพื้นที่ตอการจัดวางสินคา
สําหรับการจัดจําหนายโดยวัสดุบรรจุภัณฑของผลผลิต
แปรรูปจากกลวยน้ําวาทั้ง 4 อยางไดแก  กลวย  อบมวน 
กลวยตาก กลวยกวน และกลวยฉาบจะเลือกวัสดุที่ใชเปน
ถุงฟอยลอลูมิเนียมแบบซิปล็อคมีคุณสมบัติในการปองกัน
ไดทั้งกาซตาง ๆ ปองกันการซึมผานของกาซ กลิ่น น้ํามัน 
และแสงไดอยางดีเยี่ยมทําใหสามารถปกปองและถนอม
ผลิตภัณฑที่บรรจุอยูภายในไดยาวนานบรรจุภัณฑจาก

หนอไมไผตงแกะสลักจะเลือกวัสดุที่ ใช เปนขวดแกว  
มีคุณสมบัติทางกายภาพใสสะอาดและปลอดภัย ทนความ
รอนไดสูง มีอายุการใชยาวนาน เมื่อเลิกใชสามารถทํา
ความสะอาดและนํากลับมาทําเปนบรรจุภัณฑใหมไดบรรจุ
ภัณฑจากกระ เจี๊ ยบแดงอบแห งจะ เลื อกวั สดุ เปน 
ถุงพลาสติกใสทํามาจากพลาสติกชนิดพอลลิเอทีลีน 
(PE)ชนิดความหนาแนนต่ํา(LDPE)และโครงสรางดานนอก
ที่ใชเปนกลองกระดาษอารต(Art Paper) เปนกระดาษท่ี
ทําจากเย่ือเคมี (เยื่อที่ผลิตโดยใชสารเคมี) และเคลือบผิว
ใหเรียบดานเดียว การเคลือบจะเคลือบมันเงา หรือแบบ
ดานก็ได เนื้อกระดาษมีสีขาว ใชพิมพภาพที่มีรายละเอียด
สูง ทําใหภาพคมชัดและออกมาสวยงาม และบรรจุภัณฑ
จากน้ําตาลออย จะเลือกวัสดุเปนกระปองพลาสติกมีหูหิ้ว 
มีฝาปด สามารถเห็นสินคาภายในไดรอบตัว และมีสาย
คาดดานนอกท่ีใชวัสดุเปนกระดาษอารต (Art Paper) และ
ประเภทกลองบรรจุภัณฑแบบรวมหนวย 

4.วิธีการวิจัย  
4.1  ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

4.1.1   ประชากรท่ีใชในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
พรอมด่ืมในจังหวัดเชียงรายซ่ึงไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน 

4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูบริโภคที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
พรอมดื่มในจังหวัดเชียงราย ซึ่งไมทราบจํานวนกลุมตัวอยาง
ที่แนนอน ดังนั้น เพื่อใหไดกลุมเปาหมายที่สามารถเปน
ตัวแทนของประชากรท่ีทําการวิจัยครั้งนี้ จึงใชการกําหนด
กลุม ตัวอยาง โดยการใชสูตรการคํานวณไมทราบจํานวน
ประชากร  นโดยกําหนดระดับคาความเช่ือมั่ 95% และยอม
ใหเกิดความคลาดเคลื่อน ในการเลือกตัวอยาง 5% (พิมพา  
หิรัญกิติ, 2552) ดังนั้น กลุมตัวอยางจะเทากับ 385 ตัวอยาง
และเ พ่ือปองกันตั วอย าง มีขอผิดพลาดในการ  ตอบ
แบบสอบถามจึงขอสํารองขอมูลกลุมตัวอยาง 15 ตัวอยาง 
จึงไดจํานวนกลุมตัวอยางรวมท้ังสิ้น จํานวน 400 ตัวอยาง 
การเลือกกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชในการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – Stage Sampling )โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้  
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          ขั้นที่1  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) โดยการเลือกสถานที่ที่จะเก็บ แบบสอบถามโดย
พิจารณาจากสถานท่ี มีดังน้ี 

1. โซนขายของฝากพื้นเมือง ช้ัน G หางสรรพสินคาเซ็นทรัล
พลาซาเชียงราย หมูที่ 13 99/9 ถนน พหลโยธิน อําเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย  
2. รานขายของฝาก/รานขายผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ ไดแก 
 - นันทวัน(กองคํา)  เลขที่ 567 ม.10 ต.บานดู  
อ.เมือง จ.เชียงราย  
 - ศูนยของฝากวัดรองขุน ต.ปาออดอนไชย อ.เมือง 
จ.เชียงราย 
 - ศูนยของฝากหางเซ็นทรัลเชียงราย หมูที่ 13 
99/9 ถนน พหลโยธิน อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย  
 - ราน ลําดี ของฝากดี ของกิ๋นลํา ถนน บรรพ
ปราการ ตําบล เวียง อําเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 
3. ถนนคนเดิน ทุกวันเสาร ถนนธนาลัย ตําบลรอบเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ตั้งแตเวลา 17.00 น. – 24.00 
น. และถนนคนมวน ทุกวันอาทิตย ถนนสันโคงนอย ซอย 1 
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายต้ังแตเวลา 
17.00 น. – 24.00 น.  
          ขั้นที่ 2     ใชวิธีการสุมตัวอยางโดยใชวิจารณญาณ
(Judgmental Sampling) พิจารณาผูที่เปนกลุม ตัวอยางตามท่ี
ไดกําหนดโดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามท่ี
ไดจัดเตรียมนําไปเก็บตามสถานที่ที่กําหนด โดยคณะผูวิจัย
จะนําบรร จุภัณฑผลิตภัณฑขิ งผงสํา เร็ จรูปพรอมดื่ม 

ที่ออกแบบรวมกัน ระหวางผูประกอบการและ) ตนแบบ(
คณะผูวิจัยจากการลงพื้นที่ เพื่อจะนําไปสอบถามความ
คิดเห็นของผูบริโภคตอ รูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการ
เลือก ซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม รวม  5 ดาน 
ไดแก สี รูปทรง และรูปแบบ บรรจุภัณฑ ตัวอักษรบน   
บรรจุภัณฑ วัสดุบรรจุภัณฑ และกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

4.2   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

       เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร เ ก็ บ ร วบ ร วม ข อ มู ล คื อ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นโดยศึกษา
จากเอกสารรายงานวิจัยตาง ๆ ประกอบดวย ข้ันตอน
ดังตอไปนี้ คือ 

          สวนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป
ดานลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศ อายุ  
สถานภาพ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระดับการศึกษา 
มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close Ended Question) 

แบบลักษณะเปนหลายคําตอบใหเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียวที่ตรงกับความจริงมากที่สุด (Multiple Choice  ) จํานวน 
6 ขอ 

       สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ขิงผง
สําเร็จรูปพรอมดื่ม 5ดาน ไดแก สี รูปทรงและรูปแบบ  
บรรจุภัณฑ  ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ วัสดุ บรรจุภัณฑ  และ
กราฟกบนบรรจุภัณฑ  ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบใชมาตรา
สวนคาประมาณ (Likert Scale) ซึ่งแบงระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ แบงเปน  5  ระดับ โดยจัดเปน

ซึ่งมี การวัดขอมูล ประเภทอันตรภาคช้ัน เกณฑการให
คะแนน คือการคํานวณหาอันตรภาคช้ันเพ่ือ ผลการแปลผล
คะแนนในแตละชวง โดยใชระดับการวัดขอมูลอันตรภาคชั้น
มี 5 ระดับ ดังน้ี  

 ระดับ 5 หมายถึง  ความสําคัญมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง  ความสําคัญมาก 
 ระดับ 3 หมายถึง  ความสําคัญปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  ความสําคัญนอย 
 ระดับ 1 หมายถึง  ความสําคัญนอยที่สุด           
 เกณฑคะแนนของคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑขิงผง
สํา เร็จรูปพรอมดื่ม  การแปลผลการวิจัยของลักษณะ
แบบสอบถามท่ีใชระดับการวัดขอมูล ประเภทอันตรภาค
ช้ัน  ผูวิจัยใชเกณฑเฉลี่ยในการอภิปรายผลโดยการคํานวณ
ดังนี ้
ความกวางของอันตรภาคชั้น  = 
ขอมูลสูงสุด ขอมูลตํ่าสุด

จํานวนชั้น  

   =  

   = 0.8 

เกณฑเฉลี่ยความสําคัญของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
พรอมดื่ม สามารถกําหนดไดดังนี้ เกณฑการแปลความหมาย
ของคะแนน 
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เกณฑการแปลความหมายของคะแนน 

 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง   
ระดับความสําคัญมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง 
ระดับความสําคัญมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  
ระดับความสําคัญปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  
ระดับความสําคัญนอย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง  
ระดับความสําคัญนอยที่สุด 
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
การศึกษาหารูปแบบบรรจุภัณฑขิงผง สําเร็จรูปพรอมดื่ม
เปนคําถามปลายเปด (Open ended Questionnaires) 
จํานวน 1 ขอ 

ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย 
  1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี จากเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของ และสื่ออินเตอรเน็ต เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่
มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 
 2. ศึกษาตัวแปรทั้งสองตัวแปรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยท่ีตอง
ศึกษาเพื่อนํามากําหนดเปนขอบเขตในการทําแบบสอบถาม 
 3. สรางแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
         สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค 
         สวนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มี
ผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 
         สวนที่ 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษาหารูปแบบ
บรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 

       4. นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดลองใช (Try out) กับกลุม
ตัวอยางที่ตองการวิจัยจํานวน 30 ตัวอยาง เพื่อดูความ
เหมาะสมของการใชภาษาและความสมบูรณของเน้ือหา
ความเชื่อมั่นและความบกพรองของแบบสอบถาม  
       5. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขเพื่อใหสอดคลอง
ตรงตามวัตถุประสงคเน้ือหาและโครงสราง ใหสมบูรณมาก
ยิ่งข้ึน และตองมีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามอยางนอย 
0.75 ขึ้นไป จึงสามารถนํามา ใชในการวิจัยได 
 

ตารางที่ 1 แสดงความเช่ือม่ันของระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 

คาความเชื่อม่ันของระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑ ท่ี มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผง
สําเร็จรูปพรอมดื่ม 

 

ค า ค ว า ม
เช่ือม่ัน 

ดานสี (ตอนที่ 2 ขอ 1 - 3  รวม 3 ขอ) 0.841 

ด า น รู ป ท ร ง แ ล ะ
รูปแบบ 

(ตอนที่ 2 ขอ 4 – 7  รวม 4 ขอ) 0.917 

ดานตัวอักษร (ตอนที่ 2 ขอ 8 – 9   รวม 2 ขอ) 0.832 

ดานวัสดุบรรจุภัณฑ 
ดานกราฟก 

(ตอนที่ 2 ขอ 10 - 11รวม 2 ขอ) 
(ตอนที่ 2 ขอ 12 – 14รวม 3ขอ) 

0.797 
0.869 

ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง
รูปแบบบรรจุภัณฑ (ตอนที่ 2 รวมทั้งหมด 14 ขอ) 0.854 

 4.3   การเก็บรวบรวมขอมูลการวิจยัครั้งน้ีเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนารูป บรรจุภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มโดยแบงลักษณะของการเก็บ
รวบรวมขอมูลที่ทําการศึกษา เปน  2  ลักษณะ คือ 

 4.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจาก
การศึกษาขอมูลท่ีมีผูรวบรวมไวดังนี้ขอมูลจากหนังสือ 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ  ขอมูลจาก
อินเทอรเน็ต เอกสารตาง ๆ 

 4. 3.2  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาไดจาก
การเก็บรวบรวมจากการตอบแบบ สอบถามของผูบริโภคที่มี
อํานาจในการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
พรอมดื่มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงรายคณะผูวิจัยจะแจก
แบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูล
ดวยตัวเองเพ่ือจะอธิบายและช้ีแจงขอสงสัยของผูตอบ
แบบสอบถามได โดยกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 400 
ตัวอยาง เมื่อคณะผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว 
ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 
เพื่อทําการวิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป     
 4.4   การจัดทําและการวิเคราะหขอมูล 

5. ผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลดานลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูบริโภคที่มีอํานาจในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผง
สําเร็จรูปพรอมดื่มในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เปนดังน้ี 
 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ด า น ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตรครั้งนี้  พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
284 คน คิดเปนรอยละ 71.00 มีอายุระหวาง 50 - 59 ป 
จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.30 มีสถานภาพสมรส/
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อยูดวยกัน จํานวน 265 คน คิดเปนรอยละ 66.25 อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระ จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
30.25 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ9,000 
บาท จํานวน 166 คน คิดเปนรอยละ 41.50  
 2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ขิงผงสําเร็จรูป
พรอมดื่ม  
ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม   

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่มี
ผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑขิงผง
สําเร็จรูปพรอมดื่ม

  

� S.D. 
ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ดานสี    
1.  .สี ข อ งบ ร ร จุ ภั ณ ฑ  
สามารถสรางการจดจํา
ของผลิตภัณฑได 

 4.19 0.813 มาก 

2. .สีของบรรจุภัณฑกระตุน
ใหเกิดความตองการซื้อ   4.17   0.791 มาก 

3. บรรจุภัณฑมีสีสันสดใส 
สวยงาม  เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ 

4.25 0.754 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.31 0.454 มาก
ที่สุด 

ดานรูปทรงและรูปแบบบรรจุภัณฑ 
1. รูปทรงบรรจภุัณฑมี
ความกะทัดรดัและพอดี
กับผลติภณัฑภายใน 

 4.18  0.777 มาก 

2. รูปแบบบรรจภุัณฑมี
ความสวยงาม เหมาะสม
กับผลติภณัฑ 

 4.29  0.778 มาก
ที่สุด 

รวม  4.32 0.481 มาก
ที่สุด 

ดานตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ   
1. ตัวอักษรบนกลองและ
ฉลาก มีขนาดใหญ อาน  4.30  0.761 

มาก
ที่สุด 

ไดงาย เหมาะกับขนาด
ของบรรจุภณัฑ 
2. ตัวอักษรบนบรรจภุัณฑ 
กระตุนใหเกดิความ
ตองการซ้ือ 

 4.25  0.752 
มาก
ที่สุด 

รวม  4.38  0.504 มาก
ที่สุด 

ดานวัสดุบรรจุภัณฑ    
1. วัสดุที่ใชในการผลติ
บรรจภุัณฑเปนวัสดุที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.18 0.937 มาก 

2. วัสดุที่ใชในการผลติ
บรรจภุัณฑมีความแข็งแรง
ปกปองผลิตภัณฑภายใน
ไดด ี

4.17 0.785 มาก 

รวม 4.32 0.820 
มาก
ที่สุด 

ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
1. ขอมูลแสดงรายละเอียด
บนบรรจุภัณฑ  มีความ
เหมาะสมครบถวน 

4.29 0.820 มาก
ที่สุด 

2 .  รูปภาพ  ลวดลาย ท่ี
ตกแตง มีความเหมาะสม 
ส ว ย ง า ม ส ะ ท อ น ถึ ง
ผลิตภัณฑ 

4.31 0.822 
มาก
ที่สุด 

3. บรรจุภัณฑสามารถสื่อ
ถึงจุดเดน  เอกลักษณกลุม/
ชุมชนไดดี 

4.29 0.787 
มาก
ที่สุด 

รวม 4.42 0.493 มาก
ที่สุด 

 
 จากตารางท่ี 2 พบวารูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม ไดแก ดานสี 
ดานรูปทรงและรูปแบบบรรจุภัณฑ ดานตัวอักษรบนบรรจุ
ภัณฑ ดานวัสดุบรรจุภัณฑ และดานกราฟก บนบรรจุภัณฑ 
พบวาความคิดเห็นของผูบริโภคเก่ียวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ 
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.35  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  

  2.1 ดานสี พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ ขิงผงสําเร็จรูป
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พรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 4.31 และเมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาใหระดับความสําคัญในระดับมากท่ีสุด คือ
บรรจุภัณฑ มีสีสันสดใส สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
โดยมีคาเฉลี่ย 4.25 และใหระดับความสําคัญอยูในระดับ
มาก คือ สีของบรรจุภัณฑสามารถสรางการจดจําของ
ผลิตภัณฑได และสีของบรรจุภัณฑกระตุน ใหเกิดความ
ตองการซ้ือ โดยมีคาเฉลี่ย 4.19  4.17 ตามลําดับ 

2.2 ดานรูปทรงและรูปแบบบรรจุภัณฑ พบวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผล ตอการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสําคัญ
ระดับมากที่สุด ไดแก รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ รูปทรงและรูปแบบของบรรจุภัณฑ
ใชได สะดวกสามารถเปดปดไดงาย และรูปทรงและรูปแบบ
ของบรรจุภัณฑสามารถกระตุนใหเกิดความตองการซื้อโดยมี
คาเฉลี่ย 4.29  4.23 และ 4.23 ตามลําดับ และผูบริโภคให
ระดับความสําคัญระดับมาก คือ รูปทรงบรรจุภัณฑมีความ
กะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑภายใน โดยมีคาเฉลี่ย 4.18 

  2.3 ดานตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการ เลือกซื้อ
ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.38 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหระดับ
ความสําคัญระดับมากที่สุดคือตัวอักษร บนกลองและฉลาก 
มีขนาดใหญ อานไดงายเหมาะกับขนาดของบรรจุภัณฑ และ 
ตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ กระตุนใหเกิดความตองการซื้อ โดย
มีคาเฉลี่ย 4.30 และ 4.25 ตามลําดับ 

   2.4 ดานวัสดุบรรจุภัณฑ พบวา ความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุดโดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสําคัญ
อยูในระดับมากคือ วัสดุที่ใช ในการผลิตบรรจุภัณฑเปนวัสดุ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑ
มีความแข็งแรงปกปองผลิตภัณฑภายในไดดี โดยมีคาเฉลี่ย 
4.18 และ 4.17 ตามลําดับ 

  2.5 ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยู ในระดับสําคัญมากท่ีสุด โดยมี
คาเฉลี่ย 4.42 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหความสําคัญ
อยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก รูปภาพ ลวดลายท่ีตกแตงมี
ความเหมาะสมสวยงามสะทอนถึงผลิตภัณฑขอมูลแสดง
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑมีความเหมาะสมครบถวน และ
บรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดนเอกลักษณ/กลุมชุมชนไดดี 
โดยมีคาเฉลี่ย  4.31 4.29 และ 4.29 ตามลําดับ  

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาขอมูลการวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม สามารถ
อภิปรายผลไดดังนี้ 
 1 .  ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ด า น ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีมีอํานาจในการตัดสินใจ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรายเปนดังนี้  พบวาผลการวิจัยจากกลุมตัวอยาง
ที่เปนผูบริโภคจํานวน 400 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
มีอายุระหวาง 50 - 59 ป สถานภาพสมรส/อยูดวยกัน อาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระและมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา
หรือเทากับ9,000 บาท ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (สิริ
พรรณ  ดาราพงษ และคณะ : 2558) ที่ทําการศึกษาเร่ือง
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑระกําผงกลุม
แมบานเกษตรกรเสม็ดโพธ์ิศรี จังหวัดจันทบุรี พบวาปจจัย
ดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามจํานวน 400
คน สวนใหญเปน เพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจากเพศหญิงเปนเพศท่ี
เอาใจใสเรื่องสุขภาพจึงใหความสนใจเกี่ยวกับเคร่ืองดื่มที่
เปน สมุนไพรมากกวาเพศชาย 
 2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
พรอมดื่ม เปนดังนี ้จากกระบวนการนําบรรจุภัณฑผลติภณัฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม (ตนแบบ)  ที่ออกแบบ รวมกัน
ระหวางผูประกอบการและคณะผูวิจัย จากนั้นนําไปสอบถาม
ความคิดเห็นของผูบริโภคตอรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอ
การเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม รวม 5 ดาน 
ไดแก สี รูปทรงและรูป แบบบรรจุภัณฑ ตัวอักษรบน   บรรจุ
ภัณฑ  วั สดุ บรรจุภัณฑ  และกราฟ กบนบรร จุภัณฑ   
เมื่อพิจารณาใน แตละดาน พบวา 
 2.1 ดานสี พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูป
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พรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับความสําคัญโดยรวมอยูใน
ระดับมากท่ีสุดและเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาใหระดับ
ความสําคัญในระดับมากที่สุด คือ บรรจุภัณฑ มีสีสันสดใส 
สวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑและใหระดับความสําคัญอยู
ในระดับมากคือ สีของบรรจุภัณฑสามารถสรางการ จดจํา
ของผลิตภัณฑได และสีของบรรจุภัณฑกระตุน ใหเกิดความ
ตองการซ้ือ สอดคลองกับแนวคิดของ (จิติมา เสือทอง และ
คณะ : 2555) ที่กลาววาการดึงดูดความสนใจของผูบริโภคได
ดี เปนผลมาจากองคประกอบหลายๆ อยาง เชน ขนาด 
รูปราง รูปทรง สี วัสดุ ขอความตัวอักษร เปนตน สิ่งที่
ปรากฏเปนรูปบรรจุภัณฑทั้งหมดคือสิ่งที่จะนํามาซึ่งความ
สนใจของผูบริโภคน่ันเองดังน้ันเวลาเลือกซ้ือผลิตภัณฑขิงผง 
สําเร็จรูปพรอมดื่มผูบริโภคจึงใหความสําคัญที่การดึงดูดของ
สีสันท่ีสวยงามเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
 2.2 ดานรูปทรงและรูปแบบบรรจุภัณฑ พบวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอ การเลือก
ซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาใหความสําคัญระดับมากที่สุด ไดแก รูปแบบ
บรรจุภัณฑมีความสวยงาม เหมาะสมกับผลิตภัณฑ รูปทรง
และรูปแบบของบรรจุภัณฑใชได สะดวกสามารถเปดปดได
งายและรูปทรง และรูปแบบของบรรจุภัณฑสามารถกระตุน
ใหเกิดความตองการซื้อและผูบริโภคใหระดับความสําคัญ 
ระดับมากคือ รูปทรงบรรจุภัณฑมีความกะทัดรัดและพอดี
กับผลิตภัณฑภายใน สอดคลองกับแนวคิดของ (สมชาย  
วงศสุริยศักดิ์ : 2561) ที่กลาววารูปทรงบรรจุภัณฑที่มีรูปราง
สวยงามสามารถสรางความประทับใจ ใหกับผูบริโภค ถึงแม
ผูบริโภคจะยังไมไดสัมผัสกับตัวผลิตภัณฑที่อยู ภายใน 
รูปทรงของบรรจุภัณฑสามารถสรางความเปนเอกลักษณได 
 2.3 ดานตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ พบวาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาใหระดับความสําคัญระดับมากที่สุดคือตัว
อักษรบนกลองและฉลากมีขนาดใหญอานไดงายเหมาะกับ
ขนาดของบรรจุภัณฑและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ กระตุนให
เกิดความตองการซ้ือซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ(ศิริพรณ  ป
เตอร : 2549) ที่กลาววาการสรางรูปแบบตัวอักษรและขนาด
ใหมีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะชวยเรงเราความรูสึก

ตอบสนองไดเปนอยางดี ขนาดของตัวอักษรบนช้ินงานตองมี
ความพอเหมาะพอดี อานไดงาย 

 2.4 ดานวัสดุบรรจุภัณฑ พบวา ความคิดเห็น
เก่ียวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมากท่ีสุด  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวาใหความสําคัญอยูในระดับมากคือ วัสดุที่ใช ใน
การผลิตบรรจุภัณฑเปนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
วัสดุที่ ใชในการผลิตบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงปกปอง
ผลิตภัณฑภาย  ในไดดี  ซึ่ งสอดคลองกับแนวคิดของ 
(ปฏิญญาณ แสงอรุณ : 2559) ที่กลาววาการที่ผูประกอบการ
ตัดสินใจจะใชวัสดุอะไรมาผลิตเปนบรรจุภัณฑนั้นควร
คํานึงถึงความปลอดภัยของผูบริโภคความรับผิดชอบตอ
สิ่งแวดลอมและคุณสมบัติของวัสดุแตละประเภทท่ีจะนํามา
ผลิตบรรจุภัณฑเปนสําคัญ 
 2.5 ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ พบวาความคิดเห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการ เลือกซื้อผลิตภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคใหระดับความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับสําคัญมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาใหความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก รูปภาพ 
ลวดลายที่ตกแตงมีความเหมาะสมสวยงามสะทอนถึง
ผลิตภัณฑขอมูลแสดงรายละเอียดบนบรรจุภัณฑมีความ
เหมาะสม ครบถวน และบรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดน 
เอกลักษณ/กลุมชุมชนไดดี  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
(ประชิด ทิณบุตร: 2540)ที่กลาววาการออกแบบกราฟกมี
บทบาทหนาท่ีแสดงเอกลักษณหรือบุคลิกภาพที่เปนลักษณะ 
เฉพาะของตนของผลิตภัณฑและผูผลิตใหเกิดความชัดเจน
ผิดแผกจากผลิตภัณฑคูแขงขันเปนที่สะดุดตาหรือเรียกรอง
ความสนใจจากผูบริโภค 

7. สรุป 
 7.1 ดานขอมูลท่ัวไปของผูบริโภคในอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงรายผลการวิจัยจากกลุมตัวอยางพบวาสวน
ใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 50 - 59 ป สถานภาพ 
สมรส/อยูดวยกัน อาชีพธุรกิจสวนตัว/อาชีพอิสระและมี
รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวาหรือเทากับ 9,000 บาท       
ซึ่งขอมูลดานประชากรศาสตรเหลาน้ีเปนแนวทางแก
ผูประกอบการในการนําเสนอผลิตภัณฑขิงที่เหมาะสมกับ
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ผูบริโภคไดชัดเจนมากข้ึน ซึ่งจะเปนประโยชนตอแนวทาง
พัฒนาการตลาดแกธุรกิจ 

7.2 ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มท่ี
ผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซื้อ พบวาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม (ตนแบบ) ที่ออกแบบ
รวมกันระหวางผูประกอบการและคณะผูวิจัย ผูบริโภคมี
ความเห็นแตละดาน ดังนี ้

 7.2 .1 ด านสี  พบวา  ความคิด เห็น
เกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ
ขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค คือบรรจุภัณฑ มีสีสัน
สดใส สวยงามเหมาะสมกับ ผลิตภัณฑ รองลงมาคือสีของ
บรรจุภัณฑสามารถสรางการจดจําของผลิตภัณฑได และสี
ของบรรจุภัณฑ กระตุนใหเกิดความตองการซ้ือ 

 7. 2. 2 ด า น รู ป ท ร ง แ ล ะ รู ป แ บ บ        
บรรจุภัณฑ พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภณัฑ
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของ
ผูบริโภค คือรูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม เหมาะสม
กับผลิตภัณฑรูปทรงและรูปแบบของบรรจุภัณฑใชไดสะดวก
สามารถเปดปดไดงาย  

    7.2.3 ด านตั วอักษรบนบรรจุภัณฑ  
พบวาความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการ 
เลือกซื้อผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภคคือ 
ตัวอักษรบนกลองและฉลากมีขนาดใหญอานไดงายเหมาะ
กับขนาดของบรรจุภัณฑและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑกระตุน
ใหเกิดความตองการซื้อ  

    7.2.4 ดานวัสดุบรรจุภัณฑ พบวา ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอการเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค คือ วัสดุที่ใช 
ในการผลิตบรรจุภัณฑเปนวัสดุที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
และวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุภัณฑมีความแข็งแรงปกปอง
ผลิตภัณฑภายในไดดี  

            7.2.5 ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑพบวา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑที่มีผลตอ       การ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่มของผูบริโภค 
คือ รูปภาพ ลวดลายท่ีตกแตงมีความเหมาะสม สวยงาม
สะทอนถึงผลิตภัณฑขอมูลแสดงรายละเอียดบนบรรจุ

ภัณฑมีความเหมาะสมครบถวนและบรรจุภัณฑสามารถสือ่
ถึงจุดเดน เอกลักษณ/กลุมชุมชนไดดี  
 7.3 จากการวิจัย พบวา การหาแนวทางการพัฒนา
รู ป แบบบรร จุภัณฑ ขิ ง ผ งสํ า เ ร็ จ รู ปพร อม ดื่ ม น้ั น 
ผูประกอบการควรตองหาเอกลักษณของทองถิ่นเพื่อนํามา
สรางความแตกตางและสรางการจดจําใหกับบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑ รวมถึงการขอสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐหรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมเรียนรู
ทางดานการตลาด ชองทางการจําหนายทางการตลาด 
แนวทางการเผยแพรโฆษณา เพื่อใหผลิตภัณฑเขาถึง
ตอบสนองความตองการกลุมผูบริโภคไดมากยิ่งข้ึน 

รูปภาพบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรูปพรอมดื่ม 
   
 

 

รูปที่ 1 รูปภาพบรรจุภัณฑขิงผงสําเร็จรปูพรอมดืม่(แบบเดิม) 

 

รูปที่  2 รูปภาพบรรจุภัณฑขิ งผงสํา เร็ จรูปพรอมดื่ม   
(ตนแบบแบบใหม) 
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บทคัดยอ  
การศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง  

ไดมีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ ศึกษาบริบททางการทองเท่ียวในพื้นที่ ศึกษาทัศนคติของชุมชนที่มีตอการทองเท่ียวเกษตร
อยางสรางสรรค และแนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค ในพื้นที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง  
จังหวัดลํางปาง โดยดําเนินการสํารวจ การสัมภาษณ เปนการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง และการสอบถามโดยมีกลุมตัวอยาง
จํานวน 400 คน เปนการเลือกแบบบังเอิญ ทั้งนี้จากการศึกษาพบศักยภาพของชุมชนที่สามารถพัฒนาเปนกิจกรรมทางการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรอยางสรางสรรคได รวมถึงชุมชนมีทัศนคติที่ดีตอการทองเท่ียว พบความตองการพัฒนาการทองเท่ียวใน
พื้นที่ ทั้งน้ี แนวทางพัฒนาไดคํานึงถึงศักยภาพเชิงคุณคาของแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ดานกายภาพ ดานองคความรู  
ภูมิปญญา และการพัฒนาศักยภาพการเปนแหลงทองเท่ียว โดยตระหนักถึงการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว การใหบริการ 
และการสรางกิจกรรมดึงดูดใจทางการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค 
คําสําคัญ: การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียวสรางสรรค   
 

Abstract  
Through our research and development in creating a Road map for "  Agro tourism" ( Agriculture 

Tourism) at Ban Sadet, Lampang .The objective of this research and development was to help accumulate 
ideas and make assessment of the overall " Attitude" of the villagers towards the project. By conducting a 
survey consist of choosing 400 random individuals living in Ban- Sadet Village.  

The villagers are well aware of the potentials in creating and developing the Agrotourism that of 
which the village would benefited and greatly boost its economic potentials.  
Keywords: Agro Tourism Creative Tourism 
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1. บทนํา 
 
 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมท่ีมีฐานการ
ผลิตทางการเกษตรเพ่ือสงออกเปนจํานวนมาก ทั้ง น้ี  
ประเทศไทยพบรูปแบบการเกษตรท่ีมีความหลากหลาย  
มีองคความรูที่หยั่งรากลึกมายาวนาน พบแหลงเกษตร 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง  หรือขนาดใหญ ความหลากหลาย
ดังกลาวสามารถสรางความดึงดูดใจและความนาประทับใจ 
และจากความหลากหลายในรูปแบบการเกษตรของประเทศ
ไทย ความตองการเขาสูการรองรับการทองเที่ยวในรูปแบบ
การทองเท่ียวเชิงเกษตร ทําใหเกษตรกรไดเริ่มพัฒนาสวน
เกษตรสูการเปนแหลงทองเที่ยวท่ีไดรับมาตรฐาน (กระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬา. 2557) 
 ตําบลบานเสด็จ ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่เกษตรกรรม มีแมน้ํา
สําคัญที่ไหลผาน ไดแก แมน้ําวัง และถือเปนแหลงน้ํา
ธรรมชาติที่สําคัญตอทางดานการเกษตร ทั้งนี้พบวาดาน
การเกษตรพบประชาชนในพ้ืนที่ มีอาชีพทํานา ทําสวน
ยางพารา ทําไรมันสําปะรัง ไรขาวโพด สับปะรด ตลอดจน
แหลงทองเท่ียวที่นาสนใจในพื้นที่ รวมถึงตําบลบานเสด็จยัง
มีเอกลักษณประจําตําบล คือ สับปะรดและผลิตภัณฑแปร
รูป เชน สับปะรดกวน น้ําสับปะรด ที่ไดรับความนิยมจาก
นักทองเท่ียวและผูที่เดินทางผานถนนเสนทางสายลําปาง – 
งาว (เชียงราย) อีกดวย  

ดังนั้น การศึกษาในคร้ังน้ี จึงไดเลือกพื้นที่ตําบล
บานเสด็จ เนื่องจากมีเอกลักษณทางดานเกษตร รวมถึง
ตัง้อยูบนเสนทางที่นักทองเที่ยวมีโอกาสตัดสินใจทองเท่ียวได
งาย ดังนั้นในการศึกษาในครั้งนี้ จึงถือไดวาเปนชองทางหนึ่ง
ที่จะชวยใหเกษตรกรในพ้ืนที่ไดมีแนวทางพัฒนาแหลง
ทองเท่ียวของตน รวมทั้งนักทองเที่ยวมีโอกาสในการเดินทาง
ทองเท่ียวในแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนเปนการ
ยกระดับพื้นท่ีใหสามารถพัฒนาสูความยั่งยืนตอไป 

 
2.วัตถุประสงค  
 

 2.1 ศึกษาบริบททางการทองเท่ียวในพื้นที่ตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 
 2.2 ศึกษาทัศนคติของชุมชนท่ีมีตอการทองเท่ียว
เกษตรอยางสรางสรรค ในพื้นที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง 

 2.3 แนวทางพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรอยาง
สรางสรรค ในพื้นที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 

การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 คณะกรรมการกลุ มผลิต ชุดวิชาการ จัดการ 
การทองเท่ียวเชิงเกษตร (2556) ไดใหความหมายของการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร คือ รูปแบบการทองเที่ยวท่ีมุงเนน
กิจกรรมทางดานการเกษตร การสรางการมีสวนรวมของ
นักทองเท่ียว กิจกรรมที่ดําเนินเพื่อใหเกิดการเรียนรูดาน
การเกษตรและวิถีการดํารงชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  
ที่ดั้งเดิม รวมถึงการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใช 
ทั้งนี้ชุมชนสามารถนําเอาทรัพยากรท่ีมีอยูสรางกิจกรรม
ทางการทองเท่ียวที่กอใหเกิดการเรียนรู กอใหเกิดประโยชน
และรายไดตอชุมชน ตอเกษตรกร และคํานึงถึงการอนุรักษ
ควบคูไปกับการทองเท่ียว เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชน
และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตาม กิจกรรมในการทองเท่ียวเชิง
เกษตรเปนกิจกรรมที่สร างเสริมประสบการณ ใหแก
นักทองเท่ียวโดยตรง ทั้งนี้ กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
หากพัฒนาในกรอบการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค สามารถ
เปดโอกาสใหนักทองเ ท่ียวไดใชศักยภาพดานแนวคิด
ส ร า ง ส ร ร ค  เ ป ด โ อ ก า ส ใ ห เ กิ ด ก า ร มี ส ว น ร ว ม  
เกิดประสบการณเรียนรู  
องคประกอบการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
 ทิพวรรณ พุมมณี (2557 ,หนา 161) ไดกลาวถึง 
การทองเที่ยวเชิงเกษตร เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับการ
ทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยมีองคประกอบสําคัญของแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ที่คํานึงถึงคุณคาของแหลงเกษตรกรรม 
กําหนดขีดความสามารถในการรองรับการทองเท่ียว คือ การ
เขาถึงพื้นที่ การบริหารจัดการ กําหนดขอจํากัดในการ
รองรับการทองเที่ยว สรางความเช่ือมโยงกับทรัพยากร
ทางการทองเที่ยวอ่ืน  

ทั้งนี้ กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา  (2557)  ไดกําหนดมาตรฐานคุณภาพแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตร คือ การพิจารณาถึงดานศักยภาพเชิง
คุณคาของแหลงเที่ยวเชิงเกษตรดานคุณคาทางกายภาพและ
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ชีวภาพ คุณคาดานองคความรู นวัตกรรม ภูมิปญญา และ
ดานศักยภาพการเปนแหลงทองเ ท่ียว  ประกอบดวย 
ศักยภาพการบริหารจัดการ การใหบริการ การดึงดูดใจ
ทางการทองเที่ยวเชิงเกษตร  
การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ( creative tourism) 

การทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  เปนการเปดโอกาส
ใหนักทองเที่ยวไดใชศักยภาพเชิงสรางสรรค เปนรูปแบบการ
ทองเท่ียวที่ใหผูมาเยือนไดใชความสามารถดานแนวคิด 
เชิงสรางสรรคโดยเขาไปมีสวนรวม เรียนรูประสบการณใน
แหลงทองเ ท่ียวน้ันๆ อยางไรก็ตาม พบประเภทการ
ทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่สามารถจําแนก ดานประเภท
มรดกทางวัฒนธรรม ประเภทศิลปะ ประแภทวิธีชีวิต และ
ประเภทสื่อ (คณะกรรมการกลุมผลิตชุดวิชาการจัดการ 
การทองเที่ยวเชิงเกษตร. 2556) 

 
4.วิธีการวิจัย  
 

 การศึกษาในคร้ังนี้ ได เก็บขอมูลขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากแหลงกําเนิดขอมูล
โดยตรง  จากการสํ า รวจ  การสั มภาษณ  และจาก
แบบสอบถามทัศนคติชุมชน และขอมูลขอมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) เปนขอมูลที่มีผูอื่นเก็บรวบรวมไวแลว 
และเปนขอมูลที่ทันสมัยจากเอกสาร ตํารา วารสาร บทความ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 สําหรับผูใหขอมูลหลักในการสัมภาษณ เปนการ
เ ลื อ กแบบ เ จาะจง  ( Purposive Sampling)  เ ป นก าร
สัมภาษณแบบเจาะลึก  ( In-depth Interview)  ซึ่ ง เปน
หนวยงานภาครัฐ และผูนําชุมชน และการเลือกกลุมตัวอยาง
ผูตอบแบบสอบถาม เปนการเลือกแบบบังเอิญ ซึ่งเปนคนใน
ชุมชนตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลําปางท่ีมีอาชีพ
เกษตรกร จํานวน 400 คน  
 ทั้งนี้ การเก็บรวบรวมขอมูล ไดศึกษาคนควา 
รวบรวมเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่ เกี่ยวของ ตลอดจน
การศึกษาภาคสนาม จากนั้นนําขอมูลที่ไดวิเคราะห ตีความ 
หาขอสรุป ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการศึกษา 
 
 

 

5. ผลการวิจัย  
 

 ในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
เกษ๖รอยางสรางสรรค ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง สามารถอธิบายผลการศึกษา ไดดังตอไปนี้  
ดานบริบททางการทองเที่ยวในพ้ืนที่ตําบลบานเสด็จ 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

ดานกายภาพของพื้นที่พบท่ีตั้งของตําบลบาน
เสด็จ ตั้งอยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง มีเนื้อที่
ประมาณ 96.126 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณรอยละ 
8.31 ของเน้ือที่อําเภอเมืองลําปางพื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่
เกษตรกรรม มีแมน้ําสําคัญที่ไหลผาน ไดแก แมน้ําวัง และ
ถือเปนแหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญตอทางดานการเกษตร 
ทั้งนี้ ในการศึกษาไดนํา เรื่องราวของแมน้ําวังที่ผูกพันกับวิถี
ของคนในพ้ืนท่ีศึกษาวิจัย นํามาพัฒนาใหกลายเปนสิ่งดึงดูด
ใจทางการทองเที่ยวได 
 ดานการเกษตรพบประชาชนในพื้นที่ มีอาชีพทํา
นา ทําสวนยางพารา ทําไรมันสําปะรัง ไรขาวโพด สัปปะรด 
เปนตน นอกจากนี้ ยังพบประเพณี พิธีกรรมทางศาสนาของ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ิน อาทิ ปอหนาน ที่หมายถึงบุคคล
ที่มีความรูทางศาสนพิธี หรือการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ 
ตลอดจน ความนาสนใจของสินคาพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
อาทิ ผาฝายทอมือท่ีมีความสวยงาม และเอกลักษณ 

ดานแหลงทองเท่ียวท่ีพบในชุมชน อันมีความ
นาสนใจ สามารถสรางเปนสิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียวได 
อาทิ วัดพระธาตุเสด็จ วัดพระธาตุคว่ําหมอ รอยพระพุทธ
บาทหวยฝา วัดพระพุทธรูปหยก วัดจําคาวนาราม วัดพระ
เจาไมซอ วัดทรายมูล และโอกาสในการพัฒนากิจกรรม
ทางการทองเ ท่ียว ท่ีกอให เ กิดการมีสวนรวมระหวาง
นักทองเท่ียวและคนในชุมชนได อาทิ สวนสับปะรดลุงแอด 
สวนสับปะรดลุงแกว  
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รูปท่ี 1 ทรัพยากรทางการทองเที่ยวท่ีพบในชุมชน 

 

นอกจากนี้ ดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอ
การทองเท่ียวในพื้นที่พบการใหบริการดานที่พัก การ
ใหบริการของรถยนตโดยสาร รับ-สง สามารถเดินทางไปยัง
ตัวอําเภอเมืองลําปางได รานคา รานอาหารภายในชุมชน 
รวมถึง ตําบลบานเสด็จยังมีของท่ีระลึกที่มีขายจํานวนมาก
และเปนเอกลักษณประจําตําบล คือ สับปะรดและผลิตภณัฑ
แปรรูป เชน สับปะรดกวน น้ําสับปะรด ที่ไดรับความนิยม
จากนักทองเท่ียวและผูที่เดินทางผานถนนเสนทางสาย
ลําปาง – งาว (เชียงราย) อีกดวย 

 

 
รูปท่ี 2  ดานที่พัก เปดใหบริการคืนละ 500 บาท และการ
ใหบริการรถโดยสารสาธารณะ 
 
ดานทัศนคติของชุมชนที่มีตอการทองเที่ยวเกษตรอยาง
สรางสรรค ในพ้ืนที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัด
ลํางปาง 

จากการการสอบถามทัศนคติของชุมชนที่มีตอการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรรค จํานวน 150 คน ไดพบวา
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 65 และ
เพศหญิง รอยละ 35   

 

รูปท่ี 3 จํานวนเพศของกลุมตัวอยาง 
พบวาสวนใหญอายุ  46 – 50 ป มากที่สุด คิดเปน

รอยละ 35.34    รองลงมาคือ  41-45 ป รอยละ 21.83  
อายุมากกวา 50 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ  20.06 อาย ุ36-40 

ป คิดเปนรอยละ 13.24 อายุ 31-35 ป  คิดเปนรอยละ 6.53 

และอายุ  25-30 ป คิดเปนรอยละ 3.00 

65%
35%

เพศ
ชาย หญิง
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รูปท่ี 4 จํานวนอายุของกลุมตัวอยาง 
ดานสถานภาพพบสถานภาพสมรสมากที่สุด คิด

เปนรอยละ 79.00 รองลงมา คือ หยา/หมาย  คิดเปนรอย
ละ 16.00 และสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 5.00  

 
รูปท่ี 5 แสดงสถานภาพของกลุมตัวอยาง 

ทั้งนี้ ในดานการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญ มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 52.90  รองลงมาคือ ระดับประถม คิดเปนรอยละ 
27.10  และต่ํากวาระดับประถม คิดเปนรอยละ 19.00 และ
ปริญญาตรี รอยละ 1.00 

 

รูปท่ี 6 แสดงจํานวนการศึกษาของกลุมตัวอยาง 
จากการสอบถามทัศนคติที่มีตอการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรรค ไดสอบถามทั้งดานทัศนคติ
เชิงบวกและดานทัศนคติเชิงลบ โดยผลสอบถามทัศนคติเชิง
บวกชุมชนคิดวาการทองเท่ียวสามารถสสรางงาน สราง
รายได และสรางเศรษฐกิจใหดีขึ้นในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ย  
4.57 รองลงมา คือ ชุมชนพรอมท่ีจะเปนเจาบานที่ดีแกทุก
คนที่มาเยือน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.45 ชุมชนยินดีตอนรับ
นักทองเท่ียว คิดเปนคาเฉลี่ย 4.40 และชุมชนคิดวาการ
ทองเท่ียวมีสวนทําใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.32 

 

รูปท่ี 7 เปรียบเทียบทัศนคติของกลุมตัวอยาง 

0% 3%

7%

13%

22%35%

20%

อายุ
ต่ํากวา 25 ป 
25-30 ป 
31-35 ป
36-40 ป
41-45 ป
46-50 ป
มากกวา 50 ปขึ้นไป

5%

79%

16%

สถานภาพ
โสด สมรส หยา/หมาย

19%

27%53%

1%

การศึกษา
ต่ํากวามัธยมศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

4
4.2
4.4
4.6

4.57

4.32 4.4 4.45

สรางรายได สรางความเขมแข็ง
ยินดีตอนรับ เจาบานที่ดี
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 ทั้งนี้ จากการสอบถามทัศนคติเชิงลบท่ีมีตอการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรรค พบวาชุมชนคิดวา
การทองเท่ียวจะทําลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนในชุมชน  
คิดเปนคาเฉลี่ย 1.58 ในดานการเดินทางของนักทองเที่ยว
ที่มาเยือนชุมชนคิดวาจะกอใหเกิดความแออัด คิดคาเฉลี่ย 
2.01 ชุมชนคิดวาการทองเที่ยว สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
เชน การมีขยะเพ่ิมมากข้ึนในชุมชน พบคาเฉลี่ย 2.18 และ
ชุมชนคิดวานักทองเท่ียวกอใหเกิดความวุนวาย ไมปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน พบคาเฉลี่ย  2.55 

 

 

 

 

 

 

 

จากการสอบถามความตองการในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรรค พบความตองการในการ
พัฒนามากท่ีสุด 5 อันดับแรก คือ ชุมชนตองการกําหนด
ช ว ง เวลาที่ เหมาะสม  ในการ เ ดินทาง เข า เยี่ ยมของ
นักทองเท่ียวมากที่สุด คาเฉลี่ยคิดเปน 4.67 รองลงมา คือ 
ชุมชนตองการองคความรูใหมทางการทองเท่ียวเชิงเกษตร
เพื่อใหผลผลิตท่ีดีขึ้น คาเฉลี่ยคิดเปน 4.61 ชุมชนตองการ
จัดตั้งโครงสรางคณะทํางานดานการทองเท่ียว คาเฉลี่ยคิด
เปน 4.57  ชุมชนตองการใหมีกิจกรรมการทองเท่ียวเกษตร
ที่สวนรวมกับนักทองเท่ียว คิดเปนคาเฉลี่ย 4.54 และชุมชน
ตองการสรางเครือขายกับชุมชนใกลเคียง เพื่อพัฒนาการ
ทองเท่ียวรวมกัน และชุมชนตองการใหผูนําชมการทองเที่ยว
เกษตรปลอดภัย เปนคนภายในชุมชน คิดเปนคาเฉลี่ย 4.53  

ทั้งนี้ สามารถสรุปผลการศึกษาความตองการใน
การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรรค ไดดังตาราง
ตอไปนี ้

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวเกษตรอยางสรางสรรค  
ความตองการในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรสรางสรรค คาเฉลี่ย SD แปลผล 

1 การจัดโครงสรางคณะทํางานดานการทองเท่ียว 4.57 0.61 มากที่สุด 
2 การแบงพ้ืนที่การเกษตรไวสาํหรับแสดงใหนักทองเที่ยวเยี่ยมชม 4.42 0.67 มากที่สุด 
3 การสรางเครือขายกับชุมชนใกลเคยีง เพื่อพัฒนาการทองเท่ียว

รวมกัน 
4.53 0.72 มากที่สุด 

4 การพัฒนาความพรอมของคนในชุมชน เพื่อรองรับการทองเท่ียว 4.44 0.81 มากที่สุด 
5 การจัดใหมีท่ีพักในชุมชนเพ่ือบริการนักทองเที่ยว 4.45 0.66 มากที่สุด 
6 การกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม สาํหรับการเดินทางเขามา

ทองเท่ียว 
4.67 0.83 มากที่สุด 

0

5 2.55 2.18 1.58 2.01

ความวุนวาย ขยะเพ่ิมข้ึน
ทําลายวิถีดั้งเดิม ความแออัด

รูปที่ 8 เปรียบเทียบทัศนคติของกลุมตัวอยาง 
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ตารางที ่1 แสดงความตองการในการพัฒนาการทองเท่ียวเกษตรอยางสรางสรรค  
ความตองการในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรสรางสรรค คาเฉลี่ย SD แปลผล 

7 การจัดใหมผีูนําชมการทองเที่ยวเชิงเกษตรสรางสรรค เปนคนใน
ชุมชน 

4.53 0.72 มากที่สุด 

8 การจัดใหมีบริการดานอาหารที่ปรงุจากผลผลติทางการเกษตร
ของชุมชน 

4.33 0.63 มากที่สุด 

9 การจัดใหมีบริการรานขายของฝากในชุมชนท่ีมีผลิตภณัฑทาง
การเกษตรจําหนาย 

4.41 0.83 มากที่สุด 

10 การแปรรปูผลิตภณัฑทางการเกษตรใหเปนของฝากของท่ีระลึก
แกนักทองเที่ยว 

4.37 0.77 มากที่สุด 

11 การจัดใหมยีานพาหนะสําหรับนําชมเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตร
ในชุมชน 

4.28 0.87 มากที่สุด 

12 การเพ่ิมพูนทักษะ องคความรูใหมทางการเกษตร เพื่อใหได
ผลผลติทางการเกษตรท่ีดีขึ้น 

4.61 0.91 มากที่สุด 

13 การพัฒนากิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีมสีวนรวมกับ
นักทองเที่ยว 

4.54 0.75 มากที่สุด 

14 การพัฒนาตกแตงภมูิทัศนพ้ืนท่ีในชุมชนโดยการปลูกพืชเกษตร 4.23 0.84  
15 การเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวมสีวนรวมกิจกรรมที่สามารถเรียนรู

และสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได 
4.31 0.79 มากที่สุด 

 รวม 4.44 0.76 มากที่สุด 

แนวทางพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรอยางสรางสรรค 
ในพื้นที่ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลํางปาง 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว
เชิงเกษตรอยางสรางสรรค ในพื้นท่ีตําบลบานเสด็จ อําเภอ
เมือง จังหวัดลําปาง ไดดําเนินการศึกษาบริบทของพื้นที่ซึ่ง
พบว ามีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาพื้น ท่ี ให เปนแหลง
ทองเท่ียวเชิงเกษตรได ตลอดจนชุมชนในพื้นที่มีทัศนคติที่ดี
ตอการทองเท่ียว และเล็งเห็นวาการทองเท่ียวคือเครื่องมือ
หนึ่งที่จะนําพ้ืนท่ีไปสูความยั่งยืนได  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาไดแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตรสรางสรางสรรคในพื้นท่ี  โดยพิจารณา
ในดานการจัดการพ้ืนที่ และการพัฒนากิจกรรมอยาง
สรางสรรค ซึ่งสรุปไดดังตอไปนี ้
 แนวทางพัฒนาดานการจัดการดานพื้นที่ตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลํางปาง 
 -  พัฒนาคว ามหลากหลายผลิ ต ภัณฑท า ง
การเกษตร ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑสดและผลิตภัณฑที่แปร
รูป เพื่อจําหนายใหแกนักทองเที่ยว 

 - สรางผลิตภัณฑทางการเกษตรใหมี ช่ือเสียงมี
ความโดดเดน เปนเอกลักษณ 
 -  ความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐในการ
ทําการศึกษา คนควา วิธีการ แนวทางท่ีเหมาะสมตอการ
พัฒนาผลิตภัณฑ 
 - การกําหนดจุดแหลงทองเท่ียว เพื่อจํากัดให
นักทองเท่ียวลงตามจุดบริการ หรือมีเจาหนาที่นําเที่ยวใน
แหลงทองเท่ียว 
 - การสรางเครือขายความรวมมือระหวางชุมชน 
องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อชวยเหลือ แลกเปลี่ยนเรียนรู 
ในการสงเสริมการเกษตรรวมกัน 

 - การกําหนดโครงสรางในการบริหารงานดานการ
จัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร สรางระเบียบ ขอบังคับ 
ขอตกลงรวมกัน 

 -  การ กําหนดช ว ง เวลาที่ เหมาะสมสํ าหรับ
นักทองเที่ยว เพื่อลดผลกระทบทางการเกษตร 
 - จัดทําสื่อสิ่งพิมพ แผนปาย เว็บไซต เพื่อโฆษณา
ประชาสัมพันธแหลงเท่ียว 
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 แนวทางพัฒนาดานการจัดการกิจกรรมทองเที่ยว
อยางสรางสรรคพื้นทีต่ําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง จังหวัดลํา
งปาง 
 - กิจกรรมทองเท่ียวสามารถสรางความรวมมือ
ระหวางคนในชุมชนและนักทองเที่ยวท่ีมาเยือน 

 - กิจกรรมทองเท่ียวสามารถใหนักทองเท่ียวได
เรียนรูวิถีชีวิตเกษตรกร ภูมิปญญาดั้งเดิมของทองถิ่น โดย
การชม และทดลองปฏิบัติ 
 - กิจกรรมสามารถเปดโอกาสใหนักทองเที่ยวไดใช
ศักยภาพหรือความสามารถดานแนวคิดสรางสรรค เกิด
ประสบการณเรียนรู 

 
รูปที่ 9 กระบวนการของการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค 
 

6. อภิปรายผล 
 การทองเที่ยวเชิงเกษตร คือการทองเท่ียวที่มุงเนน
ทางดานการเรียนรูวิถีเกษตร โดยอาจใหนักทองเท่ียวมีสวน
รวมในการดําเนินกิจกรรม กอให เกิดการเรียนรูด าน
การเกษตร วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ทั้งน้ี ชุมชนสามารถ
นําเอาทรัพยากรท่ีมีมาสรางประโยชนกอเกิดรายได  
ตลอดจนเปนเครื่องมือสําคัญในการอนุรักษควบคูกับการ
ทองเท่ียวใหเกิดความยั่งยืนตอไป 

อยางไรก็ตามในการพัฒนาการทองเ ท่ียวเชิง
เกษตรเพื่อใหเกิดความยั่งยืน ควรคํานึงถึงระบบการเกษตรที่
มีความสมดุลกันระหวางสภาพแวดลอม คนในชุมชน การ
สรางรายได การตระหนักถึงองคความรูที่สั่งสมกันมาเพื่อให
คนรุนหลังได เรียนรู ภูมิปญญาทองถิ่น  นักทองเ ท่ียว 
สอดคลองกับการศึกษาของ พัทธยมล สื่อสวัสดิ์วณิชย 
(2558 ,หนา 121) ที่ไดกลาวถึง หลักการบริหารจัดการการ
ทองเท่ียวเชิงเกษตร ที่ตองคํานึงถึงหลักความยั่งยืน โดยการ
วางแผนและจัดการ การอนุรักษเพ่ือใหเกิดการใชประโยชน

อยางตอเน่ืองในอนาคต มิใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม สังคม 
และตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคมจึงจะ
กอใหเกิดความยั่งยืนไดตอไปในอนาคต 

ในการศึกษาของ มณัรัตน สุขเกษม (2559 , 
หนา 107) ไดกลาวถึงศักยภาพทางการทองเท่ียวเชิงเกษตร 
โดยพิจารณาถึงดานสิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ กิจกรรม
ทางการทองเ ท่ียว  ดานการบริการ  ซึ่ งสอดคลองกับ
การศึกษาในครั้งนี้ไดสรางแนวทางดานการจัดการพ้ืนที่การ
ทองเท่ียวเพ่ือการเกษตรโดยจัดใหมีกิจกรรมทองเท่ียวที่
สามารถสรางการมีสวนรวม สรางประสบการณผานความคดิ
สรางสรรคได 

ทั้ ง นี้  พิ มพ า  หิ รั ญ กิ ต ติ  และคณะ  ( 2557)  
ได กล าวถึ งพฤติกรรมการทอง เที่ ยว เ ชิ ง เกษตรของ
นักทองเท่ียวชาวไทย โดยศึกษาความพึงพอใจทางดานสิ่ง
ดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดาน
การเดินทาง ดานการตอนรับ ดานกิจกรรม ที่พบรูปแบบ
กิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิงเกษตรท่ีนิยม คือ การทํานา 
เกษตรแบบผสมผสาน  ผลไม  ดอกไมประดับ  ตลาด
การเกษตร เปนตน และหากเม่ือพิจารณาถึงศักยภาพของ
พื้นท่ี พบวามีศักยภาพสามารถพัฒนารูปแบบการทองเท่ียว
เชิงเกษตรสอดคลองกับความสนใจของกลุมนักทองเท่ียวที่
ช่ืนชอบการทองเท่ียวเชิงเกษตรได 

อยางไรก็ตามในการศึกษาในครั้งนี้ ควรศึกษา
ความตองการของนักทองเท่ียวที่เดินทางมาเยือนในพื้นที่ 
เพื่อใหเกิดการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการของ
นักทองเที่ยวได โดยการนําแนวคิดสวนประสมทางการตลาด
มาปรับประยุกตใชในการศึกษาตอไป ซึ่ งสอดคลองกับ 
ปริศนา มั่นเภา (2559 ,หนา 109 ) ที่ไดกลาวถึงพฤติกรรม
การตัดสินใจทองเท่ียวเชิงเกษตรสอดคลองกับแนวคิดสวน
ประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ ซึ่งไดพิจารณาถึง
ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยแหลงทองเท่ียว ปจจัยราคา ปจจัย
ชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยการสงเสริมการตลาด เปนตน 

 

สรุปผล 

 การศึกษาเร่ืองแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงเกษตรอยางสรางสรรค ตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง เปนเพียงสวนหน่ึงของผลการศึกษาวิจัย โดย
ขอมูลดังกลาวจะสามารถนําไปสูการออกแบบกิจกรรม

นักทองเท่ียวเขาไปมีสวนรวม เรียนรู
ประสบการณในวิถีประจําวันของคนในชุมชน

นักทองเท่ียวมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด
สรางสรรค ชวยเพิ่มความชํานาญการใหแก
นักทองเท่ียว
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ทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน และสามารถนําไปสูความยั่งยืนตอการ
พัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอไป 
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บทคัดยอ 
 การศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑเสือ้สุนัข M.D.dog ดวยการตลาดสินคาออนไลน         มี
เปาหมายการวิจัย เพื่อขยายฐานลูกคาจากกลุมลูกคาผูคาปลีก มายังกลุมผูบริโภคทั่วไป ดวยการทําการตลาดออนไลน ทั้งนี้
เนื่องจากผูประกอบการมีพนักงานจํานวนนอย และยังไมสามารถเพ่ิมจํานวนพนักงานได ดังน้ันการทําการตลาดออนไลน      
จึงสามารถชวยเพิ่มยอดขายได โดยใชทรัพยากรบุคคลท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ในการศึกษาวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดใชวิธีการ
วิจัยโดยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ  จากผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog และ          
ขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ไดรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับการตลาดสินคาออนไลน ทําการออกแบบระบบงานเว็บไซด ทดสอบระบบงานวิจัยเว็บไซด เพื่อการปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมกับการนําไปใชงานจริง จากนั้นดําเนินงานเปดการขายผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog บนเว็บไซด และจัดเก็บขอมูล
เพื่อสรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัย ในสวนของการสัมภาษณผูประกอบการ 3 ทาน คือ คุณณรัญชญา อัครมีสุข เจาของ
กิจการและดูแลฝายบุคลากร คุณรุงนภา สิทธิผล หัวหนาฝายผลิต คุณชวนากร เชาวนันตกูล หัวหนาฝายขาย พบวา การเปด
ขายผานระบบเว็บไซด สามารถทํายอดจําหนายเพิ่ม ข้ึน  และสามารถไดลูกคากลุมใหม เพิ่ม ข้ึน ทั้ งลูกคาทั่วไป                      
และลูกคารานคาปลีก อีกทั้งในระยะเร่ิมตน ยังไมตองเพ่ิมจํานวนพนักงาน เนื่องจากเจาของกิจการสามารถดําเนินการเองใน
การรับคําสั่งซื้อ และประสานงานใหฝายขายเปนผูจัดสงสินคาไปใหลูกคา อีกทั้งสถานที่ตั้งรานยังอยูติดกับไปรษณียสาขายอย 
ทําใหการจัดสงเปนไปอยางสะดวกมากขึ้น และในสวนของผูบริโภคที่สั่งซื้อผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog ผานทางการตลาด
สินคาออนไลน จํานวน 60 คน พบวา สินคาท่ีสั่งซ้ือสวนใหญ คือ สินคาผลิตภัณฑเสื้อผาสัตวเลี้ยง ไดแก เสื้อผา ปลอกคอ และ
สายจูงตางๆ จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 81.7 และปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากที่สุดคือ การสงเสริม
การตลาด จํานวน 30 คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.70 ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของคุณธนาศักดิ์ ขายกระโทก และคณะ จากงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน
จังหวัดอบุลราชธาน ีที่พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากท่ีสุด เชนเดียวกัน 
 

คําสําคัญ ผลิตภัณฑเส้ือสุนัข, เส้ือสุนัขออนไลน, การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
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Abstract      
The purpose of the study Management Optimization of M. D.  Dog Clothing Brand through Online 

Marketing was to expand customer base from retail customers to general customers with online marketing. 
Since the entrepreneur had a small quantity of employee and cannot increase the number of employees. 
Consequently, online marketing is able to increase profit by applied human resources to be most efficiency. 
In the study, the primary data was gathered from the community enterprise, M. D.  Dog Shirt Products and 
the secondary data were from document and information of government agencies, private sectors and 
scholars who gathered knowledge of online marketing. Website was designed and website research system 
was examined and then developed to be more appropriated in the real situation. After that, M.D. Dog shirt 
products were sold and operated on website and data was collected for concluding the results.    

The results of the study were as follows; from the interview of three entrepreneurs who were  
Ms.  Naranchaya Akkharamisuk, owner and personnel supervision, Ms.  Rungnapha Sitthiphon, Head of 
Manufacturing Department and Mr. Chawanakon Chaowanantakun, Head of Selling Department, it was found 
that selling products online increased sales circulation and built new group of customers in both retail and 
general customers.  Moreover, at the beginning period, there was no requirement in increasing the number 
of employee since the owner can operate the system of purchasing order and cooperate the order to selling 
department in order to deliver products to customers. Moreover, the location of the company was near the 
post office branch, the distribution system was more convenient.  From 60 customers who ordered the 
products online, it was found that 49 customers (81.7%) mostly ordered pet clothes products which were 
pet fashion, pet collar and various pet ropes. In addition, factors that influenced towards online purchasing 
were marketing promotion which was 30 respondents ( 50% ) , followed by price factor which was  
19 respondents ( 31. 70% ) .  The result of the study was correlated with Tanasak Kaykratok et al.  from the 
study on consumer’ s purchasing behavior in Ubonrachathani province which was found that marketing 
promotion was the most influencing factor of online product purchasing.  
 
Keywords: Dog Shirt Products, Online Dog Clothing, Management Optimization 

 

 

1.  บทนํา 
ครอบค รั ว ในสั งคม ไทย ในป จจุ บั นมี ก า ร

ปรับเปลี่ยนจากครอบครัวใหญไปสูครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น 
บวกกับวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยท่ีเต็มไปดวยการ
เผชิญการแขงขันท่ีสรางแรงกดดันใหกับการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน อีกทั้งทัศนคติของคนยุคใหมไดเปลี่ยนไป 
คือแตงงานชาลงหรือเปนโสดมากขึ้น ปจจัยเหลาน้ีเปน
สวนหน่ึงที่สงผลใหคนสวนใหญหันมาสนใจเลี้ยงสัตวกัน
มากขึ้น เ น่ืองดวยการเลี้ยงสัตวเปนหนึ่งทางเลือกที่
นาสนใจ ที่สามารถชวยผอนคลายความเหงาและลด
ความเครียดที่เกิดขึ้นใหลดนอยลงได  และดวยความนารัก
นา เอ็นดูของสัตว เลี้ ยงก็ ไดผูกใจคนเลี้ยงจนตองให
ความสําคัญและดูแลเอาใจใสเปนเสมือนหน่ึงสมาชิกใน
ครอบครัว  ทําใหธุรกิจตาง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตวเลี้ยงไดเกิดข้ึน
มากมาย เชน สถานท่ีเพาะพันธุสัตว โรงพยาบาล อาหาร

สัตว รับตัดแตงขน ของใชกระจุกกระจิก ไปจนถึงบริการที่
ผสมผสานสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหแปลกใหมยิ่งข้ึน เชน เสื้อผาสัตว
เลี้ยง อาทิ สุนัขหรือแมว ดีไซนแปลกใหม รานสปา หรือ 
Café ที่สามารถพาสัตวเลี้ยงแสนรักเขาดวยได รวมไปถึง
ผลิตภัณฑสําหรับสัตวเลี้ยงแบบครบวงจร เปนตน ดังนั้น
จะเห็นไดวา การทําตลาดเพ่ือดึงดูดลูกคาใหสนใจสินคา
หรือบริการจากทางรานในโลกท่ีการแขงขันทางธุรกิจ
เปนไปอยางเขมขน ไมเวนแมแตธุรกิจที่เกี่ยวของกับสัตว
เลี้ยง การเปดตลาดดวยกลยุทธที่ดึงดูดผูบริโภคมีสวน
อยางมาก ที่จะชวยใหลูกคารูจักธุรกิจได เร็วขึ้น ซึ่ ง
ผูประกอบการอาจจะตองเลือกใชกลยุทธการทําการตลาด
ที่หลากหลาย ใหเหมาะสมกับสภาพตลาดและกลุมลูกคา
เปาหมาย โดยสามารถควบคุมงบประมาณที่วางไวได โดย
กลยุทธทางการตลาดท่ีนาสนใจ นอกเหนือจากตัวสินคา
หรือบริการที่ผูประกอบการไดศึกษามาแลววาจะเปดตลาด 
เจาะกลุมลูกคาประเภทไหนแลว สิ่งหนึ่งที่สําคัญไมแพกัน
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เลยก็คือ การประชาสัมพันธและโปรโมช่ันท่ีจะนําเสนออก
ไปสูลูกคา ทั้งนี้ในสวนของการประชาสัมพันธ การทํา
การตลาดผานโลกออนไลน นับวาเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดอยางกวางขวาง
และรวดเร็ว อีกทั้งยังเปนชองทางการตลาดท่ีใชเงินทุนไม
สูงนัก โดยการทําตลาดออนไลน อาจประกอบไปดวย การ
สรางเว็บไซต เว็บเพจ หรือทําการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารผานทางโซเชียลเน็ตเวิรค  อาทิ  Facebook 
Instagram และ Twitter และอาจมีการทําโปรโมช่ันเพื่อ
จูงใจใหลูกคาเขามาใชบริการ เชน ราคาโปรโมช่ันในชวง
เปดราน ทําบัตรสมาชิกรับสิทธิพิเศษจากทางราน หรือมี
ของแถมท่ีเกี่ยวของกับสัตวเลี้ยง เปนตน ซึ่งปจจัยเหลาน้ี
นาจะทําใหกลุมลูกคาเกิดความประทับใจและมีแนวโนม
เขามาใชบริการซ้ํา รวมไปถึงมีทัศนคติเชิงบวกตอทางราน
จนนําไปสูการบอกตอและขยายฐานลูกคาตอไปในอนาคต
ไดอีกดวย 
 วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog 
เปนธุรกิจหนึ่งที่เล็งเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑเสื้อผา
สัตวเลี้ยงท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาใน
ยุคปจจุบัน จึงไดดําเนินการทําธุรกิจภายในครอบครัวใน
การจําหนายผลิตภัณฑเครื่องตกแตงเกี่ยวกับสัตวเลี้ยง 
เชน เสื้อผา ปลอกคอ สายจูง อุปกรณการใหอาหารสัตว
เลี้ยง  โดยมีคุณณรัญชญา อัครมีสุข เปนเจาของ เปด
ดําเนินการมาเปนเวลา 10 กวาป อาศัยประสบการณใน
การดําเนินธุรกิจแบบลองผิดลองถูก ปรับปรุงการทํางาน
จนไดลูกคาประจํา ลักษณะการดําเนินกิจการ เปนแบบ 
ขายสง ภายใตแบรนด M.D.dog โดยมีการขายสงทั่ว
ประเทศ ลักษณะการผลิตมีทั้งผลิตเอง จางผลิต และ
นํ า เ ข า จ ากต า งป ระ เทศ  (ตาม ท่ี ลู ก ค า ต อ งก าร )  
มีลูกจางประจํา 2-3 คน เปนลักษณะธุรกิจแบบต้ังรับ  
แตเนื่องจากในปจจุบันธุรกิจดานนี้มีคูแขงขันจํานวนมาก 
และเปนบริษัทขนาดใหญ ทําใหการขยายตลาดเปนไป
อย า ง ค อนข า งย าก   ใ นขณะ ท่ีค วามต อ งการซื้ อ
ภายในประเทศยังมีสูงอยู เนื่องจากผูบริโภคจํานวนมากใน
ปจจุบัน มีคานิยมเลี้ยงสัตวเลี้ยงเปนเพื่อน บางครอบครัว
ยังไมพรอมจะมีบุตร ก็มักจะเลี้ยงสัตวเลี้ยงแทน ซึ่ง
ผูบริโภคกลุมนี้มีอํานาจซื้อสูง และมักจะใช Social Media 
ในการหาสินคาที่ตนเองตองการ    ทําใหผูวิจัยมีแนวคิดที่
จะเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ ดวย
การตลาดสินคาออนไลนใหกับวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ
เสื้อสุนัข M.D.dog เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนิน
ธุรกิจตอไปไดอยางยั่งยืน 

 

2.  วัตถุประสงค 
     เพื่อศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑเสือ้สุนัข M.D.dog ดวยการตลาดสินคาออนไลน 
 
3.  แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ทฤษฎีทางการบริหารจัดการ 
 เกษม จันทรแกว (2540, หนา 512 - 514) ไดให
ความหมายวา การบริหาร หมายถึง ศิลปการดําเนินการ
นําวัตถุดิบสูระบบดวยระบบกระบวนการผลิตจนไดผล
ผลิตตามที่กําหนดไว การบริหารจึงเปนการดําเนินการให
ทุกโครงการทําหนาที่สัมพันธกัน เปนเรื่องยากท่ีจะทําให
เกิด การผสมผสานกันถาไมวางแผนการดําเนินการท่ีดี ซึ่ง
ขึ้นอยูกับผูบริหารท่ีวางแผนบริหารอยางไร อยางไรก็ดี 
ผูบริหารมีหนาที่อํานวยการ (Directing) ตามอํานาจหนาที่
จากหนวยงาน (Organizing) ที่เปนผูรับผิดชอบควบคุม 
(Controlling) ในการนําแผนงาน (Planning) ที่ไดกําหนด
ไวแลวไป ดําเนินการรวมกับทรัพยากร (Assembling 
Resource) ทําใหการผลิตหรือการใชปจจัยการบริหาร 
(ไดแก คน งบประมาณ เครื่องมือ อุปกรณ สวัสดิการ 
ฯลฯ) กอใหเกิดผลผลิตขั้นสุดทาย  
 ศิริ วรรณ  เสรี รั ตน  และคณะ  (2545, หนา  
18 - 19) ไดรวบรวม ความหมายของคําวา “การบริหาร
จัดการ” ไวดังน้ีคือ การบริหาร (Administration) จะใช
ในการบริหารระดับสูงโดยเนนที่การกําหนดนโยบาย  
ที่สํ าคัญและการกําหนดแผนของผูบริหารระดับสูง  
เ ป น ค า นิ ย ม ใ ช ใ น ก า ร บ ริ ห า ร รั ฐ กิ จ  ( Public 
Administration) หรือใชในหนวยงานราชการและคําวา 
“ผูบริหาร” (Administrator) จะหมายถึง ผูบริหารท่ี
ทํางานอยูในองคกรของรัฐหรือองคกรที่ไมมุงหวังกําไร 
(Schermerhorn, 1999, p. G - 2) การบริหาร คือ กลุม
ของกิจกรรม ประกอบดวย การวางแผน (Planning) การ
จัดองคกร (Organizing) การสั่งการ (Leading/ Directing) 
หรืออํานวยการ และการควบคุม (Controlling) ซึ่งจะมี
ความสัมพันธ โดยตรงกับทรัพยากรขององคกร (6M’s) 
เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนและดวยจุดมุงหมายสําคัญใน 
การบรรลุความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลครบถวน  
 วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 3 - 5) ไดกลาว
วา การบริหารเปนกระบวนการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุ
จุดหมายขององคการ โดยอาศัยหนาท่ีหลักทางการบริหาร
อยางนอย 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ    
การนําและการควบคุม ซึ่งกระบวนการดังกลาวมีผูบริหาร

334



เปน ผูรับผิดชอบท่ีจะใหมีการปฏิบัติงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค  
 การศึกษาในเร่ืองทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภคจะ
ทําใหผูประกอบการเขาใจถึงความตองการท่ีแตกตางกัน
ของผูบริโภคในการเลือกซื้อสินคาและบริการตาง ๆ (ชวัล
นุช สินธรโสภณ, 2553 : 19) เพื่อใหผูประกอบการรานคา
สามารถจัดสินคาและบริการไดตรงตามที่ผูบริโภคตองการ 
โดยมีกลาวถึง พฤติกรรมผูบริโภค ดังนี้ Kotler อางถึงใน  
ศิริ เกษ มาลาวงษ (2552 :  8) ไดกลาวถึงพฤติกรรม
ผูบริโภค วาความสําเร็จของธุรกิจอยูท่ีการทราบขอมูลของ
ผูบริโภค ซึ่งนักการตลาดตองรวบรวมขอมูลและทําความ
เขาใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค  
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2550 : 90) ใหความหมาย
ของ พฤติกรรมผูบริโภค วาเปนการศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการทางจิตวิทยาภายใตการตัดสินใจของผูบริโภค 
โดยการพยายามอธิบายกฎในการตัดสินใจเลือกทางเลือก
ตาง ๆ ของผูบริโภค และพยายามที่จะตีกรอบกระบวนการ
ในการตัดสินใจของผูบริโภค และสิ่งที่สงผลกระทบตอการ
ตัดสินใจน้ัน ๆ ชวยในการปรับตัวใหเขากับสถานการณ 
 ทฤษฎีการบริการและความพึงพอใจ  
 การบริการเปนงานท่ีตองพบกับบุคคลเปน
จํานวนมาก เปนกระบวนการของการปฏิบัติงานเพื่อให
ผูอื่นไดรับความสุข ความสะดวกสบาย มีผูใหความหมาย
ของการใหการบริการ ดังนี้ 
 Kotler (2000 : 428) กลาวถึง การบริการ วา
คือ การกระทําหรือความสามารถที่บุคคลหนึ่งตอบสนอง
ตออีกบุคคลหนึ่ง โดยเปนสิ่งที่สัมผัสไมได อาจจะเก่ียว
หรือไมเกี่ยวของกับผลิตภัณฑทางกายภาพ 
 ชัยสมพล  ชาวประ เสริ ฐ  (2546 :  18)  ให
ความหมายของการบริการ หมายถึง กิจกรรมของ
กระบวนการสงมอบสินคาที่ไมมตีัวตน (Intangible good) 
ของธุรกิจใหกับผูรับบริการ โดยสินคาที่ไมมีตัวตนนั้น
จะตองตอบสนองความตองการของผูรับบริการจนนําไปสู
ความพึงพอใจได  
 ฉัตยาพร เสมอใจ (2547 : 14) กลาววา การ
บริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีเปนประโยชนหรือความพึง
พอใจท่ีจัดทําเพื่อเสนอขาย หรือกิจกรรมท่ีจัดทําขึ้นรวม
กับการขายสินคา การบริการแบงออกเปน 2 รูปแบบ คือ  
 1. ผลิตภัณฑบริการ เปนกิจกรรม ผลประโยชน 
หรือ ความพึงพอใจท่ีผูขายจัดทําขึ้นเปนผลิตภัณฑรูปแบบ
หนึ่ ง เพื่อตอบสนองความตองการแกผูบ ริ โภค  เชน  
การนวดเพ่ือผอนคลายกลามเน้ือ การตรวจและรักษาโรค 
การใหความรูและพัฒนาทักษะในสถานศึกษาตาง ๆ  

 2.  ก า ร บ ริ ก า ร ส ว น ค ว บ  เ ป น กิ จ ก ร ร ม 
ผลประโยชนหรือความพึงพอใจที่ผูขายจัดทําขึ้นเพื่อเสริม
สินคาเพื่อใหการขายและใชสินคามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
เชน การบริการติดตั้งเครื่องซักผาหลังการขาย  
 ยุพาวรรณ วรรณวาณิชย อางถึงใน ชวัลนุช สิน
ธรโสภณ (2553 : 28-29) ไดกลาวถึงลักษณะเฉพาะของ
การบริการไว ดังนี ้
 1. ไมสามารถจับตองได (Intangibility) 
 2.  ไ ม ส า ม า ร ถ แ ย ก อ อ ก จ า ก กั น ไ ด  
(Inseparability) 
 3. ไมแนนอน (Variability) 
 4. ไมสามารถเก็บไวได (Perishability) 
 สุพรรณี  อินทรแกว  (2549 :  40)  กลาว ถึง
ลักษณะของการใหบริการ วาธุรกิจหรือองคกรสามารถ
ใหบริการแกลูกคา ผูมาใชบริการโดยอาศัยวิธีการหรือ
เครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 
 1. การใหบริการโดยอาศัยคนเปนหลัก หรือแบบ
พบหนา (Face to face) เปนวิธีการที่ดีกวาวิธีอื่น เพราะ
การใชคนในการใหบริการสามารถปรับเปลี่ยนการบริการ
ใหเหมาะสมกับลูกคาหรือผูรับบริการแตละรายได  
 2. การใหบริการดวยอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ผูรับบริการสามารถบริการไดดวยตนเอง (Self service) 
แตการใหบริการดวยวิธีการน้ีมีขอจํากัดในเรื่องการปรับ
รูปแบบการใหบริการตามความตองการของลูกคาแตละ 
 ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาด 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing 
mix ) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใช
ร วมกัน เ พ่ือสนองความพึงพอใจแกกลุ ม เป าหมาย 
ประกอบดวยเครื่องมือ (พิบูล ทีปะปาล , 2545 : 9-10) 
ตอไปนี้  
 1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งที่เสนอ
ขายโดยธุรกิจเพื่อสนองความตองการของลูกคาใหพึง
พอใจผลิตภัณฑที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็
ได  
 2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรปู
ตัวเงิน ราคาเปนตนทุน (Cost) ของลูกคา ผูบริโภคจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคา (Value) ผลิตภัณฑกับราคา
ผลิตภัณฑนั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซ้ือ  
 3.  การจัดจําหนาย (Place or distribution) 
หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวย สถาบัน
และกิจกรรมเพ่ือใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคกรไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมาย ก็คือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยใน
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กา รกระจาย ตั วสิ นค า  ประกอบด ว ย  กา รขนส ง  
การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง  
 4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการ
ติดตอสื่อสารเกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพื่อสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขาย (Personal selling) และการ
ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Non personal selling) โดย
เครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลายอยาง ซึ่งอาจเลือกใช
หน่ึงหรือหลายๆ เคร่ืองมือ และตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือสื่อสารแบบประสมประสานกัน ( Integrated 
Marketing Communication -  IMC)  โดยพิจารณาถึง
ความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุ
จุดมุงหมายรวมกันได เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญมีดังนี้   
(ธีรพันธ โลหทองคํา, 2544 : 31-32 ) 
  4.1 การโฆษณา (advertising) เปน
กิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคการและ/หรือ
ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผู
อุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณาจะเก่ียวของกับกล
ยุทธการสรางสรรคงานโฆษณา (Creative strategy) และ
ยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) และกลยุทธ
ดานสื่อ (Media strategy) ซึ่งเปนการวางแผนในการ
คัดเลือกสื่อ การกําหนดระยะเวลาความถ่ี ความตอเน่ือง
ในการลงสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อสื่อสารกับกลุมเปาหมาย 
  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย 
(Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล โดยจะเก่ียวของกับกลยุทธการขาย
โ ด ย ใ ช พ นั ก ง า น ข า ย  ( Personal selling strategy)  
การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 
  4.3 การส ง เสริ มการขาย  ( Sales 
promotion)  ห ม า ย ถึ ง  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม ที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย 
และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุน
ความสนใจทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทาย 
หรือบุคคลอื่น ในชองทางการสงเสริมการขาย ซึ่งมี  3 
รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวาการสงเสริมการ
ขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) สวนตอมา 
คือ การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุง
สูคนกลาง (Trade promotion) ประการสุดทายเปนการ
กระตุนพนักงานขาย เรียกวาการสงเสริมการขายท่ีมุงสู
พนักงานขาย (Sales force promotion) 
  4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ 
(Publicity and public relation) การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการ
จายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่

มีการวางแผนโดยองคการหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งการใหขาวเปน
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ  
  4. 5 ก า ร ต ล าด ท า ง ต ร ง  ( Direct 
marketing หรื อ  direct response marketing)  แล ะ
การตลาด เ ช่ือมตรง  (Online marketing)  เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง 
(Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการ
ตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิด
การตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท 
การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก 
การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจให
ลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดาน มี
ความสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหผูผลิตสินคาประสบความสา
เร็จในการจําหนายสินคาท่ีผลิตขึ้น โดยหากขาดปจจัยดาน
ใดไปแลวจะทําใหสินคานั้นดอยกวาหรือเสียเปรียบคู
แขงขันที่มีเปนจํานวนมากในทองตลาดที่ปจจุบันตางใชกล
ยุทธในการแขงขันทุกทาง ทั้งในสวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหนาสนใจอยูเสมอ การปรับราคาและขอเสนอเพ่ือกระตุน
ผูซื้อ การจัดหาชองทางจําหนายกระจายสินคาเพื่อ
ผูบริ โภคซื้อหาไดสะดวกและงายที่สุด ตลอดจนจัด
โปรแกรมสงเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม และ
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งน้ีเพื่อใหสินคาของตนเปนสินคาที่ผูซื้อ
เลือกกอนและนําไปสูการเปนลูกคาประจําสงผลตอการคา
ที่ยั่งยืนในอนาคต โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา 
ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได 
เครื่องมือสงเสริมที่สําคัญมีดังน้ี (ธีรพันธ โลหทองคํา, 
2544 : 31-32 ) 
  4. 1 ก า ร โ ฆ ษ ณ า  ( advertising)  
เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเก่ียวกับองคการและ/
หรือผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงิน
โดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการโฆษณาจะเกี่ยวของ
กั บกล ยุทธ ก า รสร า งสรรค ง าน โฆษณา  ( Creative 
strategy) และยุทธวิธีการโฆษณา (Advertising tactics) 
และกลยุทธดานสื่อ (Media strategy) ซึ่งเปนการวางแผน
ในการคัดเลือกสื่อ การกําหนดระยะเวลาความถี่ ความ
ตอเ น่ืองในการลงสื่อประเภทตาง  ๆ เพื่อสื่อสารกับ
กลุมเปาหมาย 
  4.2 การขายโดยใชพนักงานขาย 
(Personal selling) เปนกิจกรรมการแจงขาวสารและจูง
ใจตลาดโดยใชบุคคล โดยจะเก่ียวของกับกลยุทธการขาย
โ ด ย ใ ช พ นั ก ง า น ข า ย  ( Personal selling strategy)  
การจัดการหนวยงานขาย (Sales force management) 
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  4.3 การส ง เสริ มการขาย  ( Sales 
promotion)  ห ม า ย ถึ ง  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ส ง เ ส ริ ม ที่
นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใชพนักงานขาย 
และการใหขาวและการประชาสัมพันธ ซึ่งสามารถกระตุน
ความสนใจทดลองใช หรือการซื้อโดยลูกคาขั้นสุดทาย 
หรือบุคคลอื่น ในชองทางการสงเสริมการขาย ซึ่งมี  3 
รูปแบบ คือ การกระตุนผูบริโภค เรียกวาการสงเสริมการ
ขายท่ีมุงสูผูบริโภค (Consumer promotion) สวนตอมา 
คือ การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายท่ีมุง
สูคนกลาง (Trade promotion) ประการสุดทายเปนการ
กระตุนพนักงานขาย เรียกวาการสงเสริมการขายท่ีมุงสู
พนักงานขาย (Sales force promotion) 
  4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ 
(Publicity and public relation) การใหขาวเปนการ
เสนอความคิดเกี่ยวกับสินคาหรือบริการที่ไมตองมีการ
จายเงิน สวนการประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามที่
มีการวางแผนโดยองคการหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอ
องคการใหเกิดกับกลุมใดกลุมหนึ่ง ซึ่งการใหขาวเปน
กิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ  
  4. 5 ก า ร ต ล า ด ท า ง ต ร ง  ( Direct 
marketing หรื อ  direct response marketing)  แล ะ
การตลาด เ ช่ือมตรง  (Online marketing)  เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง 
(Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการ
ตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิด
การตอบสนองในทันที ประกอบดวย การขายทางโทรศัพท 
การขายโดยใชจดหมายตรง การขายโดยใชแคตตาล็อก 
การขายทางโทรทัศน วิทยุ หรือหนังสือพิมพ ซึ่งจูงใจให
ลูกคามีกิจกรรมการตอบสนอง เชน ใชคูปองแลกซื้อ 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง  4 ดาน  
มีความสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหผูผลิตสินคาประสบความ
สาเร็จในการจําหนายสินคาที่ผลิตข้ึน โดยหากขาดปจจัย
ดานใดไปแลวจะทําใหสินคานั้นดอยกวาหรือเสียเปรียบคู
แขงขันท่ีมีเปนจํานวนมากในทองตลาดที่ปจจุบันตางใชกล
ยุทธในการแขงขันทุกทาง ทั้งในสวนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหนาสนใจอยูเสมอ การปรับราคาและขอเสนอเพ่ือกระตุน
ผูซื้อ การจัดหาชองทางจําหนายกระจายสินคาเพื่อ
ผูบริ โภคซื้อหาไดสะดวกและงายที่สุด ตลอดจนจัด
โปรแกรมสงเสริมการตลาด ลด แลก แจก แถม และ
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหสินคาของตนเปนสินคาที่ผูซื้อ
เลือกกอนและนําไปสูการเปนลูกคาประจําสงผลตอการคา
ที่ยั่งยืนในอนาคต 
 

 ศิริวรรณ    เสรีรัตน (2541:  123) ไดอางถึง
แนวคิดสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ 
(Service  Mix ) ของ Philip  Kotler  ไววาเปนแนวคิดที่
เกี่ยวของกับธุรกิจที่ ใหบริการ ซ่ึงจะไดสวนประสม
การตลาด (Marketing  Mix ) หรือ  7Ps  ในการกําหนด
กลยุทธการตลาดซึ่งประกอบดวย 

  1.    ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งซึ่งสนอง
ความจําเปนและความตองการของมนุษยไดคือ สิ่งที่ผูขาย
ตองมอบใหแกลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและ
คุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ  โดยทั่วไปแลว ผลิตภัณฑ
แบ ง เ ป น  2 ลั กษณะ  คื อ  ผลิ ตภัณฑ ที่ อ าจจั บต อ ง
ได และ ผลิตภัณฑที่จับตองไมได 

  2.     ด า น ร า ค า  ( Price)  หม าย ถึ ง  คุณค า
ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวาง
คุณคา (Value) ของบริการกับราคา (Price) ของบริการ
นั้น ถาคุณคาสูงกวาราคาลูกคาจะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันการ
กําหนดราคาการใหบริการควรมีความเหมาะสมกับระดับ
การใหบริการชัดเจน และงายตอการจําแนกระดับบริการที่
ตางกัน 

  3.    ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) เปน 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการ
นําเสนอบริการใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาใน
คุณค า และ คุณประ โยชน ขอ งบริ ก า รที่ นํ า เ สนอ    
ซึ่งจะตองพิจารณาในดานทําเลท่ีตั้ง (Location) และ
ชองทางในการนําเสนอบริการ ( Channels ) 

  4.     ด านส ง เสริมการตลาด  (Promotion)  
เปนเครื่องมือหน่ึงที่มีความสําคัญในการติดตอสื่อสารให
ผูใชบริการ  โดยมีวัตถุประสงคที่แจงขาวสารหรือชักจูงให
เกิดทัศนคติและพฤติกรรม  การใชบริการและเปนกุญแจ
สําคัญของการตลาดสายสัมพันธ 

  5.     ด านบุ คคล  (People)  หรื อพนั ก งาน 
(Employee) ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม   
การจูงใจ เพื่อใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาได
แตกตางเหนือคูแขงขันเปนความ  สัมพันธระหวาง
เ จ าหน าที่ ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู ใ ช บ ริ ก ารต า งๆ  ของ
องคกร เจาหนาที่ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถ
ตอบสนองตอผูใชบริการ มีความคิดริเริ่ม  มีความสามารถ
ในการแกไขปญหา สามารถสรางคานิยมใหกับองคกร 

  6.    ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical Evidence and Presentation) เปน
การสร างและนํา เสนอลักษณะทางกายภาพใหกับ
ลูกคา โดยพยายามสรางคุณภาพโดยรวม  ทั้งทางดาย
กายภาพและรูปแบบการใหบริการเพ่ือสรางคุณคาใหกับ
ลูกคา ไมวาจะเปนดานการแตงกายสะอาดเรียบรอย   
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การเจรจาตองสุภาพออนโยน   และการใหบริการที่
รวดเร็ว  หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ ที่ลูกคาควรไดรับ 

  7.    ดานกระบวนการ (Process) เปนกิจกรรม
ที่เก่ียวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในดานการ
บริการ ที่นําเสนอใหกับผูใชบริการเพ่ือมอบการใหบริการ
อยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผู ใชบริการเกิดความ
ประทับใจ 
 ปยมาภรณ ชวยชูหนู (2559) จากการคนควา
อิสระเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา  
ผานทางสังคมออนไลน นี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคา ผานทางสังคมออนไลน  
ผลของการศึกษาจะชวยใหผูประกอบการท่ีทําธุรกิจการ
ขายสินคาผานทาง สังคมออนไลนสามารถนําขอมูลที่ไดไป
ใชวางแผนปรับปรุงหรือพัฒนาธุรกิจตอไปได งานวิจัยนี้
เปน งานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางคือ ผูที่เคยซื้อสินคา
ผ านทางสั งคมออนไลน  จํ า นวน  400 คน  โ ดยใช  
แบบสอบถามออนไลนเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ สถิติ เชิงพรรณา 
ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
ม าต ร ฐ าน  แล ะส ถิ ติ เ ชิ ง ป ริ ม าณ  ปร ะกอบด ว ย 
Independent Sample t- test, One- way ANOVA, 
Factor Analysis และRegression ผลการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 
26-33 ป  สถานภาพโสด  ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี และมี
รายได เฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 10,000-20,000 บาท เครือขาย
สังคมออนไลนที่ ใชซื้อสินคาบอยที่สุด คือ Facebook 
ประเภทสินคาที่ซื้อบอยท่ีสุด คือ สินคาแฟช่ัน โดยจะซื้อ
เดือนละ 2-3 ครั้ง และจํานวน เงินเฉลี่ยที่ใชในการซื้อแต
ละครั้งจะต่ํากวา 1,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน
พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ 
การศึกษา อาชีพ รายไดที่แตกตางกันสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อสินคาผานทางสังคมออนไลนไมแตกตางกัน สวนปจจัย
ด า น ส ว น ป ร ะ ส ม ท า ง ก า ร ต ล า ด  ไ ด แ ก   
ดานบุคลากรและคุณภาพของสินคา ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานภาพลักษณของสินคาและรานคา 
และดานขอมูลรานคา ขอมูลสินคา และกระบวนการ
ใหบริการ ทุกปจจัยสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาผานทาง
สังคมออนไลน 
 จุฑารัตน เกียรติรัศมี (2558) จากการคนควา
อิ ส ระ เ รื่ อ งป จจั ยที่ มี ผลต อการซื้ อสิ นค าผ านทาง
แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น  อ อ น ไ ล น ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ในปจจุบันธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E-Commerce) ของไทยเติบโตข้ึนอยาง 

ตอเน่ือง ทั้งน้ีเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่กาวหนา ผูบริโภค
สามารถเขาถึงอินเตอร เน็ตไดอยางสะดวก รวดเร็ว  
แคเพียงปลายน้ิวสัมผัส ผูประกอบการในธุรกิจตางๆ เองก็
มองวาเวลานี้ E-Commerce เปน ชองทางการขายหลัก
ในการเข าถึ งผู บริ โภค  โดยเฉพาะอย างยิ่ งการทํา   
E-Commerce ผาน แอพพลิเคช่ัน เน่ืองจากความสะดวก
ในการใชงาน มีระบบชําระเงินหลากหลายชองทาง รวมถึง
มี ระบบจัดการสินคาและขนสงถึงปลายทางพรอมเก็บเงิน 
ซึ่ ง ช ว ย อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ ห ผู บ ริ โ ภ ค ไ ด รั บ  
ความสะดวกสบาย และมั่นใจในระบบการสั่งซ้ือสินคาผาน
ทา งแอพพลิ เ ค ช่ั นออน ไลน ม ากขึ้ น  ง านวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการซ้ือสินคาผาน
ทางแอพพลิ เ ค ช่ัน  ออนไลน ของผู บ ริ โ ภค ใน เ ขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ งไดแกปจจัยดาน
ประชากรศาสตร ใน เรื่องของ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมถึงปจจัยดานสวนประสม
ทาง การตลาด และปจจัยดานการยอมรบัเทคโนโลยี ไดแก 
ปจจัยดานผลิตภัณฑราคา ชองทางการจัดจําหนาย  
ก า ร ส ง เ ส ริ ม ก า ร ตล าด  ก า ร ยอม รั บ เ ทค โน โ ล ยี   
ความปลอดภัยและความนาเชื่อถือ และการใหบริการสวน
บุคคล  ว าส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือสินค าผ านทาง
แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น อ อ น ไ ล น ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ใ น  
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม อยางไร โดย
เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 405 คน ผานทาง
แบบสอบถามทางออนไลน และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
ผลคาทางสถิติตามวัตถุประสงคของ งานวิจัยดวย
โปรแกรมสําเร็จรูป ผลการวิจัยพบวาปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาผานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน ของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจํานวน 4 ปจจัย โดย
เรียงลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
ชองทางการจัดจําหนาย และการยอมรับเทคโนโลยี  
2) ปจจัยดานความปลอดภัยและความนาเช่ือถือ 3) ปจจัย
ดานราคา คุณภาพและ ความหลากหลายของสินคาใน
แอพพลิเคช่ัน และความตรงตอเวลาในการจัดสงสินคา  
4) ปจจัยดานการประชาสัมพันธ การสื่อสารกับผูบริโภค 
และความมี ช่ือเสียงของแอพพลิ เค ช่ัน  ในสวนของ
การศึกษาความแตกตางของปจจัยดานประชากรศาสตร 
ผลวิจัยพบวา อาชีพท่ีแตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซือ้
สินคาผานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน ของกลุมตัวอยางใน 
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกตางกัน โดยกลุม
นักเรียน นักศึกษา มีคาเฉลี่ยการตัดสินใจซ้ือ มากกวาผูที่มี
อ า ชีพพนักงานบ ริษัท เอกชน  ซึ่ ง จ ากผลการวิ จั ย
ผูประกอบการและนักพัฒนา แอพพลิเคช่ันสามารถนําไป

338



พัฒนาระบบปฏิบัติการของแอพพลิเคช่ันซื้อขายสินคา
ออนไลนใหมี ประสิทธิภาพ และตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภคมากยิ่งข้ึนได 
 ธนาศักดิ์  ขายกระโทก   สิริมา  บูรณกุศล       
กนกกาญจน ศรีสุรินทร (2560) จากบทความวิชาการเร่ือง
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภคใน
จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของผูบริโภค 
และ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลน กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้
คือ ผูที่เคยซื้อสินคาออนไลนที่อาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัด อุบลราชธานีจํานวน 400 ชุด โดยวิธีการสุม
ตัวอยาง แบบตามสะดวก การวิเคราะหขอมูลใชสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยาง      
สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20-30 ป ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี สถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายไดครอบครัวตอเดือนต่ํากวา 10,000 
บาท ชองทาง ในการเลือกซ้ือสินคาออนไลนคือ เฟสบุค 
ความถ่ีในการสั่งซื้อสินคาออนไลน 2-3 ครั้งตอเดือน 
คาใชจายใน การซื้อสินคาออนไลนตอครั้ง นอยกวา 500 
บาท ชําระคาสินคาโดยวิธีเก็บเงินปลายทาง ประเภท
สินคาหรือ บริการที่ซื้อ คือ เสื้อผาหรือเครื่องแตงกายหรือ
เครื่องนุงหม ผูมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อสินคาออนไลน
คือ ตนเอง ปจจัยที่สวนประสมทางการตลาดมีผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือสินคาออนไลนมากท่ีสุดคือ ดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยรายขอท่ีมีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ 
การสงเสริมการตลาดที่นาสนใจ 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4.  วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

จากผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑเสื้อสุนัข 
M.D.dog โดยการสัมภาษณ จํานวน 3 คน และผูบริโภค
ผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog จากการทําแบบสอบถาม
ออนไลน จํานวน 60 คน  และขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร
และขอมูลของหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 
และนักวิชาการ ที่ไดรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการตลาด
สินคาออนไลน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

สวนที่ 1 ศึกษาบริบทวิสากิจชุมชนโดยการ
สัมภาษณเจาของกิจการ เพื่อสรุปถึงปญหา และแนวทาง
ในการทําวิจัย  
 สวนที่ 2  ออกแบบระบบงานเว็บไซดการตลาด
สินคาออนไลน M.D.dog เพื่อใหไดขอมูลที่จะนําไปสู      
แนวทางในการแกไขปญหาของวิสากิจชุมชน 

ส วน ท่ี  3  ทดสอบระบบงานวิ จั ย เ ว็บ ไซด
การตลาดสินคาออนไลน M.D.dog ที่ไดออกแบบ เพื่อการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับการนําไปใชงานจริง  

สวนที่ 4 ดําเนินงานเปดการขายผลิตภัณฑ      
เสื้อสุนัข M.D.dog บนเว็บไซด และจัดเก็บขอมูลเพ่ือ   
สรุปผลการวิจัย 

สวนท่ี 5  สรุปผลการวิจัย จัดทํารูปเลม นําเสนอ
ตอวิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ M.D.dog เพื่อการปรับปรุง
และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
 
5.   ผลการวิจัย 

ผ ล ก า ร วิ จั ย  ใ น ส ว น ข อ ง ก า ร สั ม ภ าษณ
ผูประกอบการ 3 ทาน คือ คุณณรัญชญา อัครมีสุข เจาของ
กิจการและดูแลฝายบุคลากร คุณรุงนภา สิทธิผล หัวหนา
ฝายผลิต คุณชวนากร เชาวนันตกูล หัวหนาฝายขาย พบวา 
การเปดขายผานระบบเว็บไซด สามารถทํายอดจําหนาย
เพิ่มข้ึน และสามารถไดลูกคากลุมใหมเพิ่มข้ึน ทั้งลูกคา
ทั่วไป และลูกคารานคาปลีก อีกทั้งในระยะเร่ิมตน ยังไม
ตองเพ่ิมจํานวนพนักงาน เน่ืองจากเจาของกิจการสามารถ
ดําเนินการเองในการรับคําสั่งซื้อ และประสานงานใหฝาย
ขายเปนผูจัดสงสินคาไปใหลูกคา อีกทั้งสถานที่ตั้งรานยัง
อยูติดกับไปรษณียสาขายอย ทําใหการจัดสงเปนไปอยาง
สะดวกมากข้ึน และในสวนของผูบริโภคที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ
เสื้อสุนัข M.D.dog ผานทางการตลาดสินคาออนไลน 
จํานวน 60 คน พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 70.00 และเปนนักศึกษา คิดเปนรอยละ 35.00 ซื้อ
สินคา 2 เดือน/ครั้ง คิดเปนรอยละ 45.00 ชวงเวลาการซ้ือ
ที่นิยมมากท่ีสุดคือ ชวงเย็นถึงหัวค่ํา คิดเปนรอยละ 60.00 
โดยมีปริมาณการซื้อ 5-10 ช้ิน/ครั้ง คิดเปนรอยละ 46.70 
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แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ / ค รั้ ง  
อยูระหวาง 100-500 บาท คิดเปนรอยละ 60.00 โดย
สินค าส วนใหญที่นิยมซื้อกัน เปนสินค าในกลุ มของ
ผลิตภัณฑเสื้อผาสัตวเลี้ยง คิดเปนรอยละ 81.70 ในสวน
ของปจจัยท่ีมีผลตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนมากท่ีสุดคือ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด คิดเปนรอยละ 50.00  
 
ตารางที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

 
 
 ในดานความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซด   
ดานประสิทธิภาพ พบวาในภาพรวมผูบริโภคมีความ     พึง
พอใจในระดับมาก คาเฉลี่ย �  = 4.14 และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจมาก
ที่สุด ในดาน สินคาสามารถตอบสนองความตองการ 
คาเฉลี่ย �  = 4.43 และความงายในการใชงานระบบ 
คาเฉลี่ย �  = 4.32 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซดดาน
ประสิทธิภาพ 
 

 
 

ในดานความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซด   
ดานความสวยงาม พบวาในภาพรวมผูบริโภคมีความ     
พึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย �  = 4.29 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมีความพึงพอใจ    
มากที่ สุด  ในด าน  ภาพสินค าสวยงาม  การจัดวาง
องคประกอบทําไดนาซื้อ คาเฉลี่ย �   = 4.43 และ
หนาจอหลัก ที่มีความสวยงาม ทันสมัย และ นาดึงดูดใจ 
คาเฉลี่ย �   = 4.37 
 
 

ตาราง ท่ี  3  ความพึงพอใจในการใช ง าน เว็บ ไซด 
ดานความสวยงาม 
 

 
 

ในดานความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซด   
ดานการจัดการการตลาดออนไลน พบวาในภาพรวม
ผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย �  
= 4.30 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูบริโภคมี
ความพึงพอใจมากที่สุด ในดาน สินคาที่นําเสนอมีความ
หลากหลาย ครบถวนและเหมาะสมตอการใชงาน คาเฉลี่ย 
�   = 4.50  

 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซดดาน      
การจัดการการตลาดออนไลน   
 

 
 
ตารางที่ 5  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
เพศ กับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซด 
 

 
จากตารางที่ 5 จะพบวา เพศ มีความสัมพันธกับ  

ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซด ในหัวขอของ ความ
งายตอการใชงานระบบ  การจัดแบงหมวดหมูสินคา
เหมาะสม และหาสินคาไดงาย และมีระบบการชําระเงินท่ี
สะดวกตอการใชงาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 
เพศ ไมมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บ
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ไซด ในหัวขอของ ความเหมาะสมของเมนูการใชงานใน
เว็บไซด ภาษาที่ใชในเว็บไซดมีความชัดเจน ถูกตอง เปน
ทางการ และตรงประเด็น ความสะดวก สบายตอการใช
งาน สินคาในแตละหมวดหมู สามารถตอบสนองความ
ตองการของทานได และความพึงพอใจในขั้นตอนการ
ชําระเงิน 

ตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
เพศ กับ ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซด 
 

 
 

จากตารางที่ 6 จะพบวา เพศ มีความสัมพันธกับ  
ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซด ในทุกหัวขอ ไดแก 
หนาจอหลัก มีความสวยงาม ทันสมัย และนาดึงดูดใจ การ
จัดวางรูปแบบสินคา/หมวดหมูสินคา  มีความงายและ
สะดวกตอการใชงาน ขนาดของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 
อานไดงายและมีความสวยงาม และ ภาพสินคาสวยงาม 
และจัดวางองคประกอบไดนาซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 
 

ตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
เพศ กับ ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลน 
 

 
 
จากตารางที่ 7 จะพบวา เพศ มีความสัมพันธกับ  

ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลน ในทุกหัวขอ ไดแก 
สินคาที่นํา เสนอมีความหลากหลาย  ครบถวนและ
เหมาะสมตอการใชงาน ราคาสินคาเหมาะสมกับชนิด และ
คุณภาพของสินคา และมีใหเลือกหลายราคา เว็บไซดใช
งานไดงาย และมีหนารานทําใหเปนที่นาเช่ือถือ  มีการ
สงเสริมการขาย ดวยการลดราคาในกรณีสัง่ซื้อเยอะ/จัดสง
ฟรี ถาซื้อตามยอดท่ีกําหนด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 
 

ตารางที่ 8  แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
อาชีพ กับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซด 
 

 
จากตารางที่ 8 จะพบวา อาชีพ มีความสัมพันธ 

กับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซด ในหัวขอของ  
ความเหมาะสมของเมนูการใชงานในเว็บไซด ความงายตอ
การใชงานระบบ ภาษาที่ใชในเว็บไซดมีความชัดเจน 
ถูกตอง เปนทางการ และตรงประเด็น ความสะดวก สบาย
ตอการใชงาน การจัดแบงหมวดหมูสินคาเหมาะสม และ
หาสินคาได ง าย  สินคาในแตละหมวดหมู  สามารถ
ตอบสนองความตองการได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และ อาชีพ ไมมีความสัมพันธกับ ปจจัยดาน
ประสิทธิภาพของเว็บไซด ในหัวขอของ ความพึงพอใจใน
ขั้นตอนการชําระเงิน 
ตารางที่ 9 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
อาชีพ กับ ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซด 
 

 
จากตารางที่ 9 จะพบวา อาชีพ มีความสัมพันธ 

กับ ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซด ในทุกหัวขอ  
ไดแก หนาจอหลัก มีความสวยงาม ทันสมัย และนาดึงดูด
ใจ การจัดวางรูปแบบสินคา/หมวดหมูสินคา มีความงาย
และสะดวกตอการใชงาน ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ
ตัวอักษร อานไดงายและมีความสวยงาม และ ภาพสินคา
สวยงาม  และจัดวางองคประกอบไดนาซื้อ  ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
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ตารางที่ 10 แสดงการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวาง 
อาชีพ กับ ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลน 
 

 
จากตารางที่ 10 จะพบวา อาชีพ มีความสัมพันธ 

กับ ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลน ในหัวขอ ราคา
สินคาเหมาะสมกับชนิด และคุณภาพของสินคา และมีให
เลือกหลายราคา เว็บไซดใชงานไดงาย และมีหนารานทํา
ใหเปนท่ีนาเชื่อถือ  มีการสงเสริมการขาย ดวยการลดราคา
ในกรณีสั่งซื้อเยอะ/ จัดสงฟรี ถาซื้อตามยอดท่ีกําหนด  
ที่ ร ะดับนัยสํ าคัญทางส ถิติ  0 .05  และอา ชีพ  ไม มี
ความสัมพันธกับ ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลน ใน
หัวขอ สินคาที่นําเสนอมีความหลากหลาย ครบถวนและ
เหมาะสมตอการใชงาน 

 
6.   อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการผลิตภัณฑเสื้อสุนัข M.D.dog ดวยการตลาด
สินคาออนไลน พบวา ในการสัมภาษณผูประกอบการ การ
ทําการตลาดสินคาออนไลน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการ
จําหนายสินคาได เพราะสามารถเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
สินคาใหกับลูกคากลุมใหมๆ ทําใหผูประกอบการสามารถ
เพิ่มจํานวนลูกคา และยอดขายได อีกทั้งยังสามารถทราบ
จํานวนผูซื้อ และยอดขายไดในทันที ซึ่งตรงกับทฤษฎี
การตลาดทางตรง ท่ีว า  การตลาดทางตรง  (Direct 
marketing หรื อ  direct response marketing)  แล ะ
การตลาด เ ช่ือมตรง  (Online marketing)  เปนการ
ติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพ่ือใหเกิดการตอบสนอง 
(Response) โดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตาง ๆ ที่นักการ
ตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อ และทําใหเกิด
การตอบสนองในทันท ีและเมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลตอ
การสั่งซื้อสินคาออนไลน พบวาปจจัยที่มีผลตอการสั่งซื้อ
สินคาออนไลนมากที่สุดคือ การสงเสริมการตลาด จํานวน 
30 คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.70 ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของคุณธนาศักดิ์ ขายกระโทก และคณะ จาก
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อสินคาออนไลนของ
ผูบริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ที่พบวาปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด สงผลตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนมาก
ที่สุด เชนเดียวกัน 
 
7.  สรุป 
สรุปผลการวิจัย 
สรุปผลการวิจัยจากการสมัภาษณผูประกอบการ
ผลิตภัณฑเสื้อสนุัข M.D. dog 
ผลตอบรับหลังจากท่ีมีการเปดใชงานเว็บไซด 

เริ่มมีคนสนใจเขาชมสินคา และมีการสั่งซื้อ
สินคา โดยสวนใหญจะเลือกสั่งซื้อในราคาถูกกอน ยกเวน
ลูกคาที่เคยซื้อสินคาของรานมากอน จะมีการโทรมาถาม 
พอทราบวา เปนสินคาของทางราน ก็จะมกีารสั่งซ้ือจํานวน
มาก ลูกคาบอกวาสะดวก สามารถสั่งซื้อไดตลอดเวลา  
การวางแผนการผลิต และการจําหนายหลังจากมีการเปด
ใชงานเว็บไซด เมื่อเทียบกับกอนการเปดใชงาน 
 ในการวางแผนการผลิต ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
แผนการผลิตมากนัก เน่ืองจากแตเดิมก็มีการผลิตแบบ
สตอกสินคาอยูแลว (ผลิตตามประมาณการยอดขายปที่
ผานมา รอยละ 70 และผลิตตามคําสั่งซ้ือ รอยละ 30) อีก
ทั้งเพิ่มเริ่มจําหนายผานระบบเว็บไซด ตองรอดูผลตอบรับ 
และคําสั่งซื้อกอนวาจะมากกวาที่สตอกไวหรือไม จึงจะ
เปลี่ยนแปลงแผนการผลิต และในสวนของการจําหนาย
ระยะแรกเร่ิม ใชวิธีการเพิ่มงานผูปฏิบัติงานในการรับคํา
สั่งซื้อจากทางเว็บไซด (ไมมีการเพิ่มคนงาน) รวมถึงการ
จัดสงของทางไปรษณียใหกับผูซื้อ 
การวางแผนการบริหารคน เพื่อรองรับการจําหนายผาน
เว็บไซด 

เนื่องจากเพ่ิมเริม่มีการจําหนายผานเว็บไซด  
ดังนั้น ในระยะแรกเร่ิม คุณณรัญชญา จะดูแลเว็บไซด 
รับคําสั่งซื้อ และสงตอคําสั่งซื้อใหคนงานประจําเปนผู
ดําเนินจัดของตามคําสั่งซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย ถามี
คําสั่งซื้อที่มากขึ้น จึงจะพิจารณาจางคนงานเพิ่ม หรือหา   
ผูจัดจําหนายตอ ที่จะรับการจําหนายทางเว็บไซดไปดูแล
ตอ (ขึ้นอยูกับสถานการณดานกําลังคน และความคุมทุน)  
การควบคุม/ดูแลคุณภาพของสินคา การจัดสง และการ
ทวนสอบกระบวนการทํางานภายหลังจากการจําหนาย
ผานเว็บไซด 
 ในการผลิตจะมีการสุมตรวจสอบคุณภาพของ
สินคาทุกครั้ง ถาพบมีปญหา ก็จะทําการแกไขในทันที 
สวนในการจัดสง ในกรณีที่เปนการผลิตตามคําสั่งซื้อ จะมี
การทวนสอบสินคาที่ตองจัดสงอีกครั้งเพื่อความถูกตอง 
จากนัน้จึงนําสินคาขึ้นรถ ขณะเดียวกัน ก็จะมีการนําสินคา
ที่สตอกไวไปเพ่ิมดวย เพราะในระหวางที่ไปสงของถาเจอ
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กลุมลูกคาเปาหมาย ก็จะมีการนําสินคาไปเสนอขาย เปน
การเพิ่มโอกาสทางการขายมากข้ึน รวมถึงโอกาสท่ีจะได
ลูกคาประจํากลุมใหมๆ ดวย และสําหรับการจัดสง ใน
กรณีที่เปนการสั่งซ้ือทางเว็บไซด ก็จะมีการจัดของตาม
คําสั่งซื้อ และทวนสอบสินคาที่จะจัดสงใหถูกตองตามคํา
สั่งซื้อ ทวนสอบช่ือ และท่ีอยูในการจัดสง รวมถึงเบอรโทร
ติดตอของผูรับสินคาดวย 
สรุปผลการวิจัยแบบสอบถามออนไลนจากผูบริโภค
ผลิตภัณฑเสื้อสนุัข M.D. dog 

ดานขอมูลทั่วไป และพฤติกรรมการซ้ือสินคา
ออนไลน 
 ผลการศึกษา วิจั ย  พบว า  เพศของผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 42 คน     คิด
เปนรอยละ 70.00 และเพศชาย จํานวน 18 คน คิดเปน
รอยละ 30.00 อาชีพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
อาชีพนักศึกษา จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 35.00 
รองลงมาคืออาชีพนักเรียน จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 
33.30 และรองลงมาคือ อาชีพ พนักงานของรัฐ จํานวน 9 
คน คิดเปนรอยละ 15.00 ความถ่ีในการสั่งซ้ือของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ คือ 2 เดือนตอการซ้ือ 1 ครั้ง 
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา คือ 1 
เดือนตอการซื้อ 1 ครั้ง จํานวน 16 คน   คิดเปนรอยละ 
26.70 และรองลงมาคือ มากกวา 2 เดือน ตอการซ้ือ 1 
ครั้ง จํานวน 10 คน    คิดเปนรอยละ 16.70 ชวงเวลาท่ี
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสะดวกในการสั่งซ้ือ คือ ชวง
เย็นจนถึงหัวคํ่า จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 60.00 
รองลงมาคือ ชวงเวลากลางวันถึงบาย จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 35.00 น. และรองลงมาคือ ชวงกลางดึกถึงรุง
เชา จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 5.00 น. ปริมาณการ
สั่งซื้อตอครั้งของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ คือ  อยู
ระหวาง 5-10 ช้ิน จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 46.70 
รองลงมาคือ ต่ํากวา 5 ช้ิน จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 
30.00 น. งบประมาณในการสั่งซื้อตอคร้ังของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ อยูระหวาง 100-500 บาท จํานวน 
36 คน คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาคือ ต่ํากวา 100 
บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 18.30 น . และ
รองลงมา มากกวา 1,000 บาท จํานวน 7 คน คิดเปนรอย
ละ  11 .70 ประเภทของสินค าที่ สั่ งซื้ อของผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ คือ สินคาผลิตภัณฑเสื้อผาสัตว
เลี้ยง จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 81.70 รองลงมาคือ 
สินคาผลิตภัณฑของเลนสัตวเลี้ยง จํานวน 6 คน คิดเปน
รอยละ 10.00 และรองลงมาคือ สินคาผลิตภัณฑการใช
ชีวิตสัตวเลี้ยง จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 8.30 ปจจัยที่
มีผลตอการสั่งซื้อสินคาออนไลนของผูตอบแบบสอบถาม    

สวนใหญ คือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จํานวน 30 
คน คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาคือ ปจจัยดานราคา 
จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 31.70 และรองลงมาคือ 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 
15.00 
 
 ดานความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซดสั่งซื้อ
สินคาออนไลน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจใน
ดานประสิทธิภาพของเว็บไซดโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(�= 4.14) โดยผูตอบแบบสอบถามใหพึงพอใจมากที่สุด 
ในเร่ืองของ สินคาในแตละหมวดหมู สามารถตอบสนอง
ความตองการได และ ความงายตอการใชงานระบบ (�= 
4.43,4.32 ตามลําดับ) และใหความพึงพอใจมาก ในเร่ือง
ของ ภาษาที่ใชในเว็บไซดมีความชัดเจน ถูกตอง เปน
ทางการ และตรงประเด็น มีระบบการชําระเงินที่สะดวก
ตอการใชงาน ความเหมาะสมของเมนูการใชงานในเว็บ
ไซด ความสะดวก สบายตอการใชงาน  การจัดแบง
หมวดหมูสินคาเหมาะสม และหาสินคาไดงาย และความ
พึ ง พ อ ใ จ ใ น ข้ั น ต อ น ก า ร ชํ า ร ะ เ งิ น  ( �= 
4.15,4.12,4.07,4.07,4.03,3.95 ตามลําดับ) ในสวนของ
ความพึงพอใจดานความสวยงามของเว็บไซดนั้น ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในดานความ
สวยงามของเว็บไซดโดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด  
(�= 4.29) โดยผูตอบแบบสอบถามใหพึงพอใจมากที่สุด 
ในเร่ืองของ ภาพสินคาสวยงาม และจัดวางองคประกอบ
ไดนาซื้อ และ หนาจอหลัก มีความสวยงาม ทันสมัย และ
นาดึงดูดใจ (�= 4.43,4.37 ตามลําดับ) และใหความพึง
พอใจมาก ในเร่ืองของ ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ
ตัวอักษร อานไดงายและมีความสวยงาม และการจัดวาง
รูปแบบสินคา/หมวดหมูสินคา มีความงายและสะดวกตอ
การใชงาน  (�= 4.27,4.08 ตามลําดับ) และในดานการ
จัดการตลาดออนไลนนั้น พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ มีความพึงพอใจในดานการจัดการการตลาดออนไลน
โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�= 4.30) โดยผูตอบ
แบบสอบถามใหพึงพอใจมากที่สุด ในเร่ืองของ สินคาที่
นําเสนอมีความหลากหลาย ครบถวนและเหมาะสมตอการ
ใชงาน (�= 4.50) และใหความพึงพอใจมาก ในเร่ืองของ 
เว็บไซดใชงานไดงาย และมีหนารานทําใหเปนที่นาเช่ือถือ 
ราคาสินคาเหมาะสมกับชนิด และคุณภาพของสินคา และ
มีใหเลือกหลายราคา และการสงเสริมการขาย ดวยการลด
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ราคาในกรณีสั่งซื้อเยอะ/จัดสงฟรี ถาซื้อตามยอดที่กําหนด  
(�= 4.25,4.23,4.22 ตามลําดับ) 
 ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางเพศ 
กับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซดนั้น เพศชาย มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในหัวขอ สินคาในแตละหมวดหมู 
สามารถตอบสนองความตองการได (�= 4.56) ในขณะท่ี
เพศหญิง มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ ความงายตอ
การใชงานระบบ และ สินคาในแตละหมวดหมู สามารถ
ตอบสนองความตองการได (�= 4.50,4.38 ตามลําดับ) 
ในสวนของการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางเพศ กับ 
ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซดนั้น เพศชาย มีความ
พึงพอใจมากในทุกหัวขอ ในขณะท่ีเพศหญิง มีความพึง
พอใจมากที่สุดในหัวขอ ขนาดของตัวอักษร รูปแบบ
ตัวอักษร อานไดงายและมีความสวยงาม ภาพสินคา
สวยงาม  และจัดวางองคประกอบไดนาซื้อ และ หนาจอ
หลั ก  มี ค ว ามสวยง าม  ทั นสมั ย  และน า ดึ งดู ด ใจ                           
(�= 4.50,4.50,4.22 ตามลําดับ) และเม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจระหวางเพศ กับ ปจจัยดานการจัดการตลาด
ออนไลนนั้น เพศชาย มีความพึงพอใจมากในทุกหัวขอ 
ในขณะท่ีเพศหญิง มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกหัวขอ 
สินคาที่นํา เสนอมีความหลากหลาย  ครบถวนและ
เหมาะสมตอการใชงาน เว็บไซดใชงานไดงาย และมีหนา
รานทําใหเปนที่นาเช่ือถือ มีการสงเสริมการขาย ดวยการ
ลดราคาในกรณีสั่งซื้อเยอะ/จัดสงฟรี ถาซื้อตามยอดท่ี
กําหนด ราคาสินคาเหมาะสมกับชนิด และคุณภาพของ
สิ น ค า  แ ล ะ มี ใ ห เ ลื อ ก ห ล า ย ร า ค า 
(�=4.62,4.50,4.45,4.38 ตามลําดับ) 

ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวางอาชีพ  
กับ ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซดนั้น พนักงานของ
รัฐ  มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ ความเหมาะสมของ
เมนูการใชงานในเว็บไซด ความงายตอการใชงานระบบ 
ภาษาที่ใชในเว็บไซดมีความชัดเจน ถูกตอง เปนทางการ 
และตรงประเด็น ความสะดวก สบายตอการใชงาน สินคา
ในแตละหมวดหมู สามารถตอบสนองความตองการได มี
ระบบการ ชําระ เ งินที่ สะดวกต อการใช ง าน  (�= 
4.44,4.44,4.44,4.44,4.44 ตามลําดับ) ในขณะท่ีนักเรียน 
มีความพึงพอใจมากในทุกหัวขอ สวนนักศึกษา มีความพึง
พอใจมากที่สุดในหัวขอ สินคาในแตละหมวดหมู สามารถ
ตอบสนองความตองการได มีระบบการชําระเงินที่สะดวก
ตอการใชงาน ความงายตอการใชงานระบบ ภาษาท่ีใชใน
เว็บไซดมีความชัดเจน ถูกตอง เปนทางการ และตรง 
ประเด็น  (�= 4.81,4.43,4.38,4.38 ตามลําดับ) สําหรับ 

พนักงานบริษัท มีความพึงพอใจมากที่สุดในหัวขอ ความ
พึงพอใจในข้ันตอนการชําระเงิน (�= 4.33) และ
ผูประกอบการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ ความงาย
ตอการใชงานระบบ ภาษาท่ีใชในเว็บไซดมีความชัดเจน 
ถูกตอง เปนทางการ และตรงประเด็น ความสะดวก สบาย
ตอการใชงาน สินคาในแตละหมวดหมู สามารถตอบสนอง
ความตองการได ความเหมาะสมของเมนูการใชงานในเว็บ
ไซด มีระบบการชําระเงินท่ีสะดวกตอการใชงาน 

(�= 4.86,4.86,4.57,4.57,4.43,4.29 ตามลําดบั)  
ในสวนของการเปรียบเทียบความพึงพอใจ 

ระหวางอาชีพ กับ ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซดนัน้ 
พนักงานของรัฐ  มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกหัวขอ 
ในขณะท่ีนักเรียน มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ ขนาด
ของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร อานไดงายและมีความ
สวยงาม (�= 4.55) สวนนักศึกษา   มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในหัวขอ ภาพสินคาสวยงาม และจัดวางองคประกอบ
ไดนาซื้อ หนาจอหลัก มีความสวยงาม ทันสมัย และนา
ดึงดูดใจ   (�= 4.67,4.57 ตามลําดับ) สําหรับพนักงาน
บริษัท  มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกหัวขอ  และ
ผูประกอบการมีความพึงพอใจมากที่สุดในหัวขอ ภาพ
สินคาสวยงาม และจัดวางองคประกอบไดนาซ้ือ หนาจอ
หลัก มีความสวยงาม ทันสมัย และนาดึงดูดใจ ขนาดของ
ตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร อานไดงายและมีความสวยงาม 
(�= 4.86,4.43,4.29 ตามลําดับ)  

และในการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหวาง
อาชีพ กับ ปจจัยดานการจัดการตลาดออนไลนนั้น 
พนักงานของรัฐ  มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในทุกหัวขอ 
ในขณะท่ีนักเรียน มีความพึงพอใจมากท่ีสุดในหัวขอ สินคา
ที่นําเสนอมีความหลากหลาย ครบถวนและเหมาะสมตอ
การใชงาน (�= 4.50) สวนนักศึกษา มีความพึงพอใจมาก
ที่สุดในหัวขอ  สินคาที่นํา เสนอมีความหลากหลา ย 
ครบถวนและเหมาะสมตอการใชงาน ราคาสินคาเหมาะสม
กับชนิด และคุณภาพของสินคา และมีใหเลือกหลายราคา 
(�= 4.52,4.43 ตามลําดับ) สําหรับพนักงานบริษัท มี
ความพึงพอใจมากที่สุดในหัวขอ สินคาที่นําเสนอมีความ
หลากหลาย ครบถวนและเหมาะสม 

ตอการใชงาน (�= 4.33)   และผูประกอบการมีความพึง 
พอใจมากท่ีสุดในทุกหัวขอ 
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 ดานความสัมพันธระหวางตัวแปรขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับอาชีพ และเพศของผูตอบแบบสอบถาม 
เปรียบเทียบกับ ความพึงพอใจในการใชงานเว็บไซด
สั่งซื้อสินคาออนไลน   ทั้ง 3 ดาน 

เพศ มีความสัมพันธกับ ปจจัยดานประสิทธิภาพ 
ของเว็บไซด ในหัวขอของ ความงายตอการใชงานระบบ 
การจัดแบงหมวดหมูสินคาเหมาะสม และหาสินคาไดงาย 
และมีระบบการชําระเงินที่สะดวกตอการใชงาน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ เพศ ไมมีความสัมพันธกับ 
ปจจัยดานประสิทธิภาพของเว็บไซด ในหัวขอของ ความ
เหมาะสมของเมนูการใชงานในเว็บไซด ภาษาที่ใชในเว็บ
ไซดมีความชัดเจน ถูกตอง เปนทางการ และตรงประเด็น 
ความสะดวก สบายตอการใชงาน สินคาในแตละหมวดหมู 
สามารถตอบสนองความตองการของทานได และความพึง
พอใจในข้ันตอนการชําระเงิน เพศ มีความสัมพันธกับ 
ปจจัยดานความสวยงามของเว็บไซด ในทุกหัวขอ ไดแก 
หนาจอหลักมีความสวยงาม ทันสมัย และนาดึงดูดใจ การ
จัดวางรูปแบบสินคา/หมวดหมูสินคา มีความงายและ
สะดวกตอการใชงาน ขนาดของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 
อานไดงายและมีความสวยงาม และ ภาพสินคาสวยงาม 
และจัดวางองคประกอบไดนาซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 เพศ มีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการจัดการ
ตลาดออนไลน ในทุกหัวขอ ไดแก สินคาที่นําเสนอมีความ
หลากหลาย ครบถวนและเหมาะสมตอการใชงาน ราคา
สินคาเหมาะสมกับชนิด และคุณภาพของสินคา และมีให
เลือกหลายราคา เว็บไซดใชงานไดงาย และมีหนารานทํา
ใหเปนท่ีนาเช่ือถือ  มีการสงเสริมการขาย ดวยการลด
ราคาในกรณีสั่งซื้อเยอะ/จัดสงฟรี ถาซื้อตามยอดที่กําหนด 
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 

อ า ชี พ  มี ค ว า ม สั ม พั น ธ กั บ  ป จ จั ย                     
ด า น ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ด  ใ น หั ว ข อ ข อ ง  
ความเหมาะสมของเมนูการใชงาน ในเว็บไซด ความงาย
ตอการใชงานระบบ ภาษาที่ใชในเว็บไซดมีความชัดเจน 
ถูกตอง เปนทางการ และตรงประเด็น ความสะดวก สบาย
ตอการใชงาน การจัดแบงหมวดหมูสินคาเหมาะสม และ
หาสินคาได ง าย  สินคาในแตละหมวดหมู  สามารถ
ตอบสนองความตองการได ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และ  อาชีพไมมีความสัมพันธกับ  ปจจัยดาน
ประสิทธิภาพของเว็บไซด ในหัวขอของ ความพึงพอใจใน
ขั้นตอนการชําระเงิน อาชีพ มีความสัมพันธกับ ปจจัยดาน
ความสวยงามของเว็บไซด ในทุกหัวขอ ไดแก หนาจอหลัก 
มีความสวยงาม ทันสมัย และนาดึงดูดใจ การจัดวาง
รูปแบบสินคา/หมวดหมูสินคา มีความงายและสะดวกตอ

การใชงาน ขนาดของตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร อานได
งายและมีความสวยงาม และ ภาพสินคาสวยงาม และจัด
วางองคประกอบไดนาซื้อ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
อาชีพ มีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการจัดการตลาด
ออนไลน ในหัวขอ ราคาสินคาเหมาะสมกับชนิด และ
คุณภาพของสินคา และมีใหเลือกหลายราคา เว็บไซดใช
งานไดงาย และมีหนารานทําใหเปนที่นาเช่ือถือ  มีการ
สงเสริมการขาย ดวยการลดราคาในกรณีสัง่ซ้ือเยอะ/จัดสง
ฟรี ถาซ้ือตามยอดท่ีกําหนด ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 และอาชีพ ไมมีความสัมพันธกับ ปจจัยดานการ
จัดการตลาดออนไลน ในหัวขอ สินคาที่นําเสนอมีความ
หลากหลาย ครบถวนและเหมาะสมตอการใชงาน 
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การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ 

ทางการเรียนและเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 

The Development of English Instructional Package to Develop Achievement 

and Attitude Towards English for Industrial Engineering Students 

 

เกิดศิริ ชมภูกาวิน1* และศิริลักษณ อินฝาง2 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
 

บทคัดยอ 

            การวิจัยคร้ังน้ีมี วัตถุประสงค (1) เพ่ือพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ใหมีประสิทธ์ิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 (2) เพ่ือศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุต
สหการ (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ี
ไดรับการสอนโดยชุดการสอนภาษาอังกฤษ (4) เพ่ือศึกษาเจคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับ
การสอนโดยชุดการสอนภาษาอังกฤษ (5) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดการสอนภาษาอังกฤษ กลุมเปาหมาย 
(Target Group) ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม 
จํานวน 25 คนท่ีไดรับการเรียนภาษาอังกฤษ (Remedial English) โดยใชเวลา 20 ช่ัวโมง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง 10 คร้ัง เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษ(remedial English) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ  แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  และแบบวัดความพึงพอใจตอชุดการ
สอนภาษาอังกฤษ  สถิติท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลวิจัยพบวา  
                 1.ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา      
 วิศวกรรมอุตสาหการ มีประสิทธิภาพ 81.00/83.33 
                 2.ชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ มีดัชนีประสิทธิผล 0.69 
                3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีไดรับการสอนโดยใชชุดการ
สอนอยูในระดับอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
                4. เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดการสอน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.35 ถือวาผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษอยูในระดับปานกลาง 
               5. ความพึงพอใจตอชุดการสอนภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดการ
สอน มี 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ถือวาอยูในระดับมาก 
คําสําคัญ : ชุดการสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ, เจตคติการเรียนภาษาอังกฤษ 
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Abstract  
                   The objectives of this research were (1)  to develop English instructional package to develop 
achievement and attitude towards English for Industrial Engineering students with efficiency of 80/80, (2) 
to study efficiency index of instructional package to develop achievement and attitude towards English 
for Industrial Engineering students, ( 3)  to compare the Industrial Engineering students’  achievement 
between before learning and after learning through the instructional package, (4) to examine the Industrial 
Engineering students’ attitude towards  English through the instructional package, and (5) to examine the 
Industrial Engineering students’  satisfaction on English the instructional package.  The samples of this 
research were 25 Industrial Engineering students.  The research instruments consisted of the English 
Language Achievement Test, the Attitude Test on learning English and the Satisfaction Test on English the 
instructional package. The data obtained were analyzed for the mean, standard deviation and percentage. 
The research findings were as follows: 
      1). The developed instructional package on English had the efficiency of 81.00/83.33. 
  2) The instructional package on English had the valued effectiveness index of 0.69.  
  3) The comparison of’ achievement on English before and after being taught using the    
Instructional package t was at the .05 level of significance. 
     4)  The data analysis attitude on learning English showed a mean of 3. 18 and standard 
deviation equal to1.35 is considered as a moderate level. 
     5) The data analysis satisfaction on English the instructional package showed a mean of 4.25 
and standard deviation equal to 0.59 is considered as a good level. 
Keywords:  Instructional Package, English Achievement, Attitude towards English  

1. บทนํา 

                  ภาษาอังกฤษปจจุบันคือภาษานานาชาติ 
เปนภาษาอังกฤษเปนภาษากลางของมนุษยชาติท่ีติดตอ
ระหวางกันเปนหลัก แมวาแตละคนจะมีภาษาของตนเปน
ภาษาประจําชาติแลวก็ตาม แตเมื่อตองติดตอกับคนอ่ืนท่ี
ต า งภ าษาต า งวัฒ น ธรรม กัน ทุ กคนจํ า เป นต อ งใช
ภาษาอังกฤษเปนหลักในการติดตอสื่อสาร ซึ่งสอดคลอง
กั บ  Viriyachitra,et al.(2012) , [19]  p.10) ก ล า ว ว า
ภาษาอังกฤษกลายเปนภาษากลางของโลกหรือกลายเปน
ภาษาสากล ดวยเหตุน้ี ทุกชาติทุกภาษาจึงบรรจุ วิชา
ภาษาอังกฤษเปนภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจํา
ชาติ เปนแกนหลักของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ ต้ังแต
ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิตและท่ีสําคัญอีก
ประการหน่ึงคืออาเซียนกําหนดใหภาษาอังกฤษเปน 
“working language”  ตาม กฎ บั ต รอ า เซี ยน ข อ  34 

บัญญั ติวา “The working language of ASEAN shall 
be English” “ภาษาท่ีใชในการทํางานของอาเซียน คือ 
ภาษาอังกฤษ”จึงนับไดวาภาษาอังกฤษเปน“ภาษา
ทํางาน” ของทุกคนในอาเซียน (นพพร สโรบล) [8] และ 
Deeraiviset (20015,pp.56-57) [18] อางใน (เกรียงศักด์ิ 
ฐานะกอง และ นิธิดา อดิภัทรนันท 2017) [3] กลาววา 
เม่ื อภ าษาอั งกฤษ เป นภ าษาทางการของอาเซี ยน 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษจึงเปนคุณสมบัติท่ี
สํ าคัญ ของประชากร โดยเฉพาะอย างย่ิ งนักศึ กษา
มหาวิทยาลัย เน่ืองจากภาษาอังกฤษกลายเปนเคร่ืองมือท่ี
สงผลตอความสําเร็จทางการศึกษาและเพ่ิมโอกาสในการ
ทํางาน                

จากความสํ าคัญ ของภ าษาอั งกฤษ ท่ี เป น
ภาษาสากลท่ีใชติดตอสื่อสารกันท่ัวโลก และไดรับการ
ยอมรับวามีบทบาทสําคัญในการเปนเคร่ืองมือในการรับ
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และสงขอมูลดานการศึกษา  ดานธุรกิจ  และการดําเนิน
ชีวิต  ป ระกอบกับประเทศไทยเป นห น่ึ งในสมาชิก
ประชาคมอาเซียนและเปนประเทศ ท่ีกําลั งพัฒนาสู
เศรษฐกิจยุคใหม  ท่ีมีเทคโนโลยีและการใชความรูเปน
ฐานพัฒนา  ภาษาอังกฤษจึงเปนเคร่ืองมืออันสําคัญท่ี
บุคคลในสังคมใชเปนสื่อกลางเพ่ือดําเนินกิจกรรมทาง
สังคมและธุรกิจระหวางองคกรการคา หนวยงานและ
สถานประกอบการตางๆ  ดังน้ัน หนวยงานเหลาน้ันยอม
ตองการบุคลากรหรือพนักงานท่ีมีความรู ความสามารถ
ดานภาษา การใชภาษาอังกฤษท่ีมีประสิทธิภาพจึงเปน
ปจจัยหน่ึงท่ีสามารถทําใหบุคคลหรือพนักงานน้ัน ประสบ
ความสําเร็จในหนาท่ีการงาน อุไร มากคณา (2556 ) [17]  
ดังน้ันผู ท่ีจบการศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือให เปนผูทีมี
คุณสมบัติพรอมในการทํางานในสถานประกอบการตางๆ
และไดรับความสําเร็จในอาชีพน้ันๆ ซึ่งความสามารถดาน
ภาษาอังกฤษเปนสิ่งท่ีทําใหชีวิตบรรลุเปาหมายในการ
ทํางานได 

ก า รจั ดก ารศึ ก ษ าขอ งไท ย ได กํ าห น ด ให
ภาษาอังกฤษเปนวิชาภาษาตางประเทศโดยกําหนดเปน
เปาหมายใหผู เรียนสามารถใชภาษาเพ่ือการสื่อสารใน
สถานการณตางๆ แสวงหาความรู และเพ่ือประกอบอาชีพ 
หรือศึกษาตอในระดับสูง  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผูสอนตองสอนใหครบท้ัง 4 ทักษะ ไดแก ฟง พูด 
อาน และเขียน ในลักษณะบูรณาการ ซึ่งการสงเสริมให
ผูเรียนมีทักษะในการใช 4 ทักษะตามจุดมุงหมายดังกลาว
ใหไดดีก็ตอเมื่อไดรับการฝกฝนเปนอยางดีและมีโอกาสได
ใชทักษะทางภาษาเหลาน้ันในชีวิตประจําวันอยางตอเน่ือง 
(กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.2550:245) [1]  ท้ังน้ี
ยังมีปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความไมประสบผลสําเร็จตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษคือพ้ืนฐานความรูของผูเรียน
ท่ีมาจากสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ตลอดจนจํานวนผูเรียน
และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผูสอนท่ียังไมมี
การสงเสริมใหมีการฝกทักษะดานการฟง พูด อาน และ
เขียน (วาสนา มณีนาค.549:2 อางใน วัชรี หงสอนุรักษ 
และนวลศรี ชํานาญกิจ.2556) [10] 

                     มหาวิทยาลั ย เทค โน โล ยีราชม งคล
ลานนา เชียงใหม เปนสถานศึกษาท่ีมุงพัฒนาคนเพ่ือเขาสู
วิชาชีพตาง ๆ ท่ีมุงเนนพัฒนาความรูใหมใหนักศึกษาไดให
มีโอกาสพัฒนาทักษะการเรียนรูอยางหลากหลาย รวมไป
ถึงทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ังน้ี เพ่ือเปนประโยชน
สําหรับนักศึกษาตอการเรียนรูในระดับสูงข้ึนหรือเพ่ือ
ประกอบธุรกิจ นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษใน
หลักสูตรของแตละคณะแลว ศูนยภาษามหาวิทยาลัย
เท ค โน โล ยี ร าชม งค ล ล าน น า เชี ย งให ม  (RMUTL 
Language Center)  ยั ง เป น ห น ว ย ง า น ห น่ึ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯท่ีมีภารกิจในการสงเสริมทักษะการใช
ภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษาทุกช้ันป มีการพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษให
มีศักยภาพ โดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพแกตัวผูเรียน
มากท่ีสุด ซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตละ
คร้ังจะมีนักศึกษาท่ีขาดทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ัง
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียน ผู วิจัยได
เล็งเห็นความสําคัญของปญหาดังกลาวท้ังน้ีเพ่ือเตรียม
ความพรอมทางดานการใชทักษะภาษาท่ีจําเปนสําหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีลงเรียนภาษาอังกฤษ 
(Remedial English)  ท่ี ศู น ย ภ า ษ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ในภาคเรียนท่ี 1 ป
การศึกษา 2561 จํานวน 25 คน ผูวิจัยไดเลือกนวัตกรรม
โด ย ใช ชุ ด ก ารส อ น เร่ื อ งก า ร พั ฒ น า ชุ ด ก ารส อ น
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติตอวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรม    อุต
สาหการ ซึ่งในแตละหนวยจะทําใหผูเรียนไดฝกทักษะการ
ฟง พูด อาน และเขียนผานกิจกรรมในชุดการสอน
ภาษาอังกฤษ ผูเรียนไดฝกทักษะการฟง พูด อานและ
เขียน มีโอกาสไดแลกเปลี่ยนคิดเห็นระหวางเพ่ือนในช้ัน
เรียน ทําใหผูเรียนเกิดความสนุกในการรวมกิจกรรมการ
เรียนรู สงผลใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนและมีเจต
คติท่ีดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาทางการ
ของอาเซียนและเปนภาษาท่ีใชในระดับสากล การมี
ความรูความสามารถทางภาษอังกฤษสงเสริมใหผูเรียนมี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสม สงผลตอความสาํเร็จทางการศึกษา
และเพ่ิมโอกาสในการทํางานในอนาคต 
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2.วัตถุประสงค 

ในการวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ีคือ 
1. เพ่ือพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ ให มีประสิท ธ์ิภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80โดยใชสูตร E1/E2 คือ ประสิทธิภาพของ
กระบวนการตอประสิทธิภาพผลลัพธ  

2.  เพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ (Remedial English)สํ าห รับ นักศึ กษา
วิศวกรรมอุตสาหการ 

3. เป รียบ เทียบผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนของนักศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับการสอนโดยชุดการสอน
ภาษาอังกฤษ(Remedial English) โดยใชการทดสอบคา
ที (t-test)  

4. เพ่ือศึกษาเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับการสอนโดยชุดการ
สอนภาษาอังกฤษ (Remedial English) 

5. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดการ
สอนภาษาอังกฤษ (Remedial English) 

 
3.แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ   

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการภาษาอังกฤษใน
ปจจุบันมีหลายแนวคิดเพ่ือใหการสอนของตนเองมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึนอันไดแกแนวคิดเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตร แนวคิดเก่ียวกับแนวการสอน และแนวคิด
เก่ียวกับการเรียนรู ซึ่งครูผูสอนจําเปนตองมีการตัดสินใจ
วางแผนจัดการเรียนการสอน การคัดเลือกกิจกรรม
ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนเลือกสื่อการเรียนรู    
ทิศนา แขมมณี (2543) อางใน (ธูปทอง กวางสวาสด์ิ 
2544 : 24-30) [5]ไดนําเสนอแนวคิดในการเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมและสามารถนําไปใชเปนแนวปฏิบัติได 
ดังน้ี 

1. กิจกรรมการเรียนรูท่ีดีควรชวยใหผูเรียนมีสวน
รวมทางสังคม (social participation) คือ เปนกิจกรรมท่ี
ชวยให ผู เรียนมีปฏิสัมพันธทางสั งคมกับบุคคลห รือ

สิ่งแวดลอมรอบตัว เน่ืองจากมนุษยจําเปนตองอยูรวมกัน
เปนหมูคณะ มนุษยตองเรียนรูท่ีจะปรับตัวเขากับผูอ่ืนและ
สภาพแวดลอมตางๆ การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสมัพันธ
กับผูอ่ืนจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูทางดานสังคม  

2. ทัศนคติ (Attitude) เปนองคประกอบท่ีบงบอก
ถึงความเช่ือวาผูเรียนมีทัศนคติท่ีแตกตางตอสิ่งตอไปน้ี คือ 
ภาษาเปาหมาย (Target Language) ผูพูดภาษาเปาหมาย 
(Target Language Speaker) คานิยมสังคมทางการเรียน
ภาษาเปาหมาย ทัศนคติเหลาน้ีมีผลตอความสําเร็จ
ทางการเรียนภาษาท่ีสอง การมีทัศนคติดานบวกตอ
ภาษาเปาหมาย และวัฒนธรรมของภาษาน้ันมีความสําคัญ
ตอผู เรียน เพราะทัศนคติบวกยอมเปนสิ่งเราใหผู เรียน
อยากปฏิสัมพันธกับเจาของภาษา 

3. ทักษะ (Skill) หมายถึง ทักษะฟง พูด อาน และ
เขียน และยังรวมไปถึงทักษะอ่ืนๆ เชน ทักษะการ
แกปญหา การคนควาวิจัย การหาความรูดวยตนเอง การ
เรียนรวมกับผูอ่ืนทักษะการฟง (Listening) ทักษะการฟง
ถือวาเปนทักษะแรกในการสื่อสาร ถาฟงไมรูเร่ืองก็จะไม
สามารถพูดโตตอบได  

4. ทักษะการพูด (Speaking) ในการออกแบบ
กิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะพูดครูตองดูวากิจกรรมน้ันตองเร่ิม
จากงายไปหายาก 

5 . ทักษะการอาน (Reading) กอนท่ีจะลงมื อ
ปฏิบั ติกิจกรรมท่ี เก่ียวกับทักษะการอาน ค รูตองจัด
กิจกรรมกอนการอาน (Preceding Activity) เชนการ
พูดคุยหรืออภิปราย ประสบการณหรือเร่ืองราวท่ีสัมพันธ
กับเร่ืองท่ีจะอาน หลังจากน้ันเปนการแจงจุดประสงคการ
อานวา หลังจากการอานแลวนักเรียนตองไดอะไรบาง สิ่ง
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ครูตองแนะนําคําศัพทหรือโครงสรางใหม
กอนท่ีจะใหนักเรียนทํากิจกรรม กิจกรรมสําหรับพัฒนา
ทักษะการอานจัดไดท้ังกิจกรรมเด่ียว คู กลุมท้ังช้ัน             

6.  ทักษะการเขียน (Writing) บิลาช กลาววา 
ทักษะการเขียนเปนกุญแจดอกสําคัญท่ีจะทําใหผูเรียน
ประสบผลสําเร็จในการเรียนภาษาท่ีสอง โดยบทเรียนน้ี
ควรออกแบบจากงายไปหายากเพ่ือลดสิ่งท่ีเปนอุปสรรคใน
การเรียนรู (Affective Filter) ซึ่งไดแก เจตคติ แรงจูงใจ 
ความวิตกกังวล  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
   

 

4. วิธีดําเนินการวิจัย 

               ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแกนักศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนาเชียงใหม จํานวน 25 คน กลุมเปาหมายไดรับการ
เรียนภาษาอังกฤษ (Remedial English) โดยใชเวลา 20 
ช่ัวโมง คร้ังละ 2 ช่ัวโมง 10 คร้ัง  
               เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีไดแก ชุดการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
จํานวน แบบวัดเจตคติท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษ และ
แบบวัดความพึงพอใจตอชุดการสอนภาษาอังกฤษ โดย
ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลดังน้ี 

1.ทดสอบกอนเรียน(Pretest) กับกลุมตัวอยาง
โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤท ธ์ิทางการเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษ จํานวน 30 ขอ 

2.ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางโดยใชชุด
การสอน ใชเวลาในการสอนจํานวน 2 ช่ัวโมง 10 คร้ัง 

3 . ท ด ส อ บ ห ลั ง เ รี ย น (Posttest)  โด ย ใ ช
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 
จํานวน 30 ขอ 

4. นําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤท ธ์ิท างการเรียนกอนเรียนและหลั งเรียน วิชา
ภาษาอังกฤษไปวิเคราะหโดยใชสถิติพ้ืนฐาน 

5. ใหผู เรียนตอบแบบวัดเจตคติตอการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

6. ใหผูเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจตอ
ชุดการสอนภาษาอังกฤษ  
การวิเคราะหขอมูล  
      ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการดังน้ี  

1 .ห าป ระสิ ท ธิภ าพ ของชุด การส อน วิช า
ภาษาอังกฤษ โดยการหาคาเฉลี่ย และคารอยละของ
คา เฉลี่ ยของคะแนนกิจกรรมระหวางเรียนเปนค า
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) หาคาเฉลี่ยและคา
รอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน เปน
คาประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2)  
โดยใชสูตร  E1= (∑x)  x100 
                       N 
               E2= (∑y)  x100 
                       N 

หลักการ/แนวคิด 

 

 

 

การสอนโดยชุด
การสอน
ภาษาอังกฤษ 

1. กระบวนจัดการเรียนการ
สอนโดยเรียงเน้ือหาจากงาย
ไปสูยาก 

2.  ผูเรียนทราบผลทันทีท่ีเรียน
จบ 

3.  ผูเรียนเกิดความ
กระตือรือรนในการเรียนรู 
4. การเรียนรูเปนกลุมและ เปน
คูทําใหผูเรียนสามารถ
แลกเปล่ียนความเห็นระหวาง

 

 

ตวัแปรตาม ตวัแปรอิสระ 

เจตคติตอวิชา
ภาษาอังกฤษ 

ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
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เมื่อ  E1  คือ คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดจากการทํา
แบบทดสอบกอนเรียน 
เมื่อ  E2  คือ คะแนนเฉลี่ยของผูเรียนท้ังหมดจากการทํา
แบบทดสอบหลังเรียน 
        X  คือ คะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดระหวาง
เรียนของผูเรียนแตละคน 
        Y  คือ คะแนนท่ีไดจากการทําแบบฝกหัดหลังเรียน
ของผูเรียนแตละคน 
        N  คือ จํานวนผูเรียนท้ังหมด 

2. ห าดัชนีป ระสิท ธิผลของชุดการสอน ( 
Effectiveness Index : E.I )    โดยคํานวณจากรอยละ
ของคะแนนเฉลี่ยนักเรียน และรอยละของคะแนนเฉลี่ย
กอนเรียนตอรอยละของคะแนนเต็มหลังเรียน ท้ังน้ีเกณฑ
ประสิทธิผลท่ียอมรับไดคือ 0.50 ข้ึนไป (สุภาภรณ ลมูล
ศิลป) [15] 
E.I=  ผลรวมคะแนนทดสอบหลังเรียน – ผลรวมคะแนน
ทดสอบกอน หารดวย (จํานวนนักเรียน×คะแนนเต็ม) – 
ผลรวมคะแนนทดสอบกอนเรียน 
             3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนโดยใชการทดสอบคา
ที (t-test)  
             4.  วิ เค ราะห คะแนน เจตค ติต อการเรียน
ภาษาอังกฤษ-ของผูเรียนจากโดยหาคาคาเฉลี่ย  ( X ) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับ
เกณฑในการแปลความตามเกณฑในการคิดคะแนนเฉลี่ย
ของแบบสอบถามตามเกณฑของ ศักด์ิชัย เสรีรัฐ (2530) 
[13 ]อางใน (สันติพงษ สีทา:2556) [14] 

ถาคะแนนเฉลี่ยมีคานอยกวา 1.55 แสดงวามี
เจตคติท่ีไมดีอยางมากตอวิชาภาษาอังกฤษ  

ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 1.56 – 2.55 แสดงวามี
เจตคติท่ีไมดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 2.56 – 3.55 แสดงวามี
เจตคติปานกลางตอวิชาภาษาอังกฤษ 

ถาคะแนนเฉลี่ยระหวาง 3.56 – 4.55 แสดงวามี
เจตคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ 

ถาคะแนนเฉลี่ยมากกวา 4.55 แสดงวามีเจตคติ
ท่ีดีอยางมากตอวิชาภาษาอังกฤษ  

             5. วิเคราะหคะแนนความพึงพอใจของผูเรียน
ตอชุดการสอนภาษาอังกฤษโดยหาคาเฉลี่ย  ( X ) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) แลวเปรียบเทียบกับเกณฑ
ในการแปลความ ดังน้ี  

คาเฉลี่ย  ระดับความคิดเห็น 
 4.51–5.00 พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 3.51–4.50 พึงพอใจในระดับมาก 
 2.51–3.50  พึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.51–2.50 พึงพอใจในระดับนอย 
 1.00–1.50 พึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 
 
5. ผลการวิจัย  
           ในการวิจัยคร้ังน้ีสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี  
          1.ชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาข้ึนมี
ป ระ สิ ท ธิภ าพ โด ย เฉ ลี่ ย  81.00/83.33 โด ย มี ค าด
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เทากับ 81.00ละมีคา
ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E2) เทากับ83.33ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑ 80/80  
           2. ชุดการสอนสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสา
หการ มีคาดัชนีประสิทธิผล เทากับ 0.69 ซึ่ งคาดัชนี
ประสิทธิผลท่ีไดจากการคํานวณมีคามากกวา 0.5 เปนไป  
           3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดรับ
การสอนโดยใชชุดการสอนภาษาอังกฤษหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
             4. เจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษา
วิศวกรรมอุตสาหการ ท่ีไดรับการสอน โดยใชชุดการสอน 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.35 ถือวาผูเรียนมีเจตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษอยูใน
ระดับดี 
              5. ความพึงพอใจตอชุดการสอนภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับการสอน โดยใช
ชุดการสอน มี 4.25 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.59 ถือวาอยูในระดับมาก 
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6. อภิปรายผล  
            ผลการพัฒนาชุดการสอนวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจตคติตอ วิชา
ภาษาอังกฤษ (remedial English) สํ าห รับ นักศึ กษา
วิศวกรรมอุตสาหการ อภิปรายผลดังน้ี  
            1. จากการหาประสิทธิภาพของชุดการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และเจต
คติตอวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสา
หการ พบวาชุดการสอนมีประสิทธิภาพ  81.00/83.33ซึ่ง
ไดวามีประสิทธิภาพตามเกณฑ ท่ีกําหนด 80/80 ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกวาคาประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ ท้ังน้ีเน่ืองจากชุดการสอนท่ีมีผูวิจัยสราง มีการสื่อ
การสอนนาสนใจ เหมาะสมกับเน้ือหาและระดับของ
ผูเรียน งายตอการเรียนรูจึงทําใหสามารถเรียนรูไดตาม
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว สอดคลองกับคํากลาวของ บุญเก้ือ 
ควรหาเวช (2545:91) [16]อางใน (วัชรี หงสอนุรักษ และ
นวลศรี ชํานาญกิจ:2556)  [11] กลาวไดวาชุดการสอน
เปนสื่อการสอนชนิดหน่ึงท่ีจัดข้ึนสําหรับหนวยการเรียน
ตามหัวขอ เน้ือหาแตละหนวยท่ีตองการจะใหผูเรียนไดรับ 
สามารถชวยใหผูเรียนไดรับความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
และสามารถทําขอสอบประจําหนวยท่ีผูวิจัยสรางข้ึนท่ีมี
โดยมคีวามสอดคลองกับกิจกรรมและแบบฝกหัดในชุดการ
สอนแตละหนวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยสอดคลองกับกา
เย (ศิริพันธ แบงทิศ 2554: 74; อางอิงจาก Gagne 1992) 
[12] ไดกลาวไววา คําอธิบายของผูสอนบางคร้ังไมกระจาง 
จึงใช ชุดการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยสรางข้ึนตามลําดับ
ข้ันตอนและหลังจากน้ันนําชุดการสอนท่ีสรางข้ึน ให
ผูเช่ียวชาญประเมินความเหมาะสมดานเน้ือหา ระดับของ
ภาษารวมท้ังองคประกอบดานอ่ืนๆ และผลการประเมิน
มาปรับปรุงและหาประสิทธิภาพ จากสาเหตุท่ีกลาวมา ทํา
ให ชุดการสอนท่ีผู วิจัยสรางข้ึน มีประสิท ธิภาพของ
กระบวนการสูงกวาประสิทธิภาพของผลลัพธ  
              2. จ ากผลการ วิจั ย ท่ี พ บ ว า ชุ ดก ารสอ น
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและเจต
คติตอวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสา
หการ มี ค า ดัช นีป ระสิท ธิผล เท า กับ  0.69  ซึ่ ง ดัช นี
ประสิทธิผลมีคามากกวาเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 0.5 

เน่ืองจากผูวิจัยไดสรางและพัฒนาชุดการสอนท้ังน้ีเปน
เพราะ ชุดการสอนแตละชุดมีกิจกรรม แบบฝกหัดการ
อาน การเขียน รวมไปถึง ซีดีการออกเสียงตามสําเนียง
เจาของภาษา ซึ่งทําใหผูเรียนใหความสนใจและต้ังใจใน
กิจกรรมการเรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย โดยจัด
เน้ือหาในชุดการสอนจากงายไปหายาก ผูเรียนสามารถ
ตรวจคําตอบและปรึกษากับเพ่ือนในกลุมสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ ภานุพันธ ภักดี (2550) [9] พบวาชุดการ
สอนชวยใหนักเรียนปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองเปนกลุมใน
ช้ันเรียน ทําใหผูเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน มีโอกาสไดปฏิสัมพันธกัน จาก
กิจกรรมท่ีจัดข้ึน  

3. ผูเรียนท่ีไดรับการสอนโดยชุดการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
หลังเรียนสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับนัยสําคัญ 
.05 ท้ังน้ีเปนเพราะวาชุดการสอนท่ีพัฒนาข้ึนดวยชุดการ
สอนท่ีผู เรียนสามารถเรียนรูแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เก่ียวกับเน้ือหาท่ีเรียน ซึ่งสงผลทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนสูงข้ึน สอดคลองกับงานวิจัยของ อารี
รัตน โพธ์ิคํา (2551) [16] และงานวิจัยของ ศิริพันธ์ิ แบง
ทิศ (2554) [12] ท่ีพบวาการเรียนการสอนโดยใชชุดการ
สอนทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน  

4. ผูเรียนมีเจตคติตอวิชาภาษาอังกฤษหลังเรียน
สูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เพราะวา การ
สอนโดยการใช ชุ ดก ารสอน วิชาภ าษาอั งกฤษ ท่ี มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด เนนใหนักเรียนไดรับ
ความรูอยางครบถวนสมบูรณและนักเรียนมีโอกาสได
แลกเปลี่ยนเรียนรู และมีเจตคติท่ีดีตอวิชาอังกฤษ ซึ่ ง
เปนไปตามท่ี Anastasi (1971: 480) อางใน (วัชรี หงส
อนุรักษ และนวลศรี ชํานาญกิจ:2556) [11] ไดอธิบาย
เก่ียวกับเจตคติไววาเปนความโนมเอียงของพฤติกรรมท่ี
แสดงออกในทางชอบหรือไมชอบ 

5. ความพึงพอใจการเรียนการใชชุดการสอน
ภาษาอังกฤษ(remedial English)  สํ าหรับนักศึ กษา
วิศวกรรมอุตสาหการ  พบวา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ถือวาอยูในระดับ
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มาก เพราะชุดการสอนผู วิจัยไดออกแบบโดยคํานึงถึง
เน้ือหาใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียน จึงทําให
ผูเรียนมีความพึงพอใจนอกจากน้ี ผูเรียนยังสามารถนํา
ความรู ท่ี เรียนไปปรับใชในการศึกษาตอหรือเพ่ือการ
ประกอบอาชีพในอนาคตสอดคลองกับเกริก ทวมกลาง 
และจินตนา ทวมกลาง (2555, หนา 274)  [2] ท่ีกลาววา 
ความพึงพอใจการเรียนรู หมายถึง ความรูสึกพอใจ ชอบ
ใจในการรวมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู และการตองการ
ดําเนินกิจกรรมการเรียนรูน้ัน จนบรรลุผลสําเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ 
องคประกอบสําคัญท่ีทํา ให เกิดการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ กิจกรรมการเรียนรูท่ีจัดใหกับนักเรียน
ไดเรียนรูดวยความประทับใจ 
 
7. สรุปผลการวิจัย สาระสําคัญและขอเสนอแนะ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนาชุด
การสอนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  ใหมี
ประสิทธ์ิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 80/80 2) เพ่ือศึกษา
ดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ือ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียน
ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการท่ีไดรับการสอนโดยชุด
การสอนภาษาอังกฤษ (remedial English) 4) เพ่ือศึกษา
เจค ติตอ วิชาภาษาอังกฤษของนักศึ กษาวิศวกรรม          
อุตสาหการท่ีไดรับการสอนโดยชุดการสอนภาษาอังกฤษ 
5)เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู เรียนตอชุดการสอน
ภาษาอังกฤษ(remedial English) ผลการวิจัยพบวา ผล
การศึกษาภาษาอังกฤษสํ าหรับนักศึกษาวิศวกรรม        
อุตสาหการ จากการใช ชุดการสอนภาษาอังกฤษ
(remedial English)  จํ านวน 25 คน ซึ่ งพบผู เรียน ท่ี
สามารถทําคะแนนหลังเรียนสูงข้ึน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสอบ
กอนเรียน คือ 13.68 และ คะแนนหลังเรียน คือ 25.00  
คาเฉลี่ยโดยรวมสูงข้ึนถึง 11.32 คะแนน คิดเปนรอยละ 
37.73 

จากการใชชุดการเรียนภาษาอังกฤษกระตุนให
ผู เรียนมีเตคติตอการเรียนภาษาอังกฤษจากการสราง
แบบสอบถามวัดเจตคติของผูเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  พบวาผูเรียนมีเจตคติ
ท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.18 ซึ่ง
เปนระดับเจตคติท่ีปานกลาง ซึ่งจากการวิเคราะหคาเฉลี่ย
ของแตละขอคําถามท้ังประเภททางบวกและทางลบพบวา 
อาจมีผลมาจากการท่ีนักเรียนสวนใหญเกิดความสับสนกับ
ขอคําถามท่ีเปนขอคําถามประเภททางลบ  

ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจการเรียน
การใช ชุดการสอนภาษาอังกฤษ(remedial English)  
สําหรับนักศึกษาวิศวกรรมอุตสาหการ  พบวา มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.25และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.59 ถือ
วาอยูในระดับ มาก จากแบบสอบถามความพึงพอใจการ
เรียนใชชุดการสอนภาษาอังกฤษน้ันผูเรียนสวนใหญมี
ความพึงพอใจมากท่ีสุดอันดับท่ี 1 คือ ผูเรียนคิดวาเน้ือหา
ท่ีเรียนมีประโยชนตอการทํางานในอนาคตมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.64 ละสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.5 ถือวา
อยูในระดับ มากท่ีสุด พึงพอใจอันดับท่ี 2 การกําหนด
เน้ือหาแตละกิจกรรมมีความเหมาะสม ผูเรียนสามารถนํา
ความรูท่ีไดไปใชประโยชนในการทํางานอนาคตมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.48 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6 ถือ
วาอยูในระดับ มากท่ีสุด พึงพอใจอันดับท่ี 3 กิจกรรมใน
ชุดการสอนมีความสนใจหลากหลายไมนาเบื่อ และเน้ือหา
เหมาะสมกับเวลา มีค าเฉลี่ ย เท ากับ 4.36 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.6 ถือวาอยูในระดับ มาก 
สวนความพึงพอใจ ผูเรียนมีความต้ังใจจะพัฒนาทักษะให
ถึงระดับใด เปนอันดับสุดทาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.7 ถือวาอยูในระดับมาก 
  
ขอเสนอแนะ  
จากผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยขอเสนอแนะเก่ียวกับ
งานวิจัยดังน้ี  
            1. การวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาชุดการสอน
ภาษาอังกฤษ เพ่ื อ พัฒ นาผลสัมฤท ธ์ิท างการเรียน
ภาษาอังกฤษ เปนงานวิจัยท่ีตองใชการวางแผนท่ีดีและ
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เน้ือหาของแบบฝกเหมาะสมผูเรียน เพ่ือใหไดแบบฝกท่ีมี
คุณภาพและเกิดประโยชนอยางแท 
           2. ดานประสิทธิภาพของชุดการสอนท่ีผูวิจัยได
พัฒนาข้ึน แสดงใหเห็นถึงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียนในเร่ืองทักษะการใชภาษาอังกฤษท่ีสูงข้ึนหลังจาก
การเรียนดวยชุดการสอนสามารถไปใชประกอบการสอน
ปกติหรือใชในการสอนซอมเสริม 
           3.  ในการสรางแบบสอบถามวัดเจตคติของ
นักเรียนท่ีมีตอวิชาภาษาอังกฤษ อาจเปนในรูปของการ
สัมภาษณ หรือการใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นบางก็ได 
หรืออาจจะลองเปรียบเทียบเจตคติของนักเรียนท่ีมีตอวิชา
ภาษาอังกฤษกับวิชาอ่ืนๆ เพ่ือท่ีจะเปนการเก็บขอมูลเพ่ือ
เปนประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอนตอไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีไดรับการสนับสนุนพ้ืนท่ีทําการวิจัย
จากศูนยภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
เชียงใหม (RMUTL Language Center) 
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บทคัดยอ 
บทความนี้นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีมีประสิทธิผลในภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการแรงงานตางดาวในอดีตจนถึงปจจุบัน 2) ศึกษารูปแบบที่เหมาะสม
ของการบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 3) สรางแนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีจะนํามาใชกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมาย ไดแก 1) ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จํานวน 3 คน 2) หนวยงาน
ระดับนโยบายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ จํานวน 5 คน 3) ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการ จํานวน 16 คน 4) นายจาง
และผูประกอบการภาคประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 18 คน 5) บริษัทรับเหมาแรงงาน จํานวน 6 คน 6) ผูทรงคุณวุฒิ
ดานความมั่นคงแหงชาติ จํานวน 5 คน และ 7) ผูเช่ียวชาญดานการบริหารจัดการ จํานวน 5 คน รวมกลุมเปาหมายทั้งสิ้น 42 คน 
การเลือกกลุมเปาหมายที่ใหขอมูลเปนไปในลักษณะจําเพาะเจาะจง  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีพรรณนาเชิงวิเคราะห  ตรวจสอบขอมูลโดยใช
วิธีการสามเสา และยืนยันรางแนวทางโดยใชการสัมมนาอิงผูเชี่ยวชาญ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่เหมาะสมของการบริหารจัดการ
มี 4 องคประกอบ ไดแก 1) นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว 2) กฎหมายและระเบียบที่กํากับดูแลแรงงานตางดาว 3) การจัด
องคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 4) การสรางภาคีเครือขายฐานขอมูลแรงงานตางดาว สวนแนวทางการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวท่ีมีประสิทธิผลประกอบดวย 1) การกําหนดนโยบายและมาตรการดานแรงงานตางดาว 2) แนวทางการขับเคลื่อน
นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม 3) การติดตามประเมินผลดานการบริหารจัดการแรงงานตางดาว 4) 
ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 5) โครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการแรงงานตางดาว  
คําสําคัญ: แรงงานตางดาว 
 

Abstract 
This article presents the effective guidelines for managing foreign workers in the eastern part of 

Thailand, with the following objectives: 1) study the status of migrant workers in the past to the present; 2) 
study the problems of managing foreign workers; and 3) create a workforce management approach to apply 
to the relevant agencies.  This research uses qualitative research methodology. Target groups include:  1)  3 
members of the Royal Thai Navy; 2)  5 national security policy agencies; 3)  16 responsible for managing  
foreign workers; 4)  18 employers and operators in the fishery and industrial sectors; 5)  6 contractors; 6)  5 
national security experts; and 7)  5 foreign workers management specialists.  The total target groups of 42 

357



 

people came from a specific selection.  The research tools were unstructured interviews.  Analysis and 
synthesis of qualitative research data by means of analytical descriptive method, Validate data using data 
triangulation technique and confirm by using connoisseurship approach.  The research found that the 
appropriate form of management of foreign workers are four elements: 1) the policy on foreign workers; 2) 
the laws and regulations governing foreign workers; 3) organization management; and 4) create a database of 
migrant workers.  The effective guidelines for managing migrant workers include the following:  1)  the 
determination of policies and measures; 2)  the guidelines for the implementation of policies for concrete 
practice; 3) monitor and evaluate the management of foreign workers. 4) success factors in the management 
of migrant workers. 5) projects related to the management of foreign workers.  
Keywords: Foreign Workers 

 

1. บทนํา 
รัฐบาลไทยเริ่มมีนโยบายอนุญาตการจางแรงงาน

ตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานที่มีสถานะเปนผูหลบหนีเขา
เมืองผิดกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการทํางานของคน
ตางดาว พ.ศ.2551 มีการแจงการจางแรงงานตางดาวสวน
ใหญ 3 สัญชาติ ไดแก เมียนมา ลาว และกัมพูชา ในเขต
พื้นที่จังหวัดที่ขาดแคลนแรงงาน ตอมารัฐบาลไทยมีนโยบาย
การจัดการแรงงานตางดาวท้ังระบบโดยใหแรงงานตางดาว
รวมทั้งครอบครัวผูติดตามมาขึ้นทะเบียนรายงานตัวตอ
กระทรวงมหาดไทยและขออนุญาตทํางานกับกระทรวง
แรงงานเพ่ือนําไปสูกระบวนการทําใหถูกตองตามกฎหมาย
โดยใหประเทศตนทางพิสูจนสัญชาติและออกเอกสาร
หนังสือเดินทางตอไป การที่ประเทศไทยมีแรงงานตางดาว
ทํางานอยูในประเทศจํานวนมากสงผลกระทบทั้งในดานบวก
และดานลบตอสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความม่ันคง
ของประเทศ และกลายเปนปญหาสําคัญซึ่งนํามาสูความไม
ชัดเจนท่ีเกี่ยวกับสถานภาพตามกฎหมายและสิทธิของบุคคล
ที่ส งผลกระทบตอการดํารงชีวิตอยางหลีกเลี่ยงไม ได 
บางสวนตกเปนเหยื่อของขบวนการคามนุษยและการกอ
อาชญากรรม แมวาการจางแรงงานตางดาวจะสงผลให
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวมากข้ึน  แตก็เกิด
ผลกระทบดานลบก็คือ ปญหาความไมสงบเรียบรอยในพ้ืนที่
เนื่องจากแรงงานตางดาวมักอาศัยอยูอยางแออัด เกิดความ
ขัดแยงกับคนในพ้ืนที่ รวมถึงการเปนภาระตอภาครัฐในการ
รักษาพยาบาลและการศึกษาตามหลักมนุษยธรรม  จนใน
ที่สุดอาจมองไดวาเปนภัยคุกคามตอความม่ันคงแหงชาติก็
เป น ได  (Consultancy Institute for Development of 
Government Service Efficiency, 2012) 

ปญหาแรงงานดานการประมงและอุตสาหกรรม
ตอเน่ืองจากการทําประมงเปนปญหาท่ีสะสมมานาน 
เนื่องจากคนไทยมีนิสัยที่ไมนิยมทํางานที่ยากลําบากและไม
อดทนตอภัยธรรมชาติทางทะเล จึงเปนเหตุใหตองอาศัย
แรงงานจากประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งแรงงานที่เขามาทํางาน
มักจะเปนพลเมืองที่อยูติดเขตแดนท่ีมิไดมีสัญชาติ สวนหน่ึง
เปนกลุมลักลอบเขาเมืองมาเพ่ือทํางาน ดังนั้นตามกฎหมาย
ไทยก็จะเปนการกระทําอันผิดตามพระราชบัญญัติคนเขา
เมือง พ.ศ.2522 แตหากรัฐบาลดําเนินการตามกฏหมาย
อยางตรงไปตรงมาก็จะสงผลกระทบตอการประกอบการทุก
ภาคสวนวิสาหกิจ ซึ่งนับเปนเศรษฐกิจท่ีสําคัญอยางหนึง่ของ
ชาติที่ไดรับผลประโยชนอยางมาก ที่ผานมารัฐบาลพยายาม
ดําเนินการแกไขปญหานี้มาอยางตอเนื่องโดยลําดับ ตั้งแต
ระดับการกําหนดนโยบาย  การจัดทํายุทธศาสตร  การ
มอบหมายใหหนวยงานที่เก่ียวของวางแผนและปฏิบัติการ
เพื่อแกไขปญหา แตเนื่องจากสาเหตุแหงปญหามีความ
สลับซับซอน รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ ขอปฏิบัติ รวมถึง
ขอบเขตอํานาจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการแกไข
ปญหาเองก็ยังมีขอจํากัดอยูมาก ดังนั้นปญหาแรงงานตาง
ดาวกย็ังคงมีอยูอยางตอเนื่อง (วิมลรักษ ศานติธรรม, 2559) 

จากเหตุผลดังกลาวจึงตองดําเนินการวิจัยเพื่อหา 
“แนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่มีประสิทธิผล
ในภาคตะวันออกของประเทศไทย” และแสวงหาคําตอบวา
สภาพและปญหารวมถึงสถานการณปจจุบันของแรงงานตาง
ดาวเปนอยางไร และการบริหารจัดการแรงงานตางดาวตาม
นโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติในปจจุบันเปนอยางไร 
ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาใชในการกําหนดแนวทาง กลไก 
และมาตรการตางๆ ที่สอดคลองกับระเบียบและกฎหมาย
ดานความม่ันคงแหงชาติที่ เกี่ยวของกับแรงงานตางดาว 
รวมถึงขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการแรงงาน
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ตางดาวที่เปนระบบ ผลการวิจัยสามารถนําไปใชในการระงับ
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการทํางานของแรงงานตางดาวอยางเปน
รูปธรรม ไดแนวคิดในการปฏิบัติงานและการใชกําลังตางๆ 
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการปองกันและแกไขปญหา 
สามารถใชเปนตัวแบบในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
เพื่อคุณภาพชีวิตการทํางาน อีกทั้งทําใหการบริหารจัดการ
เปนไปอยางมีเอกภาพ รวมทั้งเปนไปตามสิทธิมนุษยชนตาม
กฎบัตรสหประชาชาติ ทั้งนี้เพ่ือใหเกิดความมั่นคงแหงชาติ
กับประเทศไทยอยางย่ังยืนตอไป  

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
1) เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวในอดีตจนถึงปจจุบัน  
2) เพื่อศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหาร

จัดการแรงงานตางดาวท่ีมีผลกระทบตอความมั่นคงแหงชาติ  
3) เพ่ือสรางแนวทางการบริหารจัดการแรงงาน

ตางดาวที่จะนํามาใชกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
จากอัตราการเพิ่มขึ้นของปญหาดานความม่ันคง

โดยเฉพาะด านสั งคมที่มี ตั วเลขสถิติการเพ่ิมขึ้นของ
อาชญากรรม การแพรระบาดของยาเสพติด โรคติดตอ และ
ปญหาอ่ืนที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมประมง 
เชน ทาเรือและชุมชนชายฝงทะเล โดยเฉพาะอยางย่ิงปญหา
ที่เกิดขึ้นในเรือประมงสัญชาติไทย เปนหลักฐานที่ช้ีวาการ
แกปญหาแรงงานตางดาวในทะเลโดยภาพรวมยังไมได
บรรลุผลสํ าเร็จ เท าที่ ควร ท้ั งระดับนโยบายและกา ร
ปฏิบัติการ โดยเฉพาะในสวนของแรงงานประมงตางดาว
ลักลอบเขาเมืองและทํางานโดยผิดกฎหมายโดยปราศจาก
การควบคุม หากเพิกเฉยโดยปลอยใหการแกไขปญหาขาด
เอกภาพก็จะสงผลกระทบรุนแรงและบั่นทอนพลังอํานาจ
ของชาติไดอีกดวย อีกทั้งนโยบายการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวของประเทศไทยในแตละชวงมีทิศทางท่ีไมแนนอน
และมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัดในรัฐบาลแตละสมัย 
นโยบายระหวางป พ.ศ.2554 จนถึงปจจุบันถือเปนนโยบาย
ที่มีความพยายามแกไขปญหาแรงงานตางดาวอยางเปน
ระบบโดยบูรณาการแทรกมิติการคุมครองแรงงานเพื่อแกไข
ปญหาอยางจริงจัง รัฐบาลปจจุบันโดยคณะรักษาความสงบ
เรียบรอยแหงชาติไดกําหนดนโยบายดานความม่ันคง
เก่ียวกับแรงงานตางดาว  5 เร่ือง ประกอบดวย  1) ให
ดําเนินการแกไขแรงงานตางดาวใหครอบคลุมทุกมิติ  2) 

รวบรวมคณะกรรมการทุกคณะของรัฐบาลใหดําเนินการไป
ในทิศทางเดียวกัน 3) จัดระเบียบแรงงานและนายจาง 4) 
ฟนฟู แกไข พิสูจนสัญชาติ การข้ึนทะเบียนและสงกลับ 
ดําเนินการใหควบแรงงานประจําวัน แรงงานท่ีเขามาตาม
ฤดูกาล และแรงงานรายป และ 5) สรางแรงจูงใจนายจาง
และผูประกอบการเพ่ือใหเกิดความรวมมือในการบริหาร
จัดการอยางจริงจัง (ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560, 

2560) 
อยางไรก็ตาม ปจจุบันปญหาดานการคามนุษย

และขอตกลงแผนปฏิบัติการสากลวาดวยการปองกันลดและ
เลิกการประมงท่ีผิดกฎหมาย การประมงที่ไมปรากฏรายงาน 
และการประมงท่ีไรกฎเกณฑ ก็ยังเปนปญหาที่รัฐบาลตอง
ดําเนินการแกไขโดยดวน รัฐบาลปจจุบันไดอาศัยมาตรา 44 
เขามาแกไขปญหาดังกลาว โดยใหกองทัพเรือเปนหนวยงาน
หลักบูรณาการการรวมกับหลายหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อมิ
ใหสหภาพยุโรป (EU) ใหใบแดง แตยังคงใหใบเหลืองอยู
ตอไป ซึ่งจากการดําเนินการมาอยางตอเนื่องเปนเวลา 2 ป 
ก็สามารถแกปญหาไดในระยะสั้น สวนในระยะยาวยังคงตอง
หามาตรการท่ีเกี่ยวของเพ่ือการแกไขอยางเปนรูปธรรม
เพื่อใหสอดคลองกับมาตรการสากลตอไป  รัฐบาลไทย
จําเปนตองมีรูปแบบที่ เหมาะสมของการบริหารจัดการ
แรงงานต างด าว ท่ี ชัด เจนและเป นระบบ  เพื่ อรักษา
ผลประโยชนของชาติรวมถึงการสรางความม่ันคงแหงชาติ 
(สารัตน เถื่อนสุวรรณ และ ณัฐพัชร อัครกิตติทัศน, 2559)  

4. ระเบียบวิธีการวิจัย  
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการ

ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวของ รายงานการ

วิจัย บทความวิชาการตางๆ รวมถึงหลักการที่เปนมาตรฐาน
ระหวางประเทศในประเด็นท่ีเกี่ยวของทั้งมาตรฐานในระบบ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ  (UN) องคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) และปฏิญญาแรงงานตางชาติของ
อาเซียน  (ASEAN Migrant Workers Declaration) เพื่ อ
สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย  

2) ออกแบบและสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
และทดสอบการใช โดยเครื่องมือที่ใชจะเปนแบบสัมภาษณที่
ผานการตรวจสอบความเที่ยงตรงของโครงสราง ตลอดจน
ความเหมาะสมของภาษาและการใชถอยคํา จากผูเชี่ยวชาญ 
จํานวน 5 คน เพื่อหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับโครงสรางเน้ือหาโดยการหาคา IOC       
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3 ) ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ต า ม
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีขอมูลปฐมภูมิและทุติย
ภูมิ ดังนี ้

- ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ดําเนินการโดย
การสัมภาษณแบบเชิงลึก ผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับความ
มั่นคงของชาติทางทะเลซ่ึงเปนกลุมผูใหขอมูลหลัก ไดแก 1) 
ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ จํานวน 3 คน 2) หนวยงานระดับ
นโยบายที่เกี่ยวของกับความมั่นคงแหงชาติ จํานวน 5 คน 3) 
ผูรับผิดชอบดานการบริหารจัดการแรงงานตางดาว จํานวน 
16 คน 4) นายจางและผูประกอบการภาคประมงและ
อุตสาหกรรมตอเนื่อง จํานวน 18 คน 5) บริษัทรับเหมา
แรงงาน จํานวน 6 คน 6) ผูทรงคุณวุฒิดานความมั่นคง
แหงชาติ จํานวน 5 คน และ 7) ผูเช่ียวชาญดานการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว จํานวน 5 คน รวมกลุมเปาหมาย
ทั้งสิ้น 42 คน การเลือกกลุมเปาหมายที่ใหขอมูลเปนไปใน
ลักษณะจําเพาะเจาะจงโดยอาศัยความสะดวก เพื่อใหได
ขอมูลที่มีความแมนตรงและสามารถวิเคราะหไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับแตละสถานการณและพื้นที่  

- ข อมู ลทุ ติ ย ภู มิ  (Secondary Data) ได จ าก
เอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก 1) พระราชบัญญัติและพระราช
กําหนดตางๆ  กฎหมาย  ประกาศท่ีเกี่ยวของ ระเบียบ 
บทความทางวิชาการ และเอกสารสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส
ทั้งในและตางประเทศ 2) ผลการสัมมนาและการทบทวน
แนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของหนวยงาน
ดานความมั่นคงของรัฐและกองทัพไทย  3) ผลการสัมมนา
และการทบทวนแนวทางการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 4) ขอเท็จจริงตางๆ ที่เกี่ยวของ
กับแรงงานตางดาวที่ปรากฎในอดีตจนถึงปจจุบัน  และ 5) 
รายงานและผลการสัมมนาในประเด็นท่ีเก่ียวของกับแรงงาน
ต า งด าวทั้ งม าต รฐ าน ใน ระบบสิ ท ธิ ม นุ ษ ย ชน ขอ ง
สหประชาชาติ  องคการแรงงานระหวางประเทศ  และ
ปฏิญญาแรงงานตางชาติของอาเซียน  

4) การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลตามหลักการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเน้ือหา เพื่อกําหนดหัวขอ
และแนวคิดสําคัญอันเปนแกนสารของการวิจัย จากนั้นนํา
ขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความครบถวนและความถูกตองของ
ขอมูลโดยใชเทคนิควิธีการสามเสา (Data Triangulation 
Technique) เพื่อนําไปใชในการรางแนวทางในขั้นตอน
ตอไป 

5) รางแนวทาง กําหนดแผนงาน มาตรการที่
เกี่ยวของ และขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

6 ) ตรวจสอบ แนวทางโด ยก ารสั ม มน าอิ ง
ผูเช่ียวชาญ (Connoisseurship) โดยอาศัยความรู ความ
เช่ียวชาญ และประสบการณของผูวิจัย รวมกับความเห็น
ของผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน 5 คน และนําเสนอแนวทาง 
แผนงาน และมาตรการที่เก่ียวของรวมถึงขอเสนอแนะเชิง
นโยบายที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัยทุกมิติ  

5. ผลการวิจัยและการวิเคราะหขอมูล  
ผลการศึกษาพบวาการบริหารจัดการแรงงานตาง

ดาวในภาคตะวันออกของประเทศไทยปรากฏผลดังประเด็น
ตอไปนี ้

1. สภาพและปญหาการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาวในอดีต  

ในป พ.ศ.2558 เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอเอเชียและโลก เนื่องจากเปน
แหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและมีแรงงานจํานวน
มาก ซึ่งจะเปนท้ังปจจัยการผลิตและตลาดสินคาและสงผล
ตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาค 
ภาคแรงงานจะไดรับผลตอบแทนในรูปของคาจาง และ
ระดับคาจางที่ไดรับในแตละประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม และลาว มีคาจางตอเดือนไมถึง 
5,000 บาท สะทอนใหเห็นวาภายในอาเซียนผลตอบแทน
ของแรงงานยังตีความแตกตางกันมากซึ่งอาจสงผลตอการ
เคลื่อนยายแรงงานไรทักษะในอาเซียน ทั้งปจจัยผลักดันก็คือ
คาจางในประเทศตํ่า สวนปจจัยดึงดูดก็คือคาจางในประเทศ
ปลายทางสูง จากอัตราคาจางขั้นต่ําที่แตกตางกันในภูมิภาค
และโครงสรางการผลิตของไทยที่เนนการผลิตที่ใชแรงงาน
เขมขน ทําใหแรงงานตางดาวเขามาทํางานในเมืองไทยเปน
จํานวนมากโดยเฉพาะงานบางอยางท่ีคนไทยไมทํา เพราะ
เห็นวาเปนงานที่ตองใชแรงงานหนัก สกปรก และรายได
นอย การเขามาทํางานของแรงงานตางดาวจึงนับวามี
ป ร ะ โย ชน ใน ก ารท ด แท นก ารข าด แค ลน แ รงงาน
ภายในประเทศ (อนุสรา อนุวงค, 2557) 

ผลการศึกษาสถานการณปจจุบันของแรงงานตาง
ดาวโดยการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณและ
สนทนากลุมยอยแรงงานตางดาว  ผูรับผิดชอบดานการ
บริหารจัดการและผูเช่ียวชาญ พบวา ผูใหขอมูลสําคัญสวน
ใหญทั้งตางเห็นวาแรงงานตางดาวในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทยสวนใหญเปนแรงงานท่ีไมถูกตองตามกฎหมาย
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และไมอาจตรวจสอบไดวามีจํานวนเทาไรและอยูที่ไหนกัน
บาง ผูเขารวมสนทนากลุมไดใหขอมูลวาแรงงานตางดาวที่
เขามาทํางานทั้งที่ถูกตองตามกฎหมายและไมถูกตองตาม
กฎหมาย ตามความเช่ือของผูใหขอมูลเช่ือวานาจะมีถึง 4-5 
ลานคน ซึ่งในขณะนี้รัฐบาลไทยไดผอนผันใหมีการข้ึน
ทะเบียนพิสูจนสัญชาติ ทําใหแรงงานตางดาวที่ทํางานอยู
ถูกตองตามกฎหมาย แตก็ยิ่งทําใหนายหนาเรงนําแรงงาน
จากประเทศเพื่อนบานหลบหนีเขามามากขึ้นกวาภาวะปกติ 
สัดสวนจํานวนแรงงานตางดาวท้ังหมดจะมีจํานวนแรงงาน
เมียนมามากเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือกัมพูชา และมี
แรงงานลาวนอยที่สุด โดยในสวนของแรงงานเมียนมาท่ีเขา
มาอยูอาศัยและทํางานในประเทศไทยแลวจะข้ึนทะเบียน
และถือบัตรสีชมพูและพาสปอรต การกินอยูพักอาศัยจะมี 2 
รูปแบบ คือ นายจางจัดหาท่ีพักใหภายในสถานท่ีทํางาน อยู
ในการดูแลของนายจาง และเชาพักอาศัยอยูเองแลวเดินทาง
ไปทํางานดวยรถรับสงหรือเดินทางเองซ่ึงโดยสวนใหญแลว
แรงงานเมียนมาจะหาเชาที่พักเองและจับจายซื้อหาหุงหา
อาหารเอง เนื่องจากมีความอิสระ สะดวกสบาย อยูกันเปน
ชุมชนกลุ ม ก อนหรื อค รอบค รัว  แรงงานต า งด าว ท่ี
ประกอบการเรือประมงแถวสัตหีบสวนใหญจะอาศัยอยูใน
ชุมชนบางเสร สภาพทั่วไปของแรงงานตางดาวไดรับการจด
ทะเบียนแลวเปนจํานวนลานคน แตเช่ือวายังมีอีกกวาเทาตัว
ที่ไมไดมาจดทะเบียนเนื่องจากมีการลักลอบเขาเมือง ปญหา
หลักของการเขามาทํางานคือเปาหมายทางเศรษฐกิจ แตมี
ผลกระทบตอดานความมั่นคงซึ่งมีสาเหตุจากระบบการผลิต
ของไทยที่ยังไมปรับตัวไปสูการใชเทคโนโลยีที่สูงข้ึนและยัง
ใชแรงงานเขมขนอยูเปนจํานวนมาก ความตองการแรงงาน
เชนนี้ทําใหเกิดการเขาเมืองโดยผิดกฏหมายตามมาดวย
ปญหาตางๆ ที่เปนผลกระทบตามมา (วันวิสา พงษพระเกตุ, 

2554) 
จากรายงานเอกสารขอมูลของสํานักบริหาร

แรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน และจากขอมูลที่ไดจาก
การสนทนากลุมและสัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญสรุปไดวา 
สถานการณแรงงานตางดาว  ณ  เดือนธันวาคม  2560 
แรงงานตางดาว 3 สัญชาติ ไดแก เมียนมา ลาว และกัมพูชา 
ไดรับอนุญาตทํางานตาม มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการ
ทํ างานของคนต างด าว  พ .ศ .2551 มี จํ าน วนทั้ งสิ้ น 
1,938,101 คน แยกเปนประเภทพิสูจนสัญชาติ  จํานวน 
1,248,611 คน และประเภทนําเขาตาม  MOU จํานวน 
500,440 คน (สํานักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหา

งาน, 2561) สวนแรงงานตางดาวที่ไมถูกตองตามกฎหมาย
ไมไดขึ้นทะเบียน ไมมีผูใดและหนวยงานใดทราบแนชัดวามี
จํานวนเทาใด ทํางานอยูที่ไหนบาง แตจากการคาดเดาของ
ผูใหขอมูลประมาณวาแรงงานตางดาวทั้งที่ถูกกฎหมายและ
ผิดกฎหมาย นาจะมีถึง 4-5 ลานคน สวนดานสวัสดิการของ
แรงงานตางดาว พบวา แรงงานสวนใหญไดรับการปฏิบัติ
ดานช่ัวโมงทํางานและ ช่ัวโมงการพักผอนตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน คือ ทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง มีเวลาพักผอน 
1 ช่ัวโมง รวมท้ังการหยุดประจําสัปดาหละ  1 วันตาม
กฎหมาย แตในกรณีของวันหยุดพักผอนประจําปเกือบ
ทั้งหมดไมไดรับสวัสดิการวันหยุดพักผอนประจําปที่กําหนด
ไวตามกฎหมายวาลูกจางมีสิทธิ หยุดพักผอนประจําปเมื่อ
ทํางานมาแลวครบ 2 ป แตยังไดรับวันหยุดตามประเพณีเปน
สวนใหญ สวัสดิการท่ีแรงงานตางดาวสวนใหญไดรับจาก
นายจาง ไดแก สวัสดิการที่พักอาศัย และรองลงมา เปน
สวัสดิการดานรถรับสง สําหรับสิทธิดานการลา ลูกจางเกือบ
ทั้งหมดไดรับสิทธิในการลาปวย แตถูกหักคาจาง สวนการลา
กิจ ลูกจางไมมีสิทธิลากิจ หรือการลาคลอด หากหยุดไปก็
ตองถูกหัก  คาจางดวยเชนกัน  ซึ่ งถือวาไม เปนไปตาม
กฎหมาย 

2. สภาพและปญหาการบริหารจัดการแรงงานตาง
ดาวในปจจุบัน สภาพและปญหาจากการเคลื่อนยายแรงงาน 
ผลกระทบที่มีตอทองถ่ินปลายทาง การอพยพของแรงงาน
จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเปนจํานวนมาก ยอม
กอใหเกิดปญหาทั่วไปตางๆ ดังนี้ (IOM World Migration 
Report 2018, 2018) และ (วิมลรักษ ศานติธรรม, 2559) 
1) ปญหาการวางงานและการทํางานต่ํากวาระดับ 2) ปญหา
เรื่องที่อยูอาศัยและแหลงชุมชนแออัด 3) ปญหาการปรับตัว
เขากับวัฒนธรรมใหม 4) ปญหาคนเรรอนขอทาน 5) ปญหา
อาชญากรรม 6) ปญหายาเสพติด  7) ปญหาโสเภณี  8)  
ปญหาสาธารณะและเศรษฐกิจ และ 9) ปญหาสิ่งแวดลอม
เปนพิษ  

ปญหาแรงงานตางดาวเม่ือมองจากสายตาของรัฐ
ไทยจึงถือเปนภัยรูปแบบหนึ่งตอการปกครองประเทศ 
อยางไรก็ดี แรงงานตางดาวซึ่งเปนบุคคลท่ีมาจากที่อื่นยอม
มิใชทรัพยสิ่งของท่ีจะกระทําอยางไรก็ได เนื่องจากแรงงาน
ตางด าวก็ถือ เปนมนุษย เฉกเชนมนุษยอื่ น  ยอมสราง
ประโยชนและสรางปญหาไดไมตางกับมนุษยที่สังกัดสัญชาติ
และเขตแดนของรัฐไทย ตางกันตรงท่ีประชาชนชาวไทยผาน
กระบวนการตางๆ ที่ทําใหรัฐพอเช่ือไดวาจะปกครองไดวาไม
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วาจะเปนการศึกษา กฎหมาย ทะเบียนราษฎร หรือท่ีใหญ
กวานั้นคือวัฒนธรรมการเมืองการปกครองที่ครอบงําจิตใจ
คนไทยไดอยางเขมแข็ง แมวาแรงงานตางดาวจะมีสวนอยาง
สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใหเจริญเติบโตขึ้น
ก็จริง แตการเขามาของแรงงานตางดาวในจํานวนที่มากเกิน
กวาความตองการแรงงานของระบบเศรษฐกิจไทย และถา
เปนแรงงานท่ีไมมีคุณภาพดวยแลว (เชน รางกายไมแข็งแรง 
มีโรคประจําตัว และไมมีประสบการณหรือไมมีความชํานาญ
หรือพ้ืนฐานความรูใดๆ เปนตน) จะกลายเปนตัวการท่ีอาจ
สรางความเสียหายตางๆ ใหแกประเทศไทยไดเชนกัน กลาว
โดยสรุปไดวา แรงงานตางดาวทั้งถูกกฎหมายและไมถูก
กฎหมายที่เขามาทํางานในประเทศไทยในปจจุบันไดสราง
ปญหาใหเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยสามารถแบงเปนปญหา
หลักสําคัญ 4 ดาน ไดแก 1) ปญหาดานสังคม 2) ปญหาดาน
สาธารณสุข 3) ปญหาดานเศรษฐกิจและงบประมาณ
รายจาย และ 4) ปญหาดานผลประโยชนและความมั่นคง
แหงชาติ (จํารัส อึ้งศรีวงษ และคณะ, 2559) 

จากการศึกษาวิจัยกลาวโดยสรุปไดวา ปจจุบัน
ประเทศไทยมีหนวยงานรับผิดชอบงานท่ีเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวหลายหนวยงาน โดยไมได
ดําเนินการรวมกันในภาพรวม ไมมีหนวยงานรับผิดชอบท่ี
ชัดเจน การจัดระบบแรงงานตางดาวไมสามารถดําเนินการ
ไดอยางสมบูรณเบ็ดเสร็จ ขอมูลแรงงานตางดาวไมสมบูรณ 
มีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของหลายฉบับ ดังนั้นการ
ดําเนินการเรื่องแรงงานตางดาวจึงไมเปนเอกภาพ หากเปน
เชนนี้ตอไปอาจสงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งดานความ
มั่นคงแหงชาติ สาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวในอนาคตซึ่งยากตอการแกไข
หรือปรับเปลี่ยน 

  
รูปที่ 1 รูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวของประเทศไทย 
 

3. รูปแบบท่ีเหมาะสมของการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว แสดงดังรูปที่ 1 มีองคประกอบสําคัญ 4 

ประการ ไดแก 1) นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว  2) 
กฎหมายและระเบียบที่กํากับดูแลแรงงานตางดาว 3) การ
จัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาว และ 4) การสราง
ภาคีเครือขายฐานขอมูลแรงงานตางดาว  โดยที่ผานมา
ประเทศไทยไดมีการบริหารจัดการแรงงานตางดาวตาม
องคประกอบดังกลาวตอไปนี้ 

1. นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว นโยบาย
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองของไทย
มีการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวตามลําดบัดังนี ้ 

ในป  พ .ศ .2549 คณะรัฐมนตรีมีมติ ใหจัดตั้ ง
คณะกรรมการศูนยปฏิบัติการจัดระบบการทํางานเพื่อเปน
ศูนยอํานวยการดําเนินงานจัดระบบการทํางานของแรงงาน
ตางดาว    
 ในป พ .ศ.2550 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาตให
แรงงานตางดาวที่ไดใบอนุญาตทํางานแลวสามารถทํางาน
ตอไปไดอีกหน่ึงป และเห็นชอบการพิสูจนสัญชาติแรงงาน
ตางดาวจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา และการจดทะเบียน
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองในหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต นอกจากน้ีแลวคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการพิสจูน
สัญชาติของแรงงานจากเมียนมา ลาว และกัมพูชา การ
นําเขาแรงงานจากเมียนมาอยางถูกกฎหมายและการจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวในสามจังหวัดภาคใต 

ในป พ.ศ.2551-2552 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุญาต
ใหแรงงานตางดาวท่ีไดใบอนุญาตทํางานสามารถทํา  งาน
ตอไปไดอีกหนึ่งปและดําเนินการพิสูจนสัญชาติแรงงานตาง
ดาวสัญชาติ ลาว และกัมพูชา ในดานสุขภาพ มีการเปดให
แรงงานตางดาวและครอบครัวท่ีไมมีเอกสารใดๆ เขาถึงการ
ประกันสุขภาพ    

ในป พ.ศ.2553 สํานักนายกรัฐมนตรีจึงไดจัดตั้ง
ศูนยเฉพาะกิจปราบปราม จับกุมและดําเนินคดีแรงงานตาง
ดาวลักลอบทํางาน โดยทําหนาท่ีบูรณาการการทํางาน
รวมกับหนวยงานที่ เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กองทัพบก 
และกองทัพเรือ โดยรวมกันรับผิดชอบนโยบายและการ
ปฏิบัติการปองกันปราบปราม จับกุม และดําเนินคดีแรงงาน
ตางดาวหลบหนีเขาเมืองและลักลอบทํางาน ผูประกอบการ
และแรงงานต างด าวห ากฝ าฝ น จะ มี ค วามผิ ด ต าม
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 ไดเริ่ม
กระบวนการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา 
โดยไดเชิญคณะผูแทนจากเมียนมามาเพื่อการเจรจาความ

รูปแบบที่เหมาะสม
ของการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาว

(1) นโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว

(2) กฎหมายและระเบียบที่กํากับดูแลแรงงานตางดาว

(3) การจัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาว

(4) การสรางภาคีเครือขายฐานขอมูลแรงงานตางดาว
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รวมมือและเปนสักขีพยานการมอบหนังสือเดินทางช่ัวคราว
แกแรงงานจากเมียนมา จํานวน 17 คน นอกจากนี้ เมื่อวันที ่
2 มิถุนายน 2553 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีได
มีคําสั่งตั้งศูนยเฉพาะกิจปราบปรามจับกุมและดําเนินคดี
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ผลจากการดําเนินการทํา
ใหมีการจับกุมแรงงานตางดาวและสงกลับประเทศแมวายังมี
ปญหาเรื่ อ งการประสานงานกับประเทศเพื่ อนบ าน 
หนังสือพิมพ The Irrawaddy (15 July 2010) รายงานวา
แรงงานท่ีถูกสงกลับไปชายแดนเมียนมาถูกกองกลางทหาร
เมียนมาเรียกเก็บเงินคาปรับคนละ 1,200 บาท หรือถูก
จับกุม คุมขัง ถูกทํารายรางกาย ถูกบังคับขูเข็ญ ถูกบังคับให
ทํางาน และรายงานขาวท่ีไมยืนยันแหลงที่มาอางวามีการสง
แรงงานสตรีไปขายบริการทางเพศดวยทําให  Human 
Rights Watch และหนวยงานดานสิทธิมนุษยชนเรียกรองให
หยุดดําเนินการเน่ืองจากอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนอยางรายแรงตอแรงงานขามชาติที่มีมากกวาหนึ่ง
ลานคนในประเทศไทย   

ในป  พ .ศ .2554 ใหคุมครองแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองและไดรับการผอนผันเขาสูระบบประกัน
สุขภาพแทนระบบประกันสังคมและเงินทดแทน รวมถึงการ
ใชระบบประกันภัยในการไดรับสิทธิประโยชนเทียบเทากับ
เงินทดแทน   

ในป พ.ศ.2555 นโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวไดกําหนดใหมีการเรงรัดพิสูจนสัญชาติแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา 
แรงงานตางดาวที่พิสูจนสัญชาติแลวสามารถเขาสูระบบ
ประกันสังคมได   

ในป  พ .ศ .2557  ที่ ป ระ ชุม  คสช . ไม ข ยาย
ระยะเวลาการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรแกแรงงานตาง
ดาว 3 สัญชาติ เพื่อเขารับการพิสูจนสัญชาติโดยปฏิบัติตาม
แนวทางของคณะกรรมการนโยบายจัดการปญหาแรงานตาง
ดาว (กนร .) โดยแรงงานตางดาวตองไปรายงานตัว  ณ 
ศูนยบริการจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จใน
จังหวัด  ซึ่ งเปนที่ตั้ งของสถานประกอบการเพ่ือจัดทํา
ทะเบียนประวัติตรวจสุขภาพ ออกบัตรอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรและทํางานไดช่ัวคราวจนถึงตุลาคม  2557 
รวมทั้งการจัดทําหนังสือเดินทางจากประเทศตนทาง และ
การเขาสูกระบวนการปรับสถานะเปนแรงงานที่ถูกกฎหมาย
ภายในเดือนมีนาคม 2558  

ในป พ.ศ.2558 นโยบายบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวไดกําหนดใหมีการพิสูจนสัญชาติแรงงานตางดาว
หลบหนีเขาเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา แรงงาน
ตางดาวที่พิสูจนสัญชาติแลวใหจดทะเบียนแรงงานตางดาว   

ในป พ.ศ.2559 การจดทะเบียนแรงงานตางดาว 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2559 จด
ทะเบียนแรงงานเปนเวลา 120 วัน ระหวางวันท่ี 1 เมษายน 
2559 ถึงวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 แรงงานท่ีมาจดทะเบียน
จะไดรับอนุญาตทํางานตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2561 การขยายใบอนุญาตทํางานเปนเวลาสาม
ปหรือหาปอาจจะสามารถสรางแรงจูงใจใหกับนายจางและ
แรงงานตางดาว นโยบายการจางแรงงานตางดาวท่ีมีความ
ยืดหยุนตามสภาพความเปนจริงเชนการที่แรงงานตางดาวใน
ภาคเกษตรบริเวณชายแดนท่ีมีคาจางต่ําและเขามาทํางาน
ตามฤดูกาล ซึ่งไมจดทะเบียนเนื่องจากมีคาธรรมเนียมสูงเมื่อ
เทียบกับรายได ขอเสนอ 3 ประการ ที่ควรดําเนินการ ไดแก 
1) ควรใชแรงจูงใจทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนเปาหมายใน
การหมุนเวียนแรงงานตางดาวมากกวาวิธีการแบบเกาที่ใช
กฎเกณฑขอบังคับ 2) การใชเครื่องมือทางเศรษฐกิจในการ
ปรับเปลี่ยนนายจางและแรงงานตางดาวใหปฏิบัติตาม
เปาหมายเชิงนโยบาย และ 3) ตองมีการประสานงานและ
ความรวมมือทั้งภายในและภายนอกประเทศใหนายจาง 
สหภาพแรงงาน  และผูสวนได เสียอื่นๆ  มีสวนกําหนด
นโยบายเก่ียวกับแรงงานตางดาว มีขอวิจารณวานโยบาย
ของไทยไมชัดเจนและคงที่คงวา ยกตัวอยางเชนในเร่ืองการ
จดทะเบียนผูติดตาม สถานภาพของบุตรและผูติดตาม การ
ไมจําแนกแรงงานตามสัญชาติและเชื้อชาติ การแตงงานขาม
ชาติ การกําหนดโควตาที่ไมมีการศึกษาความตองการที่ขาด
แคลนในแตละสาขากอน รวมทั้งปญหาการเปลี่ยนนายจาง
และประเภทงาน  นโยบายการนําเขาแรงงานอยางถูก
กฎหมายซึ่ งมีค าใชจายสูง  เสียเวลารอคอยนาน  และ
ทายท่ีสุดแรงงานสวนหน่ึงจะกลายสภาพเปนแรงงานผิด
กฎหมายไดอีก 

จากท่ีกลาวมาจะเห็นไดวาประเทศไทยไดปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงนโยบายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานตางดาวอยาง
ตอเนื่อง นับตั้งแตการท่ีแตละหนวยงานตางทําหนาที่ของตน
โดยไมมีหนวยงานเจาภาพ มาจนกระท่ังมีการบริหารงานใน
รูปคณะกรรมการโดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ตอมา
คณะรัฐมนตรีไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวทั้งระบบ  และมีความรวมมือกับ
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ประเทศเพื่อนบานในการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
เพ่ือใหการเคลื่อนยายแรงงานเปนไปอยางถูกตองตาม
กฎหมาย แตเน่ืองจากสถานการณที่เกี่ยวกับแรงงานตางดาว
มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ทําใหประเทศไทยตอง
ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาวอยูเสมอและยัง
ขาดนโยบายระยะยาวท่ีชัดเจน 

ในป พ.ศ.2560 รัฐบาลไดออกพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 เพื่อการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวเปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต
ทํางานและการอนุญาตใหทํางานตามพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 รวมถึง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย 3 เรื่อง ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และ
เมียนมา เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น 
 ในป พ .ศ .2561 เน่ืองจากกระทรวงแรงงานมี
ภารกิจหนาที่ในการบริหารจัดการแรงงาน ซึ่งเปนงานท่ีมี
ความสําคัญอยางย่ิงกับการพัฒนาประเทศ มีความเกี่ยวของ
สัมพันธท้ังมิติดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา 
กระทรวงไดกําหนดนโยบายหลัก  3 ดาน เกี่ยวกับการ
บ ริ ห าร จั ด ก ารแ ร งงาน ไท ย แล ะ แ ร งงาน ต า งด า ว 
ประกอบดวย  

1. นโยบายเรงดวน (Agenda Based) ไดแก 1)  
เรงรัดการจัดระเบียบแรงงานตางดาวผิดกฎหมายท่ีไดรับ
การผอนผัน ใหมีเอกสารยืนยันตัวบุคคลใหถูกตองครบถวน
ตามที่กฎหมายกําหนด ภายใน 31 มีนาคม 2561 เปาหมาย 
1,137,294 คน 2) ผลักดันและเรงรัดการแกไขปญหาการคา
มนุษยดานแรงงาน  โดยแกไขปญหาการทําประมงผิด
กฎหมายดานแรงงาน ตาม IUU Fishing และปองกันมิใหมี
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 
 2. นโยบายระดับพื้นที่ (Area Based) ไดแก 1)  
ใหแรงงานจังหวัดเปนตัวแทนของกระทรวงในภูมิภาค  ใน
การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงในระดับพ้ืนที่เพ่ือใหเกิด
เอกภาพ 2) ใหแรงงานจังหวัดเปนเจาภาพในการบูรณาการ
การทํางานกับหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคี
เครือขายทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและ
แกไขปญหาดานแรงงานใหเกิดสัมฤทธ์ิผล 3) ใหมีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการรายจังหวัด (Action Plan) โดยใหแรงงาน

จังหวัดเปนหัวหนาทีมและเจาภาพหลัก เพื่อใหสอดคลองกับ
แนวนโยบายการบริหารงานภาครัฐในประเด็นแผนเดียวกัน 
(One Plan) และ 4) ใหสํ านักงานแรงงานจังหวัดเปน
ศูนยกลางขอมูลดานแรงงาน (Provincial Big Data) โดย
พัฒนาศูนยขอมูลดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ใหมีฐานขอมูลดานแรงงานที่ครบถวน ถูกตอง 
และทันสมัย และสามารถเช่ือมโยงกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 3. นโยบายบริหารการพัฒนา (Administration 
Based) ไดแก 1) ยกระดับศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน 
(ศปก.รง.) ศปก. ระดับกรม และระดับพื้นท่ี ใหเปนเครื่องมือ
ที่มีความพรอมในการบริหาร ติดตาม เฝาฟง อํานวยการ 
ขับเคลื่อน ประเมินผล และควบคุมสั่งการแกไขปญหา
แรงงานไดทันตอสถานการณ  2) พัฒนาบุคลากรใหมีขีด
สมรรถนะ มีความเช่ียวชาญ มีบุคลิกภาพที่ดี และมีภาวะ
ผูนํา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง และมีความชํานาญเฉพาะ
ดานในลักษณะมืออาชีพ 3) เพิ่มประสิทธิภาพศูนยขอมูล
แรงงานแหงชาติ (NLIC) ดวยการจัดระบบขอมูล (Big Data) 
และฐานขอมูลธนาคารแรงงาน (Labor Bank) ที่สามารถ
เชื่อมโยงกับหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกระทรวง และ 
4) เรงรัดการออกกฎหมายสําคัญเพื่อแกไขปญหาแรงงาน 
จํานวน 11 ฉบับ อาทิ (1) การแกไขปญหา IUU.Fishing 
จํานวน  3 ฉบับ  ไดแก กฎหมายวาดวยแรงงานบังคับ 
พ.ศ. .... กฎหมายวาดวยการทํางานในภาคประมง พ.ศ. .... 
และรางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการหรือลูกจางอื่นที่ไม
อยูในบังคับตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม (ฉบับท่ี ..) 
พ .ศ . .... และ (2) กฎหมายอื่นๆ จํานวน 8 ฉบับ ไดแก 
กฎหมายบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว กฎหมาย
สงเสริมการมีงานทําแหงชาติ กฎหมายคุมครองแรงงาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ กฎหมายการคืนสิทธิแกผูประกันตน มาตรา 39 
กฎหมายเงินทดแทน  และกฎหมายประกันสังคม  5)  
ยกระดับกระทรวงแรงงานใหเปนหนวยงานที่มีมาตรฐาน
ระดับสากล และเปนกระทรวงแรงงานดิจิทัลตามนโยบาย
ไทยแลนด 4.0 และนําเทคโนโลยีไอซีทีที่ทันสมัยมาใชในการ
บริการประชาชน  (E–Services) และ 6) จัดสวัสดิการ
สําหรับบุคลากรเพ่ือการปฏิบัติราชการ เชน ที่อยูอาศัย 
บานพักขาราชการ ศูนยเด็กเล็กกอนวัยเรียน หองพยาบาล 
สถานที่ออกกําลังกาย หองรับรองผูเกษียณอายุราชการ การ
ตรวจสุขภาพประจําป  การฌาปนกิจสงเคราะห  หอง
ละหมาด และกองทุนสวัสดิการขาราชการ เปนตน 
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 2. กฎหมายและระเบียบท่ีกํากับดูแลแรงงานตาง
ดาว เปนกฎหมายท่ีควบคุมคนตางดาวเขามาทํางานและ
การคุมครองคนตางดาวที่เขามาทํางานในประเทศไทย ดังนี ้
 2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการควบคุมคนตาง
ดาวเขามาทํางานในประเทศไทย กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 
พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติการ
ทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 และ พระราชบัญญัติ
ปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 นอกจากนี้
ยังมีพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ.2558 และพระ
ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.2560  

2.2 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองคนตาง
ดาวเขามาทํางานในประเทศไทย กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ .ศ .2533 และพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2551  

มาตรการลาสุดที่ประเทศไทยใชบริหารจัดการการ
ทํางานของคนตางดาวโดยไดออกพระราชกําหนดการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว  พ .ศ .2560 พระราช
กําหนดนี้มีสาระสําคัญเปนการบริหารจัดการการทํางานของ
คนตางดาวเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ  โดย
กําหนดหลักเกณฑการนําคนตางดาวมาทํางานกับนายจางใน
ประ เทศและการทํ างานของคนต า งด าว  และ ให มี
คณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทํางานของคน
ตางดาวซึ่งมีอํานาจกําหนดนโยบายและกํากับการบริหาร
จัดการการทํางานของคนตางดาว (พระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560, 22 
มิถุนายน 2560) หลังจากน้ันยังมีประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต
ทํางานและการอนุญาตใหทํางานตามพระราชกําหนดการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2560 การ
ออกประกาศนี้เปนการออกระเบียบที่สอดคลองกับพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2560 เพื่อใชในการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว
ของประเทศไทยใหเปนไปอยางมีระบบ มีประสิทธิภาพ และ
นํามาซึ่ งผลประโยชนและความมั่นคงของชาติตอไป 
(ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560, 5 กรกฎาคม 2560) 
นอกจากนี้ยังมีคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่
33/2560 เรื่อง มาตรการช่ัวคราวเพื่อแกไขขอขัดของในการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตาง  และเม่ือวัน ท่ี  6 

กุ ม ภ าพั น ธ  พ .ศ .2 5 6 1  รั ฐ บ า ล ได อ อ ก ป ร ะ ก าศ
กระทรวงมหาดไทย  3 เรื่อง ที่ เกี่ยวของกับการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ไดแก  
 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษเฉพาะกิจการประมงทะเล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2561  
 2) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษเฉพาะกิจการแปรรูปสัตวน้ํา ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2561 และ 

 3) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาต
ใหคนตางดาวบางจําพวกเขามาอยูในราชอาณาจักรเปนกรณี
พิเศษ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.
2561  
 ซึ่งประกาศกระทรวงมหาดไทยท้ัง 3 ฉบับ จะใช
เปนอีกเครื่องมือและกลไกหน่ึงในการบริหารจัดการแรงงาน
ตางดาวสําหรับประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป 

การออกพระราชกําหนด คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ และประกาศตางๆ ของกระทรวงแรงงานและ
กระทรวงมหาดไทยเพื่อนําเสนอมาตรการในการกําหนด
นโยบาย แผนงานระบบบริหาร พรอมทั้งกําหนดเง่ือนไขที่มี
ทั้งขอตกลง การเจรจา แสวงหาความรวมมือ และความ
ชวยเหลือระหวางประเทศ สรางเครือขายและประสานงาน
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่อยูในประเทศไทย เพื่อ
ไมใหกระทบตอโครงสรางความม่ันคงของการประกอบ
อาชีพของแรงงานไทย ตลอดจนปรับปรุงพัฒนากฎหมาย
และระเบียบใหกับกลไกของรัฐใหมีประสิทธิภาพในการ
บริการและทันตอเหตุการณที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต  ประโยชนที่ จะ ได รับจากนโยบายที่ ว าก็ คื อ
หลักประกันในการดําเนินชีวิตและอาชีพของคนไทยและ
แรงงานไทยที่ไมถูกแทรกแซงหรือละเมิดกฎหมายจาก
แรงงานตางดาวที่ อยู เหนือการควบคุมจากกลวิธีของ
กฎหมาย เปดโอกาสใหความเสมอภาคในสังคมและไดรับ
การพัฒนาอยางสรางสรรคจนสามารถนําไปใชประโยชนได
ในที่สุด 

 3. การจัดองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาว 
จากการศึกษาการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของ
ประเทศไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบัน จะเห็นไดวาภาครัฐได
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พยายามบริหารจัดการแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองโดย
ใชมาตรการและวิธีการตางๆ โดยมีเปาหมายสุดทายคือให
แรงงานตางดาวเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย  และ
รัฐบาลสามารถตรวจสอบควบคุมแรงงานตางดาวไดอยาง
เปนระบบ โดยสรุปการบริหารจัดการแรงงานตางดาวของ
รัฐบาลไดดังน้ี  

3.1 ใชมาตรการผอนผัน ให นายจ าง/สถาน
ประกอบการนําแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองมาจด
ทะเบียนและขอใบอนุญาตทํางานได ตั้งแตป พ.ศ.2535 
สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน และมีการรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานในการแกไขปญหาแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
โดยมีการลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือ
ดานการจางแรงงานประเทศเมียนมา ลาว และกัมพูชา และ
มีการดําเนินการที่สําคัญ ไดแก การพิสูจนสัญชาติและการ
นําเขาแรงงานตางดาวอยางถูกตองตามกฎหมาย  
 3.2 ใชมาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง ไดแก พระราชบัญญัติ
สัญชาติ พ.ศ.2508 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 
พ ระ ราช บั ญ ญั ติ ก า รท ะ เบี ย น ราษ ฎ ร  พ .ศ .2 5 3 4
พระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว  พ .ศ .2551 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.
2551 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และพระ
ราชกําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว 
พ.ศ.2560 

 3.3 มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง (กบร.) ขึ้นมาเพ่ือกําหนดนโยบาย 
มาตรการในการบริหารจัดการและแกไขปญหาแรงงานตาง
ดาวหลบหนีเขาเมือง โดยมีคณะกรรมการนโยบายการ
บริหารจัดการการทํางานของคนตางดาวตามพระราช
กําหนด พ.ศ.2560 เปนผูกํากับนโยบายอยางใกลชิด แตการ
บริหารจัดการที่ผานมายังไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เทาที่ควร และยังไมสามารถแกปญหาแรงงานตางดาวอยาง
เปนรูปธรรมได 
 มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่  16 มกราคม 2561 
เห็นชอบการบริหารจัดการการทํางานของแรงงานตางดาว
ในประเทศไทยตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยเห็นชอบให
ดําเนินการบริหารจัดการแรงงานตางดาวกลุมเดิมที่เคยไดรับ
อนุญาตทํางานในประเทศไทย ดังนี ้
 1) แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียน
มา ที่ทํางานในกิจการประมงทะเลและกิจการแปรรูปสัตวน้ํา 

ซึ่ งใบอนุญ าตทํ างาน ได หมดอายุ ไปแล ว เม่ื อวันที่  1 
พฤศจิกายน 2560 

 2) แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียน
มา ที่ไดดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ 33/2560 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่ผาน
การตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธนายจาง-ลูกจาง (ใบ
จับคู) 
 3) แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียน
มา ที่ถือบัตรประจําตัวคนซึ่งไมมีสัญชาติไทย (บัตรสีชมพู) 
ไดรับการผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรและทํางานถึงวันที่ 
31 มีนาคม 2561 

 แรงงานตางดาวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา 
ดังกลาวขางตนท่ีผานการพิสูจนสัญชาติแลว อนุญาตใหอยู
ในราชอาณาจักรและอนุญาตทํางานตอไปอีกถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2563 สวนแรงงานตางดาวท่ีทํางานในกิจการ
ประมงทะเล และกิจการแปรรูปสัตวน้ําอนุญาตใหอยูใน
ราชอาณาจักรและอนุญาตทํางาน ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 สําหรับแรงงานตางดาวท่ียังไม ไดพิสูจนสัญชาติ
เห็นชอบใหขยายระยะเวลาการอยูในราชอาณาจักรและ
อนุญาตทํางานถึงวันท่ี  30 มิถุนายน 2561 เพื่อพิสูจน
สัญชาติใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยให
แรงงานตางดาวมาจัดทําทะเบียนประวัติ  หรือปรับปรุง
ทะเบียนประวัติ ณ ศูนยบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ซึ่งมีการ
จัดตั้งขึ้น 77 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ภายในวันท่ี 31 
มีนาคม 2561 เมื่อแรงงานตางดาวผานการพิสูจนสัญชาติ
แลว จะไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรและอนุญาต
ทํางานถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2563 

 กระบวนการบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสําหรับประเทศไทย อาจใช
แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมโดยมีองคประกอบ
หลัก 7 ประการ ไดแก 1) บริหารจัดการโดยนักวิชาชีพที่
ชํานาญการ 2) มีมาตรฐานและการวัดผลงานท่ีชัดเจน 3) 
เนนการควบคุมผลผลิตท่ีมากขึ้น 4) แยกหนวยงานบริหาร
จัดการภาครัฐออกเปนหนวยยอยๆ 5) เปลี่ยนระบบงาน
บริหารจัดการแรงงานตางดาวภาครัฐใหแขงขันกันมากขึ้น 
6) เนนรูปแบบการบริหารจัดการตามแบบภาคเอกชน 7) 
เนนการใชทรัพยากรหรืองบประมาณอยางมีวินัยและ
ประหยัด 
 4. การสรางภาคีเครือขายฐานขอมูลแรงงานตาง
ดาว ถือวาเปนความจําเปนเรงดวนในยุคปจจุบัน เนื่องจาก
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ในอดีตที่ผานมากระบวนการกํากับติดตามและควบคุม
แรงงานตางดาวใหปฏิบัติตามกฎหมายยังใชไมไดผลสําหรับ
ประเทศไทย สืบเนื่องมาจากประเทศไทยยังไมมีการบูรณา
การฐานขอมูลแรงงานตางดาวและผูรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการไวในระบบฐานขอมูลเดียวกัน ดังจะเห็นได
จากการตรวจสอบขอมูลแรงงานตางดาวยังไมมีหนวยงาน
ไหนกลาฟนธงวาเปนผูรับผิดชอบหลักหรือเจาภาพในการ
บริหารจัดการ มีเพียงแตรายงานสถานภาพวามีแรงงานตาง
ดาวที่ถูกกฎหมายเทาใด แตยังไมสามารถรายงานไดวา
แรงงานตางดาวที่ไมถูกกฎหมายปรากฏในราชอาณาจักร
ไทยมีจํานวนแทจริงเทาใด ดังนั้นในยุคแหงการบริหาร
จัดการดวยระบบไอซีทีควรตองนําขอมูล Big Data ในสวน
แรงงานตางดาวมาสรางเปนเครือขายท่ีจะตองหลอมรวม
ขอมู ลที่ เกี่ ยวของจากหน วยราชการที่ เกี่ ยวของอาทิ 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการตางประเทศ 
ก ร ะ ท ร ว ง ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม 
กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงยุติธรรม  กองทัพบก 
กองทัพเรือ สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานตรวจคนเขา
เมือง และอื่นๆ  ทั้ งนี้ เพื่ อให เกิดระบบบริหารจัดการ
ฐานขอมูลแรงงานตางดาวระบบเดียวท่ีผูที่ รับผิดชอบ
สามารถกํากับติดตามใหเกิดประโยชนสูงสุด  การสราง
เครือขายฐานขอมูลแรงงานตางดาวควรดําเนินการดังนี้ 
 4.1 ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ
ฐานขอมูลแรงงานตางดาวโดยใชระบบไอซีทีสมัยใหม โดย
นําขอมูลที่ ไดจากการจัดองคกรในขอ 3 มาดําเนินการ
เช่ือมโยงเปนฐานขอมูลกลางและจัดระเบียบการเขาถึงให
ชัดเจนจากสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 4.2 ฐานขอมูลกลางของแรงงานตางดาวสามารถ
แบงปนขอมูลตามภารกิจของแตละหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ไดแก 1) กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง มีหนาที่
จัดทําทะเบียนคน จะตองมีการบันทึกขอมูลบุคคลตางดาวที่
เขามาอยูในราชอาณาจักรในฐานขอมูลประชากรท่ีเขามาอยู
ในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวโดยชอบดวยกฎหมายและ
กําหนดเลขประจําตัวประชาชน  ในกลุมบุคคลท่ีไดรับ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราวและจัดทํา
ทะเบียนบานคนตางดาวที่อยูในราชอาณาจักรเปนการ
ช่ัวคราว (ทร 13) ไว 2) กระทรวงแรงงาน โดยสํานักงาน
จัดหางานจังหวัด แรงงานจังหวัด กรมสวัสดิการคุมครอง
แรงงาน และสํานักงานประกันสังคม รวมถึงการอนุญาตให

คนตางดาวทํางานใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
ของกระทรวงแรงงาน 3)  กระทรวงสาธารณสุข สามารถใช
ฐานขอมู ลคนต างด าว ในการติ ดตามการใช บ ริก าร
สาธารณสุข 4) กระทรวงศึกษาธิการ สามารถใชฐานขอมูล
คนตางดาวในการติดตามการใชบริการสถานศึกษาของบุตร
แรงงานตางดาว 5) กระทรวงการตางประเทศ สามารถใช
ฐานขอมู ลคนต างด าวในการติ ดตามขอมู ล เพ่ื อการ
ประสานงานกับประเทศตนทาง 6) กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย สามารถใชฐานขอมูลคนตางดาว
ในการติดตามขอมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประกัน
ตนของแรงงานตางดาว 7) กระทรวงยุติธรรม สามารถใช
ฐานขอมูลคนตางดาวในการติดตามอรรถคดีความตางๆ ของ
แรงงานตางดาว โดยอาจใชฐานขอมูลในระดับเดียวกันกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติที่มีการประสานขอมูลกันโดย
สมบูรณ 8) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปน
ผูรับผิดชอบในการพัฒนาระบบไอซีทีที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาว 9) สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย
สํานักงานตรวจคนเขาเมืองและตํารวจภูธรจังหวัดกํากับดูแล
การอนุญาตใหคนงานดาวที่เดินทางเขามาในราชอาณาจักร
โดยชอบดวยกฎหมายใหมีสถานการณไดรับอนุญาตตามการ
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจกัร (ตามวงรอบของ Visa) และ 
10) กองบัญชาการกองทัพไทย  โดยกองทัพบกดูแล
รับผิดชอบขอมูลแรงงานตางดาวดานความมั่นคงบริเวณ
ชายแดนที่มีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทางบกและ
กองทัพเรือดูแลรับผิดชอบขอมูลแรงงานตางดาวดานความ
มั่นคงบริเวณทะเลท่ีมีแรงงานตางดาวอพยพเขามาทางนํ้า 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย  
ผลจากการวิจัยไดเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวที่มีประสิทธิผลในภาคตะวันออกของ
ประเทศไทย  โดยจําแนกออกเปนประเด็นสําคัญดังนี้ 

1. การกําหนดนโยบายและมาตรการดาน
แรงงานตางดาว   
 1.1 การแกปญหาระยะสั้นในการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ควรมีมาตรการที่เก่ียวของ ไดแก 1) การ
จัดระบบแรงงานตางดาวที่เปนอยูโดยปรับสถานะใหถูก
กฎหมาย ประเทศตนทางควรเขามารวมพิสูจนวาเปนคน
สัญชาติเหลานั้นจริงหรือไม โดยควรใหเอกสารประจําตน
จากประเทศตนทาง 2) กําหนดมาตรการในการคุมครอง
แรงงานเพ่ือใหสิทธิแรงงานตางดาวไดรับการเขาถึงไมวาจะ
เปนตามมาตรฐาน ILO หรือการออกกฎเกณฑตางๆ เพื่อทํา

367



 

ใหมาตรฐานน้ันเขาสูเงื่อนไขการทํางาน สภาพการจาง และ
เรื่องการสรางความปลอดภัยในการทํางาน  ซึ่งตองปรับ
ทั้งหมด 3) ใชมาตรการในการลดผิดเพิ่มถูก เชน ลดการ
ลักลอบนําเขา ลดการใหนายจางจางงานโดยผิดกฎหมาย 
ลดเรื่องบริษัทจัดหางาน และลดการทําตัวเปนนายหนาคา
แรงงาน เพิ่มการนาํเขาใหถูกกฎหมายมากข้ึน เพ่ิมความถีใ่น
การตรวจตรา เพิ่มการดูแล และการออกกฎเกณฑใหเขา
ไดรับการคุมครองดูแลใหดีขึ้น 4) ควรปรับโครงสรางการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหเกิดการบูรณาการท่ีเปน
เอกภาพมากขึ้น 5) ตองทําการประชาสัมพันธโดยรณรงค
สรางการรับรู การติดตอสื่อสาร การรับเร่ืองราวเร่ืองทุกข
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกับภาคประชาสังคมและเอ็นจี
โอ โดยตองรวมกันเพื่อทําใหเกิดการชวยเหลือเม่ือแรงงาน
ตางดาวตกทุกขไดยากหรือถูกหลอกลวง 6) ตองพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินผลโดยดูวาปจจัยอะไรที่นํามา
สูความสําเร็จ ตัวช้ีวัดอะไรท่ีสําคัญที่ทําใหปญหาลดลง การ
คุมครองดูแลดานประกันสังคมและสิทธิอยางไร ทําอยางไร
ใหการบริหารจัดการตางดาวถูกกฎหมายมากขึ้น  ซึ่งตอง
ดําเนินการท้ังกระบวนการ   
 1.2 การบริหารจัดการแรงงานตางดาวที่เหมาะสม
และถูกกฎหมายตองอาศัยความรวมมือกันจากทุกภาคสวน
ไมวาจะเปนภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทรับเหมาแรงงาน 
นายจาง และแรงงานตางดาวเอง หนวยงานที่เกี่ยวของกับ
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวตองมีการทํางานอยาง
จริงจังไมแยกสวนและมองการบริหารจัดการในภาพรวมทุก
มิติ เชน การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และการ
สาธารณสุข เปนตน ในสวนของกฎหมายที่เกี่ยวของตองมี
การวิเคราะหถอดบทเรียนการทํางานในเชิงกฎหมาย เพื่อนํา
บทวิเคราะหนําผลมาปรับปรุงกฎหมายและนโยบายในสวน
ที่หนวยงานรับผิดชอบใหเหมาะสมกับสถานการณซึ่งอาจทํา
ในรูปแบบของกฎกระทรวง 
 1.3 มาตรการการควบคุมการหลบหนีเขาเมืองโดย
ผิดกฎหมายของแรงงานตางดาว ควรมีมาตรการท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก 1) เขมงวดในการปฏิบัติของเจาหนาที่ ตามเขต
ชายแดนและจุดผอนปรนช่ัวคราวใหมีการตรวจสกัดคนตาง
ดาวมากขึ้น 2) ผลักดันแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาต
ทํางานช่ัวคราวใหกลับไปพิสูจนสัญชาติกอน  โดยอาจขอ
ความรวมมือกับนายจางผูประกอบการในแตละจังหวัดให
ชวยดูแลและดําเนินการในเรื่องนี้ 3) ปรับแกไขบทลงโทษ
ของเจาหนาท่ีรัฐในการทุจริตในการปลอยใหแรงงานตางดาว

หลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  เพื่อใหนําไปสูการจด
ทะเบียนและการออกใบอนุญาตทํางานหรือเวิรคเพอรมิตที่
ถูกตองตามกฎหมาย 4) การผอนปรนความเขมงวดและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการอนุญาตใหแรงงานตาง
ดาว โดยเฉพาะ 3 สัญชาติหลัก ไดรับอนุญาตทํางานงาย
และสะดวกขึ้น เพื่อใหแรงงานตางดาวเขามาอยูในระบบ
ควบคุมและดูแล ตลอดจนสามารถบริหารจัดการไดอยาง
แทจริง 5) มีระบบบริหารจัดการแรงงานตางดาวท่ีลักลอบ
เขาเมืองโดยผิดกฎหมายใหถูกตองตามกฎหมาย เพื่อปองกัน
ปญหาการลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย  6) ควรมี
นโยบายสงเสริมและเพ่ิมโอกาสใหคนไทยเขามาทํางานใน
อาชีพที่ผอนผันใหแรงงานตางดาวทํางานมากยิ่งขึ้น และ 7) 
มีการสรางภาคีเครือขายในการคุมครองแรงงานตางดาว
อยางเปนระบบและการบูรณาการการทํางานในการ
เช่ือมโยงขอมูลในภาพรวมระดับกระทรวง รวมท้ังปรับ
รูปแบบกระบวนการทํางานใหไปในทิศทางเดียวกัน  
  1.4 การบูรณาการกับประเทศอื่นที่เก่ียวของเพื่อ
ชวยแกปญหาแรงงานตางดาวตั้ งแตตนทาง  เชน  การ
ตรวจสอบเรื่องการทุจริตคอรัปช่ัน  การทําความเขาใจ
ระหวางหนวยงานภาครัฐและเอ็นจีโอในประเทศและ
ตางประเทศ การใชความเขมงวดและบังคับใชกฎหมายอยาง
จริงจังในการผานเขา-ออกและมีการตรวจตราพรมแดนแบบ
ธรรมชาติ อีกทั้งหนวยงานที่ตองทํางานกับตางประเทศตอง
เพิ่มความรูและทักษะในการทํางานกับแรงงานตางดาวให
มากขึ้น   
 1.5 การกําหนดปริมาณแรงงงานตางดาว เพื่อให
การบริหารจัดการแรงงานตางดาวมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ควรมีมาตรการท่ีเกี่ยวของ ไดแก 1) การกําหนดปริมาณ
แรงงานท่ีจะเขามาในประเทศอยางเหมาะสมกับจํานวนท่ี
ตองการและสามารถพิสูจนเอกลักษณบุคคลไดเพื่อปองกัน
การหลบหนีนายจาง รวมทั้งการไปขอขึ้นทะเบียนใหม 2) มี
มาตรการปองกันและปราบปรามแรงงานท่ีทําผิดในเรื่อง
ดังกลาว โดยเม่ือตรวจพบจะตองดําเนินการผลักดันออก
นอกประเทศทันทีโดยไมมีเง่ือนไข 3) การปรับปรุงแกไข
กฎหมายควรมีระบบการตรวจสอบเอกลักษณบุคคลที่
สามารถเช่ือมโยงขอมูลท่ีจําเปนของหนวยงานท่ีเก่ียวของ
จากฐานขอมูลเดียวกัน มีการคํ้าประกันแรงงานตางดาวที่
ระบุสัญชาติแลวจากหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของจาก
ประเทศตนทางของแรงงานสัญชาตินั้นๆ เพื่อรับผิดชอบใน
กรณีที่แรงงานตางดาวหลบหนีนายจางโดยผิดสัญญาการ

368



 

จางงานหรือไปกระทําความผิดที่ละเมดิสิทธ์ิของคนไทย และ 
4) กําหนดมาตรการในการควบคุมแรงงานอยางชัดเจน กรณี
ที่ตรวจสอบพบวาเปนการเจตนาผิดกฎหมาย เชน ฉอโกง
นายจางดวยการรับเงินคาจางแลวหลบหนีหรือการไปขอข้ึน
ทะเบียนใหม โดยเปลี่ ยนขอมูลตนเอง  หากตรวจพบ
เจาหนาที่แรงงานควรดําเนินการรองทุกขหรือแจงจับกุม
ผูกระทําผิดไดเองโดยไมตองรอการแจงเปนผูเสียหายจาก
นายจาง อีกท้ังในพ้ืนที่ที่มีแรงงานตางดาวอยูรวมกันจํานวน
มาก จะตองจัดระเบียบการพักอาศัยและกําหนดมาตรการ
ปองกันในการรวมตัวกันเพื่อตอรองตอตานกฎหมายหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐ   
 กลาวไดวาปจจุบันสามารถควบคุมแรงงานตางดาว
ไดสวนหน่ึง แตการเปดโอกาสใหแรงงานตางดาวข้ึนทะเบียน
ไดตามหวงเวลา เชน ปละ 2 ครั้ง มักจะขึ้นอยูกับความ
ตองการของผูประกอบการโดยใหเหตุผลทุกครั้งวาตองการ
แรงงานจึงกําหนดวาระเปดลงทะเบียนแรงงาน แตในความ
เปนจริงทราบหรือไมวาแรงงานท่ีมีอยูมีเพียงพอตอความ
ตองการหรือไม จํานวนแรงงานสอดคลองกับความตองการที่
จริงหรือไม และแรงงานท่ีอยูกับแรงงานที่กลับออกไปมี
จํานวนเทาใด ดังน้ันจะพบวายังมีชองวางเรื่องการควบคุม
จํานวนแรงงานตางดาว นายจางมักพูดเสมอวาเราขาดแคลน
แรงงานตางดาวภาคประมงและไดยินคําวาขาดแคลนมา
หลายปแลว และไมทราบวาเมื่อไหรจะเพียงพอเสียทีหรือ
เมื่อไหรจะสมดุล ดังน้ันการเปดโอกาสใหจดทะเบียนเรื่อยๆ 
ก็ทําใหแรงงานผิดกฎหมายทะลักเขามาในประเทศ ดังนั้น
กระทรวงแรงงานและหนวยงานที่รับผิดชอบดานกิจการ
ประมงทะเลควรคนหาขอมูลความตองการแรงงานท่ีแทจริง
สั กที  อี กทั้ งขณ ะนี้ มองว าการจั ด ให มี ศู นย  OSS นั้ น
เอื้อ อํานวยในการบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหมี
ประสิทธิภาพ โดยควรมีจํานวนมากข้ึนเพื่อใหทุกหนวยงานที่
เกี่ยวของไดทํางานรวมกันและควรจัดตั้งแบบถาวรไมใชแบบ
เฉพาะกิจอยางท่ีเปนอยู ในขณะเดียวกันศูนยควบคุมการ
แจงเขา-ออกเรือประมงก็ควรมีตอไปเพ่ือปองกันปญหาเรื่อง
การประมง แรงงาน และการคามนุษยไมใหกลับมาอีก อีก
ทั้งแนวทางนโยบายศูนยการปฏิบัติบังคับใชกฏหมายตางๆ 
ทุกอยางตองตอเนื่อง หากไมตอเน่ืองปญหาก็กลับมาอีก (สา
รัตน เถื่อนสุวรรณ, 2559) 
 1.6 ในดานความมั่นคงแหงชาติ ควรมีรูปแบบ
บริหารจัดการไมเพียงแรงงานตางดาวแตเปนการปฏิรูป
ระบบการตรวจสอบท้ังระบบดังนี้  1) นโยบายเรื่องบัตร

ประชาชนแรงงานตางดาว ควรยุบรวมระบบบัตรทั้งหมดให
เช่ือมโยงกับบัตรประชาชน เมื่อบัตรแรงงานติดชิพแสดง
ตัวตนก็จะทราบทั้งการเขามาทํางานและการทําธุรกรรม
ตางๆ  เชนเดียวกับคนไทย  จากการติดบัตรในบริเวณ
ชายแดนอาจใหประชาชนไทยติดบัตรดวย  และเม่ือผาน
ลักลอบเขามาก็จะถูกจับไดงายเพราะไมมีบัตรแสดงตน 
ในทางตรงกันขามหากควบคุมไดอาชญากรรมตางๆ  ก็จะ
ลดลง ประวัติการใชบริการของหนวยงานตางๆ ชัดเจนข้ึน 
เท ากับ เปนการสรางความมั่ นคงให กับรัฐอีกด วย  2)  
นโยบายเรื่องการเช่ือมโยงขอมูลระบบสารสนเทศของคน
ตางดาวเปนระบบเดียว โดยสามารถเช่ือมตอกับระบบของ
ทางการไทย หนวยงานที่รับผิดชอบหลักเรื่องบัตรประจําตัว
ซึ่งควรเปนของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม เชื่อมตอไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และสันติบาลเพ่ือการสุม
ตรวจสอบและควบคุมแรงงานตางดาว 
 1.7 รัฐบาลควรมีการจัดทําแผนแมบทการบริหาร
จัดการแรงงานตางดาวในระยะยาว โดยมีการระดมการมี
สวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน ซึ่งมีทั้งตัวแทนของ
นายจาง แรงงานไทย แรงงานตางดาว ผูกําหนดนโยบาย
ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน  นักวิชาการ และองคกร
ระหวางประเทศ เพื่อใหเกิดมุมมองท่ีหลากหลายและเกิด
แนวทางการจัดการแรงงานตางดาวในระยะยาวที่เกิดผลดี
ตอประเทศ สามารถรักษาผลประโยชนและความม่ันคงของ
ชาติได ในขณะเดียวกันก็จะตองมีนโยบายการคุมครอง
แรงงานตางดาวที่ชัดเจนและทําใหแรงงานตางดาวท่ีอยูใน
ประเทศเปนแรงงานท่ีถูกตองตามกฎหมายรวมถึงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยสามารถควบคุมและตรวจสอบไดวามี
จํานวนเทาใด ทํางานอยูที่ใด ภาคสวนใด และสงผลตอ
ผลประโยชนและความมั่นคงของชาติในดานใด และในที่สุด
ควรมีการประเมินผลแบบ  360 องศา เพื่อใหทราบวา
กระบวนการจัดการแรงงานตางดาวที่ประเทศไทยมีอยู
สามารถสงเสริมความมั่นคงแหงชาติรูปแบบใด  
 2. แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเก่ียวกับ
แรงงานตางดาวสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม ควรมีลักษณะ
ดังนี้ 1)  ใหผูบริหารทุกหนวยงานช้ีแจงนโยบายและมอบ
ภารกิจที่รับผิดชอบ เพื่อสรางความเขาใจใหแกบุคลากรทุก
ระดับ กํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ของแตละหนวยงานใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 2) ใหทุกหนวยงานจัดทํา
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แผนปฏิบัติการประจําป  โดยใหมีการบูรณาการรวมกัน
ระหวางหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวง พรอมท้ัง
กําหนดตัวช้ีวัดสําคัญรองรับนโยบายและใหสอดคลองกับ
งบประมาณของแตละหนวย และ 3) ใหใชศูนยปฏิบัติการ
ของหนวยงานเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ ขับเคล่ือน 
และการติดตามประเมินผล โดยมีการเก็บขอมูลสําคัญ
ทั้งหมดเพื่อรายงานผลและประกอบการพิจารณาในลําดับ
ถัดไป 
 3. การติดตามประเมินผลดานการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ประกอบดวย 
     3 .1 การบริห ารจัดการแรงงานต างด าว ท่ีมี
ประสิทธิผลควรใหมีการติดตามและประเมินผลจาก
หน ว ย งานทั้ งจ าก ภ าย ใน แล ะภ ายน อก  โด ยที่  1)  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระดับกระทรวง มี
หนาที่กํากับ ดูแล ดําเนินการติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม 2) ผูตรวจราชการกระทรวง มีหนาที่
ตรวจเยี่ยม ติดตาม กํากับดูแล และใหคําแนะนําในการ
ปฏิบัติตามนโยบายและแผนงานเพ่ือใหบรรลเุปาหมายตามท่ี
กําหนดไว 3) คณะทํางานวิเคราะหและรายงานสถานการณ
แรงงาน มีหนาที่ติดตาม รวบรวมขอมูล วิเคราะห รายงาน 
และจัดทําขอเสนอสถานการณดานแรงงาน และ 4) จัดใหมี
การจางที่ปรึกษาหรือผูเช่ียวชาญจากภายนอกดําเนินการ
ประเมินผลนโยบายของกระทรวง รายไตรมาส พรอมทั้ง
รายงานผลตอผูบริหาร 
  3.2 กําหนดกรอบระยะเวลาการประเมินรายไตร
มาสและตามความเหมาะสมแลวแตกรณี 
 4. ปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว ประกอบดวยประเด็นสําคัญ ไดแก 1) 
ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา สรางขวัญกําลังใจใหกับบุคลากรใน
หนวยงาน และใชรูปแบบบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2) พัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู  ความสามารถ 
ทักษะ และความเช่ียวชาญเฉพาะดานอยางมืออาชีพ 3) ใช
ศูนยปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศปก. ระดับ
กรม และระดับพ้ืนที่ เปนเครื่องมือในการบริหาร ขับเคลื่อน 
ติดตาม และแกไขสถานการณ ในสวนของภาคประมงควร
อยูในความรับผิดชอบของศูนย PIPO และกองทัพเรือ 4)  
จัดระบบฐานขอมูล Big Data ที่มีความครบถวน ถูกตอง 
ทันสมัย และสามารถเช่ือมโยงกับทุกภาคสวนและภาคี
เครือขายท่ีเกี่ยวของ 5) เนนการสรางเอกภาพในการบังคับ
บัญชาและมีการทํางานเปนทีม  แปลงนโยบายไปสูการ

ปฏิบัติดวยการจัดทําแผนปฏบิัติการ ขับเคลื่อน ติดตาม และ
ประเมินผลอยางเปนรูปธรรม 6) แสวงหาความรวมมือกับ
ไตรภาคี ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และบูรณาการการทํางาน
รวมกันตามแนวทางประชารัฐ 7) บุคลากรทุกคนตองยึด
หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการ  มีความเช่ือมั่น 
ศรทัธา และอุทิศตนในการทํางานเพ่ือความอยูดีมีสุขของคน
ในชาติ และ 8) ใชการประชาสัมพันธ และการปฏิบัติการ
ขาวสาร (Information Operation : IO) ในทุกขั้นตอนเพื่อ
สรางการรับรูความเขาใจในเปาหมายองคกรเดียวกัน   
 5. โครงการที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาว โครงการและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อาท ิ
1) การเผยแพรนโยบายเกี่ยวกับแรงงานตางดาว 2) การ
เผยแพรกฎหมายและระเบียบที่กํากับดูแลแรงงานตางดาว 
3) การจัดตั้งองคกรบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหเปน
ระบบเดียว 4) การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ
แรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพ 5) การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการจับอาหารทะเลและการออกแบบเรือประมง
สมัยใหม และ 6) การจัดทําระบบฐานขอมูลแรงงานตางดาว
ใหเปนระบบเดียว เปนตน 

กลาวโดยสรุป ปญหาแรงงานตางดาวเปนปญหา
ระดับชาติที่ เกี่ยวของกับความ ม่ันคงแห งชาติทั้ งทาง
เศรษฐกิจและแรงงานท่ีควรไดรับการเอาใจใสอยางจริงจัง
เสียที ประเทศไทยตองมีแผนระยะยาวในการบริหารจัดการ
ที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ  หนวยงานที่
เกี่ยวของตองบูรณาการกัน เจาหนาที่ของรัฐตองเขมงวดใน
การบังคับใชกฎหมาย และนายจางตองรับผิดชอบตอสังคม
ดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารจัดการการทํางาน
ของคนตางดาวที่ทํางานในประเทศไทยเปนภารกิจหนึ่งใน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการภายใตพระราช
กําหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนตางดาว พ.ศ.
2560 ประกาศกระทรวงแรงงาน พ.ศ.2560 คําสั่งหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 33/2560 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2561 โดยมีหนวยปฏิบัติงานท้ังใน
สวนกลางและสวนภูมิภาครายละเอียดดงันี้ หนวยปฏิบัติงาน
ในสวนกลาง ไดแก สํานักบริหารแรงงานตางดาว (กลุม
พิจารณาอนุญาตการทํางานของคนตางดาวในระบบและ
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทํางานหรือ OSS สํานักจัดหา
งานกรุงเทพเขตพื้นที่ 1-12 กองการจัดระบบการนําเขา
แรงงานตางดาว) และหนวยปฏิบัติงานในสวนภูมิภาค ไดแก 

370



 

สํานักงานจัดหางานจังหวัด 77 จังหวัด แมวาสํานักงาน
บริหารแรงงานตางดาวและหนวยงานของกระทรวงแรงงาน
จะมีบทบาทหลักในการกํากับดูแลและติดตามแรงงานตาง
ดาว แตความรวมมือของหนวยงานทั้งในสวนกลางและใน
ระดับทองถิ่น รวมทั้งหนวยงานภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และ
หนวยงานพัฒนาเอกชน ตลอดจนองคการระหวางประเทศ 
ตางก็มีบทบาทที่จะทําใหการบริหารจัดการแรงงานตางดาว
ของประเทศไทยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพไดในอนาคต 

 

7. ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการบริหารจัดการ

แรงงานตางดาวใหมีประสิทธิผลดังนี้ 
1. กอนที่จะนํานโยบายมาประกาศใช รัฐบาลตอง

ประชาสัมพันธใหผูมีสวนเก่ียวของและประชาชนเขาใจถึง
ผลกระทบที่จะตามมาเพ่ือปองกันความผิดพลาดในอนาคต 

2. รัฐบาลควรกําหนดใหจัดทําแผนแมบทการ
บริหารจัดการแรงงานตางดาวระยะยาวท่ีครอบคลุมและ
รองรับความเปลี่ยนแปลงในอีก  10-20 ปขางหนา และ
กําหนดใหมีเจาภาพบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 

3. องคกรและหนวยงานท่ีมีสวนเกี่ยวของกับ
แรงงานตางดาวโดยตรงควรมีมาตรการท่ี เหมาะสมกับ
สถานการณและพื้นทีโ่ดยคํานึงถึงนโยบายของรัฐเปนหลัก  
 4. ควรกําหนดทิศทางแกไขปญหาและมาตรการท่ี
เหมาะสม  โดยนโยบายดังกลาวจะตองเปนนโยบายท่ี
สามารถดําเนินการไดในสภาพความเปนจริง 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายสินคาของวิสาหกิจชุมชมกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง 
จังหวัดพิษณุโลก ไดจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางระบบการขายสินคาออนไลนหรือที่เรียกวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
และนําไปใชงาน โดยมีการประเมินประสิทธิภาพในการใชงานระบบ นอกจากนี้ยังเพื่อเพ่ิมชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชนและยกระดับการจําหนายผลิตภัณฑใหเขาสูตลาดสากลตอไป การดําเนินงานการวิจัย ไดมีการจัดสรางระบบพาณชิย
อิเล็กทรอนิกสที่มีการดําเนินงานใน 2 สวน คือ สวนของผูใชระบบหรือหนาราน และสวนของผูดูแลระบบหรือหลังราน โดยระบบ
หนารานนั้นใชผูใชระบบไดดําเนินการไดดังนี้ คือเลือกรายการสินคา สั่งซื้อสินคา ตรวจสอบการสั่งซื้อ แจงการชําระเงิน ตรวจสอบ
การจัดสงสินคา และติดตอรานคา สวนของระบบหลังรานในการบริหารจัดการการขาย ผูดูแลระบบสามารถทํางานไดดังนี้ คือ การ
จัดการขอมูลสินคา การจัดการรายการการสั่งซื้อ การจัดการรายการการจัดสง การจัดการขอมูลสมาชิก การจัดการขอมูลการเงิน 
และการตรวจสอบรายงานท่ีเกี่ยวของ ผลการวิจัยในการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจากผูดูแลระบบ มีประสิทธิภาพในการ
ใชงานในดานหนาที่การทํางานของระบบมีคาเฉลี่ยที่ 4.90 อยูในระดับดีมาก ดานเน้ือหาของระบบมีคาเฉลี่ยท่ี 4.20 อยูในระดับดี
มาก ดานการออกแบบมีคาเฉลี่ยที่ 4.80 อยูในระดับดีมาก และดานการติดตอสื่อสารมีคาเฉลี่ยที่ 4.30 อยูในระดับดีมากเชนกัน 
ดานผูใชระบบไดประเมินการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในดานเน้ือหาและการใชงานมีคาเฉลี่ยที่ 4.54 อยูในระดับดีมาก 
และดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซตมีคาเฉลี่ยที่ 4.60 อยูในระดับดีมากเชนเดียวกัน นอกจากนี้การมี ระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสยังทําใหวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดมีชองทางการจําหนายสินคาและการประชาสัมพันธการดําเนินงานของกลุมให
เปนที่รูจักมากขึ้น 

 
 

คําสําคัญ: ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส, การเพาะเห็ด, การขายออนไลน  
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Abstract  
          Research The development of electronic commerce for the sale of the enterprise community groups 
mushroom Phitsanulok Province has been prepared with the aim to create a system for selling online, also 
known as electronic commerce and deployed. The evaluation of the efficiency of the system. Also, to increase 
distribution channels, products community and enhance the products into the international market further.  
Operations Research has created the electronic commerce with operations in two parts of the system are 
storefront or front-end and the administrator or the back-end of the shop. The front-end by user has performed 
as follows.  Select Item Ordering product, Check Order, Payment Notification, Check Shipping and Store. 
The Back Office to manage the sale by administrators can function as a data management product, manage 
orders, manage delivery, management information, financial management and inspection reports. Research on 
the use of electronic commerce system administrator. Effective use in the front of the system, with an average 
of 4. 90  is very good, content part with an average of 4.20 is very good, design part with an average of 4.80 is 
very good and communications part with the average of 4. 30 is very good as well.  The user can evaluate the 
effectiveness of the use of the content and functional with an average of 4. 54 is very good and designing and 
formatting of website with an average of 4.60 is very good as well. By using electronic commerce system makes 
Community Enterprise mushroom with distribution channels and public relations operations of the group to be 
more known.  
 

 

Keywords: E-Commerce, Mushroom Produce, On-line Sale 

 

1. บทนํา 
     วิสาหกิจชุมชน (community enterprise)  หมายถึง 
กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิตสินคา การใหบริการ  หรือ
การอ่ืน ๆ ที่ดําเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพัน มีวิถี
ชีวิตรวมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกลาว ไมวาจะ
เปนนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไมเปนนิติบุคคล เพื่อสราง
รายไดและเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและ
ระหวาง ชุมชน ซึ่งตามพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
พ.ศ. 2548 ที่เปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมยที่จะใหการสงเสริม
กิจการของชุมชน ทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกับการผลิตสินคา 
การใหบริการ หรือการอ่ืน ๆ ใหมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเองได มีระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีเขมแข็งพรอมสําหรับการ
แขงขันทางการคาในทุกระดับ รวมไปถึงการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนไปสู การเปนผูประกอบกิจการขนาดยอมและขนาด
กลางตอไป ทําใหมีโครงการในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ตนแบบ(จิระนุช ชาญณรงคกุล, 2015) เพื่อทําใหวิสาหกิจ
ชุมชนไดเรียนรูตนเองในดานตาง ๆ เชน การกําหนดทิศทาง
ของวิสาหกิจชุมชน การวางแผนดําเนินงาน การดําเนินงาน
ดานการตลาด การวิเคราะหผลการดําเนินงาน การบริหาร
สมาชิก เปนตน เพื่อเปนตนแบบและแนวทางใหวิสาหกิจ

ชุมชน เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดเรียนรูและพัฒนากิจการ
วิสาหกิจชุมชนอยางเหมาะสม พึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน
โดยปจจุบันการดําเนินงานในการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชน 
จะตองมีการปรับตัวในการดําเนินงานเพื่อใหสามารถ
ดําเนินงานไดอยางสําเร็จผลตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ในปจจุบัน ซึ่งเปนยุคของ เศรษฐกิจดิจิทัล (สํานักวิชาการ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2558) คือ การใช
เทคโนโลยีเขามาชวยในการเสริมสรางเศรษฐกิจ หรือการใช
เทคโนโลยีทั้งหลายในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตั้งแตภาค
การผลิตจนถึงภาคการขาย ซึ่งเปนการใชเทคโนโลยีทั้งระบบ  
โดยเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบตั้งแต เทคโนโลยีการสื่อสาร 
เทคโนโลยีการขนสง เทคโนโลยีการผลิต เปนตน  
      วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง  ตั้งอยูที่ เลขท่ี   
50/1 หมู 2  ต.ทาชาง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีนาง
วิมล ฟกทอง ดํารงตําแหนงประธานกลุม ซึ่งเดิมประกอบ
อาชีพขายตรง ที่ตองตระเวนขับรถไปทั่วประเทศ  ซึ่งมี
ความ คิดว าสูญ เสี ย โอกาสในการ ใช ชี วิ ตครอบค รั ว  
จึงตัดสินใจลาออกแลวหางานใหม โดยมองวาอาชีพเพาะ
เห็ด เปนทางเลือกที่ดี ทํางานที่บาน มีเวลาใหครอบครัว  
จึงเริ่มตนทดลองทําเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน โดยเริ่มการเพาะ
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เห็ดมาตั้งแตป 2549 เริ่มลงทุนขยายโรงเรือนเหาะเห็ด 
สั่งซ้ืออุปกรณเพาะเห็ดจากแหลงจําหนายโดยตรงทําใหไดใน
ราคาถูกข้ึน ตนทุนต่ํา หลังประสบความสําเร็จ ชาวบานได
เห็นเปนแบบท่ีดี หนวยงานราชการมีการสนับสนุนใหจัดตั้ง
เปนกลุมวิสาหกิจชุมชน ไดระดมสมาชิกเปนชาวบานในพื้น
ที่มาเขารวมทุน จดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุม
เพาะเห็ดบานทาชาง ป 2553 โดยไดรับงบประมาณ
สนับสนุนจากพัฒนาชุมชนเร่ิมตนของการดําเนินงานของ
กลุมเปนจํานวน 50,000 บาท และรับสมัครสมาชิกเปดขาย
หุนละ 100 บาท ปจจุบันมีหุนประมาณ 5,800 หุน จาก
สมาชิก 72  ราย  ปจจุบันการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง ไดดําเนินงานในดานการ
ผลิตเช้ือเห็ด การจําหนายกอนเห็ดหลายชนิด เชน เห็ด
นางฟา เห็ดหูหนู ฯลฯ จําหนายวัสดุสําหรับการเพาะเห็ด 
และเปดเปนแหลงเรียนรูในชุมชนอีกดวย ผลิตภัณฑที่ขึ้นช่ือ
ของกลุมคือ กอนเห็ดที่นําไปเพาะเปนดอกเห็ดและนําดอก
เห็ดไปประกอบอาชีพหรือขายไดตอไป โดยผลิตภัณฑ
ดังกลาวไดเขารวมคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ
ไทย และสามารถผานเกณฑการคัดสรรในระดับ 5 ดาว และ
ไดมีชองทางการจําหนายโดยเปดการรับสั่งซื้อจากลูกคา
โดยตรงและจําหนายในงาน OTOP โดยชองทางการจําหนาย
ดังกลาวยังคอนขางแคบและไมเปนที่รูจักมาก ทางกลุมจึงมี
ความตองการขยายหรือเพิ่มชองทางการตลาดออนไลน 
เพื่อใหลูกคาตางพ้ืนท่ีไดเขาถึงผลิตภัณฑไดมากยิ่งข้ึน 
 
2.วัตถุประสงค  
       1. เพ่ือพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิสาหกิจชุม
ชมกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง จังหวัดพิษณุโลก 
     2. เพื่อทราบผลประเมินประสิทธิภาพในการใชงาน
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส วิสาหกิจชุมชมกลุมเพาะเห็ด 
บานทาชาง  จังหวัดพิษณุโลก 
     3. เพ่ือเพิ่มชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง จังหวัดพิษณุโลก 
     4. เพื่อยกระดับการจําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง จังหวัดพิษณุโลก ใหเขาสู
ตลาดสากล 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
     พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  หรือที่เรียกกันวา Electronic 
Commerce (http://e-commercehub.blogspot.com, 

2014) คือ การทําธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งขึ้นอยูกับการ
ประมวล  และการสงขอมูล  ที่มีขอความ  เสียง และ
ภาพ  ประเภทของพาณิชยอิเล็กทรอนิกส รวมถึงการขาย
สินคาและบริการดวยสื่ออิเล็กทรอนิกส การขนสงผลิตภัณฑ
ที่ เปนเนื้อหาขอมูลแบบดิจิทัลในระบบออนไลน  การ
ประมูล การออกแบบทางวิศวกรรมรวมกัน การจัดซื้อจัดจาง
ของภาครัฐ  การขายตรง การใหบริการหลังการขาย ทั้งนี้ใช
กับสินคา (เชน สินคาบริโภค  อุปกรณทางการแพทย) และ
บริการ (เชน บริการขายขอมูล บริการดานการเงิน บริการ
ดานกฎหมาย) รวมท้ังกิจการทั่วไป (เชน สาธารณสุข 
การศึกษา ศูนยการคาเสมือน Virtual Mall) โดยท่ีการทํา
ธุ รกรรมผ านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส ในทุกช องทางที่ เ ปน
อิเล็กทรอนิกสลักษณะนี้ ไดแก การซื้อขายสินคาและบริการ 
การโฆษณาผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมวาจะเปนโทรศัพท 
โทรทัศน วิทยุ หรือแมแตอินเตอรเน็ต เปนตน   โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจาย และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
องคกร  โดยการลดบทบาทองคประกอบทางธุรกิจลง เชน 
ทําเลท่ีตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บสินคา หองแสดง
สินคา รวมถึงพนักงานขาย พนักงานแนะนําสินคา พนักงาน
ตอนรับลูกคา เปนตน  จึงลดขอจํากัดของระยะทางและเวลา
ลงได โดยลักษณะของการจัดทําระบบมีขอแตกตางระหวาง
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกสกับการทําธุรกิจทั่วไป คือ 

1. ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ซึ่งระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินธุรกิจใหกับผูประกอบการและผูบริโภคโดยการใช
ระบบขอมูลรวมกันในการบริหารสินคาคงคลัง การขนสง
สินคา และชวยเพ่ิมประสิทธิผล ความคุมคาในการลงทุน
ใหกับผูประกอบการ 

2. การตอบสนองเพ่ือการแขงขัน ระบบการจัดทํา 
ธุรกรรมทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยตอบสนองการ
แขงขันทางธุรกิจไดภายในระยะเวลาอันสั้น ในปจจุบันการ
แขงขันทางธุรกิจที่รุนแรงผูประกอบการตองจัดเตรียมความ
พรอม ในทุกดาน เชน ชองทางการติดตอสื่อสารกับลูกคาที่
สะดวกและรวดเร็ว การจัดวางสินคาหนารานบนเว็บไซตที่
งายตอการใชงาน คุณภาพสินคาและราคาท่ีเหมาะสม
สามารถเปรียบเทียบได มีระเบียบและกฎเกณฑที่ชัดเจน 
และสามารถสงมอบสินคาถึงมือลูกคาไดตามระยะเวลาท่ีได
แจงไว รวมถึงวิธีการอื่น ๆ ที่สรางความแตกตาง หรือสราง
ความไดเปรียบเชิงแขงขันใหเหนือกวาคูแขงขัน เพื่อใหลูกคา
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ไดรับความพึงพอใจสูงสุด สงผลใหธุรกิจสามารถดําเนินไปได
อยางราบร่ืน และประสบความสําเร็จตามเปาหมาย 

3. ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีการใหบริการได 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

4. ในดานการควบคุมและการสรางปฏิสัมพันธ  
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยใหลูกคาสามารถควบคุม
กิจกรรมทางธุรกิจในระหวางการดําเนินงาน เชน การคนหา
สินคา การเปรียบเทียบสินคาและราคา การติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น หรือแมแตการยกเลิกการสั่งซื้อไดดวยตนเอง โดย
การโตตอบผานทางจอภาพ ปราศจากอิทธิพล และการ
ครอบงําของผูขาย (ผูประกอบการ) ที่จะชวนเช่ือหรือชักจูง
ใหซื้อสินคาและบริการ 

5. ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสชวยประหยัด 
คาใชจายในการลงทุน ดานสถานทึ่ตั้งในการประกอบกิจการ 

6. การติดตามพฤติกรรมของลูกคา  
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ชวยติดตามประวัติของลูกคา
ที่มาใชบริการผานทางเว็บไซตได เพ่ือการคนหาและติดตาม
ขอมูลสินคาและบริการที่ลูกคาไดเขาชมภายในเว็บไซต และ
พฤติกรรมของลูกคา เชน ระยะเวลาในการเขาชมเว็บไซต 
สินคาและบริการท่ีสนใจและทัศนคติ และคานิยมที่มีตอ
สินคาและบริการ ทําใหผูประกอบการสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดตรงความตองการมากท่ีสุด และ
สามารถนําขอมูลดังกลาวมาบริหารลูกคาสัมพันธได  

7. การสงเสริมภาพลักษณอันดี ระบบพาณิชย 
อิเล็กทรอนิกส ชวยสรางภาพลักษณที่ดีแกผูประกอบการ 
ดวยการออกแบบเว็บไซตใหนาสนใจและมีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ ใชงานงาย ทันสมัย สะดวกและรวดเร็ว 

 
 ทั้ง น้ีในการจัดทํารูปแบบของการดําเนินงาน
ทางดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกสโดยท่ัวไปน้ัน ไดมีการจัดทํา
ระบบหรือกระบวนการทางพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส  
(http: / /aruneeboonkasem.blogspot.com, 2013)  ที่
สําคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การคนหาขอมูล เปนข้ันตอนแรกของการซื้อ
สินคา เปนการคนหาขอมูลสินคาที่ตองการ โดยใชเว็บไซตที่
นิยมในการคนหารายการสินคาท่ีตองการ  

2. การสั่งซื้อสินคา เมื่อลูกคาเลือกสินคาท่ีตองการ
แลว จะนํารายการที่ตองการเขาสูระบบตะกรา และจะมีการ
คํานวณคาใชจายท้ังหมด โดยลูกคาสมารถปรับเปลี่ยน
รายการและปริมาณท่ีสั่งได 
            3. การชําระเงิน เมื่อลูกคาตัดสินใจซ้ือสินคาที่
ตองการ ในขั้นถัดมาจะเปนการกําหนดวิธีการชําระเงิน 
ขึ้นอยูกับความสะดวกของลูกคาวาจะเลือกวิธีไหน 
              4. การสงมอบสินคา เมื่อลูกคากําหนดวิธีการ
ชําระเงินเรียบรอยแลว จะเขาสูวิธีเลือกสงสินคา ซึ่งการสง
มอบสินคาอาจจัดสงใหลูกคาโดยตรง การใชบริการบริษัท
ขนสงสินคา หรือสงผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  5. การใหบริการหลังการขาย หลังจากเสร็จสิ้น
การสั่งสินซื้อแตละครั้ง รานคาตองมีบริการหลังการขาย
ใหกับลูกคา ซึ่งอาจจะเปนติดตอกับลูกคาผานทางเครือขาย
อินเตอรเน็ต เชน อีเมล และเว็บบอรด เปนตน 
        

                      
จากประโยชนของการสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและรูปแบบกระบวนการดําเนินงานทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและนํามาใชกับวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพ่ิมชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑ และประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุมใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น และเปนการเผยแพรองคความรูในดานการเพาะเห็ดที่กลุม
วิสาหกิจไดดําเนินงานในการจัดใหเปนแหลงการเรียนรูในชุมชนดวย โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในดานการบริหาร
จัดการขอมูลที่เกี่ยวของท้ังหมด โดยทั้งน้ีเนนในดานการจําหนายสินคาของกลุมในรูปแบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนระบบการ
จําหนายสินคาออนไลนผานการใชงานระบบอินเตอรเน็ตซึ่งมีการใชงานอยางแพรหลายในปจจุบัน เพื่อใหการดําเนินของวิสาหกิจ
กลุมเพาะเห็ดบานทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไดมีการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการ
ดําเนินงานในเศรษฐกิจดิจิทัลอีกดวย โดยมีกรอบแนวความการวิจัยดังนี้ 
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รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.วิธีการวิจัย  
      1. ศึกษาความตองการในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
      2. ออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
      3. พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิสาหกิจชุมชน
กลุมเพาะเห็ด บานทาชาง 
      4. ติดต้ังการใชงานระบบพาณิชยอิ เล็กทรอนิกส
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง 
      5. ประเมินประสิทธิภาพในการใชงานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
      6. วิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงาน 
      7. จัดทําเอกสารรายงานการดําเนินงานของโครงการ 

 

5. ผลการวิจัย  
      1. ศึกษาความตองการในการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
        ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาความตองการในการพัฒนา
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะ
เห็ดบานทาชาง โดยไดเขาทําการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ประธานกลุมการดําเนินงาน คือ คุณวิมล ฟกทอง โดยการ
สัมภาษณ และเขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนที่บานทาชาง โดยท้ังน้ีไดทําการสัมภาษณคณะ
ดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนฯ ในดานการผลิตกอนเห็ด 
การเพาะเห็ด รวมถึงรูปแบบของการจําหนายในปจจุบัน 
เพื่อนํามาใชในการสรางรูปแบบของการดําเนินงานการ
จําหนายสินคาในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

การนําเสนอสินคา 

ระบบตะกราสินคา 

รูปแบบการชําระเงิน 

วิธีการจัดสง 

การติดตามหลังการ
ขาย 

การประชาสัมพันธ
เว็บไซต 

หนาท่ีการทํางานของระบบ 
(Commerce) 

ดานเน้ือหาของระบบ 
(Content) 

- ชองทางการ
จําหนายสินคา 

- กลุมวิสาหกิจฯ 
เปนที่รูจัก 

ประสิทธิภาพการใชระบบ 

 
ความพึงพอใจในการใชงาน 

กระบวนการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

ดานการออกแบบ  
(Context) 

ดานการตดิตอสื่อสาร  
(Communication) 
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       2. ออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
      จากการศึกษาความตองการของผูที่เกี่ยวของกับความ
ตองการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดทําการ
ออกแบบรูปแบบการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
     2.1. ดานการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การจําหนายผลติภณัฑของวิสาหกจิชุมชนกลุมเพาะเห็ด 
แบงการพัฒนาระบบเปน  4  สวน  ดังนี้ 

1. การทํางานของระบบ 
1) จัดการรายการการสั่งซื้ออัตโนมตั ิ
2) จัดเก็บขอมลูประวตัิการสั่งซื้อ 
3) คํานวณยอดขายในระบบ 

2. ผูดูแลระบบ 
1) การเขาใชงานระบบ 
2) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลหมวดหมู ขอมูล

ผลิตภัณฑ  
3) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลสมาชิก 
4) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลการประชาสมัพันธ 
5) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลรายการสั่งซือ้ 
6) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลสถานะการสั่งซื้อ 
7) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลรูปแบบการจัดสง ราคา

การขนสง หมายเลขพัสด ุ
8) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลเกี่ยวกับการชําระเงิน 

9) เพิ่ม/ลบ/แกไข ขอมูลที่เกี่ยวของกบัวิสาหกิจฯ  
10) ตรวจสอบการสั่งซื้อ 
11) ตรวจสอบการแจงชําระเงิน 
12) ตรวจสอบสถานะการจัดสง 
13) จัดทํารายงานการสั่งซื้อ 
14) จัดทํารายงานผลติภณัฑ 
15) จัดทํารายงานยอดขายสินคาตามชวงเวลา 

3. สมาชิก 
1) สมัครสมาชิก 
2) แกไข ขอมูลที่เกี่ยวของกับความเปนสมาชิก 
3) ทําการสั่งซื้อสินคา 
4) แจงการชําระเงิน 

4. บุคคลท่ัวไป    
1) ทําการสั่งซื้อสินคา  
2) เพิ่มขอมูลการจัดสง 
3) แจงการชําระเงิน 

 
โดยมีการออกแบบกระบวนการทํางานนําเสนอเปนรูปแบบ
ของแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) ดังนี้ 
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รูปที่ 2  แสดงขั้นตอนการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
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2.2 ดานการดําเนินงานวิจัย มีดังน้ี 
        1.  จัดทําแบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะ
เห็ด บานทาชาง จังหวัดพิษณุโลก โดยแบงออกเปนการ
ประเมิน  4 ดานคือ 
             1)   ดานหนาท่ีการทํางานของระบบ 
(Commerce) 
             2)   ดานเนื้อหาของระบบ (Content) 
             3)   ดานการออกแบบ (Context) 
             4)   ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) 
     โดยการสรางแบบประเมินประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบมีการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 คน 
     2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
             1. ประชากร คือ ผูใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
การจําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด 
บานทาชาง จังหวัดพิษณุโลก  โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
ผูดูแลระบบ และ ผูใชระบบ 
            2. กลุมตัวอยาง คือ ผูดูแลระบบจํานวน 2 คน 
และ  ผู ใชระบบที่ทําการซื้อสินคาผานระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส ในชวงเวลาท่ีดําเนินการจํานวน 30 คน โดย
การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 
              3.  สถิติที่ใชในการวิจัยในการวิเคราะหผลการ
ประเมินประสิทธิภาพ ประกอบดวยคาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
     3. พัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิสาหกิจชุมชน
กลุมเพาะเห็ด บานทาชาง จากการออกแบบระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง ไดมี
การสร า งระบบร านค าออนไลนหรื อ ระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสที่มีการดําเนินงานในรูปแบบการจําหนาย
สินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยไดดังหนาจอการ
ทํางานหลัก ๆ ดังตอไปนี้ 
 
 

1. การจําหนายสินคาสวนหนาราน 

 
 

รูปที ่3  หนาแรกของการใชงานเว็บไซต 
 

 
 

รูปที ่4 การแสดงรายการสินคาของกลุมเพาะเห็ด 

 

 
 

รูปที ่5 การแสดงการเลือกสินคาท่ีตองการซื้อ 
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รูปที ่6 การแสดงรายละเอียดสินคาเมื่อเลือกตัวสินคา 
 

 
 

รูปที ่7 การแสดงตะกราสินคาท่ีสัง่ซื้อ 
 

2. การดูแลระบบการสินคาสวนหลังราน 
     มีรูปแบบการทํางานของเว็บไซตในสวนงานหลัก ๆ ดังนี้ 

1) ระบบจัดการขอมูลสินคา/หมวดหมูสินคา 
 

 
 
รูปที ่8 แสดงการจัดการขอมลูสวนหลังรานในสวนสินคา 

 

 
2) ระบบจัดการรายการสินคาท่ีสั่งซื้อ 

 
 

รูปที ่9 แสดงการจัดการขอมลูรายการสั่งซื้อ 

 
3) ระบบจัดการการจัดสง 

 
 

รูปที ่10 แสดงการจัดการขอมลูการจัดสงใหแกลูกคา 
 

4) ระบบจัดการขอมูลที่เกี่ยวของ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่11 แสดงรายการการจัดการระบบสวนหลังราน 
 
 
 

     4.....การติดตั้งการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง 
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ผูจัดทํางานวิจัย  ไดทําการจัดเชาพื้นที่ Domain เพื่อใชในการดําเนินงานของระบบการ
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จําหนาย โดยไดติดตั้งการทํางานของเว็บไซตโดยมีช่ือเว็บไซตคือ www.hed-ta-chang.com โดยใหผูใชทั้งในสวนของผูดูแลระบบ
และผูใชระบบเขาใชงานได  

5. ประเมินประสิทธิภาพในการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  จากแบบสอบถามท่ีมีผลการประเมินเปนดังนี้ 
1. การประเมินประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบจํานวน 2 คน ไดผลการประเมินเปนดังนี้ 

 

ตารางที ่1 การประเมินประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบในดานหนาท่ีการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. การเขาใชงานทําไดอยางรวดเร็ว 5.00 ดีมาก 
2. การทํางานในดานการคํานวณถูกตอง 5.00 ดีมาก 
3. การจัดเก็บขอมูลลดความซ้ําซอน 5.00 ดีมาก 
4. การจัดเก็บขอมูลในฐานขอมูลมีความถูกตอง  5.00 ดีมาก 
5. การสรางรายงานและสรุปผลการทํางานมีความถูกตอง รวดเร็วและสวยงาม 4.50 ดีมาก 

รวม 4.90 ดีมาก 
  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานการทํางานของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการจําหนายสินคาของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง จากผูดูแลระบบนั้นไดมีระดับการประเมินอยูในเกณฑดีมากท้ังหมดทุกรายการ
ประเมิน ซึ่งมีการประเมินคือ การใชงานระบบนั้นทําไดอยางรวดเ ร็ว ถูกตอง สามารถลดความซํ้าซอนในการทํางานในการ
ประมวลผลการซื้อขายสินคาและยังเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลไดอยางถูกตอง และการสรางรายงานจากการขาย เชน การจัดทํา
ใบรายงานการสั่งซื้อ การจัดสงสินคา ใบกํากับสินคานั้นสามารถทําไดอยางรวดเร็วและสวยงามอีกดวย  
 

ตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบในดานเนื้อหาของระบบ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. การจัดหมวดหมูโครงสรางของสินคาเหมาะสม 4.00 ดี 
2. การจัดการขอมูลดานขอความทําไดงาย 4.00 ดี 
3. การจัดการขอมูลดานรูปภาพทําไดงาย 4.00 ดี 
4. การจัดเก็บขอมูลในระบบมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.50 ดีมาก 
5. การจัดทําเอกสารรายงานในระบบถูกตองและสวยงาม 4.50 ดีมาก 

รวม 4.20 ดี 

จากตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานเนื้อหาของระบบพาณิชยอิเลก็ทรอนิกสในการจําหนายสนิคาของกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง จากผูดูแลระบบไดมีระดับการประเมินอยูในเกณฑดี โดยในการดานเน้ือหาของการใช
ระบบ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดี คือ การจัดหมวดหมูโครงสรางสินคา และการจัดการขอมูลขอความและรูปภาพ ในการ
ประเมินท่ีอยูในเกณฑดีมาก คือ การจัดเก็บขอมูลในระบบฐานขอมูลเหมาะสมและจัดทํารายงานไดอยางถูกตองตามความตองการ 
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ตารางที ่3 การประเมินประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบในดานการออกแบบ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. เครื่องมือในการคนหา การเปลี่ยนหนาเว็บ การเขาถึงหนาเว็บ (Navigation 
system) ใชงานงาย 

4.50 ดีมาก 

2. การออกแบบเมนูทําใหใชงานงายไมซับซอน 5.00 ดีมาก 
3. การจัดการขอมูลตาง ๆ ทําไดสะดวกและรวดเร็ว 4.50 ดีมาก 
4. รูปแบบในการออกแบบหนาจอการทํางานในหนาจอมีความสวยงาม เหมาะสม 5.00 ดีมาก 
5. การออกแบบระบบเหมาะกับการใชงานอุปกรณคอมพิวเตอรในปจจุบัน 5.00 ดีมาก 

รวม 4.80 ดีมาก 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานการออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการจําหนายสินคาของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง จากผูดูแลระบบไดมีระดับการประเมินอยูในเกณฑดีมากในทุกรายการ โดยในการ
ออกแบบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ไดมีการออกแบบโดยการใชเครื่องมือในการดําเนินงานเกี่ยวกับเว็บไซต เชน เครื่องมือใน
การคนหา(Search Engine) การเขาถึงหนาเว็บไซต เครื่องมือในการเขาถึงหนาตางการทํางานตาง ๆ และมีเมนูในการใหผูดูแลระบบ
สามารถใชงานไดงาย มีคําแนะนําในการใชงานระบบ มีการออกแบบโดยใชหลักการของการใช สีที่เหมาะสมกับสินคาและการ
นําเสนอรูปภาพมีความสวยงาม และนอกจากนี้การออกแบบระบบการทํางานของเว็บไซตนี้สามารถรองรับการทํางานในระบบ 
Responsive website เชน การเขาใชงานเว็บไซตในอุปกรณขนาดเล็กหรือโทรศัพทมือถือ สามารถเขาใชงานไดเปนอยางดีอีกดวยโดย
ยังมีลําดับขั้นตอนการทํางานและการนําเสนอสินคาใหแกลูกคาไดอยางเหมาะสม 
 

ตารางที ่4 การประเมินประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบในดานการติดตอสื่อสาร 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. ความรวดเร็วในการเขาใชงานระบบเว็บไซต 4.00 ดี 
2. การกําหนดสิทธิ/เปลี่ยนแปลง ในการใชงานทําไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 4.50 ดีมาก 
3. การตรวจสอบผูใชงานระบบทําไดอยางรวดเร็ว 4.00 ดี 
4. การตรวจสอบขอมูลทําไดอยางถูกตองและรวดเร็ว ทันตอการใชงานในระบบ 4.50 ดีมาก 
5. ชองทางในการติดตอของเว็บไซตมีความเหมาะสมเพียงพอ 4.50 ดีมาก 

รวม 4.30 ดีมาก 

จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานระบบการติดตอสื่อสารของระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในการ
จําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง จากผูดูแลระบบไดมีระดับการประเมินอยูในเกณฑดีมาก โดยใน
การดานเนื้อหาของการใชระบบ มีผลการประเมินอยูในเกณฑดี คือ ความรวดเร็วในการเขางานเว็บไซตและการตรวจสอบผูใชงาน
ระบบมีความรวดเร็ว ในการประเมินที่อยูในเกณฑดมีาก คือ การกําหนดสิทธิหรือการเปลีย่นแปลงการใชงานระบบของผูที่เกี่ยวของ
ทําไดอยางถูกตองและรวดเร็ว การตรวจสอบการดําเนินงานในระบบทําไดอยางรวดเร็วเชน การตรวจสอบระบบการสั่งซื้อของ
ลูกคา การนําเสนอขอมูลในการจัดสงสินคาใหลูกคา และยังมีชองทางการติดตอท่ีเหมาะสมของระบบอีกดวย 

2. การประเมินประสิทธิภาพจากผูใชระบบหรือลกูคา จํานวน 30 คน มีการแบงรูปแบบการประเมนิผลเปน 2 ดานไดแก  
ดานเน้ือหาและการใชงาน  และดานการออกแบบและจัดรูปแบบเว็บไซต จากการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยมีผลการ
ประเมินสรุปไดดังนี้ 
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ตารางที่ 5  การประเมินประสิทธิภาพดานเน้ือหาและการใชงานจากผูใชระบบ 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. เว็บไซตเปนผูประกอบการท่ีปฏิบัติธุรกิจถูกตองตามกฎหมาย มีความ
นาเชื่อถือ ไววางใจได 

4.50 ดีมาก 

2. ขอมูลมีความชัดเจน ถูกตอง นาเชื่อถือ และมีการปรับปรุงอยูเสมอ 4.50 ดีมาก 
3. การประชาสัมพันธในเว็บไซตมีความเหมาะสม นาสนใจ 4.50 ดีมาก 
4. มีการจัดหมวดหมูใหงายตอการคนหา  5.00 ดีมาก 
5. ขอมูลรายละเอียดสินคามีเพียงพอ และเหมาะสม 4.50 ดีมาก 
6. ลําดับขั้นตอนในการสั่งซื้อมีความงายและรวดเร็ว 4.00 ดีมาก 
7. ความถูกตองในการคิดราคาสินคาและคาขนสง 5.00 ดีมาก 
8. ระบบการขนสงมีความหลากหลายใหเลือก 4.00 ดีมาก 
9. ความเหมาะสมของราคาคาขนสงของสินคา 5.00 ดีมาก 
10.ระบบการชําระเงินมีรูปแบบท่ีหลากหลายใหเลือก 3.50 ด ี
11.มีขอมูลในการเปนชองทางในการติดตอกับรานคาที่เหมาะสม 5.00 ดีมาก 
12. ความรวดเร็วในการไดรับขอมูลการติดตอจากรานคา 4.00 ดีมาก 
13. สินคาท่ีสั่งซื้อไดรับอยางถูกตอง 5.00 ดีมาก 
14. สินคามีคุณภาพเปนไปตามท่ีไดลงไวในเว็บไซต 4.50 ดีมาก 
15. มีความพอใจในการใชบริการการสั่งซื้อสินคาจากเว็บไซตนี้ 4.50 ดีมาก 

รวม 4.54 ดีมาก 

จากตารางที่ 5 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานเน้ือหาและการใชงานเว็บไซตจากผูใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใน
การจําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง ไดมีระดับการประเมินอยูในเกณฑดีมากในทุกรายการ โดยใน
การใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสนั้น ผูใชไดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผูประกอบการที่ไดจัดทําเว็บไซตนี้วามีความนาเช่ือถือไดจงึ
ทําใหไววางใจในการใชงานระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อการซ้ือผลิตภัณฑเก่ียวกับเห็ดตาง ๆ โดยมีความคิดเห็นในดานใชงาน
เว็บไซตนี้วามีการนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับสินคาไดละเอียด ครบถวน ตรงตามความตองการในการจัดซื้อ และมีการประชาสัมพันธ
ขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับวิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดบานทาชาง ในการผลิตกอนเห็ด วิธีการในการเพาะเห็ด การติดตอในดานตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของกับกิจกรรมของวิสากิจฯ นี้ และในการจําหนายสินคาในเว็บไซตไดมีรูปแบบโปรโมชั่นท่ีเหมาะสม เชน ราคาพิเศษเม่ือ
สั่งซ้ือจํานวนมาก คาขนสงฟรีเมื่อสั่งสินคาครบตามเง่ือนไข การจัดสงสินคาทําไดหลายวิธี เชน การเลือกระบบการจัดสงของระบบ
ไปรษณียไทยในกรณีที่สินคานอยช้ิน การเลือกขนสงเอกชน การเลือกการจัดสงโดยทางกลุมฯ หรือการเลื อกการรับสินคาดวย
ตนเองในกรณีที่ไมไกลจากท่ีตั้งของกลุม โดยมีการคิดคาขนสงที่เหมาะสมกับการขนสงแตละรูปแบบอีกดวย  นอกจากนี้ยังมีความ
รวดเร็วในการไดรับขอมูลจากการสั่งซื้อ โดยมีชองทางในการติดตอหลายชองทาง เชน จากทางโทรศัพท จากทาง e-mail จากทาง
ชองทาง Facebook และ line ไดดวย  และสินคาที่ไดรับจากการสั่งซื้อนั้นมีคุณภาพ ถูกตอง เปนไปตามที่ลงไวในเว็บไซตอีกดวย 
สวนในรายการประเมินที่อยูในเกณฑดีนั้น คือระบบการชําระเงินมีรูปแบบที่หลากหลายใหเลือก โดยในระบบเว็บไซตนี้การชําระ
เงินจากลูกคานั้น เปนการใหชําระเงินโดยการโอนเขาบัญชีของทางกลุมซ่ึงมีหลายธนาคารใหเลือก และยังใหชําระเปนเงินสดไดดวย
ในกรณีที่ลูกคาตองการมารับสินคาเองที่ทางกลุม ซึ่งทางกลุมจะไดมีการการดําเนินงานตอไปในการเพ่ิมชองทางในการชําระเงินใน
รูปแบบอื่น ๆ ดวยตอไป 
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ตารางที่ 6 การประเมินประสิทธิภาพดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

คาเฉลี่ย การแปลผล 
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซตงายตอการอานและการใชงาน 5.00 ดีมาก 
2. หนาเพจตาง ๆ มีความสวยงาม มีความทันสมัย นาสนใจ 5.00 ดีมาก 
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซตมีความเหมาะสม 4.50 ดีมาก 
4. สีพื้นหลังกับสีตัวอักษรมีความเหมาะสมกับการอาน 4.50 ดีมาก 
5. ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร มีความสวยงามและอานไดงาย 4.00 ดีมาก 

รวม 4.60 ดีมาก 

จากตารางท่ี 6 ผลการประเมินประสิทธิภาพในดานการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซตของระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสในการจําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง จากผูใชงานระบบไดมีระดับการประเมินอยู
ในเกณฑดีมากทุกรายการ โดยภาพรวมของการประเมินคือ เว็บไซตมีการจัดรูปแบบการนําเสนอในขอความ รูปภาพ ที่มีขนาดท่ี
เหมาะสม งายตอการอาน สวยงาม สีที่ใชในการออกแบบมีความเหมาะสมและสวยงาม เชนกันอีกดวย 
 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสวิสาหกิจ

ชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ไดมีการจัดทําระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การจําหนายผลิตภัณฑจากการดําเนินงานของกลุมคือ กอน
เช้ือเห็ดตาง ๆ เปนหลัก โดยการจัดทําระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนี้ไดมีการจัดทําตามรูปแบบกระบวนการ
ทางการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กลาวคือ มีการสรางในสวน
ของหนาราน คือ นําเสนอสินคาใหแกลูกคาโดยมีชองทางใน
การคนหาสินคา และการแสดงรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ มี
ระบบการสั่งซื้อหรือตะกราสินคา เปนระบบที่ลูกคาสามารถ
เลือกรายการสินคาท่ีตองการ เพิ่มจํานวนสินคา เพิ่มสินคาท่ี
ตองการซ้ือไดตลอด และระบบยังคํานวณคาสินคาใหอยาง
อัตโนมัติอีกดวย การทํางานของระบบยังมีการแสดงรูปแบบ
ของการจัดสงที่มีใหเลือกพรอมราคาคาขนสงท่ีกําหนดได
ตามรูปแบบการขนสง และระบบการชําระเงินท่ีแจงชองทาง
ในการชําระเงินใหแกลูกคา และยังมีระบบติดตามหลังจาก
การขายเสร็จสิ้นแลวดวย นอกจากน้ียังมีการสรางระบบหลัง
รานสําหรับการจัดการเกี่ยวกับขอมูลสินคา ขอมูลการสั่งซื้อ 
ข อมู ล ก า ร ขํ า ร ะ เ งิ น  ข อมู ล ก า รขนส ง  ข อมู ล ก า ร
ประชาสัมพันธและขอมูลเกี่ยวกับการจัดการระบบ สําหรับ
ผูดูแลระบบเพื่อใหสามารถจัดการเก่ียวกับการจําหนาย
สินคาของทางกลุมได โดยท้ังน้ีการจัดสรางระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทา

ชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก มีความสอดคลอง
กับงานวิจัยของ จันทรจิรา ทองพริก มารียะ สันเกาะ และ
คณะ(2559) ที่ไดจัดทํางานวิจัยในหัวขอเรื่อง ระบบขาย
โทรศัพทมือถือออนไลนรานโทรศัพทมือถือจอมโมบาย 
อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีการจัดทําโดย
มีกระบวนการทางพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เชนเดียวกัน 
        จากการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
และนํามาใชงาน โดยไดมีการประเมินประสิทธิภาพการใช
งานของเว็บไซตโดยแบงกลุมผูประเมินเปน 2 กลุมคือ ผูดูแล
ระบบหรือเจาของเว็บไซต และผูใชระบบหรือลูกคา โดยผล
การประเมินจากผูดูแลระบบมีการประเมินแบงเปน 4 ดาน 
คือ ดานการทํางานของระบบ (Commerce) ดานเน้ือหา
ของระบบ (Content) ดานการออกแบบ (Context) และ
ดานการติดตอสื่อสาร (Communication) โดยผลจากการ
ประเมินในทุกดานมีประสิทธิภาพในการใชงานระบบอยูใน
เกณฑดีมาก ซึ่งเปนไปตามความตองการของผูดูแลระบบใน
การใชงานเว็บไซตเพื่อการจําหนายสินคาของกลุม ในการ
ประเมินโดยผูใชระบบนั้น แบงออกเปน 2 ดาน คือ ดาน
เนื้อหาและการใชงานเว็บไซต และดานการออกแบบ การ
จัดรูปแบบของเว็บไซต โดยผลการประเมินอยูในเกณฑดมีาก 
ทั้ง 2 ดาน เชนเดียวกัน โดยผูใชระบบสวนใหญมีการใชงาน
เว็บไซตที่ไดสินคาตรงตามความตองการของตนเองและ
พอใจในการทํางานในระบบการขายทางเว็บไซตของกลุม
วิสาหกิจชุมชนการเพาะเห็ดบานทาชางอีกดวย  โดย
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ผลการวิจัยในการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจ
ในการใชระบบนี้มีความสอดคลองกับ กรกมล  ซุนสุวรรณ 
ธัชตะวัน ชนะกูล  และคณะ (2560)  ที่ไดจัดทํางานวิจัย
เรื่องการพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสสําหรับจัดการ
ผลิตภัณฑวิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานควนน้ําใส จังหวัดสตูล 
ที่มีการประเมินผลการใชงานเว็บไซต จากสมาชิกในกลุม มี
ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับดี เชนเดียวกัน 

7. สรุป
การดําเนินงานวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสสําหรับการจําหนายสินคาของ วิสาหกิจชุมชน
การเพาะเห็ดบานทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก  ไดมีการจัดสรางระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การจําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชมกลุมเพาะเห็ดบาน
ทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีรูปแบบ
การดําเนินงานของเว็บไซตประกอบไปดวย 

1. ระบบการนําเสนอสินคาสวนหนาราน
2. ระบบตะกราสินคา
3. ระบบการชําระเงิน
4. ระบบการจัดสง
5. ระบบจัดการรานคาสวนหลังราน

      โดยการทํางานในทุกระบบสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมีผลการวิจัยเปนดังนี้ การประเมิน
ประสิทธิภาพจากผูดูแลระบบจํานวน 2 คน ในดานการ
ทํางานของระบบ อยูในระดับดีมาก (�= 4.90) ในดานการ
ออกแบบ อยูในระดับดีมาก (�= 4.80)  ดานเน้ือหาอยูใน
ระดับดี (�= 4.20)  และดานการติดตอสื่อสาร อยูในระดับดี
มาก (�= 4.30)  เชนเดียวกัน ในการประเมินประสิทธิภาพ
การใชงานของผูใชระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจํานวน 30 
คน มีผลการประเมินในดานเน้ือหาและการใชงานระบบอยู
ในระดับดีมาก (�= 4.54)  และดานการออกแบบและการ
จั ด รู ป แบบ เ ว็ บ ไ ซต อ ยู ใ น ร ะ ดับดี ม าก  (�=  4. 6 0 )  
เชนเดียวกัน จากผลการประเมินโดยผูดูแลระบบและผูใช
ระบบดังกลาวจะเห็นไดวาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
การจําหนายสินคาของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด
บานทาชาง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เปนระบบ
ที่ชวยในการจําหนายสินคา การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารของกลุมไดอยางเปนที่รูจักและแพรหลายมากข้ึน 
ทําใหสามารถดําเนินงานในกิจการของกลุมวิสาหกิจชุมชนได
อยางทันสมัยและสอดคลองกับการดําเนินเศรษฐกิจในยุค
ดิจิทัลไดเปนอยางดีอีกดวย 

8. ขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยครั้งตอไป
 ควรเพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจ 
ในดานการขยายตลาดสูสากลใหมากขึ้น โดยการจัดทําเปน
เว็บไซตในรูปแบบการจําหนายสินคาท่ีเปนสากลไดดวย 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยเรื่องนี้สําเร็จลุลวงไดตามวัตถุประสงคทีต่ัง้

ไว โดยไดรับความอนุเคราะหจากผูที่มีสวนเกี่ยวของที่คณะ
ผูจัดทําวิจัยตองขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ไดแก คุณวิมล 
ฟกทอง และสมาชิกกลุมในการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ด บานทาชาง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
ในการใหความอนุเคราะหในดานขอมูล วิธีการดําเนินงาน 
และ อ่ืน  ๆ  ที่ เ กี่ ย วข องกับการ พัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสนี้ และ “การวิจัยครั้งนี้ไดรับทุนสนับสนุนการ
วิจัยจากงบประมาณโครงการความรวมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดบั
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’61)” ทั้งนี้คณะผูจัดทํางานวิจัย
ขอขอบคุณเปนอยางสูงในการสนับสนุนในการจัดทําจน
สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคทุกประการ 
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บทคัดยอ  
การทํางานวิจัยในคร้ังนี้น้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลังวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรา

กลั่นชุมชนบานปา 2) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคงคลังของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบาน
ปา  พัฒนาโดยใชโปรแกรมการพัฒนาเว็บไซต  และระบบฐานขอมูลใชโปรแกรม  MySQL โดยมีขอบเขตในการจัดทํา 4 สวน ดังนี ้
1) สวนของผูใชระบบ จัดการขอมูลผูใชระบบ, กําหนดสิทธิการใชงานผูใชระบบ 2) สวนการจัดการขอมูลลูกคา เพิ่มขอมูลลูกคา, 
ลบขอมูลลูกคา, แกไขขอมูลลูกคา, คนหาขอมูลลูกคา, ตรวจสอบขอมูลลูกคา 3) สวนประมวลผลขอมูล บันทึกขอมูลรายละเอียด
เกี่ยวกับสินคา, บันทึกจํานวนการรับเขาของสินคาแบบ FIFO, บันทึกรายการขายสินคา, ตัดสตอกสินคาในคลังสินคา, ตรวจสอบ
ขอมูลการจําหนาย 4) สวนแสดงผล รายงานสรุปการจําหนายสินคาประจําเดอืน, รายงานสรุปสินคาคงคลังประจําวัน, รายงานสรุป
สินคาประจําเดือน   
 ผลจากการทําระบบการบริหารสินคาคงคลัง จะมีผูดูแลระบบท่ีใชในการตรวจเช็ครายการสินคาคงเหลือรายวัน และราย
เดือน ตรวจสอบการเขา-ออก ของสินคา เพิ่มขอมูลลูกคา ลบขอมูลลูกคา แกไขขอมูลลูกคา และการตรวจสอบมีความสะดวก 
รวดเร็วมากข้ึนอีกดวย 
 
คําสําคัญ:  สุรากล่ัน,  สินคาคงคลัง,  วสิาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกร 
 
 

Abstract  
The objective of this research was to develop the inventory management system for Ban Pa Phao Distillery 

Community Farmers 2)  to increase the efficiency of inventory management of Baan Pa Phao Distilling 
Community Farmers. Developed using a website development program. And the database system uses MySQL, 
with the scope of 4 parts. 

1) System user Manage system user information, assign user rights to the system. 
2) 2) Customer Information Management Add customer information, delete customer information, edit 

customer information, find customer information, check customer information. 
3) Data processing Record the product details, record the number of incoming FIFO goods, record the 

sales items, stock inventory, check the sales data. 
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4) Display the monthly sales summary report, daily inventory summary report, monthly product 

summary report. 

The result of the inventory management system.  There will be an administrator to check the daily and 
monthly inventory, check the incoming and outgoing goods, add customer information.  Delete customer 
information Edit customer information and the inspection is convenient. More quickly. 

 
Keywords:  Distilled spirits, inventory, community enterprises, farmer groups 
  
1. บทนํา 
       ในปจจุบันมนุษยทําการพัฒนาระบบเทคโนโลยีไดกาว
ไกลมากขึ้น เทคโนโลยีเหลาน้ีถูกนํามา ใชและเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันอยางมาก ไมวาจะเปนเทคโนโลยีไร
สาย การใชอินเทอรเน็ตเพื่อความสะดวกสบายในการ
ติดตอสื่อสาร ซึ่งในอดีตรานคาตาง ๆ จะทําการดําเนินการ
ติดตอเจรจาดานธุรกิจโดยการติดตอสื่อสารกับลูกคาดวย
การนัดพบ หรือติดตอผานทางโทรศัพทมีการเก็บขอมูลซื้อ
ขายสินคาและผลิตภัณฑในรูปแบบแฟมกระดาษ ซึ่งการ
ทํางานในรูปแบบนี้อาจกอใหเกิดความผิดพลาดในดานตาง 
ๆ มีผลทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางลาชาและยังเปน
สา เหตุ ทํ า ให ร านธุ ร กิ จ เ กิ ดความ เสี ยหายหรื อ เสี ย
ผลประโยชนอันควรท่ีจะไดรับ แตในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร เขามาชวยเหลือดานการ
ดําเนินงานตาง ๆ สงผลใหเกิดความถูกตองและแมนยําของ
ผลลัพธที่ไดมานั้นนาเช่ือถือมากขึ้น เพ่ิมความสะดวกสบาย
และศักยภาพในการทํางานของบุคลากรภายในองคกรมาก
ขึ้น ขอดีเหลานี้ลวนทําใหไดเปรียบคูแขงในวงการธุรกิจ
เดียวกัน ภาพลักษณขององคกรดูดีนาเชื่อถือและทันสมัยยัง
ทําใหลูกคาเกิดความรูสึกอยากใชบริการและเกิดความ
ประทับใจในบริการที่มาติดตอคาขายถือวาเปนแรงจูงใจท่ีทํา
ใหลูกคาอยากใชบริการในคราวตอไป 
       จากทางท่ีคณะผูจัดทําไดศึกษาเก่ียวกับระบบทํางาน
ระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก พบวาโครงสรางการทํางานระบบของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปาเปนระบบแบบ
การรับสินคาเขาและจําหนายออก ซึ่งเปนวิสาหกิจชุมชนที่
ยังไมมีการนําเครื่องคอมพิวเตอรเขามาใชในการรับสนิคาเขา
และจําหนายสินคาออก มีการรับสุรากลั่นจากผูผลิตมาเก็บส
ตอกไวในคลังสินคา เพื่อรอการจําหนายออกไปยังผูคาสง
รายอื่น โดยมีการสั่งซื้อแบบการโทรสั่งซื้อ ผูประกอบธุรกิจ

จะตองจดบันทึกการสั่งซื้อลงในกระดาษ เปนการจัดเก็บที่ไม
เปนระบบ ซึ่งอาจทําใหเกิดการสูญหายระหวางการขนสงได
งายหากไมเก็บรักษาไวเปนอยางดี โดยการสั่งซื้อสินคาทาง
วิสาหกิจชุมชนนั้นทําการสั่งซื้อสินคาโดยตรงโดยท่ีพนักงาน
ออกใบสั่งซื้อสินคาและการสั่งซื้อแตละรายการนั้นมีจํานวน
ไมเทากัน  ซึ่งอาจจะทําใหมีการนับจํานวนสินคาผิดพลาด
เพราะไมมีการจดบันทึกสตอก จึงไมทราบจํานวนคงเหลือ
ของสินคาในสตอกที่แนนอนและอาจเกิดความผิดพลาดใน
การสั่งซื้อไดอีกดวย การบันทึกขอมูลรายการตาง ๆของราน 
ไมวาจะเปนการรับสินคายังคงเปนการบันทึกขอมูลใน
รูปแบบระบบของแฟมเอกสารกระดาษท่ัวไปไมมีการจัดการ
ขอมูลท่ีทันสมัย ไมมีเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงานใน
การเก็บขอมูลซึ่งยุงยากและอาจเกิดการสูญหายไดงาย มี
ความซับซอนตอการคนหาขอมูล ทําใหใชเวลามากเกินความ
จําเปน ทางวิสาหกิจชุมชนตองการปรับปรุงพัฒนาการ
จัดเก็บขอมูลใหม ขอมูลในการรับและสงสินคา การ
ตรวจสอบสินคา และการนับจํานวนสินคาทั้งหมดในคงคลัง 
ก็ดําเนินไปดวยความยุงยากและเสียเวลาโดยเปลาประโยชน 
เพราะไมไดมีการจัดเก็บใหเปนระเบียบ บางคร้ังทําให
เอกสารขอมูลสูญหาย ปญหาดังกลาวอาจทําใหทางวิสาหกิจ
ชุมชนนั้นไดรับความเสียหายอยูบอยครั้ง เนื่องจากตองใช
พื้นที่ในการจัดเก็บขอมูลแฟมเอกสารมากเกินไป ทําให
เสียเวลาในการสืบคนขอมูลลูกคาเรงดวน ตองลาชา ซึ่งเปน
การทําใหเกิดทัศนคติในแงลบแกลูกคาที่มีใหกับวิสาหกิจ
ชุมชน  
       ดวยเหตุนี้ทางคณะผูจัดทําไดทําการรวบรวมผลเสียที่
เกิดขึ้นมาพิจารณาแลวสรางเปนระบบท่ีสามารถแกไขปญหา
ตางๆ ตามขางตนที่กลาวมาโดยสรางเปนระบบบริหาร
วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปาขึ้นมา
เพื่อสรางความแตกตางจากระบบงานเดิมเพิ่มความถูกตอง
แมนยํา รวดเร็ว ประหยัดเวลาทั้งผูใชระบบและลูกคาเปน
การสรางความประทับใจใหแกลูกคาและการใชงานท่ีสะดวก 
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รวดเร็วและเปนระบบในดานการเช็คสตอกสินคาการขาย
สินคาแตละเดือนของวิสาหกิจชุมชนไดอยางถูกตองและ
สะดวกสบายแกทางวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากมีระบบที่ดีและ
มีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอยางเปนระบบ หาก
ตองการท่ีจะตรวจสอบขอมูลรายการสรุปตาง ๆ ก็สามารถ
ทําได จัดการกับการจัดเก็บขอมูลตาง ๆ ภายในคลังสินคาได
เปนอยางดีสามารถแกไขขอมูลตาง ๆ รวมท้ังบันทึกขอมูล
สินคาใหมที่รับมาไดตามตองการเปนอยางดีไมยุงยากและไม
ทําใหขอมูลตาง ๆ เกิดการสูญหายไดคนหารายการตาง ๆ 
ไดตามความตองการ ระบบงายตอการใชงาน สะดวกรวดเรว็ 
ไมยุงยาก ไมเสียเวลาและมีความแมนยําถูกตองไมซับซอน
และยังชวยเพ่ิมภาพลักษณที่ดีใหกับระบบงาน และทําให
ประหยัดเวลาในการทํางานเปนอยางมาก 

2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลั ง
วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา 
 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินคาคง
คลังของวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 จากการทําวิจัยระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  
เรื่อง  ระบบบริหารจัดการสนิคาคงคลัง  วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา  อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  ผูประกอบการสามารถตรวจเช็คสินคาจาก
คลังสินคาไดโดยไมตองตรวจนับสินคาโดยตรงจากคลังสินคา 
ผูประกอบการสามารถเขาสูระบบออนไลนตรวจเช็คจาก
หนาจอคอมพิวเตอรหรือผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชน ดังนี้ 
  1)  ลดตนทุนดานการจางแรงงานตรวจนับ
สินคา 
  2)  ลดตนทุนดานวัสดุสํานักงาน อาทิเชน 
กระดาษ 
  3)  ลดระยะเวลาการตรวจนับสินคา 
 ประโยชนดั งกลาวนํามาซึ่ งการพัฒนาและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสินคาคงคลังใหมี
มาตรฐานสากลมากข้ึน 

4.วิธีการวิจัย  
ขั้นตอนท่ี 1 วิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนของการ
วิเคราะหดําเนินงานของระบบปจจุบัน โดยการนําความ

ตองการท่ีไดมาจากขั้นตอนแรกมาวิเคราะหในรายละเอียด 
เพื่อทําการพัฒนาเปนแบบจําลองซึ่งประกอบดวย แผนภาพ
ขอมูล คําอธิบายการประมวลผลขอมูล ทําใหทราบถึง
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินงานในระบบวาประกอบดวย
อะไรบาง  มีความเกี่ยวของหรือสมัพันธกับสิ่งใด 

 
รูปที่ 1 แผนภาพ Context Diagram 

 

 
รูปที่ 2 แผนภาพกระแสขอมลู (Data Flow Diagram) Level 1 

 
 ขั้นตอนท่ี 2 ออกแบบ (Design) เปนขั้นตอนการหา
ผลลัพธที่ไดจากการวิเคราะห มาพัฒนาใหสอดคลอง โดย
การออกแบบจะเริ่มจากสวนของอุปกรณและเทคโนโลยีตาง 
ๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นํามาพัฒนา การออกแบบ
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จําลองขอมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ
จอภาพในการติดตอกับผูใชงาน 

 
รูปที่ 3 ภาพแสดงโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 

 
 ขั้นตอนท่ี 3 พัฒนา (Development) เปนขั้นตอน
การพัฒนาโปรแกรมดวยการสรางชุดคําสั่ งหรือเขียน
โปรแกรมเพื่อการสรางระบบงาน โดยโปรแกรมที่ใชในการ
พัฒนาจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสมกับเทคโนโลยีที่ใช
งานอยู ซึ่งในปจจุบันภาษาระดับสูงไดมีการพัฒนาในรูปแบบ
ของ 4GL ซึ่งชวยอํานวยความสะดวกตอการพัฒนา รวมทั้งมี 
CASE (Computer Aided Software Engineering) ตาง ๆ 
มากมายใหเลือกใชตามความเหมาะสม 
ขั้นตอนท่ี 4 ทดสอบ (Testing) เปนขั้นตอนของการทดสอบ
ระบบกอนที่จะนําไปปฏิบัติการใชงานจริง  โดยจะทําการ
ทดสอบขอมูลเบื้องตนกอน ดวยการสรางขอมูลจําลองเพ่ือ
ตรวจสอบการทํางานของระบบ หากมีขอผิดพลาดเกิดขึ้นก็
ยอนกลับไปในขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมใหม โดยการ
ทดสอบระบบนี้จะมีการตรวจสอบอยู 2 สวนดวยกัน คือ 
การตรวจสอบรูปแบบภาษาเขียน และการตรวจสอบ
วัตถุประสงคงานตรงกับความตองการหรือไม 
 ขั้นตอนที่  5 ติดตั้ ง  ( Implementation)  ขั้นตอน
หลังจากที่ไดทําการทดสอบจนมีความม่ันใจแลววาระบบ

สามารถทํางานไดจริง และตรงกับความตองการของผูใช
ระบบ จากนั้นจึงดําเนินการติดตั้งระบบเพื่อใชงานจริงตอไป 

5. ผลการวิจัย  
ผลจากการทําระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา อ.เมือง 
จ.พิษณุโลก ทําใหระบบการบริหารสินคาคงคลัง จะมีผูดูแล
ระบบท่ีใชในการตรวจเช็ครายการสินคาคงเหลือรายวัน และ
รายเดือน ตรวจสอบการเขา-ออก ของสินคา เพิ่มขอมูล
ลูกคา ลบขอมูลลูกคา แกไขขอมูลลูกคา และการตรวจสอบ
มีความสะดวก รวดเร็วมากข้ึนอีกดวย 
 ผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญพบวาประสิทธิภาพ
ของระบบที่ไดพัฒนาอยูในระดับที่ดี ( x = 4.10) สวนผล
การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานระบบ โดยผูใชงาน
พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจตอระบบท่ีพัฒนาข้ึนโดยรวม
อยูในระดับดี ( x = 4.18) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการจัดทําโครงการระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร  
เรื่อง  ระบบบริหารจัดการสนิคาคงคลัง  วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรกรสุรากลั่นชุมชนบานปา  อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก  ผูประกอบการสามารถตรวจเช็คสินคาจาก
คลังสินคาไดโดยไมตองตรวจนับสินคาโดยตรงจากคลังสินคา 
ผูประกอบการสามารถเขาสูระบบออนไลนตรวจเช็คจาก
หนาจอคอมพิวเตอรหรือผานโทรศัพทมือถือ ซึ่งกอใหเกิด
ประโยชน คือ ลดตนทุนดานการจางแรงงานตรวจนับสินคา 
ลดตนทุนดานวัสดุสํานักงาน อาทิ เชน  กระดาษ  ลด
ระยะเวลาการตรวจนับสินคา 
 ประโยชนดั งกลาวนํามาซึ่ งการพัฒนาและเ พ่ิม
ประสิทธิภาพดานการบริหารจัดการสินคาคงคลังใหมี
มาตรฐานสากลมากข้ึน  

7.  สรุป  
 การพัฒนาระบบบริหารจัดการสินคาคงคลัง 
วิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรกรสุรากล่ันชุมชนบานปา 
ต.บานปา อ.เมือง จ.พิษณุโลก  มีเมนูการใชงานเมนู
เขาสูระบบ จะแสดงขอมูลผูที่เขามาใชงานระบบ 
และสามารถแกไขรหัสผานได เมนูหนาหลัก จะแสดง
หนาเมนูทั้งหมด เมนูบันทึกขอมูลการขาย จะบันทึก
ขอมูลการขายสินคาของรานคาที่มาซื้อสินคา เมนู
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จัดการผูใชงานระบบ จะแสดงขอมูลผูใชงานระบบ 
และสามารถเพ่ิมผูใชงาน ลบ แกไขรหัสผานได เมนู
จัดการขอมูลลูกคาจะแสดงชื่อลูกคาดูขอมูลสามารถ
เพ่ิม ลบ แกไขขอมูลลูกคาได เมนูจัดการขอมูลสินคา 
แสดงรายการสินคา สามารถเพ่ิม ลบ แกไขขอมูล
รายการสินคาและประเภทสินคาได เมนูประวัติการ
ขายสินคา จะแสดงประวัติการขายสินคาที่ผานมา
เมนูรายงานยอดขายประจําวัน จะแสดงรายงาน
ยอดขายสินคาของแตละวันที่ตองการทราบเมนู
รายงานยอดขายประจําเดือน  จะแสดงรายงาน
ยอดขายสินคาของแตละเดือนที่ตองการทราบ เมนู
รายงานยอดขายประจําป จะแสดงรายงานยอดขาย
สินคาของแตละปที่ตองการทราบ ควรมีการพัฒนา
ตอยอดเพ่ือใหทันตอยุคสมัยและระบบการคาขายที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

 
รูปที่ 4 แสดงโครงสรางของระบบงาน 
 
ตารางที1่ แสดงรายละเอียดแฟมขอมูลลูกคา 
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บทคัดยอ  
ระบบจัดการฐานขอมูลโครงการหมูบานปาริสรณ กรณีศึกษา ระบบการเงินและบัญชี พัฒนาข้ึนโดยมีวัตถุประสงค 

เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการฐานขอมูลคาสาธารณูปโภคของหมูบาน เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลงานการเงินและ
บัญชี (คาสาธารณูปโภค) และศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบจัดการฐานขอมูล  โดยทําการรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่
โครงการหมูบานปาริสรณ นําวิเคราะหขอมูลและออกแบบระบบการทํางาน แลวนํามาพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา PHP ซึ่งเปนภาษา
ที่ใชในการเขียนโปรแกรมแสดงผลรวมกับระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธ โดยผูใชงานระบบ 
แบงออกเปน 2 กลุม คือ เจาหนาท่ีโครงการหมูบาน และ ผูอาศัยในโครงการหมูบานปาริสรณ  มีผลการพัฒนาดังนี้ ระบบจะทําการ
บันทึกขอมูลรายรับ-รายจายคาสาธารณูปโภคและบันทึกอัตราสวนคาสาธารณูปโภคแลวคํานวณสรุปรายไดและคาใชจายทั้งหมด 
สามารถตรวจสอบขอมูลรายรับ-รายจายประจําเดือนและประจําป ระบบสามารถแจงเตือนลูกบานเพื่อการชําระคาสาธารณูปโภค
ไดตามกําหนด รวมถึงสามารถสั่งพิมพรายงานสุรปได ผลการวิจัยในครั้งนี้ผูใชมีความพึงพอใจของระบบในภาพรวมในระดับ           
พึงพอใจมากที่สุด โดยผูใชเห็นวาระบบมีความสามารถดานการเพิ่มขอมูลคาเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.83) คือ โปรแกรมสามารถเพิ่ม
ขอมูลคาสาธารณูปโภคไดถูกตอง ดานการจัดการขอมูลสามารถคํานวณรายไดและคาใชจาย ตรวจสอบรายรับรายจายรายเดือนรายป
ไดอยางถูกตอง สามารถคนหาขอมูลการเงินและบัญชีไดสะดวกรวดเร็ว มีการจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ มีระบบการแจงเตือนลูกคา 
เพื่อการชําระคาสาธารณูปโภคตามกําหนดเวลา แสดงรายงานไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากระบบสามารถอํานวยความสะดวกในการเพิ่ม                   
ขอมูลคาสาธารณูปโภค อัตราสวนคาสาธารณูปโภค และการบันทึกขอมูลรายจายทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัวขึ้ นกวาการ
ปฏิบัติงานในลักษณะเดิม  ระบบมีความสามารถดานการจัดการมีคาเฉลี่ยรองลงมา ( x = 4.61)  และประสิทธิภาพดานงานเอกสาร
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( x = 4.22)    
คําสําคัญ: คาสาธารณูปโภค, หมูบานปาริสรณ  
 

Abstract  
Database Management System Parish Village Project Case Study Financial System and Accounting. 

Developed for the purpose of analyzing and designing a database management system for the utilities of the 
village.  To develop a database management system for finance and accounting ( Utility Bills)  and study the 
performance of database management systems.  By collecting information from the staff of the Parish Village 
Project.  Analyze data and design the system.  Then we developed the program using PHP language, which is 
used to express programming language with MySQL database management system, which is a relational 
database management system.  The users of the system are divided into two groups:  Village Project Officers 
and residents of the Parish Village Project.  The results are as follows.  The system records utility revenue and 
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expenses, and records utility charges, and calculates the total revenue and expenses. Can check the income - 
monthly and annual. The system can alert home customers to pay utility bills as scheduled. You can also print 
the report.  The results of this research are as follows.  Most satisfied The user has the ability to increase the 
average data ( x =  4. 8 3 ) .  Data management can calculate revenue and expenses.  Check monthly income 
correctly.  Easy to find financial and accounting information.  There is a systematic storage.  Has a customer 
notification system to pay utility bills on schedule. Show reports quickly because the system can facilitate the 
increase.  Utility tariff and the recording of expenditure data makes it easier and more streamlined than 
traditional operations.  The management system had the lowest average ( x =  4. 6 1 )   and the document 
efficiency was the least ( x = 4.22)    
Keywords: Utility Bills, Parisorn Village  
 
1. บทนํา 

หมูบานปาริสรณเปนโครงการหมูบานจัดสรรใน
เครือของ บริษัท  รุ งอรุณ เร ียลเอสเตท จํากัด  โดยมี
ผลงานสรางคอนโดมิเน ียมและบานจัดสรรมากกวา 
2,000 ยูนิต โดยทางบริษัทฯ มีนโยบายเนนพัฒนาดาน
คุณภาพของบานและการบริการเปนหลัก เปาหมายหลัก
ของบริษัทคือสรางบานคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาใน
ทําเลที่สะดวกสบาย ปจจุบันโครงการหมูบานปาริสรณใน
จังหวัดพิษณุโลกมีผู เขาอยูอาษัยแลวจํานวนทั้งหมด 191 
หลังโยมีการทําเงื่อนไขและขอตกลงกันระหวางโครงการ
ก ับผู อ าศ ัยว าจะม ีการ เก ็บ เ ง ินค าส วนกลางหร ือค า
สาธารณูปโภคของบานแตละหลังเ พื ่อเปนคาใชจ าย
สวนกลาง 

คาสาธารณูปโภคสวนกลางนี ้ ทางโครงการ
หมู บ านปาริสรณนําไปเปนคาใชจ ายสํา หรับคารักษา
ความปลอดภัย คาไฟฟาสาธารณะ คาจัดเก็บขยะมูลฝอย 
คาจ างด ูแลสวนสาธารณะ  คา เช าพื ้น ที ่เครื ่องสูบน้ํา   
คาหลอดไฟสาธารณะ และคาแรงการเปลี่ยนอะไหลและ
อุปกรณบานแตละหลังชําระคาสาธารณูปโภในราคาที่
แตกตางกันทั ้งนี ้ขึ ้นอยู ก ับขนาดเ นื ้อที ่ที ่ด ินของบาน 
ปจจุบันคิดเปนตารางวา ๆ ละ 10 บาท ชําระครั้งแรก
ลวงหนา 3 ป และเม่ือครบ 3 ป จะทําการเก็บลวงหนา 1 
ป  ซึ ่ง ร ะ บ บ ง า น ใ น ฝ า ย ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ี  
(คาสาธารณูปโภค) ของหมูบานปาริสรณมีการบันทึกและ
จัดเก็บขอมูลทั้งหมดโดยใชโปรแกรม  Microsoft Excel 
และพิมพขอมูลออกทาง เครื่องพิมพไวเพื ่อตรวจสอบ 
และตองการทําการคัดลอกสูตรใน EXCEL ไปใสในหนา
เอกสารใหมทุกครั้งจึงทําใหเกิดความยุงยาก 

จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามขอมูลเพ่ือรวบรวม
ขอมูลและความตองการของผูใชงาน พบวา ตองการใหมี
การพัฒนาระบบเพื่อใหความสะดวกสบายในการจัดเก็บ
ตรวจสอบขอมูลและรักษาความปลอดภัยของขอมูลมาก
ขึ้นลดความเสี่ยงในการสูญหายของเอกสาร งายตอการ
ตรวจสอบขอมูลยอนหลังและออกรายงานไดสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

 
2.วัตถุประสงค  

2 .1  เพื ่อว ิเคราะหและออกแบบระบบการ
จัดการฐานขอมูลคาสาธารณูปโภคของหมูบานปาริสรณ  

2.2 เพื ่อพัฒนาระบบจัดเก็บฐานขอมูลฝาย
การเงินและบัญชี (คาสาธารณูปโภค) 

2.3 ศึกษาประสิทธิภาพการทํางานของระบบ
จ ัด เ ก ็บ บ ษ น ข อ ม ูล ฝ า ย ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ี  
(คาสาธารณูปโภค) 

  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
การดําเนินการวิจ ัยระบบจัดการฐานขอมูล

โครงการหมูบานปาริสรณ คณะผูวิจัยไดทําการคนควา
เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

3.1 แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานคาสาธารณูปโภค  

3.2 ทฤษฎีในการพัฒนาระบบ 

3 . 1  แ น ว ค ิด เ กี ่ย ว ก ับ ร ะ บ บ ง า น ค า
สาธารณูปโภค หมูบานจัดสรรตองจัดตั้งเปนนิติบุคคล
เพื่อบริหารสวนกลาง และสรางระเบียบการอยูรวมกัน
หมูบานเล็กหรือใหญก็ตองเปนนิติบุคคล ตาม พ .ร .บ .
จัดสรรที่ดิน กําหนดใหผูซื้อบานจัดสรรหรือที่ดินจัดสรร
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ทุกรายจะกลายเปนสมาชิกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรโดย
อัตโนมัติ เพ่ือรวมเสนอแนะกฎเกณฑในการอยูอาศัยการ
ใชพื้นที่สวนกลาง ฯลฯ (ซึ่งหมายความรวมถึงหนาที่ตอง
ไปประชุมในที่ประชุมใหญประจําปของหมูบาน) และ
หากบานหลังไหน หรือที่ดินผืนไหนยังไมมีผูซื้อ เจาของ
โ ค ร ง ก า รหร ือ ผู จ ัด ส ร รทํ า หน าที ่เ ป น สม าช ิก แทน             
ไปกอน 

การทําหนาที่ของนิติบุคคลหมูบานจัดสรรอยู
ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการหมูบานและที่
ประชุมใหญของสมาชิกหมูบานในทุกเรื ่อง โดยเฉพาะ
การกําหนดอัตราการเรียกเก็บเงินคาสวนกลางรายเดือน
ซึ่งจะตองไดรับความเห็นชอบจากมติของที่ประชุมใหญ
ประ จําป ของสมาชิกหมู บ าน  (ด ัง นั ้นผู ที ่อาศ ัยอยู ใน
หมูบานจัดสรร ควรจะเขาประชุมสมาชิกหมูบานทุกครั้ง
เพื่อปกปองสิทธิประโยชนของตัวเอง) โดยอัตราคาเรียก
เก็บเงินคาสวนกลางมักจะเทา ๆ กันในหมูบานจัดสรรที่มี
ขนาดเทากันและใชประโยชนจากบานเพื่อการอยูอาศัย
อยางเดียว สําหรับหมูบานจัดสรรที่มีบานขนาดแตกตาง
กันไป เชน บานเดี่ยว บานแฝด คฤหาสน ฯลฯ เจาของ
บานขนาดแตกตางกันก็มีหนาที่จายเงินคาสวนกลางใน
อัตราที่เพิ่มขึ้นตามขนาดของพื้นที่ หรือหากนําบานไปทํา
เปนรานอาหาร โรงเรียนอนุบาล เปดบริษัท ฯลฯ ซึ่งเปน
การใชงานที ่นอกเหนือจากการอยูอาศัย ก็ตองจายคา
สวนกลางที่ตางออกไป ซึ่งก็แลวแตจะตกลงในที่ประชุม
ใหญประจําหมูบานจัดสรร  ตามกฎหมายหมูบานจัดสรร
กําหนดวา ถาสมาชิกหมูบานจายเงินคาสวนกลางลาชา  
ก ็จะถ ูกปร ับตามอ ัตราที ่กํ าหนดจากที ่ประช ุม ใหญ  
(ซึ ่งควรเข าร วมประชุมทุกครั ้ง )  ถาค างการชําระคา
ส วน เก ิน  3 เด ือนขึ ้นไป  อาจถูกระง ับการใช ส ิทธ ิใน
สาธารณูปโภคบางอยาง เชน  หามใชสวนสาธารณะ  
หามใชสโมสรหรือสระวายนํ้า ฯลฯ  

คาใชจายสวนบริการสาธารณะ เปนคาใชจาย
ในการดูแลทรัพยสินสวนกลางที่ขอกําหนดจัดสรรที่ดินฯ 
พ.ศ.2550 กําหนดใหผูจัดสรรตองมี เชน ตามหมวดที่ 8 
ขอ 33 เรื ่อง สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา ระบุไววา 
“ใหกันพื้นที่ไวเพื่อจัดทําสวน สนามเด็กเลน และ/หรือ 
สนามกีฬา โดยคํานวณจากพื้นที่จัดจําหนายไมนอยกวา
ร อยละ  5  ซึ ่ง จะต อ งม ีที ่ตั ้ง  ขนาด  และร ูปแปลงที่
เหมาะสมสะดวกแกการเขาใชประโยชน และมีระยะแต
ละดานไมต่ํากวา 10 เมตร  และไมใหแบงแยกออกเปน

แปลงยอยหลายแหง เวนแตเปนการกันพื้นที่แตละแหงไว
ไมต่ํากวา 1 ไร และใหปลูกไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 
25 ของพื้นที่สวน ตามหลักวิชาการของภูมิสถาปตยกรรม
และพื้นที ่สวนสนามเด็กเลน สนามกีฬาจะตองปลอด
ภาระผูกพันและการรอนสิทธิ์ใด” ฉะนั้นคาใชจายในการ
ดูแลทรัพญืสวนกลางผูจัดสรรสามารถนําเงินที่เรียกเก็บ
มาใชจายได 

คาใชจายสวนสาธารณูโภค เปนคาใชจายใน
การดูแลทร ัพย ส ินส วนกลาง ที ่ทางผู จ ัดสรรจัด ทําไว
เพิ่มเติมนอกเหนือจากขอกําหนดจัดสรรที่ดินฯ กําหนดไว
และตอนยื ่นจัดสรรทางผู จ ัดสรรไมไดจดทะเบียนให
เป นสวนสาธารณูปโภค  โดยจะจดทะเบียนเปนสวน
บริการสาธารณะเพ่ืออํานวยความสะดวกแทน  
 3.2 ทฤษฎีในการพัฒนาระบบ  

การพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลโครงการ
ห มู บ า น ป า ร ิส ร ณ ร ะ บ บ ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ี  
(คาสาธารณูปโภค ) มีทฤษฎีที ่เกี ่ยวของในการพัฒนา
ระบบ ดังนี้ 

Web Application คือการพัฒนาระบบงาน
บนเว็บซึ่งมีระบบการไหลเวียนในแบบออนไลนทั้งแบบ 
Local ภายในวง LAN และ GLOBAL ออกไปยังเครือขาย
อินเตอรเน็ต ทําใหเหมาะสําหรับงานที ่ตองการขอมูล
แบบ  Real Time การ ทํางานของ  Web Application 
นั ้น โปรแกรมส วนหนึ ่ง จะวางต ัวอยู บน  Rendering 
Engine ซึ ่งตัว Rendering Engine จะทําหนาที ่หลัก ๆ 
คือนําเอาชุดคําสั่งหรือรูปแบบโครงสรางขอมูลที่ใชในการ
แสดงผล  นํามาแสดงผลบนพื ้นที ่ส วนหนึ่งในจอภาพ 
โปรแกรมสวนที่วางตัวอยูบน Rendering Engine จะทํา
หนาที ่หลัก ๆ คือการเปลี่ยนแปลงแกไขสิ ่งที่แสดงผล 
จัดการตรวจสอบขอม ูลที ่ร ับเขามาเบื ้องตนและการ
ประมวลบางสวนแตสวนการทํางานหลัก ๆ จะวางตัวอยู
บ น เ ซ อร เ ว อ ร  ล ักษณะขอ ง  Web Application ฝ ง
เซิรฟเวอรจะประกอบไปดวยเว็บเซิรฟเวอรซึ่งทําหนาที่
เ ชื ่อมตอกับไคลเอนตตามโปรโตโคอล  HTTP/HTTPS 
นอกจากเว็บเซิรฟเวอรจะทําหนาที่สงไฟลที่เกี่ยวเน่ืองกับ
การแสดงผลตามมาตรฐาน  HTTP ตามปกติทั่วไปแลว 
จะมีส วนประมวลผลที ่เปนตัวแปลภาษา  การพัฒนา 
Web-based Application สามารถทําไดโดยการเขียน
โปรแกรมในภาษาที่ถูกออกแบบมาสําหรับการพัฒนา 
Application บนระบบเครือขายอินเตอรเน็ต เชน  Perl, 
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PHP, ASP, JavaScript, VB Script, JSP, JAVA  ฯ ล ฯ 
และใน  Application บางชนิดจะตองมีการติดตอกับ
ระบบฐานขอมูลดวย 

จุดเดนของ Web-based Application ขอมูล
บนเว็บสามารถเขาถึงไดจากผูชมจํานวนมากโดยไมมี
ขอจํากัดเรื่องชนิดของเครื่องคอมพิวเตอร การนําเสนอ
ขอมูลบนเว็บเปนการสื่อสารโดยตรงจากผูสงสารไปยัง
ผู ร ับสารโดยใชเวลาสั ้น  รูปแบบการนําเสนอขอมูลมี
ลักษณะเปนแบบ Hypertext และ Hypermedia ทําให
สามารถนําเสนอขอมูลที่นาสนใจในรูปแบบมัลติมีเดียท่ี
สามารถเช่ือมโยงไปยังขอมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของได  
 XAMPP เปนโปรแกรม Apache Web Server ใช
สําหรับจําลอง  Web Server เพื่อไวทดสอบสคริปหรือ
เว็บไซตในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเรา โดยท่ีไมตองมีการ
เช่ือมตออินเตอรเน็ตและไมมีคาใชจายใด ๆ งายตอการ
ติดตั้งและการใชงาน โปรแกรม XAMPP จะมี PHP ภาษา
สําหรับพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น มี MySQL เปนฐานขอมูล  
 ทฤษฎีการวิเคราะหและออกแบบระบบ การ
วิ เ ค ร าะห ร ะบบ  ( System Analysis)  เ ป นการศึ กษา 
วิเคราะห และแยกแยะถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นในระบบ พรอม
เสนอแนวทางแกไขตามความตองการของผูใช การออกแบบ
ระบบ (System Design) คือ การสรางแบบพิมพเขียวของ
ระบบใหมตามความตองการในเอกสารความตองการระบบ 
กําหนดสิ่งที่จําเปน เชน อินพุท เอาทพุท สวนตอประสาน
ผูใช และการประมวลผล เพ่ือประกันความนาเช่ือถือ ความ
ถูกตองแมนยํา การบํารุงรักษา และความปลอดภัยของ
ระบบ  
 ขั้นตอนการวิเคราะหและออกแบบระบบ แบง
ออกเปน 2 ระดับคือ ขั้นตนและขั้นสูง 

1. ขั้นตน (Basic System Analysis) มี 8 ขั้นตอน 
1.1 System Requirement เปนการรับทราบ

ปญหา หรือความตองการของผูใชหรือเจาของงาน เปน
ขั้นตอนการเก็บรายละเอียด 

1.2 Context Description เปนการกาํหนด
บร ิบท  ประกอบด วย  List of Entities, List of Data 
และ List of process 

1.3 Context Diagram เปนการออกแบบ
โครงสรางบริบท โดยอาศัยขอมูลในข้ันตอนท่ีผานมา  

1 .4  Process Hierarchy Chart เ ป นการ
เขียนผังการไหลของขอมูลในระดับตาง ๆ  

1.5 Data Flow Diagram : DFD เปนการ
เขียนผังการไหลของขอมูลในระดับตาง ๆ  

1.6 Process Description เปนการอธิบาย
รายละเอียด    Process ใหชัดเจนขึ ้น  โดยทั ่วไปนิยม
อธิบายใน   End Process ของแตละ Root 

1. 7 Data Modeling เ ป น ขั ้น ต อ น ก า ร
กําหนด  Cardinality เพื ่อพิจารณาความสัมพันธของ 
Entities ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระบบซึ่งใช Data Storage 
ที่ไดในขั้นตอน DFD 

1.8 Data Dictionary เปนขั้นตอนกําหนด 
Attribute ที ่อ า งถ ึง ใน  Data Modeling เพื ่อกําหนด
รายละเอียดท่ีจะเปนเบื้องตนสําหรับใชในระบบ 

2. ขั้นสูง (Advance System Analysis) มี 4 
ขั้นตอน 
 2 .1  Database Design เป นขั ้นตอนการ
ออกแบบฐานขอมูล โดยอาศัยขอมูลนําเขาจากขั้นตอน  
Data Modeling และ Data Dictionary ซึ่งอาจใชวิธีการ 
Normalization ห ร ือ  Entity Relationship Model 
แลวแตละกรณีซึ่งไมจําเปนวาจะตองได Normal Form 
(5NF)   
 2.2 Data Table Description เปนขั้นตอน
กําหนดรายละเอียด Attribute ที่มีในแตละ Table โดย
อ า ศ ัย ข อ ม ูล ใ น ขั ้น ต อ น  Data Dictionary แ ล ะ 
Database Design  
 2.3 Output Design หร ือ  การออกแบบ
ส วนแสดงผล  แยกออกเป นรายงาน  เอกสาร  และ
ขอความ มีพฤติกรรม 3 ชนิด 
  2.3.1 แสดงผลจากฐานขอมูลโดยตรง 
(Data to Output : D2O) 
  2.3.2 แสดงผลจากการประมวลผลท่ี
ไ ด ร ับจากข อม ูล นํา เ ข า  ( Data-Process to Output: 
DP2O) 
  2.3.3 แสดงผลโดยตรงจากข อม ูล
นํา เข า  ( Input to Output :  I2O)  โดยสามารถแสดง
ผลไดทั ้งกระดาษและจอภาพ การออกแบบ   Output 
Design ควรทํากอนการออกแบบอื่น ๆ ทั้งหมดเพราะจะ
ชวยตรวจสอบวามี Attribute ที่ออกแบบไวในขั้นตอน 
Data Table Description ครบถวนหรือไม 
 2 .4 Input Design การออกแบบสวนนํา
ขอมูลเขา เปนการออกแบบเพื่อนําขอมูลเขาไปในระบบ
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คอมพิวเตอร จึงถูกออกแบบใหมีรูปแบบสอดคลองกับ
การแสดงผลทางจอภาพ คือ 25 บรรทัด 80 คอลัมน 
แม ว าบางครั ้งจะถ ูกออกแบบเปนแบบบันทึกขอม ูล
ล วงหนากอนนํามาบันทึกผานจอภาพก็ย ังอางอิงกับ
ตําแหนงทางจอภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนของผูใช 
แบงออกเปน 2 พฤติกรรมคือ 
  2.4.1 ออกแบบฟอรมเอกสารกรอก
ขอมูล 
  2.4.2 ออกแบบสวนติดตอผูใช ซึ่งมี 3 
ชนิด คือ สวนติดตอกับผูใชดวยเมนู ดวยคําสั่ง และดวย
ภาพกราฟก 

ความจาํเปนในการพัฒนาระบบสารสนเทศ  
  1. การเปลี่ยนแปลงกระบวนการบริหารและการ
ปฏิบัติงานระบบเดิมไมสามารถใหขอมูลหรือทํางานไดตาม
ตองการมีการดําเนินงานหลายข้ันตอน ยุงยากในการ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาจัดทําขอมูลสรุป สําหรับการติดตาม
การปฏิบัติงานโดยรวมขององคกรจึงจําเปนตองพัฒนาหรือ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศท่ีสามารถชวยใหขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานภายในและกระบวนการบริหารมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
     2. การเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ใช
อยูในระบบสารสนเทศปจจุบันลาสมัย คาชจายในการ
บํารุงรักษาระบบมีราคาสูง จึงตองรับเอาเทคโนโลยีใหม ๆ 
มาประยุกตใชซึ่งทําใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานท่ี
มีอยูเดิม 
     3.  การปรับองคกรและสรางความไดเปรียบใน
การแขงขัน  
            -   ระบบที ่ใช งานอยู ป จจ ุบ ันม ีขั ้นตอนการ
ทํางานท่ียุงยากซับซอน ขนาดเอกสารอางอิงหรือเอกสาร
ที่มีอยูไมไดมารตรฐาน ทําใหการปรับปรุงหรือแกไขทําได
ยาก 
            -  ความตองการปรับองคการใหเหมาะสมเพ่ือ        
สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม
ทางธุรกิจ 
            -   ร ะ บบป จ จ ุบ ัน ไ ม ส า ม า รถ ร อ ง ร ับ ก า ร
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได 
            การพัฒนาระบบ ประกอบดวย 
            1)   ก ร ะ บ ว น ก า ร ท า ง ธ ุร ก ิจ  ( Business 
Process)  เ กี ่ยวของกับว ัตถุประสงค เป าหมาย  และ
ขั้นตอนการดําเนินธุรกิจขององคการ 

            -  การปรับปรุงคุณภาพ 
            -  การติดตามความลมเหลวจากการ
ดําเนินงาน 
            -  การปรับคาตอบแทนของพนักงานโดยใช
การปรับปรุงคุณภาพเปนดัชนี 
            -   การคนหาและแกไขสาเหตุที ่แทจร ิงของ
ความลมเหลว            
     2)  บุคลากร (People)  
     3)   วิธ ีการและเทคนิค  (Methodology and 
Technique) การเลือกใชวิธีการและเทคนิคที่เหมาะสม
กับลักษณะของระบบเปนสิ่งสําคัญ 
   4)   เทคโนโลยี (Technology)  เทคโนโลยีมี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วจึงตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความ
เหมาะสมกับลักษณะขอบเขตของระบบสารสนเทศและ
งบประมาณที่กําหนด   
     5)  งบประมาณ (Budget)   
    6)  ขอมูลและโครงสรางพื้นฐานภายในองคกร 
(Infrastructure) 
     7)  การบริหารโครงการ (Project 
Management)  
 
4. วิธีการวิจัย  

ง านว ิจ ัย ระบบจ ัดการฐานข อม ูล โครงการ
หมูบานปาริสรณ กรณีศึกษา ระบบการเงินและบัญชี   
โดยภาพรวมเป น งานว ิจ ัย เ ช ิงพ ัฒนา  ( Research & 
Development) ซึ่งมีขั้นตอนในการพัฒนา ดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis)  
    โดยทําการศึกษาจากเอกสารและสอบถาม

บุคลากรที่ปฏิบัติงานบัญชีของโครงการหมูบานปาริสรณ  
ซึ ่งพบว า  ระบบงานเด ิมนั ้นม ีการจ ัด เก ็บข อม ูลการ
ดําเนินงานคาสาธารณูปโภคในรูปแบบของเอกสาร และ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft Excel และพิมพ
ขอมูลออกทางเครื ่องพิมพไวเพื่อตรวจสอบขอมูล  การ
ทํางานใน  Microsoft Excel มีการเขียนสูตรเพื ่อใชใน
การ คํานวณ  เมื ่อข อม ูล เยอะขึ ้นหร ือ เมื ่อ เริ ่มทํางาน
เอกสารใหมตองทําการคัดลอกสูตรเพื่อนําไปใสในหนา
เอกสารใหมซึ ่งทําใหเกิดความยุ งยากในการทําบัญชี
รายรับรายจาย (คาสาธารณูปโภค) เนื่องจากบานแตละ
หลังชําระคาสาธารณูปโภคในราคาที่แตกตางกันขึ้นอยู
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กับขนาดของเนื ้อที ่บ าน  โดยคิดเปนตารางวา  ชําระ              
ครั้งแรกลวงหนา 3 ป และเมื่อครบ 3 ป ชําระลวงหนา      
1 ป  

ในการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลโครงการ
บ า น ป า ร ิส ร ณ  ก ร ณ ีศ ึก ษ า  ก า ร เ ง ิน แ ล ะ บ ัญ ช ี                           
(คาสาธารณูปโภค )  เปนระบบสารสนเทศที่ปรับการ
ทํางานบางสวนจากเอกสารมาเปน  Electronic Form 
ทําใหลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนและระยะเวลา
ในการตรวจสอบขอมูล  และสามารถจัดการรายงาน           
ตาง ๆ ที่ผูบริหารตองการไดอยางสะดวกและรวดเร็ว 

2. ขั้นตอนการออกแบบ (Design)   
    2.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram) 

คือ แผนภาพกระแสขอมูลระดับบนสุดที่แสดงภาพรวม
การทํางานของระบบที่มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอม
ภายนอกระบบ เพื่อแสดงกระบวนการทํางาน ภาพรวม
ของระบบจัดการฐานข อม ูลโครงการบานปาร ิสรณ
กรณีศึกษา การเงินและบัญชี (คาสาธารณูปโภค) ขึ ้น 
ประกอบการ  กระบวนการจัดการขอมูลบาน  ขอมูล
รายรับคาสาธารณูปโภค ขอมูลรายจายคาสาธารณูปโภค 
อัตราสวนคาสาธารณูปโภค เอกสารและรายงาน ดังภาพ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แผนภาพ Context Diagram 

 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพกระแสขอมลู (Data Flow Diagram) Level 1 
  

2.2 โครงสรางฐานขอมูลเ ชิงสัมพันธ (Entity 
Relationship Diagram) 

 

 
 

รูปที่ 3 ภาพแสดงโครงสรางฐานขอมูลเชิงสัมพันธ 
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3. ขั้นตอนการพัฒนา (Development) 
    พัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลโครงการบาน  

ปาริสรณ กรณีศึกษา การเงินและบัญชี (คาสาธารณูปโภค) 
ผูวิจัยใชเครื่องมือในการพัฒนา ไดแก โปรแกรม  Adobe 

Dreamweaver CS6  โปรแกรม Editplus 4.0 เปนเครื่องมือ
ในชวยในการเขียนโปรแกรมภาษา PHP และใชโปรแกรม 

XAMPP เพ่ือใชจําลองเครื่องคอมพิวเตอรเปน Web Server 

4. ขั้นตอนการนําไปใชงาน ( Implement) 
    4.1 การทดสอบระหวางการพัฒนาระบบ 

ผูพัฒนาระบบไดจําลองเคร่ืองคอมพิวเตอรเปน Webserver 
โดยทําการติดตั้งโปรแกรม XAMPP ซึ่งเปนซอฟตแวรที่ไมมี
ปญหาเรื่องลิขสิทธิ์   

   4.2 การทดสอบระบบและการนําไปใช โดย
ใหผู ใชงานระบบไดทดสอบระบบในการเพิ่ม/ลบ/แกไข 
ขอม ูล  ตรวจสอบความถูกต องของขอม ูลที ่ได ทําการ
ปร ับปร ุง เปลี ่ยนแปลง  ปร ับปร ุง โปรแกรม ให ต าม
ขอเสนอแนะของผูใชงานเพื่อใหผูใชงานมีความสะดวกใน
การใชงานมากขึ้น 

 

5. ผลการวิจัย  
ร ะบบจ ัดกา รฐานข อม ูล โคร งการหมู บ าน                

ปาริสรณ กรณีศึกษา ระบบการเงินและบัญชี   ไดทําการ
รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและออกแบบระบบการ
จัดการขอมูลคาสาธารณูปโภคของโครงการหมูบานปาริ
สรณ เพื่อนํามาพัฒนาโปรแกรมสําหรับการจัดเก็บขอมูล
ฝายการเงินและบัญชี โดยระบบที ่พัฒนาขึ้นสามารถ
สามารถปรับปรุงขอมูลรายรับ รายจายคาสาธารณูปโภค
ได ตรวจสอบสถานะเงินคาสาธารณูปโภคของบานแตละ
หลังไดและมีระบบแจงเตือนลวงหนา 1 เดือนในการชําระ
เงินคาสาธารณูปโภคของบานแตละหลังเมื ่อถึงกําหนด
ชํ า ร ะ เ ง ิน   ทั ้ง นี ้ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ย อ ด เ ง ิน ค า

สาธารณูปโภคคงเหลือ ณ ปจจุบันของบานแตละหลังได 
ผลการพัฒนาระบบสามารถแสดงผลไดดังนี้ 

 
รูปที่ 4 ภาพแสดงหนาจอหลัก 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 5 ภาพหนาจอหลักผูใชงาน   

 
  

รูปที่ 6 ภาพแสดรายการคาใชจาย  
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจการเพ่ิมขอมูล 

ดานการเพ่ิมขอมูล 
ผลการประเมิน 

x  ความหมาย 

ขอมูลคาสาธารณูปโภค 4.84 มากที่สุด 
ขอมูลอัตราสวนคาสาธารณูปโภค 4.90 มากที่สุด 
ขอมูลรายจายคาสาธารณูปโภค 4.75 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 มากที่สุด 
  

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชงานดานการเพิ่มขอมูลในภาพรวม  ผูใชมีความ
พึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x = 4.83)  เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาผูใชมีความพึงพอใจทุกดานอยูในระดับ
มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจการเพ่ิมขอมูลอัตราสวนคา
ส า ธ า รณ ูป โ ภคมาก ที ่ส ุด  ( x =  4. 9 0 )   ข อ ม ูล ค า
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สาธารณูปโภค  ( x = 4.84)   และ  ขอมูลรายจายคา
สาธารณูปโภค ( x = 4.75) ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ 

ดานการจัดการ 
ผลการประเมิน 

x  ความหมาย 

-  ก า ร คํ า น วณ ร า ย ไ ด แ ล ะ
คาใชจายคาสาธารณูปโภค 

4.81 มากที่สุด 

-  ตรวจสอบรายรับ -รายจาย
ตอเดือน ตอป ไดอยางชัดเจน 

4.61 มากที่สุด 

- การจัดเก็บขอมูลที่เปนระบบ 4.43 มาก 

ดานการจัดการ 
ผลการประเมิน 

x  ความหมาย 

- การคนหาขอมูลการเงินและ
บัญชีคาสาธารณูปโภค 

4.40 มาก 

-  การแจง เต ือนลูกบานเพื ่อ
ชําระเงินคาสาธารณูปโภค 

4.82 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.61 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจ
ตอการใชงานดานการจัดการขอมูลในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด  ( x = 4.61)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาผู ใชมีความพึงพอใจในการแจงเตือนลูกบานเพื่อ
ชําระเงินคาสาธารณูปโภคมากที่สุด ( x = 4.82)  รองลงมา
ดานการคํานวณรายไดและคาใชจายคาสาธารณูปโค ( x = 
4.81)  โดยผูใชมีความพึงพอใจมีคาเฉลี่ยนอยที่สุดในดานการ
คนหาขอมูลการเงินและบัญชีคาสาธารณูปโภค ( x = 4.40)   

 

 
 

รูปที่ 7 ภาพแสดงรายงานสรุป 
 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจดานเอกสาร 

ดานงานเอกสาร ผลการประเมิน 

x  ความหมาย 

- การพิมพรายงานรายจาย 4.18 มาก 
- การพิมพรายงานสรุปรายรับ-
รายจาย 

4.25 มาก 

- การพิมพรายงานสรุปรายได 4.22 มาก 

ภาพรวม 4.22 มาก 

จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
ใช งานด านงานเอกสารในภาพรวมอยู ในระดับมาก                          
( x = 4.22)   เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาผูใชมีความ           
พึงพอใจในการพิมพรายงานสรุปรายรับ-รายจายมีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด ( x = 4.25) รองลงมามีความพึงพอใจในการพิมพ
รายงานสรุปรายได ( x = 4.22) และการพิมพรายงานรายจาย
มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจนอยที่สุด ( x = 4.18) 

    
ตารางที่ 4 แสดงรายการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

x  ความหมาย 

ดานการเพ่ิมขอมูล 4.83 มากที่สุด 
ดานการจัดการขอมูล 4.61 มากที่สุด 

ดานงานเอกสาร 4.22 มาก 

ภาพรวม 4.55 มากที่สุด 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงสัดสวนผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบ 
 

 การประเมินประสิทธิภาพของระบบเปนการ
ประเมินความสามารถในการทํางานของระบบวาสามารถ
ทํางานไดตรงตามที่ตองการ สามารถทํางานไดตรงตาม

ด้านการเพิมข้อมลู
35%

ด้านการจดัการข้อมลู
34%

ด้านงานเอกสาร
31%

ผลการประเมิน
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หนาที่ และมีลักษณะการใชงานท่ีมีความงายตอการใชงาน
มากนอยเพียงใด 
 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบจัดการฐานขอมูลโครงการบานปาริสรณที่ไดพัฒนาอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x = 4.55)   เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา
ดานการเพ่ิมขอมูลมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.83) รองลงมา
ดานการจัดการขอมูลมีคาเฉลี่ย ( x = 4.61) และดานงาน
เอกสารมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ( x = 4.22) 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ระบบจัดการฐานขอมูลโครงการหมูบานปาริสรณ 

กรณีศึกษา ระบบการเงินและบัญชี (คาสาธารณูปโภค) ได
ทําการออกแบบและพัฒนาระบบโดยใชเครื่องมือออกแบบ
โครงสรางของโปรแกรมดวย Data Flow Diagram และใน
สวนของการพัฒนาโปรแกรมใช Microsoft Visual Studio 

และ โปรแกรม PHP พัฒนาโปรแกรมใหสามารถใชงานได
ตามวัตถุประสงคตามความตองการของผูใชงานระบบ   
โ ด ยระบบจะทําการบ ันท ึกข อม ูล ร ายร ับ -รายจ าย              
คาสาธารณูปโภคและบันทึกอัตราสวนคาสาธารณูปโภค
แลวคํานวณสรุปรายไดและคาใชจายทั้งหมด สามารถ
ตรวจสอบขอม ูลรายร ับ -รายจ ายประจํา เด ือนและ
ประจําป ระบบสามารถแจงเตือนลูกบานเพ่ือการชําระคา
สาธารณูปโภคไดตามกําหนด รวมถึงสามารถสั่งพิมพ
รายงานสุรปได  ผลการวิจ ัยในครั ้ง นี ้ผู ใช งานมีความ          
พึงพอใจภาพรวมตอการใชงานอยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด โดยผูใชเห็นวาระบบมีความสามารถดานการเพิ่ม
ขอมูล คาเฉลี่ยมากที่สุด ( x = 4.83) เนื่องจากระบบ
สามารถอํานวยความสะดวกในการเพิ่มขอมูล             คา
สาธารณูปโภค อัตราสวนคาสาธารณูปโภค และการ
บันทึกขอมูลรายจายทําใหเกิดความสะดวกและคลองตัว
ขึ ้น ก ว า ก า ร ปฏ ิบ ัต ิง า น ใ น ล ัก ษณ ะ เ ด ิม   ร ะ บบ มี
ความสามารถด านการจ ัดการม ีค า เฉลี ่ย รองลงมา                 
( x = 4.61)  และประสิทธิภาพดานงานเอกสารมีคาเฉลี่ย
นอยที ่สุด ( x = 4.22)  โดยรูปแบบเอกสารรายงานมี
ความแตกตางจากรายงานเดิมทําใหผูปฏิบัติงานตองทํา
ความเขาใจในรายงานเอกสารที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง  
โดยเอกสารรายงานที ่พัฒนาขึ ้นมีขอมูลสารสนเทศท่ี
กระชับมากขึ้น ซึ่งผูปฏิบัติงานยังไมคุนเคย  

 

7.  สรุป  
ร ะบบจ ัด ก า ร ร ะบบจ ัด ก า ร ฐ านข อ ม ูล ค า              

สาธารณูโภคของโครงการหมูบานปาริสรณ  ที่พัฒนาขึ้น
นี ้ม ีการประเมินประสิทธ ิภาพของระบบ  ซึ ่ง เปนการ
ประเมินความสามารถในการทํางานของระบบวาสามารถ
ทํางานไดตรงตามที่ตองการ สามารถทํางานไดตรงตาม
หนาที่ และมีลักษณะการใชงานที่มีความงายตอการใช
งานมากนอยเพียงใด  ซึ่งพบวาระบบจัดการฐานขอมูล           
คาสาธารณูปโภคของโครงการหมูบานปาริสรณนี้สามารถ
ปรับปรุงข อม ูลรายร ับ  รายจายคาสาธารณูปโภคได 
ตรวจสอบสถานะการชําระเงินคาสาธารณูปโภคของบาน
แตละหลังได  มีระบบแจงเตือนลวงหนา 1 เดือนในการ
ชําระเงินคาสาธารณูปโภคของบานแตละหลังเมื ่อถึง
กํ า หนด ชํา ระ เ ง ิน   ส ามารถตรวจสอบยอด เ ง ินค า
สาธารณูปโภคคงเหลือ ณ ปจจุบันของบานแตละหลัง  
โดยระบบอํานวยความสะดวกในการใชงาน ลดความ
ยุงยากในการคนหาขอมูล  ระบบมีการคํานวณที่ถูกตอง 
และรวดเร็ว   รวมถึงสามารถสั ่งพิมพรายงานสุรปได 
สามารถนําไปใชงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
องคกรและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาไดเปนอยางดี    
 ขอเสนอแนะ ควรพัฒนาระบบใหลูกคาสามารถ
ตรวจสอบยอดคาสาธารณูปโภคของบานตนเองได โดย
สามารถดําเนินการชําระคาสาธารณูปโภคผานระบบ
อินเตอรเน็ตแบงคกิ ้งหรือชองทางออนไลนอื ่นได เพื ่อ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคาโดยที่ลูกคาไมตองมา
ชําระท่ีสํานักงานของโครงการหมูบาน  
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จ ัด ระบบจ ัดการฐานขอม ูล โครงการบ านปาร ิสรณ 
กรณีศึกษา การเงินและบัญชี (คาสาธารณูปโภค)  ในคร้ัง
นี้ ขอบคุณ คุณสิริสรณ  คงอยู ผูบริหารโครงการหมูบาน
ปาริสรณ ตําบลหัวรอ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ท่ีให
โอกาสในการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูลโครงการบาน
ปาร ิสรณ เอื ้อ เฟ อสถานที ่และจัดบ ุคลากรใหข อม ูล 
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทํา ผูจัดทําขอขอบคุณ
ทานมา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ  
 ปจจุบันสภาพแวดลอมทางธุรกิจเกิดการแขงขันกันมากข้ึนโดยเฉพาะสินคาประเภทสินคาบริโภค บทความน้ีมุงศึกษาและ
ตรวจสอบความสําคัญของการออกแบบตราผลติภัณฑและบรรจุภัณฑประเภทอาหารคือไขเค็มของหมูบานหนิโคว โดยมุงเนนศึกษา
ปญหาและความตองการรูปแบบตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพื่อนําขอมูลมาพัฒนาตราผลิตภัณฑและรูปแบบบรรจุภัณฑ และ
สุดทายประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอตราผลิตภัณฑและรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็มท่ีไดรับการพัฒนา
แลว ซึ่งใชวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โดยกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัย ผูนํา และชุมชน และตรวจสอบ
เชิงประจักษดวยขอมูลจากการสํารวจกลุมลูกคา ผูผลิต และตัวแทนจากภาครัฐ มาวิเคราะหความสัมพันธแบบความถดถอยแบบ
กําลังสองนอยที่สุด แสดงใหเห็นความสัมพันธระหวางตัวแปรตามสมมติฐานทั้ง 7 และใชคาเฉลี่ยเลขคณิตเพื่อตรวจสอบความพึง
พอใจในตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว ผลการวิจัยพบวา ตราผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนา
องคประกอบดานตราสัญลักษณของผลิตภัณฑ รูปแบบและสีของตราผลิตภัณฑ และรูปแบบตัวอักษรของตราผลิตภัณฑ มีผลตอ
ความพึงพอใจผลิตภัณฑรูปแบบท่ี 2 ในเชิงบวก สําหรับในสวนของบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนาองคประกอบดานบรรจุภัณฑที่
ไดรับการพัฒนาดานปกปองผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑรูปแบบที่ 3 ในเชิงบวก และบรรจุภัณฑที่ไดรับการพัฒนา
ดานการแสดงอัตลักษณมีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑรูปแบบท่ี 1 ถึง 3 ในเชิงบวก สุดทายเม่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความพึง
พอใจของตราผลิตภัณฑพบวา ผูตอบแบบสอบถามพึงพอใจตราผลิตภัณฑรูปแบบใหมมากกวารูปแบบเดิม และรูปแบบบรรจุภัณฑ
ที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจมากท่ีสุดคือบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 4 บทความน้ีใหการคนพบเก่ียวกับตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงใหม พรอมท้ังอภิปรายผลเชิงทฤษฎีและการนําไปใช และขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต 
คําสําคัญ: การออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑ, การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ, ความพึงพอใจผลิตภัณฑ 
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Abstract  
 The current business environment is more competition, especially consumer goods.  This paper seeks 
and investigate the importance of branding and packaging for salted eggs products in Hin Khao Village by 
focusing on studying problems and requirements of branding and packaging. In order to get the data to develop 
branding and packaging style. And finish with the stakeholders' satisfaction evaluate on branding and packaging 
style of salted egg products.  The researchers used a participatory research method which learning and sharing 
process including researchers, leaders, and members of the community. And using empirical examination from 
survey data of customer, manufacturers, and government representative to analyze the least squares regression. 
This analysis investigates the relationship between the variables on the seven assumptions and using median 
for the satisfaction measurement of the brand and packaging that are designed and developed.  The research 
found that, the packaging type 2 that was developed on symbolic elements, form, color, and font style have a 
positive effect on customer satisfaction. Moreover, the packaging type 3 that was designed and developed with 
respect to the components of product protection has a positive effect on customer satisfaction.  Furthermore, 
the packaging type 1 through 3 that was designed and developed with respect to the components of product 
identity has a positive effect on customer satisfaction.  Finally, from the mean comparing of brand satisfaction, 
we found that the respondents were satisfied with the new brand model rather than the original model.  The 
packaging design that has a highest mean customer satisfaction is the packaging type 4.  This article provides 
findings on the branding and packaging development with the new changes, which the theoretical discussion, 
adoption, and suggestions for future research. 
Keywords: Product Branding Design and Development, Packaging design and Development, Products Satisfaction    
 

1. บทนํา  
สภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันเปลี่ยนแปลง 

จากเดิมมากจากความเปนโลกาภิวัตนของตลาด การพัฒนา
เทคโนโลยีและขอมูลที่มีความเปนสากลไดสรางบริบทใหม 
ระหวางธุรกิจกับลูกคาโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการเจรจาตอรอง 
ของลูกคามีความเขมแข็งมากข้ึน เมื่อตองตอรองกับธุรกิจ  
ทําใหธุรกิจตองตระหนักและใหความสําคัญกับการสงมอบ 
คุณคาของสินคาไปยังลูกคามากข้ึนจากในอดีตที่ผานมา  
(Lindgreen and Wynstra, 2005) จึงเปนประเด็นสําคัญ
สําหรับกิจการที่จะตองทําความเขาใจเพ่ือนําไปดําเนินการ
ในการสรางคุณคาใหกับผลิตภัณฑของกิจการ รวมถึงให
เปนไปตามที่ลูกคาตองการ (Eggert and Ulaga, 2002) 
สําหรับการศึกษาวิจัยที่ผานนักวิจัยไดดําเนินการตรวจสอบ
คําวา “คุณคา” (Value) วาคืออะไร และเกิดขึ้นไดอยางไร 
ซึ่งผลการวิจัยพบวาคุณคาคือ การผลิต การสงมอบ การรับรู
ของลูกคา ซึ่งการทําใหเกิดคุณคาเปนสิ่งสําคัญในการสราง

และรักษาความสัมพันธระหวางธุรกิจกับลูกคาในระยะยาว 
( Tzokas and Saren, 1999; Ulaga and Chacour, 2001 

and Woodall, 2003) ประกอบกับผลการวิจัยที่ผานมา
พบวา คุณคาสามารถเกิดขึ้นไดในกระบวนการท่ีแตกตางกัน 
บริบทที่แตกตางกัน ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาในอีก
บริบท ผูศึกษาวิจัยมุงเนนไปที่การศึกษาในประเด็นของการ
ออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑเพื่อสราง
คุณคาใหกับผลิตภัณฑจากกระบวนการออกแบบและพัฒนา
ใหม เพื่อใหเกิดการรับรูคุณคาโดยตรวจสอบท่ีความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑ 

สําหรับตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ นับเปนสิ่ง
สําคัญสําหรับสินคาและบริการในปจจุบันสําหรับการแขงขัน
ของผลิตภัณฑที่มีอยูจํานวนมาก ตราผลิตภัณฑสามารถสราง
ความจดจํา และครองใจผูบริ โภคไดอยางตอเนื่องกัน
ตลอดเวลา ตราผลิตภัณฑที่ดีและแข็งแกรงสามารถสราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาหรือบริการ และธุรกิจนั้น ๆ ไดอยาง 
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มหาศาล ดังนั้นการสรางตราผลิตภัณฑใหเขาไปครอบครอง
พื้นที่ในสมองและจิตใจของผูบริโภคสงผลใหเกิดพฤติกรรม
การซื้อสินคาท่ีมีตราผลิตภัณฑนั้น โดยเฉพาะหากผูบริโภค
เกิดความภักดีตอตราผลิตภัณฑนั่นเปนการบงบอกถึง
ความสําเร็จของการสรางผลิตภัณฑนั้น ๆ ไดเปนอยางดี  
เชนเดียวกันกับบรรจุภัณฑ ที่ไมไดเปนเพียงสิ่งที่หอหุม คง
สภาพ และคุณภาพที่ดีไวไดเทานั้นแตบรรจุภัณฑเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการทางการตลาดและมีบทบาทมากขึ้น 
เพราะตัวสินคาในปจจุบันไมมีนวัตกรรม หรือการพัฒนา
อะไรใหมแลว เนื่องจากมีการวิจัยและพัฒนากันถึงขั้นสุด จึง
ตางมาเนนและแขงขันกันท่ีบรรจุภัณฑ ดังที่ ประชิด  ทิณ
บุตร (2561) กลาวไววาบรรจุภัณฑมีสวนในการเพ่ิมคุณคา
ของผลิตภัณฑและเรงเราใหเกิดความตองการเพ่ือผลทาง
การตลาด เปนเครื่องมือสําคัญสําหรับการแขงขัน เปนสิ่งคู
กันกับผลิตภัณฑมาโดยตลอด  กระท่ังในปจจุบันเปนที่
ยอมรับกันวา บรรจุภัณฑมีความสําคัญสําหรับผลิตภัณฑ
และการตลาดอยางจะขาดเสียซึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดไมได  

ในสวนของผลิตภัณฑของประเทศไทยท่ีไดรับการ
สงเสริมจากภาครัฐเปนอยางดี คือผลิตภัณฑในโครงการ 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ หรือสินคาโอทอป (OTOP) จะ
เห็นวาเปนผลิตภัณฑที่มีปริมาณออกสูตลาดคอนขางมาก 
และมีความคลายคลึงกัน ดังนั้น บรรจุภัณฑที่มีคุณภาพ 
สวยงาม โดดเดนสะดุดตา หรือมีคุณลักษณะที่แตกตางจาก
สินคาอ่ืนในตลาดจะมีความไดเปรยีบในการดงึดูดความสนใจ
จากผูบริโภค และสงผลตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได 
นอกจากนี้ ยังสามารถสรางจุดขายโดยนําไปเปนของฝากที่
สามารถสรางความประทับใจระหวางผูใหและผูรับไดเปน
อยางดี ดังนั้นสิ่งที่จะทําใหผูประกอบการผลิตภัณฑหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จะประสบผลสําเร็จไดในระยะยาว 
การพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ จึงเปน   
กลยุทธหนึ่งท่ีผูประกอบการควรใหความสําคัญ 

ผลิตภัณฑไขเค็ม เปนผลิตภัณฑในโครงการหนึ่ง
ตําบล หนึ่งผลิตภัณฑของหมูบานหินโคว  ตําบลตากตก 
อําเภอบานตาก จังหวัดตาก  ภายในพื้นที่บานหินโคว 

ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร ทําการเกษตร 
ปลูกพืชสมุนไพร และเลี้ยงสัตว กลาวถึงที่มาของผลิตภัณฑ
ไขเค็มเนื่องมาจากการไดรับงบประมาณจากหนวยงาน
พัฒนาชุมชนในโครงการสัมมาอาชีพ และผูใหญบานหินโคว
นํางบประมาณที่ไดรับซื้อเปดดวยเล็งเห็นวาเปดสามารถให
ผลผลิตกับชาวบานเพ่ือบริโภคได ตอมาผลผลิตเกินความ
ตองการในการบริโภค จึงคิดวิธีแปรรูปไขเปด โดยคิดคนสูตร
การดองที่มีสวนผสมของสมุนไพรและมีรสชาติเค็มปานกลาง 
จัดจําหนายใหกับลูกคา และสามารถจําหนายไดเปนอยางดี 
ตอมาคนหาวิธีเพื่อสรางความแตกตางและเอกลักษณ เปน 
ไขเค็มยางมะตูม จึงเปนที่มาของ ไขเค็มสมุนไพรยางมะตูม
ในปจจุบัน นอกจากนี้การไดรับความรูดานการเลี้ยงและ
อาหารของเปด (อินทรีย) ที่สงผลตอคุณภาพไขเปดจาก
หนวยงานเกษตรของจังหวัด สงผลใหผูใหญบานหินโคว
เล็งเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑที่ดี ควรเร่ิมตนตั้งแตตน
น้ํา หรือ แหลงวัตถุดิบที่ดีอันจะสงผลใหไดรับไขเปดที่มี
ประสิทธิภาพดี โดยการใหอาหารประเภทอินทรีย ซึ่งเปน
ทรัพยากรที่มีภายในพ้ืนที่บานหินโคว แตจากการสํารวจของ
คณะผูวิจัย พบวา ผลิตภัณฑไขเค็มสมุนไพรยางมะตูม 
ประสบปญหาเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของ
ผลิตภัณฑ ที่ไมสะทอนอัตลักษณของตน บรรจุภัณฑไมโดด
เดนและสรางการจดจํา ตลอดจนความสามารถในการ
ปกปองผลิตภัณฑต่ํา คณะผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การพัฒนาตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็ม 
เพื่อเพิ่มมูลคาในตัวผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
ตลอดจนสามารถเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑและสงผลตอ
ความสามารถการเพ่ิมระดับดาวใหกับผลิตภัณฑของตน
ตอไปได จึงเปนที่มาของโครงการวิจัย เรื่องการวิจัยแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร  : กรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑไขเค็มของหมูบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก 
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2.วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการรูปแบบตรา

สัญลักษณและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็มชุมชนหินโคว 
2. เพื่อพัฒนาตราสัญลักษณและรูปแบบบรรจุภัณฑ 

ผลิตภัณฑไขเค็มชุมชนหินโคว 
3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียตอ

ตราสัญลักษณและรูปแบบบรรจุภณัฑผลติภัณฑไขเค็มชุมชน
หินโควที่ไดรับการพัฒนาแลว 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ผลิตภัณฑตาง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่อยูในกลุม
สินคาบริโภคกิจการไดใหความสําคัญและมุงเนนในการ
พัฒนาผลิตภัณฑของตน โดยเฉพาะในรสชาติของผลิตภัณฑ
เพ่ือใหครองใจผูบริโภคได จากการแขงขันที่เกิดขึ้นทําให
ลูกคาและผูบริโภคมีทางเลือกท่ีจะเลือกผลิตภัณฑเพิ่มข้ึน 
นอกจากรสชาติประเด็นท่ีสําคัญไมแพกันท่ีทําใหลูกคาและ
ผูบริโภคไดรับจากคุณคาทางสุนทรียะ (Aesthetic value) 
ซึ่งกิจการจําเปนตองหาแนวทางหรือวิธีการท่ีจะทําใหลูกคา
สามารถแยกความแตกตางในผลิตภัณฑของตนเองกับคู
แขงขันรายอื่น ๆ ได (Underwood, Klein and Burke, 
2001; Silayoi and Speece, 2004) ดังนั้น การปรับปรุง
ผลิตภัณฑโดยการออกแบบบรรจุภัณฑและคุณภาพของ
ผลิตภัณฑชวยใหผูประกอบการสามารถแขงขันได โดยการ
สรางอิทธิพลของบรรจุภัณฑบนความมีอัตลักษณของตรา
ผลิตภัณฑ (Brand identity) กลาวไดวาการแขงขันในตลาด 
ตัวบรรจุภัณฑและตราผลิตภัณฑตองทําหนาที่อยางหนัก 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่เปนสินคาประเภทบริโภคที่มีคูแขง
เปนจํานวนมาก อิทธิพลของบรรจุภัณฑจึงมีสวนชวยในการ
สื่ อสารโดยตรงไปยั งลูกค า  (Underwood, Klein and 
Burke, 2001) 

การออกแบบและ พัฒนาตราผลิ ตภัณฑ  
(Product Branding Design and Development) คือ
บทบาทของตราผลิตภัณฑ (The role of brand) เร่ิมต้ังแต
การสรางตราผลิตภัณฑ (Brand Building) จะตองสอดคลอง
กับกระบวนการของกิจการ โดยสงมอบส่ิงท่ีกิจการไดสัญญา
กับลูกคาผานทางการดําเนินงานของกิจการ หรือผาน
ตัวกลาง หรือผานตัวแทนจําหนาย ซึ่งทุกสวนท่ีกลาวมามี
บทบาทสําคัญที่ทําใหลูกคาไดรับประสบการณและจดจําตรา
ผลิตภัณฑ (Bhimrao, 2008) ในบริบทของผลิตภัณฑและ
การบริการขอเสนอตาง ๆ ที่ใหกับลูกคามีตราผลิตภัณฑเปน

ตัวขับเคลื่อนสําคัญสําหรับการตัดสินใจซ้ือและใชผลิตภัณฑ 
ดั งนั้ น  ตราผลิ ตภัณฑ จึ ง เป นสิ นทรัพย ที่ ไ ม มี ตั วตน 
(Intangible asset) ที่สําคัญมากตัวหน่ึงสําหรับกิจการซึ่ง
กิจการสวนใหญตางพยายามเพิ่มสินทรัพยดังกลาว พบวา
การวิจัยในปจจุบันเปนจํานวนมากไดดําเนินการวิจัยเก่ียวกับ
การพัฒนารูปแบบตราผลิตภัณฑตาง ๆ ภายใตมุมมองสวน
ใหญที่ตั้งอยูบนมุมมองจากภายนอกคือการเนนและให
ความสําคัญไปที่การรับรูของลูกคาเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ
และพฤติกรรมของการซ้ือสินคา (Burmann, Jost-Benz 
and Riley, 2009) โดยเฉพาะตราผลิตภัณฑของกิจการ
ขนาดเล็กหรือตราสินคาของกิจการที่ดําเนินการแบบธุรกิจ
ครอบครัว (Family businesses) การเสริมสรางใหตรา
ผลิตภัณฑมีเอกลักษณหรืออัตลักษณมีผลตอการแขงขัน
โดยตรง ชวยเพ่ิมความสามารถในการดําเนินธุรกิจ สามารถ
จูงใจใหลูกคาตัดสินใจซื้อโดยการพิจารณาจากคุณลักษณะ
ของเจาของกิจการรวมดวย (Craig, Dibrell and Davis, 
2008)  

อัตลักษณของตราผลิตภัณฑ (Brand identity) 
สวนใหญนิยามภายใตมุมมองในเรื่องของแรงบันดาลใจ  
แตอีกมุมมองหนึ่งที่สําคัญในการสรางเอกลักษณใหกับตรา
ผลิตภัณฑคือความมีเสถียรภาพหรือความคงอยูของตรา
ผลิตภัณฑตอไปในอนาคต โดยสถานการณที่สภาพแวดลอม
เปนพลวัต (Dynamic environment) เพิ่มขึ้น และรวมถึง
บทบาทของผูบริโภคท่ีเพิ่มขึ้นในฐานะผูมีสวนรวมในการให
คําแนะนําหรือขอเสนอแนะในการสรางและการพัฒนาตรา 
ผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นดวย ตราผลิตภัณฑพัฒนาตามความ
ตองการของลูกคาโดยลูกคามีสวนรวม ซึ่งเปนที่มาของการ 
ปรับเปลี่ยนนิยามและแนวคิดในการสรางเอกลักษณหรืออัต
ลักษณของตราผลิตภัณฑใหเปนแบบพลวัตยิ่งขึ้น ดวยการมี
สวน รวมของลูกคากับกิจการ และตลอดจนผูมีสวนไดสวน
เสียที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการยอมรับในตลาด (Silveira, 
Lages and Simões, 2013) โดยสวนหนึ่งในลักษณะของ
การสรางตราผลิตภัณฑคือการชวยใหผูบริโภคสามารถระบุ
หรือบอก ลักษณะสินคาที่ตองการได และยังสะทอนระดับ
ความนาเช่ือถือในตัวผลิตภัณฑที่กระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา
ดวย (Burt, Coe and Davies,  2019)  

นอกจากความโดดเดน ความมีเอกลักษณหรืออัต
ลักษณในการออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑ กิจการ
จะตองพิจารณาถึงประเด็นสถานที่ เมือง ภูมิภาค หรือ
ประเทศท่ีเปนท่ีรูจักในหมูคน หรือสถานที่ที่เปนท่ีรูจักและมี
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ช่ือเสียง เปนตนกําเนิดหรือแหลงผลิตของผลิตภัณฑ นับได
วาเปนจุดแข็งซึ่งแสดงถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมในเชิง
บวก หรือความมีประวัติศาสตร หรือภูมิศาสตรที่มีอัตลักษณ 
อันเปนอีกองคประกอบหน่ึงท่ีสําหรับ ท่ีจะทําใหการ
ออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑมีความโดดเดนและเปนท่ี
จดจําของลูกคาไดมากขึ้น (Anholt, 2005) 

ก า ร อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ  
(Packaging design and development)  คือบทบาท
ของบรรจุภัณฑ (The role of packaging) มีหนาที่พื้นฐาน
คือรักษาความสมบูรณของผลิตภัณฑ  โดยการปกปอง
ผลิตภัณฑไมใหเกิดความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาวะ
ภูมิอากาศ  หรือความเปนอันตรายจากเ ช้ือโรค  หรือ
แบคทีเรีย รวมท้ังปองกันอันตรายความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากการขนสง นอกจากหนาท่ีพื้นฐานมุมมองของบรรจุภัณฑ
ถูกพัฒนาข้ึนและถูกมองในแงของการเปนตัวแทนของ
พนักงานขาย จึงมีการพัฒนาใหบรรจุภัณฑมีชีวิตชีวามาก
ยิ่งข้ึนในสวนของสีสัน รูปแบบ หรือลูกเลนตาง ๆ  (Vazquez, 
Bruce and Studd, 2003) การพัฒนาการของบรรจุภัณฑ
ไมหยุดเพียงเทานี้  บรรจุภัณฑยังถูกมองในมุมมองท่ีมีหนาที่
เพ่ิมข้ึนในการเปนสัญลักษณของการรับรูและคุณคา และ
บรรจุภัณฑยังคงทําหนาที่สําคัญที่สุดคือทําหนาที่เปนพื้นท่ี
สําหรับใหตราผลิตภัณฑไดสื่อสารขอความไป ถึงผูบริโภค
โดยตรง จึงกลาวไดวาบรรจุภัณฑไมไดเปนเพียงวิธีการ
จัดเก็บสินคาที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือสงมอบแก
ผูบริโภคโดยมีคาใชจายต่ําสุดเทานั้น แตเปนเครื่องมือทาง
การตลาดที่สําคัญท่ีสุดสําหรับการสื่อสารตราผลิตภัณฑ
ใหกับผูบริโภคไดรับรู (Hellstro ¨m and Nilsson, 2011) 
ดังนั้นบรรจุภัณฑในปจจุบันทําหนาที่มากกวาในอดีตที่ผาน
มา โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ผลิตภัณฑ มีการแขงขันกันสูง
และมีคูแขงเปนจํานวนมาก  นั่นคือความทาทายท่ีตรา
ผลิตภัณฑตองเผชิญในสถานการณ  ที่ผูบริโภคมีความ
แตกตางกันในการรับรูตราผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑตองเขามา
ชวยเสริมศักยภาพใหเกิดการรับรูตราผลิตภัณฑอีกดวย 
(Fournier, 1998; Muniz and O’Guinn, 2001) กลาวคือ
บรรจุภัณฑเปนวิธีในการท่ีกิจการสื่อสารไปยังผูบริโภคอยาง
แยบยล (Thalhammer, 2007) ซึ่งประเมินความสามารถ
ของผลิตภัณฑและตราผลิตภัณฑ จึงอยูในชวงเวลาสําคัญคือ
ชวงเวลาขณะท่ีลูกคากําลังตัดสินใจซ้ือ ดังน้ันบรรจุภัณฑจึง
เปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีเติบโตและไดรับการพัฒนา
อยางตอเนื่อง (Wells et al., 2007) 

สําหรับการวิจัยในครั้งนี้เก่ียวของกับบรรจุภัณฑที่
บรรจุสินคาบริโภคประเภทอาหาร ซึ่งการแขงขันทาง
การตลาดบังคับใหกิจการตองนําผลิตภัณฑออกสูตลาดอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหไดสวนแบงทางการตลาดใหญที่สุด  โดยมี
บรรจุภัณฑเปนตัวกระตุนผูบริโภคใหเกิดการรับรูผลิตภัณฑ
ผานคุณลักษณะของบรรจุภัณฑที่ดึงดูดความสนใจ อาทิ สี 
กราฟฟก  รูปร าง  ภาพพิมพ  ภาพประกอบ  เปนตน 
(Brommer, Stratmann and Quack, 2011 ; Venter et 
al., 2011; Mensonen and Hakola, 2012)  

คุณภาพผลิตภัณฑเปนคุณลักษณะสําคัญสําหรับ
ผูบริโภค ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑที่ผูบริโภครับรูคือการ
ตัดสินของผูบริโภค (The consumer judgment) เก่ียวกับ
ผลิตภัณฑที่เปนเลิศหรือความเหนือกวาของผลิตภัณฑ โดย
การรับรูคุณภาพของผลิตภัณฑอาหารหมายถึงการประเมิน
ของลูกคาเก่ียวกับการรับประกัน หรือความเหนือกวาของ
ผลิตภัณฑอาหารที่กําลังพิจารณาท่ีมาจากทัศนคติของ
ผู บ ริ โ ภคที่ เ กิ ดขึ้ น จากการ เ รี ยนรู แ ละ อิทธิพลจาก
ประสบการณส วนตั วและสิ่ งกระตุ นทางการตลาด 
(Anselmsson, Johansson and Persson, 2007 ; Noad 
and Rogers, 2008) หรือตัวช้ีนําซึ่งทําใหเกิดทัศนคติตอ
บรรจุภัณฑ โดยมีที่มาจากการออกแบบบรรจุภัณฑซึ่งมีการ
เลือกใชสี แบบอักษร ลักษณะกราฟฟก ขนาดของอักษร 
ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑอาหาร (Honea 
and Horsky, 2012; Linn et al., 2012)  

ธุรกิจผลิตอาหารใชบรรจุภัณฑเพื่อแจง เพื่อ
ชักชวน และเพ่ือใหผูบริโภคนึกถึงผลิตภัณฑของตนใน
มุมมองที่ดีกวาของตราผลิตภัณฑอื่น ๆ สรางการมองเห็นใน
รูปแบบตราผลิตภัณฑของตนเองและประมวลภาพออกมาใน 
ความรูสึกเชิงบวก ซึ่งเกิดขึ้นจากการออกแบบบรรจุภัณฑ
การออกแบบรูปภาพท่ีมีความสําคัญกับการตัดสินในเลือก
สินคา (Cohen and Wang, 2013) ดังนั้น การออกแบบ
บรรจุภัณฑจึงมีความสําคัญตอความสําเร็จของผลิตภัณฑ 
โดยการสรางการสื่อสารของผลิตภัณฑผานบรรจุภัณฑไปยัง
ลูกคาและผูบริโภคเปนการกระตุนใหเกิดการรับรู ซึ่งการ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่ไม เหมือนใครเปนอีกทางหนึ่งที่
ผลิตภัณฑสามารถทําไดเพื่อใหเกิดความโดดเดนจากบรรจุ
ภัณฑที่คุนเคยสําหรับนําเสนอตอลูกคาและสามารถแขงขัน
กับคูแขงได (Holmes and Paswan, 2012) 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  ( Products 
Satisfaction)  จากเหตุผลที่ตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ
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เปนสวนหน่ึงที่สําคัญ ในการสื่อสารการตลาดไปยังผูบริโภค
และทําใหผูบริโภคประเมินผลิตภัณฑไดทันที นํามาซึ่งการ 
ตัดสินใจของผูบริโภคที่จะซื้อสินคาไวลวงหนา (Rettie and 
Brewer, 2000) สงผลใหเกิดการพัฒนาบรรจุภัณฑใหมและ
การเปดตัวบรรจุภัณฑใหมสูตลาดซึ่งเปนกระบวนการทาง
ธุรกิจเพ่ือใหเกิดขอไดเปรียบในการแขงขัน โดยรูปแบบใหม
มาจากการเนนใหลูกคาเปนศูนยกลาง โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
การเปดตัวผลิตภัณฑ ตราผลิตภัณฑหรือบรรจุภัณฑใน
รูปแบบใหมใหประสบความสําเร็จกิจการตองทําความเขาใจ
กับขอมูลที่ลูกคาใหมาเปนอยางดีในสิ่งท่ีลูกคาตองการและ
ไดกําหนดสิ่งที่พวกเขาตองการใหมีในสินคาหรือบรรจุภัณฑ 
(Hakola, 2013) โดยมีการศึกษาวิจัยที่สนับสนุนแนวคิดท่ี
เก่ียวของกับคุณคาของกิจการกับความพึงพอใจของลูกคา 
ผลการวิจัยสวนใหญพบวา ระหวางคุณคาของกิจการกับ
ความพงึพอใจของลูกคามีความสัมพันธเชิงบวก (Anderson, 
Fornell and Mazvancheryl, 2004; Gruca and Rego, 
2005; Fornell et al., 2006) ดังนั้นกลาวไดวาเมื่อลูกคา
รับรูถึงคุณคาของสินคาหรือตัวผลิตภัณฑจะทําใหลูกคารูสึก
พึงพอใจจนกระท่ังตัดสินใจซ้ือ และจดจําประสบการณที่
ไดรับจากผลิตภัณฑนํามาสูการตัดสินใจในอนาคต 

จากแนวคิดทฤษฎีและการศึกษาวิจัยกอนหนาที่
เก่ียวของกับความสัมพันธของบทบาทของตราผลิตภัณฑ 
บทบาทของบรรจุภัณฑ และความพึงพอใจของลูกคาตอ
ผลิตภัณฑ นํามาซึ่งกรอบแนวคิดการวิจัย เรื่อง การวิจัยแบบ
มีสวนรวมในการพัฒนาออกแบบตราผลิตภัณฑและบรรจุ
ภัณฑของผลิตภัณฑชุมชนประเภทอาหาร : กรณีศึกษา 
ผลิตภัณฑไขเค็มของหมูบานหินโคว อําเภอบานตาก จังหวัด
ตาก โดยวิธีวิจัยคือใหผูมีสวนเก่ียวของรวมแสดงความ
คิดเห็นและใหขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ เพื่อนําขอมูล
มาใชสําหรับการออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑและ 
บรรจุภัณฑ และนําผลลัพธที่การออกแบบและพัฒนาจนได
เปนตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑแบบใหมมาตรวจสอบ
ความสัมพันธกับความพึงพอใจผลิตภัณฑของลูกคาและผูมี
สวนเก่ียวของ ซึ่งการตรวจสอบเชิงประจักษดวยเคร่ืองมือ
คือแบบสอบถาม  ตามกรอบแนวคิดการวิจัยภายใต
สมมติฐาน ดังน้ี 
สมมติฐานที่ 1 ตราสัญลักษณของผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ ก) 
แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2 ค) แบบท่ี 3 และ ง) แบบท่ี 4 ในเชิง
บวก 

สมมติฐานท่ี 2 รูปแบบและสีของตราผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ ก) 
แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2 ค) แบบที่ 3 และ ง) แบบที่ 4 ในเชิง
บวก 
สมมติฐานที่ 3 รูปแบบตัวอักษรของตราผลิตภัณฑที่ไดรับ
การออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ   
ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2 ค) แบบที่ 3 และ ง) แบบที่ 4 ใน
เชิงบวก 
สมมติฐานที่ 4 บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
ดานการปกปองผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ 
ก) แบบที่ 1 ข) แบบที่ 2 ค) แบบที่ 3 และ ง) แบบที่ 4 ใน
เชิงบวก  
สมมติฐานที่ 5 บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
ดานอํานวยความสะดวกมีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ   
ก) แบบท่ี 1 ข) แบบท่ี 2 ค) แบบท่ี 3 และ ง) แบบท่ี 4    ใน
เชิงบวก 
สมมติฐานที่ 6 บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
ดานการสงเสริมการจําหนายมีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ ก) แบบท่ี 1 ข) แบบท่ี 2 ค) แบบท่ี 3 และ      ง) 
แบบท่ี 4 ในเชิงบวก 
สมมติฐานที่ 7 บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
ดานการแสดงอัตลักษณสงผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ  
ก) แบบท่ี 1 ข) แบบท่ี 2 ค) แบบท่ี 3 และ ง) แบบท่ี 4    ใน
เชงิบวก 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.วิธีการวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวม  โดยใชกระบวนการเ รียนรู ร วมกันระหวาง
คณะผูวิจัย ผูนําและชุมชน แบงออกเปน 3 ระยะ ดังนี ้

1. ขั้นตอนการศึกษาปญหาและความตองการตรา
สัญลักษณและบรรจุภัณฑ 
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1.1 สํารวจพื้นที่ เพื่อศึกษาบริบท  วิถีชีวิต 
สภาพการดําเนินชีวิต อาชีพ อัตลักษณ 

1.2 สัมภาษณผู เกี่ยวของเพ่ือคนหาปญหา 
สาเหตุ เง่ือนไขหรือขอจํากัดของตราสัญลักษณและบรรจุ
ภัณฑเดิม ตลอดจนความตองการ นโยบายหรือวิสัยทัศนใน
อนาคตท่ีมีตอตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑใหม 

2. ขั้นตอนการพัฒนาตราสัญลักษณและรูปแบบ
บรรจุภณัฑฯ 

2.1 ใชวิธีการสนทนากลุม  (Focus group) 
ระดมสมองรวมกัน เพื่ อกํ าหนดอัตลักษณ  สร างตรา
สัญลักษณ และบรรจุภัณฑนําเสนอในเวทีการสนทนากลุม 

2.2 คณะผู วิ จั ยนํ าข อผลสรุป ท่ี ได รั บ ไป
ออกแบบ 

2.3 พิจารณาผลโดยทีมคณะผูวิจัยจากกลุม
ผูเช่ียวชาญและหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน พัฒนาชุมชน 
องคการบริหารสวนตําบล เปนตน กลุมผูนํา ผูใหญบานและ
ประธานกลุม และกลุมชุมชนสมาชิก  

3. ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค 
3.1 คณะผูวิจัยสรางเครื่องมือประเมินความพงึ

พอใจของผูบริ โภคที่มีต อตราผลิตภัณฑและรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหม 

3.2 ประเมินผลความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชุมชน 

3.3 วิเคราะห ประมวล และสรุปผลขอมูลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตราผลิตภัณฑและ
บรรจุภัณฑของผลิตภัณฑชุมชน ดวยการวิเคราะหขอมูลเชิง
สถิติจากแบบประเมิน ซึ่งการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบริโภคดําเนินการตรวจสอบการออกแบบและพัฒนาตรา
ผลิตภัณฑจํานวน 1 รูปแบบ และบรรจุภัณฑจํานวน 4 

รูปแบบ มีขอบเขตเนื้อหาโดยศึกษาความสัมพันธระหวาง
ตราผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนากับความพึงพอใจผลิตภัณฑ กรณีศึกษา ผลิตภัณฑไข
เค็มของหมูบานหินโคว มีการดําเนินการ ดังนี ้

1.) ประชากรและกลุมตัวอยาง สําหรับการ
ศึกษาวิจัยคือ ลูกคาของผลิตภัณฑไขเค็มของหมูบานหินโคว 
กลุมผูผลิต และตัวแทนจากหนวยงานของภาครัฐที่เกี่ยวของ 
สําหรับการเลือกกลุมตัวอยาง โดยไมใชความนาจะเปน 
(non-probability sampling) เน่ืองจากไมทราบจํานวนที่
แนนอนสําหรับกลุมลูกคา โดยใชวิธีแบบตามสะดวก 
(convenience sampling) ซึ่งเลือกจากบุคคลท่ีสามารถให

ขอมูลได (Dörnyei, 2007) นั่นคือกลุมลูกคาที่เคยซ้ือหรือ
บริโภคไขเค็ม แตสําหรับกลุมผูผลิต จํานวน 10 ราย และ
ตัวแทนจากหนวยงานของภาครัฐ จํานวน 2 ราย (ตัวแทน
จากสํานักงานพัฒนาชุมชน จ.ตาก และ อบต.) เปนการเลือก
กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) ตาม
หลักการพิจารณาเลือกตัวอยางใหมีลักษณะสอดคลองหรือ
เปนตัวแทนท่ีจะศึกษาและเปนไปตามวัตถุประสงคของการ
วิจัย (Guarte and Barrios, 2006)  

2.) เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสรางขอคําถามตาม
วัตถุประสงคในการวิจัยและกรอบแนวคิดที่กําหนดขึ้น โดย
แบงออกเปน 6 ตอนคือ ตอนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ขอคําถามความคิดเห็นเก่ียวกับตรา
ผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว ตอนท่ี 3 ขอคําถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็มของ
ชุมชนหินโคว ตอนที่ 4 ขอคําถามความพึงพอใจเก่ียวกับ
ผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว ตอนท่ี 5 ขอคําถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว 
และตอนท่ี6 คําถามปลายเปดความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3.) การจัดเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง โดย
ขอมูลแบบสอบถามสําหรับการวิจัยครั้งนี้จํานวน 62 ราย 

4.) สถิติที่ใชในการการวิจัยประกอบดวย  
สถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพของขอมูล การวัดคา
ของความแปรปรวนของคาประมาณของ สัมประสิทธิ์ของ
พารามิเตอรที่เพิ่มขึ้นเมื่อตัวแปรอิสระ มีความสัมพันธกัน 
(Variance inflation factors :  VIF) โดยคา VIF ทั้งหมด
นอยกวา 10 แสดงใหเห็นวาไมมีปญหาในความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ (Stevens, 2002 : 74) 

ก า ร วิ เ ค ร า ะห ค ว า มสั ม พั น ธ  ( Correlation 
analysis) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปร โดย
พิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระควรมีคานอย
กวา 0.80 เพื่อไมใหเกิดปญหาความสัมพันธกันระหวาง     
ตั ว แ ป ร ( multicollinearity)  ( Hair, Black, Barbin, & 
Anderson, 2010 : 243-245) 

สถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห
ความถดถอยแบบกําลังสองนอยที่สุด  เพื่อตรวจสอบ 
ความสัมพันธระหวางตัวแปรทั้งหมด ตามสมมติฐาน (Hair, 
Black, Barbin, & Anderson, 2010 : 186-188) จํานวน 7 
สมมติ ฐ าน  และ นํ ามา เขี ยน ในรู ปแบบสมการของ
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ความสัมพันธดังกลาว ดังตอไปน้ี (กรณีการวิเคราะหบรรจุ
ภัณฑ ดําเนินการวิเคราะหแยกสําหรับบรรจุภัณฑทั้ง 4 
แบบ) 
สมการท่ี1 PS1 = α01 + �01PB1 + �02PC1 + �03FB1+ 
�04PP1 + �05PF1 + �06SP1 + �07PI1 + �1 
สมการท่ี2 PS2 = α02 + �08PB2 + �09PC2 + �10FB2+ 
�11PP2 + �12PF2 + �13SP2 + �14PI2 + �2  
สมการท่ี3 PS3 = α03 + �15PB3 + �16PC3 + �17FB3+ 
�18PP3 + �19PF3 + �20SP3 + �21PI3 + �3  
สมการท่ี4 PS4 = α04 + �22PB4 + �23PC4 + �24FB4+ 
�25PP4 + �26PF4 + �27SP4 + �28PI4 + �4  

3.4 จัดการประชุมระหวางทีมคณะผูวิจัยและผูมี 
สวนไดสวนเสียเพื่อสรุปผลและประชาพิจารณ 

5. ผลการวิจัย  
 กระบวนการ มีส วนร วม ในการ พัฒนาตรา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็ม ผูวิจัยพบปญหา
และความตองการตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
ไขเค็มวาไมเคยไดรับการพัฒนาและไมทราบวามีความ
เหมาะสมหรือไมในการใชงาน ผูวิจัยจึงนําปญหาและขอมูล
ความตองการตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑผลิตภัณฑมาทํา
การสังเคราะห และนํามาออกแบบและพัฒนาตราผลิตภัณฑ
และรูปแบบบรรจุภัณฑ ผลิตภัณฑไขเค็มชุมชนหินโคว ซึ่ง
ผานกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนจนไดผลลัพธคือ ตรา
ผลิตภัณฑแบบใหม 1 รูปแบบ และบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
รูปแบบใหม 4 รูปแบบ ดังตอไปนี้ 
 1) จากกิจกรรมการสนทนากลุมยอยกับผูผลิต
ผลิตภัณฑไขเค็ม โดยการสัมภาษณกึ่งโครงสราง เพื่อ
คนหาอัตลักษณของตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ ซึ่งผลการ
วิเคราะหอัตลักษณและขอมูลตาง ๆ ไดนํารูปภาพของ
ประธานกลุมฯ รูปภาพจริงของไขเค็มยางมะตูม รูปแบบ
ใบไมสมุนไพร สีเขียวเกษตรอินทรีย และตัวอักษรช่ือ
ผลิตภัณฑที่กะทัดรัด มาออกแบบเปนตราผลติภัณฑและตรา
สัญลักษณ ดังรูปที่ 2 

 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตราผลิตภัณฑที่
ไดรับการพัฒนา 

 
 
 
 
 

รูปที ่3 ตราผลิตภัณฑ
เดิม 

 
2) การพัฒนาบรรจุภัณฑแบบมีสวนรวมกับทีม

คณะผูวิจัย พบวา กลุมผูผลิตผลิตภัณฑไขเค็มไดรวมกัน
พัฒนารูปทรงของบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับการใชงานดาน
โครงสราง การปองกันรักษา การขนถาย การวาง การบรรจุ 
ไดรูปแบบท่ีพัฒนาใหมจํานวน 4 รูปแบบ ดังรูปที ่4 

 

รูปแบบที ่1 
 
 
 

รูปแบบท่ี 2 
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 3      
 
 
 
 

รูปแบบท่ี 4 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที ่4 รูปแบบบรรจุภณัฑที่ไดรับการพัฒนา 

 
 

รูปที ่5 แสดงรูปแบบบรรจุภัณฑเดิม 
 

 เมื่อไดตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบและพัฒนา จึงดําเนินการสอบถามความคิดเห็น
และความพึงพอใจตราผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และใชการ
วิเคราะหสถิติ เพื่อวิเคราะหขอมูลและพยากรณตัวแปรที่
ตองการศึกษา โดยนําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูกับ 
การบรรยาย และสรุปผลการดําเนินการวิจัย และกอนการ
วิเคราะหขอมูลผูวิจัยตรวจสอบความนาเช่ือถือแตละตัวแปร 
Cronbach’s alpha coefficient (Hair et al., 2010) เพื่อ
ประเมินความนาเช่ือถือ Nunnally and Berstein (1999) 
ควรมีคาเทากับหรือมากกวา 0.70 โดย Cronbach’s alpha 
coefficient ในการวิจัยนี้มีคาระหวาง 0.707 - 0.875 ซึ่ง
ทั้ งหมดมีคามากกวา  0.70 จากนั้นตรวจสอบน้ําหนัก
องคประกอบพบวามีคาตั้ งแต (0.4005 – 0.897)  คา
องคประกอบทั้งหมดมีคามากกวา 0.40 (Nunnally and 

รปแบบที่ 3 รรรรรปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปปแปปปปแปแปแปแบบบบบบบ ีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีีทีททท่่่่่่่่่่่่่่่่่่ 4
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Bernstein, 1994) ดังนั้น ตัวแปรเหมาะสมกับใชวัดตาม
ทฤษฎี  
 และตรวจสอบความสัมพันธ  The Pearson’s 
correlation สําหรับการวิเคราะหตัวแปรเพื่อตรวจสอบ
ปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร  Multicollinearity 
แสดงใหเห็นเมื่อตัวแปรมีความสัมพันธระหวางกันที่คาไม
เกิน 0.80 (Hair et al., 2010) ผลการวิเคราะหความสมัพนัธ
ของตัวแปรทั้งหมดแบบ Bivariate เปนไปตามการทดสอบท่ี
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ *p < .10, **p < .05, ***p 
< .01 พบวาไมมีปญหาความสัมพันธระหวางตัวแปร 
(Multicollinearity) ในงานวิจัยนี้  
 สําหรับการทดสอบสมมุติฐาน ผลการวิเคราะห
การถดถอยสําหรับการพัฒนาตราผลิตภัณฑ แสดงในตาราง
ที่ 1 จะเห็นวาตราสัญลักษณของผลิตภัณฑที่ไดรับการ
ออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑในเชิง
บวก (�08 =.262, p<.10) ดังนั้น ผลการวิเคราะหสนับสนนุ 
สมมุติฐานที่ 1ข ลําดับตอมาในสวนของรูปแบบและสีของ
ตราผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนามีผลตอความ
พึงพอใจผลิตภัณฑในเชิงบวก (�09 =.333, p<.05) ดังนั้น 
ผลการวิเคราะหสนับสนุน สมมุติฐานที่ 2ข และสวนของ
รูปแบบตัวอักษรของตราผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑในเชิงบวก (�10 
=.241, p<.10) ดังนั้น ผลการวิเคราะหสนับสนุน สมมุติฐาน
ที ่3ข 
 ผลการวิเคราะหการถดถอยสําหรับการพัฒนา
บรรจุภัณฑ แสดงใหเห็นวาบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบ
และพัฒนาดานการปกปองผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑในเชิงบวก (�18 =.129, p<.05) ดังนั้น ผลการ
วิเคราะหสนับสนุน สมมุติฐานที่ 4ค สวนของบรรจุภัณฑที่
ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานอํานวยความสะดวกมีผล
ตอความพึงพอใจผลิตภัณฑในเชิงบวก (�05 =.060; �12 

=.097; �19 =-.009; �26 =.242, p>.10) ดังนั้น ผลการ
วิเคราะหไมสนับสนุน สมมุติฐานที่ 5ก-ง สําหรับบรรจุภัณฑ
ที่ ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานการสงเสริมการ
จําหนายมีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑในเชิงบวก (�06 

= .086; �13 = - .075; �20 = - .040; �27 = .193, p>.10) 
ดังนั้น ผลการวิเคราะหไมสนับสนุน สมมุติฐานที่ 6ก-ง และ
บรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานการแสดงอัต
ลักษณสงผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ (�07 =.648, p<.
01) ดังนั้น ผลการวิเคราะหสนับสนุน  สมมุติฐานที่ 7ก 

นอกจากนั้ น  (�14 = .428, p<.01)  ผลการวิ เคราะห
สนับสนุน สมมุติฐานที่ 7ข และ (�21 =.487, p<.01) ดังนั้น 
ผลการวิเคราะหสนับสนุน สมมุติฐานที่ 7ค  
 ดังนั้น ตราผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนา องคประกอบดานตราสัญลักษณของผลิตภัณฑที่
ได รับการออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑแบบท่ี 2 ในเชิงบวก สวนองคประกอบดานรูปแบบ
และสีของตราผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนามีผล
ตอความพึงพอใจผลิตภัณฑแบบท่ี 2 ในเชิงบวก และ
องคประกอบดานรูปแบบตัวอักษรของตราผลิตภัณฑที่ไดรับ
การออกแบบและพัฒนามีผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑ
แบบท่ี 2 ในเชิงบวก  
 สําหรับบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนา
องคประกอบดานบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนาดานการปกปองผลิตภัณฑมีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑแบบที่ 3 ในเชิงบวก และองคประกอบดานบรรจุ
ภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานการแสดงอัต
ลักษณสงผลตอความพึงพอใจผลิตภัณฑแบบที่ 1 แบบที่ 2 

และแบบท่ี 3 เทานั้น แตสําหรับองคประกอบดารบรรจภุณัฑ
ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานอํานวยความสะดวก 
และบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาดานการ
สงเสริมการจําหนายพบวาไมมีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑทั้ง 4 แบบ  
 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหตราผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑที่
ไดรับการพัฒนา กับความพึงพอใจผลิตภัณฑ 

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม 

ความพึงพอใจผลิตภัณฑแบบที่... (PS...) 
PS1 PS2 PS3 PS4 

ต ร า สั ญ ลั ก ษ ณ ข อ ง
ผลิตภัณฑ (PB) 

-.103 
(.483) 

.262* 
(.097) 

.057 
(.691) 

-.036 
(.862) 

รูปแบบและสีของตรา
ผลิตภัณฑ (PC) 

.170 
(.216) 

.333** 
(.028) 

.228 
(.110) 

.086 
(.660) 

รูปแบบตัวอักษรของตรา
ผลิตภัณฑ (FB) 

.057 
(.606) 

.241* 
(.069) 

.020 
(.855) 

.010 
(.949) 

บรรจุภัณฑที่ ไดรับการ
พั ฒ น า ด า น ป ก ป อ ง
ผลิตภัณฑ (PP) 

.120 
(.267) 

.176 
(.145) 

.219** 
(.049) 

.113 
(.468) 

บรรจุภัณฑที่ ไดรับการ
พัฒนาดานอํานวยความ
สะดวก (PF) 

.060 
(.574) 

.097 
.(458) 

-.009 
(.939) 

.242 
(.114) 
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บรรจุภัณฑที่ ไดรับการ
พัฒนาดานสงเสริมการ
จําหนาย (SP) 

.086 
(.412) 

-.057 
(.672) 

-.040 
(.753) 

.193 
(.353) 

บรรจุภัณฑที่ ไดรับการ
พัฒนาดานการแสดง   อัต
ลักษณ (PI) 

.648*** 
(.000) 

.428*** 
(.003) 

.487*** 
(.000) 

.004 
(.981) 

Adjusted R2 .484 .396 .428 .207 
Maximum VIF 2.524 2.428 2.427 2.595 

* p < .10, **p < .05, ***p < .01 

 

 ผลในตารางที่ 2 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน
การพัฒนาตราผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว สําหรับ
ตราผลิตภัณฑแบบเดิมและแบบใหมที่ไดรับการออกแบบ
พัฒนา โดยแยกวิเคราะห 3 ดาน ผลการวิเคราะหพบวาใน
ทุกดานดานของตราผลิตภัณฑแบบเดิม และแบบใหม ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ทั้ง 3 ดาน และ
ในกรณีจําแนกรายดานพบวา ดานความเหมาะสม/ความ
สวยงามของตราสัญลักษณ พบวาผูตอบมีความพึงพอใจตอ
ตราผลิตภัณฑแบบใหมมากกวาแบบเดิม โดยมีความพึง
พอใจระดับมาก และมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.18 ลําดับ
ตอมาดานความเหมาะสม/ความสวยงามของรูปแบบ/สีของ
ตราสัญลักษณพบวาผูตอบมีความพึงพอใจตอตราผลิตภัณฑ
แบบใหมมากกวาแบบเดิม โดยมีความพึงพอใจระดับมาก 
และมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.06 และลําดับสุดทายในดาน
ความเหมาะสม/ความสวยงามของรูปแบบตัวอักษรพบวา
ผูตอบมีความพึงพอใจตอตราผลิตภัณฑแบบใหมมากกวา
แบบเดิม โดยมีความพึงพอใจระดับมาก และมีคาคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.05 
 

ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหความพึงพอใจในการพัฒนาตรา
ผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว 

หัวขอการประเมิน 
คาเฉลี่ย 
( X ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ความเหมาะสม/ความ
สวยงามของตราสัญลักษณ 
    - ตราผลิตภัณฑแบบเดิม 
    -  ตราผลิตภัณฑแบบ
ใหม 

 
 

3.55 
4.18 

 
 

.881 

.878 

 
 

มาก 
มาก 

2. ความเหมาะสม/ความ
สวยงามของรูปแบบ/สีของ
ตราสัญลักษณ 
    - ตราผลิตภัณฑแบบเดิม 
    -  ตราผลิตภัณฑแบบ
ใหม 

 
 
 

3.55 
4.06 

 
 
 

.918 

.847 

 
 
 

มาก 
มาก 

3. ความเหมาะสม/ความ
ส ว ย ง า ม ข อ ง รู ป แ บ บ
ตัวอักษร  
    - ตราผลิตภัณฑแบบเดมิ  
    -  ตราผลิตภัณฑแบบ
ใหม  

 
 
 

3.45 
4.05 

 
 
 

.953 

.999 

 
 
 

มาก 
มาก 

 ผลในตารางท่ี 3 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจใน
การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว 
สําหรับบรรจุภัณฑแบบใหมที่ไดรับการออกแบบพัฒนาท้ัง 4 
รูปแบบ พบวาผูตอบมีความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑรูปแบบที่ 
3  มากที่สุด โดยมีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด และมีคา
คะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.63 โดยมีตนแบบบรรจุภณัฑและตรา
ผลิตภัณฑแสดงดังรูปที่ 6 
ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
สําหรับการพัฒนาบรรจุภัณฑไขเค็มของชุมชนหินโคว 
จํานวน 4 รูปแบบ 

หัวขอการประเมิน 
คาเฉลี่ย 

( X ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

(S.D.) 

ระดับความ
ความพึง
พอใจ 

บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 1 3.83 .656 มาก 
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 2 3.99 .549 มาก 
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 3 4.63 .571 มากที่สุด 
บรรจุภัณฑรูปแบบที่ 4 3.43 .725 มาก 

 

 
รูปที ่6 ตนแบบบรรจุภณัฑและตราผลิตภณัฑ 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
สําหรับผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

โดยใชกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางคณะผูวิจัย ผูนํา 
และชุมชน  พบวา การสังเคราะหขอมูลเปนภาพตรา 
ผลิตภัณฑไขเค็ม ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ ปุน และสม
พร คงเจริญเกียรติ (2541:189) วาการใชตราผลิตภัณฑใน 
เมืองไทยน้ัน  ยังนิยมใชรูปของเจาของกิจการมาเปน 
สัญลักษณทางการคา ซึ่งอาจจะเปนสมัยนิยมในอดีต แตใน 
ปจจุบันนี้ถาใชหลักทางดานการตลาดสมัยใหม ในการ 
ออกแบบตราสินคาแลว จะพบวาสัญลักษณทางการคา 
ดังกลาวไมสามารถสนองกับจุดมุงหมายในการออกแบบตรา
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สินคาไดดีนัก เนื่องจากการสรางภาพพจนและการจําได 
เปนไปไดยาก ยกเวนวารูปเจาของกิจการที่ใชเปนสัญลักษณ
ทางการคานั้นเปนที่รูจักของคนทั่วประเทศหรือทั่วโลกท่ี  
ตองการสินคานั้นไปจําหนาย  

จากกระบวนการคิดรวมกันเพื่ อพัฒนาตรา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ กลุมผูผลิตไดระดมสมองรวมกัน
กับคณะผูวิจัย และสามารถสรุปไดวา รูปแบบของตรา
ผลิตภัณฑและตราสัญลักษณ ควรมีลักษณะท่ีสามารถจดจํา
และเขาใจไดงาย ชัดเจน พรอมทั้งแสดงรายละเอียดของ
สินคาที่บรรจุภายใน ตามขอกําหนดเกณฑการคัดสรร
ผลิตภัณฑหนึ่งโครงการหน่ึงตําบล  

โดยผลการวิจัยไดแสดงใหเห็นสําหรับการพัฒนา
ตราผลิตภัณฑทั้งในสวนของความเหมาะสมความสวยงาม
ของตราสัญลักษณ รูปแบบ/สีของตราสัญลักษณ และความ
สวยงามของรูปแบบตัวอักษร มีผลตอความพึงพอใจ
ผลิตภัณฑ ซึ่งมุมมองที่เกิดขึ้นใหมของตราผลิตภัณฑเปน
แนวคิดที่มีมุมมองกวางข้ึนไดถูกกลาวถึงในวารสารการคา
ปลีกฉบับพิเศษโดย Ailawadi และ Keller (2004) ให
แนวคิดในมุมมองท่ีกวางข้ึนสําหรับการสรางตราผลิตภัณฑ
ใหมีความหลากหลายมากขึ้นและความสําคัญในแงที่มี
เช่ือมโยงกับภาพลักษณของธุรกิจ โดยเฉพาะอยางยิ่งตรา
ผลิตภัณฑที่มีผูกอตั้งท่ีชัดเจนถูกมักถูกกําหนดใหผูกอตั้งตอง
เปนสวนหน่ึงท่ีสําคัญของตราผลิตภัณฑที่นําเสนอ อาทิ ภาพ
ของผูกอต้ังเปนพ้ืนฐานของตราสินคา รวมถึงการพัฒนาและ
ออกแบบตราสินคามีความสําคัญอยางย่ิงในประเด็นของ
คุณลั กษณะกา ร เ ช่ื อม โ ย งต ร าผลิ ต ภัณฑ ที่ มุ ง เ น น
ความสัมพันธและความเกี่ยวของกับลูกคาในมุมมองท่ี
ผูบริโภคมีสวนเกี่ยวของที่การพัฒนาตราผลิตภัณฑ ใน
ประเด็นของความสวยงาม ความเหมาะสม ความสามารถใน
การดึงดูดความสนใจและจดจํา ผานกระบวนการกําหนด
จุดเนนในการแขงขัน โดยการสรางคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
สําหรับรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือวัดความเปนเอกลักษณ 
และความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ ตลอดจน
การสรางแผนท่ีการเชื่อมโยงตราผลิตภัณฑเชิงกลยุทธ  (Till, 
Baack and Waterman, 2011) 

และผลของงานวิจัย ไดแสดงให เห็น ว าการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ พบวา บรรจุภัณฑที่ไดรับ
การพัฒนาดานปกปองผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑที่ไดรบัการ
พัฒนาดานการแสดงอัตลักษณมีผลตอความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ เพราะผลิตภัณฑที่ศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ เปน

ผลิตภัณฑประเภทอาหาร คือ “ไขเค็ม” ดังนั้นหนาที่หลัก
พื้นฐานของบรรจุภัณฑคือ  "รักษาความสมบูรณของ
ผลิตภัณฑ" ดวยการปกปองผลิตภัณฑอาหารไมใหเกิดความ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจาก "ภูมิอากาศ เช้ือแบคทีเรีย
และอันตรายจากการขนสง จึงพบวามีผลตอความพึงพอใจที่
สูง อยางไรก็ตามบรรจุภัณฑก็ตองมีความสวยงาม มีชีวิตชีวา
และแสดงใหเห็นถึงความมีเอกลักษณของผลิตภัณฑ เพราะ
เมื่อวางขายอยูบนช้ันวางบรรจุภัณฑจะเปนตัวแทนของ 
พนักงานขาย   (Stewart, 1995 ; Vazquez, Bruce and 
Studd, 2003) กลาวไดวาลูกคาและผูบริโภคจําเปนตองมี
ประสบการณโดยตรงในการรับรูเกี่ยวกับบรรจุภัณฑใหมเพื่อ
ความรูสึกท่ีดีในการพัฒนาบรรจุผลิตภัณฑรวมกันและมีสวน
ในการจัดการบรรจุภัณฑดวยตัวเอง สงผลตอความพึงพอใจ
และความตั้งใจซ้ือของลูกคาและผูบริโภคท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ความคาดหวังและความพึงพอใจในคุณภาพของผูบริโภคใน
การใชบรรจุภัณฑใหม โดยความคาดหวังที่มีคุณภาพทั้งใน
มิติของทัศนคติตอบรรจุภัณฑใหม และท่ีไดรับอิทธิพลจาก
ประสบการณที่ เกี่ยวของกับบรรจุภัณฑ (Holmes and 
Paswan, 2012) 

7.  สรุป  
 การพัฒนาตราผลิตภัณฑและรูปแบบบรรจุภัณฑ
ครั้งนี้ ผูวิจัยยังไมไดคํานึงถึงงบประมาณในการผลิต การ
ออกแบบตราผลิตภัณฑ และตราสัญลักษณเกี่ยวกับอัต
ลักษณของผลิตภัณฑสามารถพัฒนาเปนรูปภาพอื่นไดอีก 
อาทิ สมุนไพรที่เปนสวนประกอบในการผลิต เพื่อประกอบ
สื่อสารกับผูบริโภคไดดีขึ้น และสําหรับการออกแบบตรา
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับรูปภาพผูกอตั้ง สามารถพัฒนาตอยอด
โดยใหความสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดสัดสวนของใบหนา
และรูปภาพไขเค็มยางมะตูมใหเหมาะสมตอการดึงดูดความ
สนใจของผูบริโภค สําหรับการออกแบบตราผลิตภัณฑและ
ตราสัญลักษณ ยังพัฒนาสีและตัวอักษรใหมีความนาสนใจ
ขึ้นได สิ่งสําคัญที่ตองตระหนักเมื่อมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ
กรณีการเลือกบรรจุภัณฑเพื่อจัดจําหนายไมจําเปนตองเลือก
เพียง 1 รูปแบบเทานั้น เนื่องจากมีกลุมผูบริโภคหลายกลุม 
ซึ่งแตละกลุมมีวัตถุประสงค ความตองการบริโภค ตลอดจน
รายไดที่แตกตางกัน หนวยงานสงเสริมกลุมอาชีพท่ีเกี่ยวของ
ควรศึกษาอัตลักษณและความตองการเพื่อตอบสนองได
อยางแทจริง และ/หรือนําผลงานวิจัยนี้ไปปรับประยุกตใช
ตอไป  
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 สําหรับการรวมตัวและบทบาทของกลุมตาง ๆ ที่มี
สวนเกี่ยวของกับผลิตภัณฑสามารถการสรางเสียงสะทอนได
ตลอดระยะเวลาภายใตกระบวนการพัฒนาตราสินคาและ
บรรจุภัณฑทั้งหมด โดยปกติจะเปนผูที่มีบทบาทคือเจาของ
กิจการ หรือผูประกอบการธุรกิจ สําหรับหนวยงานภาครัฐ
สามารถมีบทบาทในฐานะของการเปนคณะกรรมการพัฒนา
ตราผลิตภัณฑ  ซึ่ งจะมีสวนในการชวยสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานการสรางตราผลิตภัณฑใหพัฒนาไดดีขึ้นใน
ระยะยาวและสามารถรับผิดชอบสิ่งที่เกิดจากการตัดสินใจ
เพ่ือนําตราผลิตภัณฑไปใชงานไดในทันทีเชนกัน และการ
พัฒนาตราผลิตภัณฑมีความทาทายหลักคือความมั่นคงใน
ระยะยาว นักวิจัยเปนเพียงสวนหนึ่งของผูอํานวยความ
สะดวกในการเร่ิมตนหรือในเพียงบางประเด็นท่ีเกี่ยวของซ่ึง
จะไดรับมุมมองใหมในชวงระยะเวลาสั้นๆ แตหากจะทําให
เกิดการพัฒนาในระยะยาวเน่ืองจากตองเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการในชวงเวลาหลายปสําหรับการพัฒนาจนทราบ
ผลที่วาตราผลิตภัณฑนั้นและบรรจุภัณฑมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้นเจาของกิจการและผูมีสวนเกี่ยวของสามารถนําผลวิจัย
ในคร้ังนี้ไปตอยอด และหาวิธีการบริหารจัดการไดอยาง
เหมาะสม 
 การวิจัยแสดงใหเห็นถึงความสําคัญท่ีเพิ่มขึ้นใน
บรรจุภัณฑเปนเครื่องมือในการสรางความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑของคูแขงและเพ่ือการพัฒนาตอไป ผลการวิจัยช้ี
วามีความสัมพันธที่แข็งแกรงเกี่ยวกับอิทธิพลของบรรจุภัณฑ
ตอความพึงพอใจของผูบริโภค โดยเฉพาะในดานของการ
ปกปองผลิตภัณฑและการแสดงความเปนอัตลักษณ การ
พัฒนารูปแบบของบรรจุภัณฑที่สอดคลองกับความตองการ
ลูกคามากข้ึนโดยการเปรียบเทียบรูปแบบผลิตภัณฑตาง ๆ 
จึงเปนสิ่งจําเปนที่กิจการตองเขาใจเพ่ือประเมินตราสินคา
และบรรจุภัณฑสําหรับการพัฒนาตอไปในอนาคต 
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การพัฒนาคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย 
จังหวัดนาน 

The Bilingual Manuals Development of Cotton  
Hand-Woven Products of Group for Supplementary Occupations  

at Chiang Rai Village, NAN Province 

บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย จังหวัดนานคร้ังนี้มี

วัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาคูมือสองภาษาเสริมทักษะการสื่อสารใหกับสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงรายใหสามารถสื่อสารกับ
ชาวตางชาติได 2) เพื่อวิเคราะหหาความพึงพอใจของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงรายตอการใชคูมือ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาครั้งนีค้ือ สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงรายจํานวน 23 คนซึ่งไดมาแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้ง
นี้คือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) เก่ียวกับความตองการและปญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดย
การใชเทคนิคการสัมภาษณแบบสนทนากลุม (Focus Group Discussion) และแบบสอบถามความพึงพอใจในการใชคูมือ ขอมูล
เชิงปริมาณ ใชการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอเชิง
บรรยาย 

ผลการวิจัยพบวา 
1) ผลการพัฒนาคูมือสองภาษาเพ่ือเสริมทักษะการสื่อสารของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงราย ประกอบไป

ดวยรายละเอียดดังนี้ คํานํา สารบัญ การทักทาย การแนะนําผลิตภัณฑ การเชิญชวนใหทดลองทอผา ช่ืออุปกรณทอผา ขั้นตอนการ
ทอผา ประวัติการทอผาลายตาโกง สถานท่ีตั้งของกลุมและชองทางการติดตอ  

2) สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงรายแสดงความพึงพอใจในการใชคูมือโดยภาพรวมอยูในระดับมาก
( = 4.07)  

คําสําคัญ: คูมือสองภาษา ผลิตภัณฑผาฝายทอมือ กลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย 

Abstract 
A study on the bilingual manuals development of cotton hand-woven products for Group 

for Supplementary Occupations at Chiang Rai Village, NAN Province aimed 1) to develop a two-languages guide 
to enhance communication skills for members of Chiang Rai’ s Group for Supplementary Occupations to 
communicate with foreigners; 2)  to analyze the satisfaction of members of Baan Chiang Rai’ s Group for 
Supplementary Occupations toward using a two- languages guide.  The samples in this research were 2 3 
purposive sampling of members of Baan Chiang Rai’s Group for Supplementary Occupations.  The instruments 
used were structured interview from which the questions concerned about the needs and problems in English 
communication by using focus group discussion technique and satisfaction questionnaire. The statistics used in 
data analysis were percentage, mean and standard deviation and qualitative data used content analysis and 
narrative presentation.  

The results were as follows: 
1) The development bilingual manuals of cotton hand-woven products for group

 supplementary occupations at Chiang Rai Village, NAN province consisted of introduction, contents, greeting,  
introduce the product, invitation to weave fabric Knitting, the name of equipment weaving,  process for weaving, 
the story of Takong weaving  and  group locations and contact details. 

2) The members of Baan Chiang Rai’s Group for Supplementary Occupations expressed
 their satisfaction toward using the guide at a high level ( = 4.07). 

Keywords: Bilingual Manuals,  Cotton Hand-Woven Products, the Group for Supplementary Occupations 
at Chiang Rai Village  415



 

1. บทนํา 
 แผนพัฒนาจังหวัดนาน  (พ .ศ .2561 – 2564)  
ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาการทองเที่ยวใหเจริญเติบโต
อย างสมดุลและยั่ งยืน   ประเ ด็นยุทธศาสตรจั งหวัด 
ยุทธศาสตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยองคความรูเพื่อสราง
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ในลักษณะประชารัฐ กลยุทธการ 
สนับสนุนผลิตภัณฑสรางสรรคและสินคาบริการ มีประเด็นที่
กลาวถึงแผนพัฒนาผาทอเมืองนาน  ใหไดรับการพัฒนา
สินคาใหมีความหลากหลาย  แตเน่ืองดวยสวนใหญเปนการ
จําหนายในรานคาในจังหวัด ทําใหชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑนอย ยอดการ จําหนายไมมากเทาท่ีควร จึง
จํ า เป นต อ งมี ก า รส ง เ ส ริ มด านการตลาด  โดยการ
ประชาสัมพันธใหผาทอเมืองนานเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
ขยายชองทาง การตลาดทั้งในและตางประเทศใหมากยิ่งขึ้น 
เพ่ือนําสินคาประเภทผาทอที่ไดรับการพัฒนา  รูปแบบ
ผลิตภัณฑในเชิงสรางสรรคและมีคุณภาพได มาตรฐานออก
แสดงและจําหนาย อีกทั้งยังเปนการ ประชาสัมพันธสินคา
และเพิ่มชองทางการจําหนายสินคา ไปยังกลุมผูบริโภคทั้งใน
และตางประเทศ  เ พ่ิมรายไดสร าง  ความเขมแข็งให
ผูประกอบการไดอยางยั่งยืน ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว
มีวัถุประสงค (1) เพ่ือสนองแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเผยแพรและ
ประชาสัมพันธผาทอเมืองนาน ใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย 
(2) เพ่ือสงเสริมผูประกอบการผาทอเมืองนานเขาสูตลาด
สากล (3) เพื่อจัดแสดงและจําหนายสินคาท่ีเปนเอกลักษณ
ของจังหวัดนาน  กระตุนเศรษฐกิจจังหวัดนานใหคึกคักยิง่ขึน้  
(4) เพื่อสงเสริมการทองเท่ียวของจังหวัดนาน (5) เพื่อสราง
รายไดใหกับผูประกอบการผาทอ และ OTOP   
 เชนเดียวกับชุมชนบานเชียงราย อําเภอเมือง 
จังหวัดนาน สวนใหญสมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปน
อาชีพหลักและทําการทอผาในยามวาง ชุมชนมีการสืบถอด
วิถีการทอผาจากบรรพบุรุษมาเปนระยะเวลายาวนาน โดยมี
สมาชิกในชุมชนบางสวน ทําการรวมกลุมภายใตช่ือ “กลุม
สงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงราย จังหวัดนาน” เพ่ือทําการ
ผลิตผาฝายทอมือเปนรายไดหลักทดแทนรายไดจากภาค
เกษตร อยางไรก็ตาม จากความต้ังใจในการสรางสรรค
ผลิตภัณฑงานผาฝาย ทอมือที่มีคุณภาพของเกษตรกรตลอด
ระยะเวลาท่ีผานมาสงผลใหช่ือเสียงของผลิตภัณฑงานผา
ฝายทอมือเปนที่รูจักของคนท่ัวไปในพื้นท่ีจังหวัดนาน ตอมา
ความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระองคไดทรง 

พระราชทานทุนทรัพยสวนพระองค เพื่อเปนทุนเร่ิมแรกใน
การซื้อวัสดุอุปกรณตางๆ ตอมาไดรับการสนับสนุน ทางดาน
เทคนิคและการติดตามผลการดําเนินงานจากหนวยงานตาง 
ๆ ของภาครัฐ เชน สํานักงานสหกรณ จังหวัดนาน พัฒนา
ชุมชนจังหวัดนาน ดานความตองการของกลุม คือ ความ
ตองการแปรรูปผลิตภัณฑใหมๆ ที่ ตรงกับความตองการของ
ตลาดและตองการแสวงหาตลาดใหม ๆ เพิ่มขึ้น ปจจุบัน
แมวาทางกลุมเกษตรกรจะไม มีปญหาทางดานเงินทุน แต
ทวาก็ยังคงพบเจอกับปญหาดานการบริหารการตลาดในตัว
ผลิตภัณฑงานผาฝายทอมือ เชน เกษตรกรขาดองคความรู
และความเขาใจท่ีแทจริงในการดําเนินการทางดานการ
บริหารจัดการตลาด และขาดการสํารวจตรวจสอบการรับรูที่
แทจริงในตัวผลิตภัณฑงานผาฝายทอมือจากผูบริโภค อีกทั้ง
กลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย ยังมีปญหาในการดําเนิน
ธุรกิจการตลาด และการสื่อสารการตลาดเปนอยางมากทํา
ใหสินคาที่ผลิต ออกมามียอดจําหนายไดนอย เนื่องจากเปน
กลุมธุรกิจขนาดเล็กที่ยังตองมีการสื่อสารการตลาดใน
รูปแบบตางๆ เพื่อสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคาและบรกิาร
ไปยังกลุมลูกคาเปาหมาย ปญหาบรรจุภัณฑยังคงใชบรรจุ
ภัณฑ ที่ไมไดมาตรฐาน ไมทันสมัย และไมโดดเดน เชน การ
ใช บรรจุภัณฑสําเร็จรูปที่มีขายตามทองตลาดมาเปนบรรจุ 
สินคาโดยไมมีการเพิ่มเติมขอมูลเกี่ยวกับสินคาที่ เปน
ประโยชนในการตัดสินใจซ้ือของลูกคา หรือการใชบรรจุ
ภัณฑ ท่ีเหมือนกันคูแขง ทําใหลูกคาไมเห็นความแตกตาง
ของสินคา เพราะถึงแมวาจะเปนสินคาที่มีคุณภาพดีเพียงใด
แต หากใชบรรจุภัณฑที่ไมดึงดูดใหลูกคาสนใจแลว สินคานั้น
ก็อาจจะไมสามารถจําหนายไดเชนกัน 
  คณะผูวิจัยเล็งเห็นวานอกจากการเนนพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพแลว หากกลุมสงเสริมอาชีพบาน
เชียงราย ไดรับการพัฒนาในสวนของบรรจุภัณฑและสื่อ
ประชาสัมพันธสินคาที่มีความทันสมัย โดดเดน และมี
มาตรฐาน อีกทั้งยังสามารถใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสินคา
และบริการไปยังกลุมลูกคาเปาหมายไมวาจะเปนกลุมลูกคา
ชาวไทยหรือชาวตางชาติ ผลิตภัณฑผาฝายทอมือของกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงราย นาจะมีโอกาสขยายสวนแบง
การตลาดไดมากขึ้นและสามารถแขงขันกับผูประกอบการ
รายอื่นได อันสงผลใหกลุมมีการเติมโตอยางยั่งยืนตอไป 
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2.วัตถุประสงค 
 1. เพื่อพัฒนาคูมือเสรมิทักษะการสื่อสารใหกับ
สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงรายใหสามารถส่ือสารกับ
ชาวตางชาติได  

2. เพื่อวิเคราะหหาความพึงพอใจของสมาชิกกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงรายตอการใชคูมือ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ  ประเทศเนื่องจากการ
ทองเท่ียวเปนแหลงกระจายรายไดและการจางงานที่ชวย
เสริมสรางคุณภาพชีวิต ที่ดีใหกับชุมชนและสังคมไทยโดย
จากขอมูลทางสถิติของนักทองเที่ยวตางชาติ ณ วันที่ 1 
มกราคม 2559 พบวา มีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางมา
เที่ยวไทยมากถึง 29.88 ลานคน และสรางรายได 1.44 ลาน
ลานบาท โดยนักทองเท่ียวตางชาติ 5 อันดับแรกท่ีมีการ
เดินทางเท่ียวไทยสูงสุด ไดแก จีน ประมาณ 7.8 ลานคน 
รองลงมาคือ มาเลเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต และลาว ตามลําดับ 
สวนนักทองเท่ียว ตางชาติที่สรางรายไดมากท่ีสุด 5 อันดับ
แรก ไดแก จีน ประมาณ 3.7 แสนลานบาท รองลงมา ไดแก 
มาเลเซีย รัสเซีย อังกฤษและออสเตรเลีย ตามลําดับ  
 
สินคาทางการทองเท่ียวของประเทศไทย 
 สินคาบริโภคโดยท่ัวไปนั้นผูบริโภคสามารถบริโภค
สินคาเปนหนวยเดียวกันได แตสินคาทางการทองเที่ยวซ่ึง
เปนสินคาทางการบริการน้ัน ผูบริโภคจะตองบริโภคสินคา
ด วยการใชจ ายและพักแรมในลักษณะหลายๆ  สวน
องคประกอบหรือรวมกันเปนกลุม องคประกอบของสินคา
ทางการทองเท่ียวที่นําไปเสนอขายในตลาดการทองเที่ยว 
ไดแกสิ่งตอไปนี้คือ 
 1.  สิ่ งดึ งดูดใจทางการทองเที่ยว  ซึ่ งจะเปน
องคประกอบหลักในการดึงดูดใจนักทองเท่ียวใหเดินทาง
มายังแหลงทองเท่ียวนั้นๆ สิ่งดึงดูดใจทางการทองเท่ียว 
ไดแก สถานท่ีทองเท่ียวประเภทตางๆ เทศกาล งานประเพณี
และกิจกรรมตางๆ ที่จัดขึ้นสําหรับนักทองเท่ียว 
 2. สิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งอํานวยความสะดวก
เปนองคประกอบหลักอยางหน่ึงในสินคาทางการทองเที่ยว
ซึ่งประกอบดวย 

   2.1 ปจจัยพื้นฐาน ซึ่งรวมถึงปจจัยพื้นฐานหลัก 
อันไดแก ไฟฟา ประปา การคมนาคมสื่อสาร ศูนยการคา
ตางๆ 
   2.2 สิ่งอํานวยความสะดวกดานการทองเที่ยว 
อันไดแก สถานท่ีพักตางๆ เชน โรงแรม บังกะโล โฮเต็ล 
หอพักเยาวชน นอกจากนั้นยังรวมถึงภัตตาคาร รานอาหาร 
บริษัททัวร บริษัทรถเชา โรงมหรสพ ไนตคลับตางๆ 
   2.3 การคมนาคมขนสง อันไดแก สนามบิน สาย
การบิน ทาเรือ รถไฟ สถานีจอดรถ รถบริการตางๆ 
 3. วิถีชีวิต ซึ่งนับวาเปนสินคาทางการทองเท่ียว
อยางหน่ึง เชน ลักษณะชีวิตความเปนอยูของคนในประเทศ 
ความเปนมิตรไมตรี ความโอบออมอารี 
 สินคาการทองเท่ียวเปนสินคาท่ีมีลักษณะพิเศษ 
คือ เปนสินคาที่รวบรวมสินคาและบริการหลายประเภทเขา
ดวยกัน ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม โดยมีผูประกอบการ
ธุรกิจเอกชนดานการทองเท่ียว มีบทบาทในการดําเนินการ
เพื่อกอใหเกิดการซื้อขายบริการของตนโดยเฉพาะ โดยมี
สินคาที่เสนอขายที่เปนไดอยางเดนชัด เชน ผูประกอบการ
โรงแรมดุสิตธานีจะพยายามสงเสริมใหนักทองเท่ียวใช
บริการในโรงแรมดุสิตธานีของตน เปนตน ซึ่งผูผลิตระดับนี้
จะเปนผูไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการขายสินคาและ
บริการของตนหลายประเภท ไดแก ที่พัก รานอาหาร 
ภัตตาคาร การนําเที่ยว บริษัทนําเที่ยวตางๆ การขนสง 
สถานท่ีทองเท่ียว ของที่ระลึก 
 สินคาการทองเท่ียวที่สําคัญซึ่งสงเสริมใหมีการ
กระจายรายไดสูชุมชนอยางมากในปจจุบันนี้ ไดแก ของที่
ระลึกถือไดวาเปน “ผงชูรส” ที่ชวยทําใหการเดินทาง
ทองเท่ียวมีชีวิตชีวา ออกรสชาติยิ่งขึ้นเห็นจะไมมีอะไรเกินไป
กวาการไดมีโอกาสจับจายใชสอยซื้อของท่ีระลึก สินคาของท่ี
ระลึก หมายถึง สินคาท่ีนักทองเที่ยวซื้อกลับยังภูมิลําเนาเพื่อ
เก็บไวเปนสิ่งเตือนใจหรือใชประโยชน (ชยาภรณ ช่ืนรุงโรจน 
2531: 29-37) โดยมีลักษณะดังน้ี 
 1. เปนสินคาเอกลักษณของทองถิ่นนั้น เมื่อเอยถึง
ทุกคนก็รูจักหรือเดาไดถึงที่มาของสินคานั้น หรือเม่ือเห็น
ยามใดก็นึกถึงสถานที่ๆ ซื้อของนั้นมา ความเปนเอกลักษณ 
อาจเกิดจากประวัติความเปนมาครั้งโบราณของสินคานั้น 
เชน เครื่องถมเมืองนครฯ เคร่ืองเงินเชียงใหม ไหมมัดอีสาน 
ขนมหมอแกงเมืองเพชรบุรี ขามหลามนครปฐม รมสัน
กําแพง ฯลฯ หรืออาจเปนสินคาที่มีเฉพาะทองถิ่นนั้น เชน 
ลําไย ลิ้นจี่ เปนตน 
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 2. เปนสินคาหายาก ราคาแพง แตแหลงทองเที่ยว
นั้นเปนตนกําเนิดหรือมีช่ือเสียงในการแปรรูป การผลิตสินคา
ที่ระลึกประเภทน้ีมักจะไดแกสินคาที่นักทองเที่ยวซื้อ เพราะ
เห็นวาเปนตนตอการผลิต มีความแนใจวาจะไดสินคาท่ีเปน
ของแท หรือมีราคาถูกกวาที่อื่น เชน อัญมณี หิน-แรบาง
ชนดิ สารสมุนไพรบางตัว หรือแมแตศิลปวัตถุโบราณ ฯลฯ 
 3. เปนสินคาราคาถูก เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับ
สินคาประเภทเดียวกันที่วางขายอยู ณ ภูมิลําเนาของ
นักทองเท่ียวหรือที่อื่น สินคาที่นักทองเท่ียวจับจายใชสอย
ประเภทนี้ บางคร้ังอาจเปนสิ่งของเคร่ืองใชทั่วๆ ไป เชน 
ภาชนะใชในครัวเรือน เครื่องประดับเทียม เครื่องสําอาง 
เครื่องหนัง อาหารแหงบางชนิด ฯลฯ 
 4. มีความดึงดูดใจจากการออกแบบผลิตภัณฑ 
การตกแตงลวดลาย สีสันความประณีตในการประดิษฐ 
ความแปลกของสินคาและหรือมีประโยชนใชสอย เชน ตุกตา
สมุนไพร ซึ่งใสภาชนะหีบหอสวยงาม การแกะสลักเสลา
เครื่องประดับ หรือเฟอรนิเจอรไมสัก เสื้อผาสําเร็จรูป พวง
กุญแจ รูปภาพเลียนแบบจิตรกรมีช่ือ การประดิษฐของ
เลียนแบบของเกา ฯลฯ 
 5. เปนสินคาท่ีหาซื้องาย สะดวก มวีางขายตามจุด
ตางๆ อยางเหมาะสม เชน ตามสถานท่ีๆ มีนักทองเที่ยวไป
เที่ยวกันมมาก แตทั้งน้ีไมความจะกอใหเกิดความนารําคาญ
ใจแกนักทองเท่ียวและคนในทองถิ่น และไมกีดขวางตอ
การจราจร 
 6. มีรูปราง ขนาดและน้ําหนักท่ีไมเปนอุปสรรคตอ
การขนสง โดยเฉพาะความเปราะบาง ชํารุดงาย ขนาดไม
เหมาะสม เชน ยาวเกะกะ และมนี้ําหนักมากเกินไป สินคาที่
ระลึกท่ีมจีุดออนดังกลาวจะตองหาทางแกไขดวยมาตรการ
ตางๆ เชน บรรจหุีบหอท่ีมีประสิทธิภาพ การออกแบบ
ผลิตภณัฑใหสามารถแยกช้ินสวนเพื่อนําไปประกอบใหม 
หรือการนําสงสินคาท่ีมีน้ําหนักมากโดยทางเรือ เปนตน 
 7.  เปนสินคา ท่ีใชวัสดุ แรงงานในทองถิ่นน้ัน 
โดยเฉพาะการนําวัสดุเหลือใชมาแปรรูปเปนสินคาที่ระลึก 
ซึ่งจะกอใหเกิดมูลคาเพิ่มขึ้น และการใชแรงงานเด็กและสตรี
นอกเวลางานประจํามาประดิษฐสินคาที่ระลึกซึ่งชวยใหมี
การใชแรงงานใหเกิดประโยชนเต็มที่ 
 8.  มี ก า ร แ ส ด ง ขั้ น ต อนก า ร ผ ลิ ต  ห รื อ ใ ห
นักทองเที่ยวมีโอกาสทดลองทํา จะสรางความประทับใจและ
เห็นคุณคาของสินคานั้น เชน การทอผา การขัดมันคนโทนํ้า

ดินเผา การเก็บผลไมดวยตัวของนักทองเท่ียวเอง การวาด
ลายรม ฯลฯ 
 9. มีฉลากบอกถึงสวนประกอบหรือสวนผสม ที่มา
ของวัตถุดิบวาประดิษฐประกอบมาจากอะไร วิธีการใชและ
การดูแลรักษา ขอควรระวัง เชน เอกสารใบปลิวแนะนํา การ
ใชดูแลรักษาผาไหมของจิม ทอมสัน ผาฝาทอและยอมสี
ธรรมชาติของบานไรไผงาม เปนตน 

ความสําคัญของสินคาที่ระลึก 
 สินคาท่ีระลึก จัดเปนสินคาทางการทองเที่ยวที่
สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับนักทองเท่ียว ความสําคัญ
ของสินคาท่ีระลึกสรุปไดดังนี้ 
 1.  การไดซื้อสินคาตางๆ จะเปนการตอบสนอง
ความตองการทางใจของนักทองเที่ยวเอง ทําใหอารมณ
สุนทรียในการเดินทางทองเท่ียวสมบูรณ มีนักทองเท่ียวเปน
จํานวนมากเม่ือซื้อสินคาบางช้ินไป ก็จะรูสึกมีความสุขจาก
การไดเปนเจาของสินคานั้น มักจะลูบคลําหรือเอาออกมาช่ืน
ชม มีความสุขและภาคภูมิใจกับการไดใชสินคานั้นใหเกิด
ประโยชน 
 2. ในบางคร้ังการจับจายใชสอยสินคาซื้อสินคาที่
ระลึกบางอยาง จะเปนเครื่องชวยใหเห็นถึงฐานะทาง
เศรษฐกิจ รสนิยม รวมถึงฐานะทางสังคมใหเปนท่ียอมรับใน
กลุม มีการเอาอยางหรือชักจูงใหผูอื่นซื้อสินคานั้นอีก 
 3. ในการซ้ือสินคาท่ีระลึก โดยเฉพาะกับพอคา
แมคาชาวพ้ืนเมือง ผูซื้ออาจมีโอกาสไดรับความประทับใจ มี
ความสนุกสนานจากการเจรจาตอรองสินคา มีการพูดคุย
เรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งกันและกัน เชน การเรียนรู
ภาษาเพ่ือใชในการตอรองสินคาอื่นๆ อันนับเปนจุดเริ่มตน
ของการสรางสัมพันธและมิตรภาพท่ีถาวร 
 4. กรณีที่ผูซื้อมีโอกาสไปซ้ือสินคาที่ระลึกยังตนตอ
การผลิต อาจเปนในหมูบานหรือบานของผูผลิตก็จะมีโอกาส
ไดรูเห็นความเปนอยู วิถีชีวิตและกรรมวิธีการผลิต ตลอดจน
มีความสัมพันธกับชาวบาน อันเปนกําไรของการชีวิตที่จะ
ชวยใหเกิดความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน 
 5.  สินคาท่ีระลึกเมื่อซื้อไปฝากใคร ก็จะเปนสิ่ง
แสดงความมีน้ําใจระลึกถึงของผูเดินทางตอผูรับฝาก เขา
ทํานองผูรับก็ดีใจ ผูใหก็มีความสุข จึงไมเปนของแปลกที่
นักทองเท่ียวแตละคนมักจะซื้อของที่ระลึกไปฝากญาติสนิท
มิตรสหายครั้งละหลายๆ ช้ิน 
 6. สินคาที่ระลึกบางชนิดเมื่อซื้อไปแลว ก็จะ
กระตุนเจาของใหคนควาหาความรูเพิ่มเติมถึงประวัติความ
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เปนมาของสินค านั้นๆ  หรืออาจใหการสนับสนุนให
นักวิชาการคนควาเกี่ยวกับเร่ืองน้ันเพิ่มเติม เชน เครื่องลาย
คราม ลูกแกวลูกปด ลายผาทอ เครื่องจักรสาน ฯลฯ สิ่ง
เหลานี้จะเปนผลใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการเพิ่มขึ้น 
และจะเปนประโยชนตอการศึกษาของชาติ 
 
คูมือ 

การดําเนินงานทุกอยางจําเปนตองมีหลักการและ
แนวทางช้ีนําเพ่ือไปสูจุดมุงหมาย คูมือจึงเปนสิ่งที่จัดทําขึ้น
เพื่อกําหนดจุดมุงหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติที่จะทํา
ใหการดําเนินงาน การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยูในกรอบ
ตามทิศทางที่ตองการ 

1. ความหมายของคูมือ 
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหมีประสิทธิภาพ

ไดนั้น จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีคูมือ ในการปฏิบัติงาน 
 เพราะคูมือเปนสิ่งกําหนดจุดมุงหมายของกิจกรรมเปน
แนวทาง และวิธีการ ดําเนินงานตลอดจนวัดผลและ
ประเมินผล เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายนั้น ซึ่งมีผูให
ความหมายไวหลายทาน ดังนี้ 

ปราณี กรุณวงษ (2546:10) ไดใหความหมายวา 
คูมือเปนหนังสือท่ีใชควบคูไปกับการกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพื่อ
เปนแนวทางใหผูใชคูมือนําไปศึกษา ทําความเขาใจและ
ปฏิบัติตามใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

เยาวภา อุสาหฤทธ์ิ (2547:61) อธิบายความหมาย
ของคูมือวา เปนหนังสือที่เขียนข้ึน เพื่อเปนแนวทางให
ผูใชเครื่องมือไดศึกษาทําความเขาใจและงายตอการปฏิบัติ
ตามไดในการทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง  

คณิต จิตเจริญทวีโชค (2548:43) ไดใหความหมาย
วา คูมือเปนหนังสือที่เขียนขึ้นมา เพื่อใหความรูกับผูอานใน
การทํากิจกรรมอยางใดอยางหน่ึง โดยมุงหวังใหผูอานได
ศึกษาทําความเขาใจดวยตนเองและสามารถนําความรูที่
ไดรับไปใชเปนแนวทางดําเนินการไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม 

อราม เสื้อเดช (2549:5) ไดใหความหมายวา คูมือ 
หมายถึง หนังสือที่ใหความรู เกี่ยวกับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแก
ผู ใช  โดยมุ งหวังใหผูอ านหรือผู ใช เขาใจและสามารถ
ดําเนินการในเรื่องนั้นๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

จากความหมายของคูมือดังกลาว สรุปไดวา คูมือ 
หมายถึง หนังสือท่ีเขียนขึ้นเพ่ือเปนแนวทางใหผูใชคูมือได
ศึกษาทําความเขาใจ ขอพึงปฏิบัติเพื่อสงเสริม ประกอบการ

เรียน การจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว
อยางมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

2. ประเภทคูมือ 
ศักรินทร สุวรรณโรจน และ คนอื่นๆ (2535:77) 

ไดอธิบายเกี่ยวกับประเภทของ คูมือวามี 2 ประเภทไดแก 
1. คูมือการสอนหรือคูมือการจัดกิจกรรม เปนคูมือ

ที่ใหความรูและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับหลักสูตรการ 
สอนและการจัดกิจกรรมของการเรียนรู เชน คูมือการอบรม
นักเรียนหนาเสาธง คูมือการจัดกิจกรรม สงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมในโรงเรียน เปนตน 

2. คูมือหนังสือเรียน เปนคูมือที่จัดขึ้นควบคูกับ 
หนังสือเรียนที่เราตองการอธิบายให ใชหนังสือนั้น ๆ ให
ถูกตองอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดําเนินการจัดกิจกรรม
ตางๆ ใหสอดคลองกับ เนื้อหาในหนังสือเรียน จึงมีลักษณะ
กึ่งแผนการสอน ก่ิงคูมือนักเรียน 

ปรีชา ชางขวัญยืน , และ คนอ่ืนๆ (2539:127-
132) ไดอธิบายเกี่ยวกับประเภทของ คูมือวามี 3 ประเภท 
คือ 

1. คู มื อครู  เ ป นหนั งสื อที่ ใ ห แนวทา งและ
คําแนะนําแกครู เกี่ยวกับสาระ วิธีการ กิจกรรม สื่อวัสดุ
อุปกรณ และแหลงขอมูลอางอิงตางๆ ปกติมักใชควบคูกับ
ตําราเรียน เชน คูมือจัด กิจกรรมบูรณาการสําหรับเด็ก
ประถมวัย คูมือปฏิบัติการนิเวศวิทยา เปนตน 

2. คูมือผูเรียน แบบฝกปฏิบัติ คือ หนังสือท่ี 
ผูเรียนใชควบคูไปกับตําราที่เรียนปกติ จะประกอบไปดวย 
สาระคําสั่ง แบบฝกหัด ปญหาหรือคําถาม ที่วางสําหรับเขียน
คําตอบและการทดสอบ ปจจุบันคูมือผูเรียนไมเพียงแตจัดทาํ
ขึ้นเพื่อใชควบคูกับหนังสือตําราเทานั้น แตอาจใชเปนคูมือ
สําหรับการเรียนศึกษาควบคูไปกับหนังสืออื่น ๆ ท่ีทําหนาที่
แทนครูหรือตํารา เชน บทเรียน วิดีทัศน บทเรียนทางไกล 
ภาพยนตร หรือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนตน 

3. คูมือท่ัวไป เปนหนังสือท่ีใหขอความรูเกี่ยวกับ 
การทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชมี
ความเขาใจ และสามารถดําเนินการในเรื่องน้ันดวยตนเองได
อยาง เหมาะสม 

ประดับ เรื่องมาลัย (2542: 98) ไดอธิบายเกี่ยวกับ
ประเภทของคูมือวา แบงออกปน 3 ประเภท คือ 

1. คูมือการสอนหรือคูมือการจัดกิจกรรม เปน 
คูมือท่ีใหเนื้อหาสาระความรู และ คุณธรรมในโรงเรียน  
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คูมือการอบรมหนาเสาธง คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน เปนตน 

2. คูมือหนังสือเรียน เปนคูมือที่จัดทําขึ้นควบคูกับ
หนังสือเรียน 

3. คูมือการใชสื่อ หรือนวัตกรรมเปนการเผยแพร
ผลงานของครูเพื่อใหผูอื่นนําไปใชใหถูกตองจึงตองจัดทํา 
คูมือการใช  การจัดทําสื่อ ชุดการสอนกลุมสรางเสริม
ประสบการณชีวิต เปนตน 

จากแนวคิดเกี่ยวกับประเภทของคูมือดังกลาว
ขางตน สามารถสรุปไดวา คูมือแบง ออกเปน 2 ประเภท 
ไดแก 

1. คูมือเกี่ยวกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
เปนคูมือที่เสนอแนะแนวทางหรือ เทคนิควิธีการสอนการใช
สื่อหรือนวัตกรรมที่สัมพันธกับวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือระดับชั้น
เรียนตางๆ ท่ีกําหนดไวในหลักสูตรนั้นๆ เชน คูมือรายวิชา 
คูมือระดับช้ันเรียน คูมือการใชสื่อนวัตกรรม การเรียนการ
สอน เปนตน 

2. คูมือการจัดกิจกรรมการสอนทั่วไป เปนคูมือ 
ที่เสนอแนะแนวทางหรือเทคนิค วิธีการดําเนินกิจกรรมตางๆ 
เพ่ือสงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรบรรลุ
จุดประสงค ที่กําหนดไวและเปนคูมือท่ีมิไดเกี่ยวของสัมพันธ
กับเนื้อหาหรือคําอธิบายรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยตรง เชน 
คูมือการจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน คูมือการจัด
กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม 

3. องคประกอบของคูมือ 
จากการศึกษาองคประกอบของการ 

จัดทําคูมือที่ดีนั้น พอสรุปไดวา คูมือมีองคประกอบ ที่สําคัญ
คือ มีคําช้ีแจงในการใชคูมือ มีเน้ือหาสาระและคําอธิบาย
วิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติ การเตรียมการเกี่ยวกับการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เขาใจงาย 
มีคําแนะนํา เกี่ยวกับแนวทางการแกปญหาที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับผูอานหรือผูนําคูมือไปปฏิบัติไดถูกตอง ตลอดจน
คําแนะนําแหลงความรูอันซึ่งที่จะเปนประโยชนตอผูศึกษา
คนควา 

4. ลักษณะท่ีดีของคูมือ 
ในการพัฒนาคูมือขึ้นมานั้นจําเปนตองคํานึงถึง

ลักษณะคูมือเปนสําคัญเพราะผูที่ใช หรือศึกษาคูมือนั้น จะ 
ใหความสนใจหรือไมขึ้นอยูกับลักษณะของคูมือที่ดีนั่นเอง 
ดังนั้น ลักษณะของคูมือปฏิบัติงานท่ีดี จะตองประกอบดวย 

1 .  เ นื้ อหา ชัด เ จน  เ ข า ใ จ ง า ย  อธิบ ายด วย
ภาพประกอบ แผนภูม ิแผนผัง  

2. เปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน  
3. เหมาะสมกับหนวยงานและกลุมเปาหมาย  
4. มีความเปนปจจุบัน  
5. มีตัวอยางประกอบ สิ่งที่ทําได และสิ่งที่ทําไมได 
สรุปไดวา ลักษณะท่ีดีของคูมือน้ันตองมีความ

เหมาะสมกับผูศึกษาคนควา มีความ ทันสมัย ใหความรูที่
ถูกตอง ชัดเจน เขาใจงาย สามารถสรางความรู ความเขาใจ 
ปฏิบัติตามแนวทาง ขั้นตอน วิธีการไดอยางเหมาะสม 
รูปเลมมีความสวยงาม และทนทานตอการนําไปใช 

5. ประโยชนของคูมือ 
เยาวภา อุสาหฤทธิ์ (2547: 60) คูมือปฏิบัติงานที่

จัดทําขึ้นจะเปนประโยชนตอหนวยงานและผูปฏิบัติงาน 
ดังนี ้

1. คูมือปฏิบัติงานถือเปนบรรทัดฐานสําหรบัการ 
ปฏิบัติงาน คือ ชวยใหการ ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีกฎเกณฑ 
ไมวาใครจะเปนผูปฏิบัติหรือปฏิบัติตอใครทําใหเกิดแบบ
แผนที่ดี 

2. ชวยใหผูมีปฏิบัติงานตระหนักในหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบอยางชัดเจน 

3. ใชเปนคูมือใหมในการฝกบุคลากรใหม ทําให 
สามารถเรียนรูงานไดถูกตอง รวดเร็ว 

4. ชวยลดเวลาและลดความผิดพลาดและความ 
บกพรองในการปฏิบัติงาน  

5. ชวยลดคาใชจายในการดําเนินงาน 
6. ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
เรืองชัย จรุงศิรวัฒน (2553. ออนไลน) ไดอธิบาย

เกี่ยวกับประโยชนของคูมือวา คูมือเปนสิ่งท่ีดีมีประโยชน 
เพราะ 

1. เปนแนวทางการปฏิบัติงานชวยทําให 
   1.1 ผูปฏิบัติงานไมเกิดความสับสน  
   1.2 ไดงานท่ีมีคุณภาพตามที่กําหนด 
   1.3 ลดขอผิดพลาดจากการทํางานที่ไม เปน

ระบบ  
2. แตละงาน แตละแผนก รูจักงานซ่ึงกันและกัน 

ทาํใหเปนขอมูลพื้นฐานในการประสานงาน 
3. เมื่อมีการโยกยายตําแหนงบุคลากร มีการ 

ปฏิบัติงานใหมทดแทนจะสามารถเรยีนรูไดอยางรวดเร็ว โดย
การเรียนรูจากคูมือ 
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4. ลดขอผิดพลาดในการดําเนินงาน  
5. บุคลากรสามารถทํางานแทนกันได  
6. เปนเครื่องมือในการอบรม สอนงาน  
7. เปนเอกสารอางอิงในการทํางาน  
8. ผูบริหารสามารถติดตามการปฏบิัติงานในแตละ 

ลําดับขั้นได  
9. ชวยลดการตอบคําถามระหวางการทํางาน  
10. ลดขอขัดแยงท่ีอาจเกิดจากการทํางานได 
6. แนวทางการพัฒนาคูมือ 
เพื่อใหการจัดทําคูมือมีความถูกตอง ชัดเจนและ

สามารถ นําไปปฏิบั ติ ได  ผู ศึ กษาไดค นคว ารวบรวม
สาระสําคัญเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาคูมือพอสังเขป 
ดังนี ้

ปรีชา ชางขวัญยืน; และ คนอื่นๆ (2530: 132 -
134) ไดเสนอแนวทางการพัฒนาคูมือไววา จะตองเนนแนว 
ปฏิบัติเปนสําคัญ วิธีการจัดกิจกรรมน้ันจะตองเขียนไวให
สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนไดและควรแสดงภาพ แผนภูมิ 
แผนผัง เพื่อชวยใหครูผูสอนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ได
งาย สวนการเขียนคูมือตองใชภาษาที่ผูอานไดรับความรูและ
ความเขาใจ ดังนั้นคูมือจึงตองมี ความชัดเจน มีรายละเอียด
ครอบคลุมประเด็นที่นาสงสัยไวทั้งหมด เพื่อที่ผูอานจะได
เกิดความเขาใจ อยางชัดเจน 

ทัศนีย ทิพยคงคา (2547) 1-133) ไดจัดทําคูมือ
แหล ง เ รี ยน รู สํ าหรับนัก เ รี ยนใน จั งห วัดปทุมธานี  มี
วัตถุประสงคเพื่อใหผูบริหารสถานศึกษา ครู อาจารย และ
นักเรียนใชเปนแนวทางใน การศึกษาขอมูล แหลงเรียนรู
นํ า ไปใช ในการจัดการเ รียนการสอนในสถานศึกษา 
รายละเอียดของ คูมือจะชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนจากสถานการณจริง หรือประสบการณตรงของนักเรียน
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เน้ือหาของคูมือมีรายละเอียดแหลง
เรียนรูที่เก่ียวกับภูมิปญญา ทองถิ่น ผลิตภัณฑและสถานที่
สําคัญซึ่งสอดคลองกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา 

สมจิตร ทับทิม (2548 73) ไดสรุปประเด็นสําคัญ
ไววา การเขียนคูมือนั้นจะตองเนนการปฏิบัติเปนสําคัญสวน 
วิธีการจัดกิจกรรมตองเขียนใหละเอียด สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนได และควรแสดงภาพ แผนภูมิ แผนนั่ง เพื่อชวยใหผู
ปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนไดงาย การเขียนคูมือ เปน
การสอนหรือการใหความรูแกผูอานทางดานภาษาเขียน แต
เนื่องจากผูอานไมมีโอกาสท่ีซักถาม ผูเขียนในประเด็นที่

สงสัย คูมือจึงจําเปนที่จะตองมีประเด็นเนื้อหาที่ละเอียด
ครอบคลุมประเด็นที่นาสงสัยไวทั้งหมด เพื่อท่ีผูอานจะได
ศึกษาทําความเขาใจดวยตนเอง 

พิสูจน มีไปล (2549: 1-130) ไดจัดทําคูมือการ
จัดการเรียนการสอนโดยวิธีสตอรี่ไลน สําหรับครูผูสอนใน 
โรงเรียนอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เปนการเสนอแนะ
แนวทางวิธีการบูรณาการหลักสูตรและวิธีการบูรณาการการ
เรียนการสอนเขาดวยกัน โดยครูผูสอนไดเรียนรูกระบวนการ 
และฝกปฏิบัติดวยตนเอง แลวสามารถนําไปเปนทางเลือก
ทางหน่ึงในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับคูมือท่ีดีไดนําเสนอรายละเอียด
ตางๆ ไวตามลําดับ สะดวก แกการทําความเขาใจ มีตัวอยาง
ประกอบ ใหการศึกษาหลายอยางมีแผนภาพประกอบการ
อธิบาย มีการทดลองนําไปปฏิบัติซึ่งชวยใหเกิดทักษะและ
ความเขาใจอยางยั่งยืน 

จากการศึกษาสามารถสรุปไดวา แนวทางการ
พัฒนาคูมือท่ีดีนั้น ตองเนนการวางแผน เตรียมขอมูลจาก 
เอกสาร ตํารา และคูมือในแตละขั้นตอน การเขียนคูมือนั้น
จะตองเนนการปฏิบัติเปนสําคัญ สวนวิธีการจัดกิจกรรมตอง
เขียนใหละเอียด ใชภาษาที่ผูอานไดรับความรู ความเขาใจ มี
ความชัดเจนทําความเขาใจไดดวยตนเอง สามารถปฏิบัติตาม
ขั้นตอนไดงาย มีเนื้อหาท่ีละเอียด ครอบคลุมตามลําดับ มี
ภาพประกอบการอธิบาย และมีการทดลองนําไปปฏิบัติซึ่ง
ชวยใหเกิดทักษะ และความเขาใจย่ิงข้ึน 
ประวัติกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงราย 

ดวยเม่ือป 2556 ไดมีราษฎรบานเชียงราย ตําบลดู
ใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน ไดมีหนังสือกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอ
พระราชทานความชวยเหลือจัดตั้งกลุมอาชีพ เพื่อเปนการ
เพิ่มรายไดและเสริมสรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน โดยนํา
ผลิตผลทางการเกษตรที่เหลือ จากการบริโภคในครัวเรือน 
เชน กลวย มะขาม มะมวง มาแปรรูปเพิ่มมูลคาแลวนําไป
จําหนายในรูปแบบการ รวมกลุมชุมชน แตชาวบานขาด
ความรู  ประสบการณ  และเครื่องมืออุปกรณในการ
ดําเนินงานดังกลาว ซึ่งความทราบฝาละอองพระบาทแลว มี
พระราชกระแสใหชวยเหลือในการจัดตั้งกลุมอาชีพ และ
สงเสริมอาชีพการ ทอผาพื้นเมืองดวยมือ 

ทางชุมชนบานเชียงรายไดเลือกที่จะมาผลิตผาฝาย
ทอมือ เพราะทางชุมชนและสมาชิกในกลุม มีความรู ความ
ชํานาญ ทักษะในการทอผาฝายมาแตบรรพบุรุษ จึงทําให
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การดําเนินงานงายสะดวกย่ิงข้ึน อีกท้ังยังเปนการอนุรักษ
ลวดลายด้ังเดิมไว และเพ่ือสงเสริมใหทางชุมชนมีรายได
เ พ่ิมขึ้น ดังนั้นทางชุมชนบานเชียงรายจึงไดจัดตั้งกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงรายข้ึนมาโดยจัดตั้งท่ี บานเลขที่ 56 
หมูที่ 8 บานเชียงราย ตําบลดูใต อําเภอเมือง จังหวัดนาน 
กอต้ังขึ้นในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 มีสมาชิก ในกลุม 
23 คน โดยมีนางบุญยวง พญาคํา เปนประธานกลุมและรหสั
ทะเบียนการจัดตั้งกลุมเลขที่ 6-55-0108/1-00-48 เริ่มตน
ดวยการทอผาฝายไดชวยกันคิดคนและศึกษาเรื่องผาทอ
เพิ่มเติมจากความรู เดิมที่มีอยู จนมีความชํานาญและ
เช่ียวชาญทางดานการทอผาเปนอยางดี และไดมีการ
สนับสนุนงบประมานจาก สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในการจัดซื้ออุปกรณการทอผา และ
ไดรับโอกาสใหนําผลิตภัณฑของกลุมสงเสริมอาชีพบาน
เชยีงรายไปวางขายในศูนยภูฟา กรุงเทพฯ และเปนที่ยอมรับ
ช่ืนชอบของนักทองเที่ยว และผูที่ช่ืนชอบผาฝายทอมือ 

ประวัติของผาฝายทอมือ 
ปจจุบันถึงแมวายังไมมีหลักฐานท่ีแนชัดบงบอกถึง

ตนกําเนิดของการทอผา แตก็สามารถเทียบเคียง กับ
หลักฐานอ่ืน ๆ ซึ่งมีความคลายคลึงกันโดยมีเหตุผลหลาย
อยางสนับสนุนแนวคิดที่วา การทอผามีวิวัฒนาการ มาจาก
การทําเชือก ทอเสื้อและการจักสาน โดยเฉพาะอยางยิ่งลาย
เชือกทาบท่ีปรากฏ รองรอยใหเห็นบน ภาชนะดินเผา ซึ่งพบ
เปนจํานวนมากตามแหลงโบราณคดีกอนประวัติศาสตรสมัย
หินใหมเร่ือยมาจนถึงแหลง โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร 
ดวยเหตุนี้เอง จึงกลาวไดวาการทอผาเปนงานหัตถกรรมท่ี
เกาแกท่ีสุด ในโลกงาน หนึ่ง หลักของการทอผา ก็คือการทํา
ให เสนดายสองกลุมขัดกัน โดยท้ังสองพวกตั้ งฉากกัน 
เสนดายกลุมหนึ่ง เรียกวาดายยืน และอีกกลุมหนึ่งเรียกวา
ดายพุง ลักษณะของการขัดกันของดายพุงและดายยืน จะ
ขัดกันแบบ ธรรมดาที่เรียกวาลายขัดหรืออาจจะเพิ่มเทคนิค
พิเศษเพื่อใหผามีลวดลายสีสันท่ีสวยงามแปลกตา 

ทางกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย ไดมีการ
นําเอาเสนใยฝายมาทักทอเปนผาฝายทอมือซึ่งผาฝาย ทอมือ
นั้นเปนผาที่ใชกันมากท่ีสุด และเหมาะกับประเทศท่ีมีอากาศ
รอน เพราะผาฝายสวมใสสบาย ผาฝายได จากใยฝาย ตน
ฝายขึ้นไดดีในแถบท่ีมีอากาศอุนและช้ืน ในประเทศไทยนิยม
ปลูกกันมากทางภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
เมื่อผลฝายแกจัด ผลจะแตกมีไยเปนปุยขาว เก็บมาแยกเอา
เปลือกและเมล็ดออก แลวนําไปปนเปนเสนใยและเสนดาย 

ทอเปนผืนผา ผาฝายมีเนื้อคอนขางเหนียว ไมคอยยึดหยุน 
ยับงาย หดงาย ดูด ซึมนํ้าไดดี ระบายอากาศและความรอน
ไดดี เนื้อผาซักรีดและทําความสะอาดงาย ทนความรอนไดดี 
ตมได ฟอกขาวได รีดไดดวยความรอนหรืออุณหภูมิสูง ผา
ฝายมีหลายเน้ือ ตั้งแตเนื้อบางเบา จนกระท่ังถึงเนื้อหนา 
หนัก ผูบริโภคสามารถเลือกใชไดตามความตองการ เชน ผา
ฝายที่เปนผาสาลู เหมาะท่ีจะใชทําเปนผากรอง ทบ 2 ช้ัน 
ทําเปนผาออม ผาเช็ดมอื ผาเช็ดถวยชาม ผาฝายเน้ือบางเน้ือ
ดีเหมาะสําหรับตัดเสื้อผาหนารอน ผาฝายเน้ือคอนขางหนา 
เชน ผากํามะหยี่ ผาลูกฟูก ผายีน ใชตัดเสื้อผาที่ตองการ
ความอบอุนและแข็งแรง ทนทาน 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยในครั้งน้ีผูวจิัยดําเนินการตามหัวขอ

ตอไปนี ้
1. ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 2. เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
ประชากรท่ีใชในการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ไดแกสมาชิกกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงราย ต.ดูใต อ.เมือง  จ.นาน จํานวน 
23 คน ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดหลักเกณฑในการเลือกประชากร
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) และทําการศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-
depth Interview) และการสนทนากลุม (Focus group 
discussion)  
 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลใน

การศึกษาคร้ังนี้ไดแก แบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 
(Structured Interview) และการการสนทนากลุม โดยใช
วิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) ซึ่งได
จากกรอบแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
รวมท้ังวัตถุประสงคในการศึกษาวิจัยมาพิจารณาจัดทําคูมือ
เพื่อพัฒนาดานภาษาอังกฤษของสมาชิกกลุม นอกจากน้ียัง
รวมถึงการจัดอบรมจากวิทยากรผูเช่ียวชาญเพ่ือใหความรู
ทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือสงเสริมทักษะการสื่อสารดานการ
ทองเท่ียว  และแบบสอบถามความพึงพอใจหลังการใชคูมือ 
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การสัมภาษณ 
ผูวิจัยใชเทคนิควิธีการสังเกตการณอยาง

มีส วนร วมเปนหลักสําคัญในการเ ก็บรวบรวมขอมูล
ภาคสนาม และไดทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกกับกลุม
ตัวอยาง  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยัมีขั้นตอนในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดังตอไปนี ้
1. ขั้นสํารวจศึกษาเอกสาร (Document 

Research) โดยการสํารวจและศึกษาเอกสารท่ีใหความ
เก่ียวกับเรื่องที่จะศึกษาจากแหลงเอกสารตางๆ เพื่อใชเปน
ความรูพื้นฐานเปนแนวทางในการศึกษาคนควา 

2. ศึกษาภาคสนาม โดยการเก็บรวบรวมขอมูล 

จากเอกสารและขอมลูภาคสนามโดยการสัมภาษณ สังเกต 
การสัมภาษณจะใชวิธีการบันทึกในรูปไฟลวดิีโอประกอบกับ
การจดบันทึกตามความเหมาะสม สวนการสังเกตใชวิธีการ
จดบันทึก 

3. สรางคูมือการสื่อสารแบบสองภาษาท่ีมี 
ทั้งภาษาอังกฤษและคําแปลไทย ตามแนวทางของสมาชิก
กลุมที่ไดใหขอมูลไว โดยมุงเนนใหเปนเนื้อหาท่ีสมาชิกกลุม
สามารถเรียนรูไดดวยตนเอง จากทุกที่ ทุกเวลา เพื่อเสริม
ความรูและทักษะ การใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเนนท่ีการ
ฟงและการพูด เนื้อหาในคูมือแบงออกเปน 7 หนวย  

4. จัดการอบรมการสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ 

สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงราย จํานวน 1โมง 
การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลที่เก็บรวบรวมมาวิเคราะหขอมูล
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ดังน้ี 
 1. ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณและความ
พอเพียงของขอมูล ที่ไดมาท้ังหมดมีความถูกตองครบถวน
หรือไม (Content Validity) ไดคําตอบตรงประเด็นคําถาม
หรือไมเพียงใด และมีมากพอจะวิเคราะหหรือไม เปนขอมูล
ตามแนวคิด ทฤษฎี หรือโครงสรางเพียงใด ซึ่งถาไมครบถวน
ตองกลับไปเก็บรวบรวมใหม 

2. นําขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกทุที่ผานการ
ตรวจสอบความถูกตอง มาดําเนินการวิเคราะหเชิงเนื้อหา
และสังเคราะหในภาพรวมตามกรอบที่กําหนดไว 
 3. การแปลผล เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะห
ขอมูลเชิงเนื้อหาแลว นําขอมูลมาแปลความหมายตามความ
เปนจริง เปนการแปลผลแบบบรรยาย 

 4.  การนํา เสนอผลงานวิจัย  ผู วิ จั ยนํ า เสนอ
ผลการวิจัยที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเปนลายลักษณอักษร
ตามความเปนจริงในรูปของการบรรยายเนื้อหาใหกับสมาชิก
กลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยที่กําหนดไว 

5. ผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดพัฒนาคูมือสองภาษาของ
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย 
จังหวัดนาน สรุปผลการวิจัยดังนี้  

ตอนท่ี 1 การสรางคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผา
ฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย 

ผลการพัฒนาคูมือสองภาษาเพ่ือเสริมทักษะการ
สื่อสารของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบานเชียงราย 
ประกอบไปดวยรายละเอียดดังนี้ คํานํา สารบัญ การทักทาย 
การแนะนําผลิตภัณฑ การเชิญชวนใหทดลองทอผา ช่ือ
อุปกรณทอผา ขั้นตอนการทอผา ประวัติการทอผาลายตา
โกง  สถานท่ีตั้งของกลุมและชองทางการติดตอ 

เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของคูมือ ตามความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาภาษาอังกฤษ พบวาคูมือ
สองภาษาเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารของสมาชิกกลุมสงเสริม
อาชีพผาทอบานเชียงรายโดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก ( = 3.81) เชน เนื้อหามีความนาสนใจ มี
ประโยชนตอการสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ และ
ความถูกตองและความสมบูรณของเน้ือหาเปนตน และเม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวามีความเหมาะสมในระดับมากทุก
ขอ 

ตอนที่ 2 ศึกษาความพึงพอใจของสมาชิกกลุม 
หลังการใชคูมือสองภาษา  

ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูล  และวิเคราะหหา
ความพึงพอใจของสมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพผาทอบาน
เ ชียงราย  โดยการหาคาเฉลี่ย  ( )  คาสวนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลโดยภาพรวม พบวาสมาชิกกลุม
มีความพึงพอใจในระดับมาก( =4.05) เชน การใชคูมือสอง
ภาษาเพ่ือการสื่อสารดานการทองเท่ียว ฝกผูเรียนใหรูจัก
คนควาดวยตนเอง เนื้อหามีประโยชนตอการนําไปใชและ
เหมาะสมกับผูเรียนเปนตน และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว 
พบวาสมาชิกกลุมมีความพอใจในระดับมากทุกขอ   
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6. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาคูมือสองภาษา

ของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย 
จังหวัดนาน  มีประเด็นการอภิปรายผลการวิจัย ตาม
ผลการวิจัยแตละขอ ดังตอไปนี้  

1. จากผลการวิจัยพบวา ผลการพัฒนาคูมือสอง
ภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบาน
เชียงราย จังหวัดนาน ประกอบไปดวยรายละเอียด คํานํา 
สารบัญ การทักทาย การแนะนําผลิตภัณฑ การเชิญชวนให
ทดลองทอผา ช่ืออุปกรณทอผา ขั้นตอนการทอผา ประวัติ
การทอผาลายตาโกง  สถานท่ีตั้งของกลุมและชองทางการ
ติดตอ เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของคูมือ ตามความ
คิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาภาษาอังกฤษ พบวาคูมือ
สองภาษาเพื่อเสริมทักษะการสื่อสารของสมาชิกกลุมสงเสริม
อาชีพผาทอบานเชียงรายโดยภาพรวมมีความเหมาะสมใน
ระดับมาก  ดังนั้น จึงเ ห็นได ชัดวาคูมือสองภาษาของ
ผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงรายที่ 
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพดีเพียงพอท่ีจะนําไปใชในการ
ฝกอบรมเพื่อเปนคูมือสําหรับเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ
ดานการสื่อสารการทองเที่ยวใหกับสมาชิกกลุมสงเสริม
อาชีพบานเชียงราย 

2. การวิเคราะหหาคาความพึงพอใจของสมาชิก
กลุมหลังใชคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงรายหลัง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู
ในระ ดับมาก  ทั้ ง น้ีอัน เ น่ืองมาจาก คู มื อดั งกล าว  มี  
กระบวนการสรางที่เริ่มจากงายไปยาก เพื่อใหผูเรียนเกิด
ความม่ันใจและมีกําลังใจในฝกใชภาษาตอไป ผูเรียนมีอิสระ
ขณะเรียน เรียนเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความสามารถของ
ตนเอง ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของสมยศ นาวีการ (2525: 
155) และศุภสิริ โสมาเกตุ (2544:52) ที่ไดใหแนวคิดวาใน
การดําเนินกิจกรรมการเรียนการ สอนนั้น ความพึงพอใจ
เปนสิ่งสําคัญที่จะกระตุนใหผูเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมาย 
หรือตองการปฏิบัติกิจกรรมใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค 
ครูผูสอนซึ่งในสภาพปจจุบันเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก 
หรือใหคําแนะนําปรึกษา จึงตองคํานึงถึง ความพึงพอใจใน
การเรียน การทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน
หรือการปฏิบัติงาน 

สรุปผล 
การพัฒนาคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอ

มือกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย จังหวัดนาน ประกอบไป
ดวยรายละเอียด คํานํา สารบัญ การทักทาย การแนะนํา
ผลิตภัณฑ การเชิญชวนใหทดลองทอผา ช่ืออุปกรณทอผา 
ขั้นตอนการทอผา ประวัติการทอผาลายตาโกง 

สมาชิกกลุมสงเสริมอาชีพบานเชียงราย จังหวัด
นาน หลังใชคูมือสองภาษาของผลิตภัณฑผาฝายทอมือกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงรายหลัง โดยรวมมีความพึงพอใจอยู
ในระดับมาก 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณแหลงทุนสําหรับการทําวิจัย
ฉบับน้ีคือ งบประมาณจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประเภททุนพัฒนา OTOP 
: OM1 ทุนวิจัยเพื่อพัฒนายกระดับผลิตภัณฑโอทอปรวมกับ
ผูประกอบการท่ีจดทะเบียนโอทอป ภายใต โครงการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา 
กับการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนา
และยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด 

นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณสมาชิกกลุม
สงเสริมอาชีพบานเชียงรายผูใหขอมูลทุกทาน ที่ยินดีให
ขอมูลตางๆในการจัดทําคูมือ ขอขอบคุณนักศึกษาสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลช้ันปที่ 4 มหาวิทยาลัย
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ตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี 
ของกลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 

Costs and Returns of Organic and Chemical Coffee  
Of Mae Sai Pa Miang coffee Enterprise Group, Long Khot, Phrao, Chiang Mai. 

รังศิมา กันธิวาส1* 
Rangsima Kanthiwat1*  

 
1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม  

128 ถนน หวยแกว ตาํบล ชางเผือก อําเภอเมืองเชียงใหม เชียงใหม 50300  
1 Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai 
128 Huay Kaew Road, Muang, Chiang Mai, Thialand 50300 

* kibjeab@hotmail.com, 084-366-6588 

บทคัดยอ 
การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี กลุมกาแฟบานแม

สายปาเม่ียง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ศึกษาและทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
จากสมาชิกในกลุมกาแฟบานแมสายปาเม่ียง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม จํานวน 22 ราย ผลการศึกษาพบวา 
กาแฟผลสดแบบเคมี มีรายไดเทากับ 5,600 บาทตอไรและมีตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 5,355 บาทโดยผลกําไร(ขาดทุน)ตอไร
เทากับ 245 บาท กาแฟผลสดแบบอินทรียมีรายไดเทากับ 8,750 บาทตอไรและมีตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 3,355 บาทโดยผล
กําไร(ขาดทุน)ตอไรเทากับ 5,395 บาท กาแฟกะลาแบบเคมี มีรายไดเทากับ 7,700 บาทตอไรและมีตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 
4,081 บาท โดยผลกําไร(ขาดทุน)ตอไรเทากับ 3,619 บาท กาแฟกะลาแบบอินทรียมีรายไดเทากับ 12,600 บาทตอไรและมีตนทุน
การผลิตตอไรเทากับ 2,081 บาท โดยผลกําไร(ขาดทุน)ตอไรเทากับ 10,519 บาท กาแฟคั่วแบบเคมี มีรายไดเทากับ 22,400 บาท
ตอไรและมีตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 7,456 โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร เทากับ 14,944 บาท กาแฟคั่วแบบอินทรียมีรายได
เทากับ 35,840 บาทตอไรและมีตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 5,456 โดยผลกําไร(ขาดทุน)ตอไรเทากับ 30,384 บาท จากผลวิจัย
ดังกลาวสามารถสรุปไดวากาแฟแบบอินทรียมีตนทุนตอไรต่ํากวาแบบท่ีใชสารเคมี เมื่อหาผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรเฉลี่ยตอ
ไรพบวากาแฟแบบอินทรียมีกําไรเฉลี่ยตอไรมากกวาแบบเคมี และจากผลการศึกษาดังกลาวผูวิจัยมีขอเสนอแนะประการแรกคือให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของสงเสริมหรือสนับสนุนใหมีการปลูกกาแฟแบบอินทรียมากข้ึน และกลุมกาแฟบานแมสายปาเมีย่งควรมีการเพ่ิม
ชองทางการประชาสัมพันธในการจัดจําหนายกาแฟอินทรียของกลุมเองเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหมากขึ้นอีกดวย 
 
 คําสําคัญ: เกษตรแบบอินทรยี,  เกษตรแบบเคมี, ตนทุน, ผลตอบแทน 
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Abstract  
 The objective of this study was to find out differences in terms of costs and returns of organic coffee 
and chemical- based coffee of Mae Sai Pa Miang Coffee Enterprise Group, Long Khot, Phrao, Chiang Mai.  The 
data was collected in the form of a structured- interview.  The participants were 22 members of Mae Sai Pa 
Miang Coffee Enterprise Group, Long Khot, Phrao, Chiang Mai.  The study findings showed costs and returns of 
three types of organic and chemical-based coffee: coffee cherries, coffee beans and roasted coffee beans; First, 
chemical-based coffee cherries’ returns and costs were 5,600 Baht per rai, and 5,355 Baht per rai respectively, 
with profit (loss) of 245 Baht per rai. On the other hand, organic coffee cherries’ returns and costs were 8,750 
Baht per rai, and 3,355 Baht per rai respectively, with profit (loss) of 5,395 Baht per rai. Second, chemical-based 
coffee beans’ returns and costs were 7,700 Baht per rai, and 4,081 Baht per rai respectively, with profit (loss) of 
3,619 Baht per rai.  On the other hand, organic coffee beans’  returns and costs were 12,600 Baht per rai, and 
2,081 Baht per rai respectively, with profit ( loss)  of 10,519 Baht per rai.  Third, chemical- based roasted coffee 
beans’  returns and costs were 22,400 Baht per rai, and 7,456 Baht per rai respectively, with profit ( loss)  of 
14,944 Baht per rai.  On the other hand, organic-  based roasted coffee beans’  returns and costs were 35,840 
Baht per rai, and 5,456 Baht per rai respectively, with profit (loss) of 30,384 Baht per rai. The results of the study 
indicated that organic coffee’ s costs per rai were lower than chemical- based coffee’ s, and organic coffee’ s 
returns per rai were higher than chemical-based coffee’s.  From the results of this study we suggest that there 
should be organizations that are responsible for promoting organic coffee plantations.  And, Mae Sai Pa Miang 
Coffee Enterprise Group should have effective public relations and marketing strategies in order to increase 
demand of their organic coffee. 
 
Keywords: : organic agriculture, chemical-based agriculture, costs, returns 

 
1. บทนํา 

ปจจุบันการทําการเกษตรโดยสวนมากมักใช
สารเคมีเพื่อเพ่ิมผลิตผลทางการเกษตร แตในขณะเดียวกัน
การใชสารเคมีนั้นยังสงผลกระทบตอระบบนิเวศทาง
การเกษตรอีกหลายประการ อาทิเชน การทําลายสมดุล
ระบบนิเวศของแมลงเพราะสารเคมีไมเพียงทําลายศัตรูพืช
ใหตายลงเทานั้นแตสิ่งมีชีวิตตาง ๆ ในระบบนิเวศการเกษตร 
โดยเฉพาะแมลงที่เปนประโยชนก็จะไดรับผลกระทบจาก
สารเคมีดวยเชนกัน นอกเหนือจากน้ันหากเกษตรกรใช
สารเคมีในการทําการเกษตรอยางตอเนื่อง อาจเกิดการ
สะสมของสารเคมีในหวงโซอาหารเพราะสารเคมีไมไดคงอยู
เ ฉพาะในบริ เ วณ พ้ืนที่ ก าร เกษตรเท านั้ น  แตมักจะ
แพรกระจายออกไปในแหลงนํ้า หรือสิ่งแวดลอมที่ใกลเคียง
ดวย นอกเหนือจากน้ันการใชสารเคมีที่ไมถูกต องของ
เกษตรกรอาจทําใหสารเคมีเกิดการตกคางในผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งไมสามารถลางออกไดดวยน้ําเปลา ทําใหสงผล
กระทบโดยตรงตอผูบริโภคท่ีจะรับผลพวงจากการบริโภค

ผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีสารเคมีตกคางอีกดวย (สุธาสินี  
อั้งสูงเนิน, 2558) [5] 

กาแฟเปนหนึ่งในพืชเศรษกิจที่สําคัญของโลกใน
ปจจุบันเนื่องจากมีความตองการของผูบริโภคเปนจํานวน
มากอาจสังเกตุไดจากรานกาแฟท่ีเปดกันโดยท่ัวไปในหลาย
ประเทศทั่วโลก โดยผลผลิตในระดับอาเซียนคือประเทศ
เวียดนาม อันดับ 1 อินโดนีเซีย อันดับ 2 ไทย อันดับ 3 ลาว 
อันดับ 4 ฟลิปปนสอันดับ 5 ผลผลิตรวม 1.9 ลานตัน คิด
เปน 23 % ของโลก ไทยเรา 0.52 % ของโลก (อดุลยศักดิ์ 
ไชยราช, 2556) [6] โดยสวนในประเทศไทยนั้นมีการปลูก
กาแฟอยู  2 สายพันธุ คือกาแฟพันธุโรบัสตา และพันธอารา
บิกา ซึ่งกาแฟพันธุอาราบิกานั้นสวนมากมักปลูกไดในพื้นที่
ราบสูงของประเทศไทย ซึ่งบานแมสายปาเมี่ยง หมูที่ 7 
ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีสภาพพื้นที่
เปนเขตพื้นท่ีราบสูง ปาไมและภูเขา ระดับความสูงประมาณ 
900 – 1,200 เมตรจากระดับน้ําทะเลปานกลาง อยูในเขต
พื้นที่อุทยานแหงชาติศรีลานนา คนในชุมชนสวนใหญ
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ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกเม่ียง และปลูกกาแฟเปน
พืชเศรษฐกิจหลักของชุมชน ซึ่งสามารถเก็บผลผลิตไดในชวง
เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน ของทุกป จากการประชุม
รวมกับผูนําชุมชน และชาวบานในชุมชน พบวา เดิม
กระบวนการผลิตกาแฟของหมูบานน้ันยังใชสารเคมีคือ 
ยังคงใชปุยเคมีในการบํารุงตนกาแฟ และใชสารเคมีกําจัด
ศัตรูพืช เพื่อหวังวาจะเพ่ิมจํานวนผลผลิตของกาแฟใหมี
จํานวนมากขึ้น แตในปจจุบันคนในชุมชนมีความตองการที่
จะรักษาระบบนิเวศทางธรรมชาติใหปลอดสารเคมี รวมท้ัง
ผูบริโภคในยุคใหมมีควมตองการกาแฟแบบอินทรียเพิ่มขึ้น
เปนจํานวนมากจึงทําใหเกิดการพัฒนากระบวนการผลิต
กาแฟใหเปนแบบอินทรีย โดยมุงเนนใหเกิดกลุมกาแฟ
อินทรียที่มีกระบวนการผลิตกาแฟโดยปราศจากสารเคมีรอย
เปอรเซ็น นอกเหนือจากน้ันแตเดิมกลุมเกษตรกรยังไมเคย
คิดหรือคํานวณตนทุนท่ีแทจริงของกาแฟแบบเคมีวามีตนทุน
และผลตอบแทนเทาใด และหากเปลี่ยนกระบวนการจาก
แบบเคมีมาเปนแบบอินทรียจะมีตนทุนและผลตอบแทน
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด จากการที่เกษตรกรไมเคย
คํานวนตนทุนและผลตอบแทนดังกลาวอาจทําใหไมทราบถึง
ตนทุนที่แทจริงของกาแฟ จึงสงผลใหมีการต้ังราคาขาย
กาแฟที่ไมเหมาะสมอีกดวย 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาตนทุนและ
ผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี เพื่อศึกษา
ตนทุนและผลตอบแทนแบบมีสวนรวมกับกลุมกาแฟบานแม
สายปาเมี่ยง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อใหกลุมเกษตรกรไดทราบตนทุนและผลตอบแทนท่ี
แทจริงรวมถึงยังเปนแนวทางในการกําหนดราคาขาย และ
เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการปรับเปลี่ยนการผลิต
กาแฟจากแบบเคมีมาเปนแบบอินทรียตอไป 

2.วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบ

อินทรีย และแบบเคมี กลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยง ตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 ความเปนมาของการปลูกกาแฟ 
 ตนกาแฟเปนพืชพื้นเมืองเขตรอนแถบแอฟริกา
และเอเชียใตกาแฟถูกจัดใหเปนตนไมประเภทไมผลัดใบ ตน
กาแฟสามารถสูงไดถึง 5 เมตรถาไมเล็มออก ใบของตน

กาแฟมีสีเขียวเขมและเปนมัน ขนาดโดยเฉลี่ยยาว 10-15 
เซนติเมตร และกวาง 6 เซนติเมตร ดอกของตนกาแฟมีสีขาว 
มีกลิ่นหอม และจะบานพรอมกันทั้งตน ผลกาแฟมีลักษณะรี
ยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตรผลกาแฟออนจะมีสีเขียว เมื่อ
สุกสีของเมล็ดจะเปลี่ยนเปนสีเหลืองหรือแดงและเม่ือนําไป
ผึ่งใหแหงสีของเมล็ดจะเปลี่ยนเปนสีแดงเขมและสีดําในที่สุด
ผลกาแฟแตละผลจะมีเมล็ดอยูสองเมล็ด แตผลกาแฟ
ประมาณ 5-10% จะมีเมล็ดเพียงเมล็ดเดียวเมล็ดจําพวกนี้
จะเรียกวา พีเบอรรี่ โดยปกติแลวผลกาแฟจะสุกภายในเจ็ด
ถึงเกาเดือน  

กาแฟสายพันธุหลัก ๆ ที่ปลูกกันท่ัวโลกมีอยู 2 สาย
พันธุ คือ กาแฟอาราบิกา และ กาแฟโรบัสตา แตกาแฟอารา
บิกาจะเหมาะแกการด่ืมมากกวากาแฟโรบัสตาเพราะกาแฟ
โรบัสตามักจะมีรสชาติขมกวาและมีรสชาตินอยกวากาแฟอา
ราบิกา อยางไรก็ตามกาแฟโรบัสตามีปริมาณคาเฟอีนผสม
อยูมากกวากาแฟอาราบิกาอยูประมาณ 40-50% ดังนั้น 
ธุรกิจกาแฟจึงมักใชกาแฟโรบัสตาทดแทนกาแฟอาราบิกา
เนื่องจากมีราคาถูกกวา กาแฟโรบัสตาคุณภาพดีมักจะใช
ผสมในเอสเพรสโซเพื่อใหเกิดฟองและลดคาวัตถุดิบลง  

เมล็ดกาแฟอาราบิกาสวนใหญปลูกในละติน
อเมริกา แอฟริกาตะวันออก อาราเบียหรือเอเชีย สวนเมล็ด
ก า แ ฟ โ ร บั ส ต า ป ลู ก ใ น แ อ ฟ ริ ก า ต ะ วั น ต ก แ ล ะ
แอฟริกากลาง ไปจนถึง เอเชียตะวันออกเฉียงใต  และ
บางส วนของประ เทศบรา ซิล  เมล็ดกาแฟที่ ปลู ก ใน
สภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันสงผลใหเมล็ดกาแฟของแตละ
ทองถิ่น ทําใหเกิดลักษณะเฉพาะตัว อยางเชน รสชาติ กลิ่น 
สัมผัสและความเปนกรดลักษณะรสชาติของกาแฟน้ันไมได
ขึ้นอยูกับพื้นท่ีที่ปลูกเพียงอยางเดียว แตขึ้นอยูกับสายพันธุ
กําเนิดและกระบวนการผลิตดวย ซึ่งโดยปกติแลว ความ
แตกตางน้ีจะสามารถรับรูกันในทองถิ่นเทานั้น 
3.2 ทฤษฎีตนทุนการผลติ 
 สมนึก เอื้อจิระพงษพันธุ [4] ไดกลาวถึงการ
จําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมไวดังน้ี  
 ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่
สูญเสียไปเพ่ือใหไดสินคาหรือบริการโดยมูลคาน้ีจะตอง
สามารถวัดไดเปนหนวยเงินตรา ซึ่ งเปนลักษณะของการ
ลดลงในสินทรัพยหรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สิน ตนทุนท่ีเกิดข้ึน
อาจจะใหประโยชนในปจจุบนั หรืออนาคตก็ไดเมื่อตนทุนได 
เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนไปทั้งสิ้นแลว ตนทุน
นั้นจะถือวาเปนคาใชจาย (Expense) ดังนี้คาใชจายจึง
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หมายถึงตนทุนที่ไดใหประโยชนและกิจการไดใชประโยชน
ทั้งหมดไปแลวในขณะนั้นและสําหรับตนทุนที่กิจการสูญเสีย
ไปแตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคตเรียกวา สินทรัพย
(Assets)  
 การจําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับ
ของกิจกรรมบางคร้ัง เรียกวาการจํ าแนกตนทุนตาม
พฤติกรรมของตนทุน (Behavior) ซึ่งมีลักษณะสําคัญคือเปน
การวิเคราะหจํานวนตนทุนที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิตหรือระดับของกิจกรรมท่ีเปนตัวผลักดันใหเกิด
ตนทุน (Cost Driver) การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของ
ตนทุนนั้นสามารถจําแนกตนทุนไดคืออตนทุนคงท่ี (Fixed 
Cost) และตนทุนผันแปร (Variable Cost)  
 ต น ทุ น ค ง ที่  ( Fixed Cost)  คื อ ต น ทุ นที่ มี
พฤติกรรมคงที่ หมายถึง ตนทุนรวมท่ีไมไดเปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหนึ่งแต
ตนทุนคงที่ตอหนวยก็จะเปลี่ยนแปลงในทางลดลงถาปริมาณ
การผลิตเพิ่มมากขึ้น  
 ต น ทุนผั นแปร  (Variable Cost)  หมาย ถึง 
ตนทุนที่จะมีตนทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของการ
เปลี่ยนแปลง ในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต ในขณะ
ที่ตนทุนตอหนวยจะคงที่เทากันทุกๆ หนวย โดยท่ัวไปแลว
ตนทุนผันแปรน้ีสามารถท่ีจะควบคุมไดโดยแผนกหรือ 
หนวยงานท่ีทําใหเกิดตนทุนผันแปรน้ัน 
 3.3 ทฤษฎีผลตอบแทน 

การประเมินผลตอบแทนของการปลูกกาแฟใน
การศึกษาครั้งน้ี ไดใชวิธีการวิเคราะหผลตอบแทนผลิตภัณฑ
ของ นภาพร นิลาภรณกุล และคณะ [2] กลาวถึงการหา
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ แตละวิธีมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 1.  อัตรากําไรตอตนทุน หมายถึง อัตราสวน
เปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลังหักคาใชจายตางๆ 
แลวเปรียบเทียบกับตนทุนท่ีใชในการผลิตสนิคาท้ังสิ้น สูตรที่
ใชในการคํานวณเปนดังนี ้
อัตรากําไรสุทธิตอตนทุน     =     กําไร(ขาดทุน)สุทธิx100 

ตนทุนรวม 
 2. อัตรากําไรตอคาขาย หมายถึง อัตราสวน
เปรียบเทียบระหวางกําไรที่เกิดขึ้นหลังหักคาใชจายตางๆ 
แลวเทียบกับรายไดที่เกิดจากการขายสินคานั้น สูตรที่ใชใน
การคํานวณเปนดังนี ้
อัตรากําไรสุทธิตอคาขาย     =    กําไร(ขาดทุน)สุทธิ x 100 
            รายไดจากการขาย 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ชาลิสา สุวรรณกิจ และ กนกเนตร เปรมปรี [1] 

ไดศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการ
ปลูกขาวเกษตรอินทรียกับเกษตรเคมี มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูก
ขาวเกษตรอินทรียกับเกษตรเคมีของเกษตรกร ตําบลบาง
ใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี ปการเพาะปลูก 
2557 เลือกกลุมตัวอยางจํานวน 20 ราย และรวบรวมขอมูล
โดยวิธีการสัมภาษณสถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ คือ 
ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และ t-test พบวาการปลูกขาว
เกษตร อินทรี ย มี ต นทุ นที่ ต่ํ า กว า เ กษตร เคมี  และมี
ผลตอบแทนท่ีมากกวาเกษตรเคมี นอกจากนี้ยังพบวารายได
และตนทุนการปลูกขาวระหวางเกษตรอินทรียและเกษตร
เคมี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

วรธัช บุญประเทือง [3] ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษ
กับกะหล่ําปลีกกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนา
โครงการหลวงหองหอย จังหวัดเชียงใหม ในปการเพาะปลูก 
2549/2550 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกร
จํานวน 38 ครัวเรือน พบวา การปลูกกะหล่ําปลีปลอด
สารพิษมีราคาเฉลี่ยและกําไรเฉลี่ยสูงกวาการผลิตกะหล่ําปลี
กระแสหลัก ในขณะท่ีตนทุนท้ังหมดเฉลี่ยตอไร ผลผลิตตอไร 
และรายไดเฉลี่ยตอไร ต่ํากวาการปลุกกะหล่ําปลีกระแสหลัก  

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 

Research) เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟ
แบบอินทรียกับแบบเคมี โดยแบงลักษณะของการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปน 2 ลักษณะ คือ 

4.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได
ขอมูลจากการสัมภาษณประชากรท่ีเปนสมาชิกในกลุมกาแฟ
บานแมสายปาเมี่ยงตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัด
เชียงใหม ป 2560 ที่มีสมาชิกท้ังสิ้น 22 ราย  

4.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได
จากการศึกษาคนควาตําราท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย
ตลอดจนเอกสารเผยแพรและขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพื่อ
ศึกษาทฤษฎี แนวความคิด และหลักการทางวิชาการซึ่งมี
ความสําคัญในการนํามาประกอบการวิเคราะหและกําหนด
แนวทางการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบ
อินทรียกับแบบเคมี 
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือการใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง สัมภาษณประชากรท่ีเปน
สมาชิกในกลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยงตําบลโหลงขอด 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ที่มีสมาชิกท้ังสิ้น 22 ราย  โดย
แบงเปน  
 สวนท่ี  1 ขอมูลทั่วไปของสมาชิกในกลุมกาแฟ 
 สวนท่ี 2 ขอมูลตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟ
แบบอินทรียและแบบเคมี โดยแบงเปน กาแฟผลสด กาแฟ
กะลา และกาแฟคั่ว 

5. ผลการวิจัย  
จากศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบ

อินทรียและแบบเคมี กลุมกาแฟบานแมสายปาเม่ียงตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 5.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมกาแฟ 
 กลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยง หมูที่ 7 ตําบลโหลง
ขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม มีประชากรท่ีเปนสมาชิก
ในกลุมกาแฟบานแมสายปาเม่ียงทั้งสิ้นจํานวน 22 ราย  

5.2 รายได ตนทุน และกําไร (ขาดทุน) ของกาแฟ
แบบอินทรียและแบบเคมี ประจําป 2560 จากสมาชิกใน
กลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยงทั้งสิ้นจํานวน 22 ราย มี
รายละเอียดดังนี้ 
5.2.1 กาแฟผลสดแบบเคมี พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 16 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
350 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 5,600 บาทตอไร 
และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 5,355 
บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 3,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 1,855 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร 
เทากับ 245 บาท 
     กาแฟผลสดแบบอินทรีย พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 25 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
350 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 8,750 บาทตอไร 
และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 3,355 

บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 1,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 1,855 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร 
เทากับ 5,395 บาท 
5.2.2 กาแฟกะลาแบบเคมี พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 110 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
70 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 7,700 บาทตอไร 
และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 4,081 
บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 3,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 581 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร เทากับ 
3,619 บาท 
     กาแฟกะลาแบบอินทรีย พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 180 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
70 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 12,600 บาทตอไร 
และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 2,081 
บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 1,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 581 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร เทากับ 
10,519 บาท 
5.2.3 กาแฟค่ัวแบบเคมี  พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 500 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
44.80 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 22,400 บาทตอ
ไร และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 7,456 
บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 3,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 3,956 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร 
เทากับ 14,944 บาท 
     กาแฟคั่วแบบอินทรีย พบวามีราคาขายตอกิโลกรัม
เทากับ 800 บาท ใน 1 ไรมีผลผลิตจากกาแฟผลสดจํานวน 
44.80 กิโลกรัม จึงทําใหเกิดรายไดเทากับ 35,840 บาทตอ
ไร และมีรายละเอียดของตนทุนการผลิตตอไรเทากับ 5,456 
บาท แบงออกเปนตนทุนคงที่เทากับ 1,500 บาท ตนทุนผัน
แปรเทากับ 3,956 บาท โดยผลของกําไร(ขาดทุน)ตอไร 
เทากับ 30,384 บาท 
 
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 
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ตารางที ่1 ประมาณการรายไดและประมาณการตนทุนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี ประจําป 2560 (หนาย บาท: ไร)

รายการ หนวย 
ผลสด กะลา คั่ว 

เคม ี อินทรีย เคม ี อินทรีย เคม ี อินทรีย 
รายได บาท/กก. 16 25 110 180 500 800 

ตนทุน               

  ผันแปร บาท/กก. 5.30 5.30 8.30 8.30 88.30 88.30 

  คงที ่ บาท/ไร 3,500 1,500 3,500 1,500 3,500 1,500 

ผลผลติที่ได กก./ไร 350 350 70 70 44.80 44.80 
รายได บาท/ไร 5,600 8,750 7,700 12,600 22,400 35,840 

ตันทุนผลติ บาท/ไร 5,355 3,355 4,081 2,081 7,456 5,456 

กําไรตอไร บาท/ไร 245 5,395 3,619 10,519 14,944 30,384 

ที่มา : จากการคํานวณ 

5.3 การวิเคราะหผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและ
แบบเคมี 
 จากรายได ตนทุน และกําไร(ขาดทุน)ของกาแฟ
แบบอินทรียและแบบเคมีที่แบงเปน กาแฟผลสด กาแฟ
กะลา และกาแฟคั่ว ผูวิจัยไดเลือกใชอัตรากําไรสุทธิตอ
ตนทุน และอัตากําไรสุทธิตอราคาขาย สามารถสรุป
ผลตอบแทนผลิตภัณฑไดดังน้ี 
5.3.1 กาแฟผลสดแบบเคมี พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน 
เทากับรอยละ 4.58 หมายความวา ตนทุนเทากับ 5,355 
บาท/ไร ทําผลตอบแทนได 245 บาท/ไร และอัตรากําไรตอ
รายไดเทากับรอยละ 4.38 หมายความวา รายได 5,600 
บาท/ไร จะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ 245 บาท/ไร 
     กาแฟผลสดแบบอินทรีย  พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน 
เทากับรอยละ 160.80 หมายความวา ตนทุนเทากับ 3,355 
บาท/ไร ทําผลตอบแทนได 5,395 บาท/ไร และอัตรากําไร
ตอรายไดเทากับรอยละ 61.66 หมายความวา รายได 8,750 
บาท/ไรจะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ5,395 บาท/ไร 
5.3.2 กาแฟกะลาแบบเคมี พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน 
เทากับรอยละ 88.68 หมายความวา ตนทุนเทากับ 4,081 
บาท/ไร ทําผลตอบแทนได 3,619 บาท/ไร และอัตรากําไร

ตอรายไดเทากับรอยละ 47.00 หมายความวา รายได 7,700 
บาท/ไรจะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ3,619 บาท/ไร 
     กาแฟกะลาแบบอินทรีย พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน 
เทากับรอยละ 505.48 หมายความวา ตนทุนเทากับ 2,081 
บาท/ไร ทําผลตอบแทนได 10,519 บาท/ไร และอัตรากําไร
ตอรายไดเทากับรอยละ 83.48 หมายความวา รายได 
12,600 บาท/ไร จะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ
10,519 บาท/ไร 
5.3.3 กาแฟคั่วแบบเคมี พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน เทากับ
รอยละ 200.44 หมายความวา ตนทุนเทากับ 7,456 บาท/
ไร ทําผลตอบแทนได 14,944 บาท/ไร และอัตรากําไรตอ
รายไดเทากับรอยละ 66.72 หมายความวา รายได 22,400 
บาท/ไร จะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ  14,944 
บาท/ไร 
     กาแฟค่ัวแบบอินทรีย พบวามีอัตรากําไรตอตนทุน 
เทากับรอยละ 556.91 หมายความวา ตนทุนเทากับ 5,456 
บาท/ไร ทําผลตอบแทนได 30,384 บาท/ไร และอัตรากําไร
ตอรายไดเทากับรอยละ 84.78 หมายความวา รายได 
35,840 บาท/ไร จะไดผลตอบแทนจากการขายเทากับ 
30,384 บาท/ไร 
 
รายละเอียดดังตารางท่ี 2 
 

 
 
 

430



ตารางที่ 2 อัตราผลตอบแทนของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี ประจําป 2560  (หนวย: รอยละ) 

รายการ หนวย 
ผลสด กะลา คั่ว 

เคมี อินทรีย เคม ี อินทรีย เคม ี อินทรีย 
อัตรากําไรตอตนทุน รอยละ 4.58 160.80 88.68 505.48 200.44 556.91 
อัตรากําไรตอรายได รอยละ 4.38 61.66 47.00 83.48 66.72 84.78 

ที่มา: จากการคํานวณ 

6. อภิปรายผลการวิจัย
จากศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบ

อินทรียและแบบเคมี กลุมกาแฟบานแมสายปาเม่ียงตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  เม่ือคํานวนตนทุน
ของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมี  พบวากาแฟแบบ
อินทรียมีตนทุนตอไรต่ํากวาแบบที่ใชสารเคมี และเมื่อหา
ผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรเฉล่ียตอไรพบวากาแฟแบบ
อินทรียมีกําไรเฉลี่ยตอไรมากกวาแบบเคมี โดยผลการศึกษา
ดังกลาวสอดคลองกับผลงานการศึกษาของ               
ชาลิสา สุวรรณกิจ และ กนกเนตร เปรมปรี [1] ไดศึกษา
เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทนระหวางการปลูกขาว
เกษตรอินทรียกับเกษตรเคมีของเกษตรกร ตําบลบางพลี
ใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี พบวาการปลูก
ขาวเกษตรอินทรียมีตนทุนที่ต่ํากวาเกษตรเคมี และมี
ผลตอบแทนท่ีมากกวาเกษตรเคมี นอกจากน้ียังพบวารายได
และตนทุนการปลูกขาวระหวางเกษตรอินทรียและเกษตร
เคมี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาของ          
วรธัช บุญประเทือง [3] ไดศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน
และผลตอบแทนในการผลิตกะหล่ําปลีปลอดสารพิษกับ
กะหล่ําปลีกกระแสหลักของเกษตรกรในศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงหองหอย จังหวัดเชียงใหม พบวา การปลูกกะหล่ําปลี
ปลอดสารพิษมีราคาเฉลี่ยและกําไรเฉลี่ยสูงกวาการผลิต
กะหล่ําปลีกระแสหลัก ในขณะท่ีตนทุนทั้งหมดเฉลี่ยตอไร 
ผลผลิตตอไร และรายได เฉลี่ยตอไร ต่ํากวาการปลุก
กะหล่ําปลีกระแสหลัก  

7. สรุป
จากศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกาแฟแบบ

อินทรียและแบบเคมี กลุมกาแฟบานแมสายปาเม่ียงตําบล
โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม  เม่ือคํานวนตนทุน
ของกาแฟแบบอินทรียและแบบเคมีพบวากระบวนการผลิต
กาแฟแบบอินทรียมีตนทุนตอไรต่ํากวาแบบท่ีใชสารเคมี 
และเม่ือหาผลตอบแทนในรูปแบบของกําไรเฉลี่ยตอไรพบวา
กาแฟแบบอินทรียมีกําไรเฉลี่ยตอไรมากกวาแบบเคมี จาก
ผลการศึกษาดังกลาวผูวิจัยจึงมีขอขอเสนอแนะดังนี ้

1. หนวยงานที่เก่ียวของควรสงเสริมใหมีการปลูก
กาแฟอินทรียมากข้ึน 

2 .  กลุ ม ก าแฟควร มี กา ร เพิ่ ม ช อ งทางการ
ประชาสัมพันธในการจัดจําหนายกาแฟอินทรีย เพื่อเพิ่ม
ชองทางการตลาดใหมากขึ้น เชน การขายสินคาออนไลน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ขอมูลท่ีนํามาคํานวนในตาราง
ตาง ๆ เปนขอมูลที่ไดรับจากเกษตรกรผูปลูกกาแฟบานแม
สายปาเมี่ยงเทานั้น และ การคํานวนกําไร(ขาดทุน)อาจมี
ปจจัยตาง ๆ เชน ราคารับซื้อกาแฟ คาแรงคนเก็บกาแฟ 
หรือ ดินฟาอากาศท่ีอาจสงผลใหรายไดหรือคาใชจาย
สามารถเปลี่ยนแปลงไปไดอีกดวย 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ กลุมกาแฟบานแมสายปาเมี่ยงตําบล

โหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหมที่สละเวลาใหขอมูล
ที่เปนประโยชนตองานในคร้ังนี้ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  มีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบใหเหมาะสมจูงใจผูบริโภค และเพ่ือหาชองทางการจัดจําหนายและการกระจายสินคา โดยผูรวม
วิจัยคือกลุมพัฒนาสตรี ชุมชนบานสันผักแค หมู 5 ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยาง จํานวน 100 คน โดยใช
การสุมแบบไมเฉพาะเจาะจง ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ในภาพรวมอยูในเกณฑดี ( =4.32, S.D=0.97) โดยดานบรรจุภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.20, S.D=0.99) 
ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.40, S.D=0.83) ดานการสงเสริมทางการตลาดมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี 
( =4.30, S.D=1.02)   และดานชองทางจัดจําหนายมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.40, S.D=0.75) การวิจัยครั้งนี้ทําใหเกิดบรรจุ
ภัณฑน้ําพริกลาบทท่ีโดดเดนเปนท่ีพึงพอใจของผูบริโภค อีกทั้งยังเพิ่มชองทางทางการตลาดใหแกผูผลิตน้ําพริกลาบอีกดวย   
คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ, ผลิตภัณฑน้ําพริกลาบ, ชองทางจัดจําหนาย 

Abstract 
The study of the packaging development for spiced chili paste of Ban San Phak Khae, Tambon Muang 

Kham, Amphoe Phan, Chiang Rai Province aims to investigate the most influenced selection of development in 
the packaging of spiced chili paste on consumers and to examine the product distribution channel. The Women 
Development Group of Ban San Phak Khae joined as co-researcher. One hundred consumers were surveyed 
through using non-probability sampling technique. The results show that the overall average efficiency of the 

chili paste packaging for all elements is interpreted as in good level ( =4.32, S.D=0.97) , of which on packaging 
element was at good level ( =4.20, S.D=0.99) , on product element was at good level ( =4.40, S.D=0.83), on 

marketing promotion was at good level ( =4 . 30 , S.D=1.02)   and on distribution channel  was at good level 
( =4.40, S.D=0.75). The study indicates that the remarkable packaging of spiced chili paste associates with the 
customer satisfaction as well as the creation of additional distribution channel for spiced chili paste producers. 
Keywords: Packaging, spiced chili paste, product distribution channel 
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1. บทนํา
จากสภาพสังคมปจจุบัน ที่มีระบบเศรษฐกิจที่ตอง

แขงขันกันสูงขึ้น ประชาชนสวนใหญมีรายไดหลักมาจาก
ภาคการเกษตร ซึ่งไมเพียงพอตอการดํารงชีวิต ดังนั้น
ประชาชนจึงจําเปนตองหาอาชีพเสริม หลายพื้นท่ีในประเทศ
ไทยท่ีประชาชนนําความรูจากภูมิปญญาหรือการสงทอดทาง
มรดกทางวัฒนธรรมทองถิ่นสืบทอดรุนสูรุนมาสรางเปน
อาชีพเสริม จนสรางเปนความโดดเดนใหแกชุมชน และยัง
สงผลดีตอการเปนอาชีพเสริมใหแกคนในชุมชนอีกดวย 

บานสันผักแค หมูที่ 5 ต.มวงคํา อ.พาน จ.เชียงราย 
เปนหนึ่งชุมชนที่ประสบปญหาดานเศรษฐกิจ และมีความ
พยายามในการพัฒนาชุมชนดานการสงเสริมอาชีพเสริมจาก
ทรัพยากรท่ีชุมชนมีอยู หรือจากภูมิปญญาของชุมชน กลุม
พัฒนาสตรีบานสันผักแค หมูที่ 5 ต .มวงคํา อ.พาน จ .
เชียงราย จึงรวมตัวกันเพื่อผลิตนํ้าพริกลาบสงขายตาม
รานคาในชุมชน และตลาดในอําเภอพาน ดวยรสชาติที่เผ็ด
รอนอรอยและมีกลิ่นนํ้าพริกที่หอม จึงทําใหมีผูบริโภคท่ี
สนใจเปนจํานวนมาก แตดวยบรรจุภัณฑของนํ้าพริกลาบมี
รูปลักษณไมโดดเดนและมีลักษณะเหมือนกับนํ้าพริกลาบ
ทั่วไปที่มีขายในทองตลาด จึงทําใหผูบริโภคไมสามารถ
แยกแยะผลิตภัณฑออกไดอยางชัดเจน และผูบริโภคหาจุด
จําตัวสินคาของกลุมพัฒนาสตรีไมได (จากการสัมภาษณกลุม
พัฒนาสตรีบานสันผักแค  หมูที่ 5 ต .มวงคํา อ.พาน จ .
เชียงราย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561) อีกทั้งในปจจุบันมี
ผูผลิตน้ําพริกลาบมากข้ึนทั้งในวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆและ
จังหวัดอื่นๆ และบรรจุภัณฑน้ําพรกิลาบมรีูปลกัษณภายนอก
ที่คลายๆกัน ทําใหผูบริโภคเกิดภาวะยุงยากในการตัดสินใจ
ซื้อ ซึ่งสองคลองกับชัยรัตน  อัศวางกูร. (2548) ที่กลาวไววา 
เมื่อมีผลิตภัณฑมากข้ึนเปอรเซ็นตในการผลิตสินคาซ้ํากับ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอื่นก็เพิ่มมากเชนเดียวกัน เพราะ
ความหลากหลายของสินคาในทองตลาดท้ังผลิตภัณฑที่มี
ความเหมือนใกลเคียงหรือแตกตางกัน ลวนทําใหเกิดความ
ภาวะยุงยากในการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค  ดังนั้นการ
ออกแบบบรรจุภัณฑจึงเปนตัวแปรสําคัญในการสรางความ

แตกตางระหวางสินคา เพื่อสรางความจดจําและสัมพันธภาพ
ระหวางผูผลิตกับผูบริโภคและสินคา การออกแบบบรรจุ
ภัณฑจึงมีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอผูผลิตสินคา เนื่องจากบรรจุ
ภัณฑสามารถทําหนาที่สงเสริมการขาย กระตุนยอดขายให
เพิ่มขึ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดตนทุนสินคาอันจะ
นําไปสูยอดกําไรสูงซึ่งเปนเปาหมายการขายสินคา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑจึงเปนสวนสําคัญมาในข้ันตอนการผลิต
สินคา  

จากปญหาและความสําคัญของการออกแบบบรรจุ
ภัณฑดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนา
บรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ อีกท้ังยังตองการใหมีการสงเสริม
ความเขาถึงกลุมเปาหมายใหชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการพัฒนาบรรจุภัณฑที่มีความสวยงามและ
สอดคลองกับผลิตภัณฑ และสรางเปนบรรจุภัณฑที่เพิ่ม
ยอดขายของผลิตภัณฑน้ําพริกลาบของกลุมพัฒนาสตรีบาน
สันผักแค หมูที่ 5 ต.มวงคํา อ.พาน จ.เชียงราย 

2.วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบใหเหมาะสม

จูงใจผูบริโภค และนําไปสูมาตรฐานการจดทะเบียนสินคา 
OTOP 

2. เพื่อหาชองทางการจัดจําหนายและการ
กระจายสินคา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
 แนวคิดและทฤษฏีเร่ืองบรรจุภัณฑ 

บรรจุภัณฑ (Packaging) 
ความหมายบรรจุภัณฑ (Packaging) 
จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

พบวามีผู ใหความหมายของบรรจุภัณฑไวหลากหลาย
ความหมาย ดังนี้ 

จักรพันธุ พันธุพฤกษ (2550) ไดใหความหมาย
ของบรรจุภัณฑไววา เปนการนําเอาวัสดุ  เชน กระดาษ 
พลาสติก แกว โลหะ ไม ประกอบเปนภาชนะหอหุมสินคา 
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เพื่อประโยชนใชสอยใหมีความแข็งแรง สวยงาม ไดสัดสวน
ถูกตอง สรางภาพพจนที่ดี มีภาษาในการสื่อสาร และมีผล
ตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑของผูบริโภค  

คํานาย อภิปรัชญาสกุล (2557) กลาววาบรรจุ
ภัณฑ หมายถึง การนําวัสดุอุปกรณมาผลิตเปนภาชนะบรรจุ
ในรูปทรงตาง ๆ เชน กลอง ขวด เพื่อเก็บรักษาคุณภาพของ
สินคาใหคงทนและไมเสื่อมสภาพไดงาย  

อมรรัตน สวัสดิทัต (2534) กลาววา การบรรจุ
ภัณฑ คือ ระบบรวมในการเตรียมสินคาสําหรับการขนสง 
จัดจําหนาย เก็บรักษาและตลาด โดยใชคาใชจายที่เหมาะสม 
ซึ่งสอดคลองกับความตองการของผลิตภัณฑ ทั้งน้ีสินคาอาจ
บรรจุในบรรจุภัณฑตั้งแตหนึ่งหรือหลายชนิด โดยบรรจุ
ภัณฑที่ใชมีตั้งแต ขวด หลอด กระปอง หอ ถุง กลอง ถวย 
ลัง ฯลฯ โดยทํามาจากวัสดุตาง ๆ กัน อาทิกระดาษ 
พลาสติก แกว โลหะหรือไม 

สรุปไดวาบรรจุภณัฑ คือ การนําเอาวัสดุตางๆ เชน 
กระดาษ พลาสติก แกว โลหะ ไม มาประกอบเปนภาชนะ
หอหุมสินคาในรูปทรงตาง ๆ เพื่อความแข็งแรง สวยงาม 
และรักษาคุณภาพของสินคาใหคงทนและไมเสื่อมสภาพได
งาย 

หนาท่ีของบรรจุภัณฑ 
ปุน คงเจริญเกียรติ และสมพร คงเจริญเกียรติ 

(2541) ไดกลาวถึงหนาที่ของบรรจุภัณฑอาหารแปรรูปมี
ความสอดคลองกับวิทยาการ 2 ดาน คือ ดานเทคนิค และ
ดานการตลาด จําแนกไดดังนี้ 

1) ดานเทคนิค
หนาที่ของบรรจุภัณฑอาหารแปรรูปดานเทคนิค 

ไดแกการบรรจุใส การปกปองคุมครอง การรักษาคุณภาพอา
หา การขนสง การวางจําหนาย การรักษาสิ่งแวดลอม  

2) ดานการตลาด
หนาท่ีของบรรจุภัณฑอาหารแปรรูปดานการตลาด 

ไดแก การสงเสริมการขาย การแสดงขอมูลอาหาร การต้ัง
ราคาขายไดสูงขึ้น การเพ่ิมปริมาณขาย ใหความถูกตอง
รวดเร็ว การรณรงค 

หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ 
สุมาลี ทองรุงโรจน (2555) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ

การออกแบบบรรจุภัณฑมีหลักท่ีตองคํานึงถึง ดังนี้  

1) มีความโดด เดน  (Outstanding) ในสภาพ
การตลาดที่มีการแขงขันท่ีสูง บรรจุภัณฑจะตองมีความโดด
เดนเปนอยางมาก เมื่อเวลาวางขางกับคูแขงหรือสินคาอื่น ๆ 
ก็จะตองดูโดดเดน ทั้งสีสันรูปทรง และรูปแบบ 

2) ภาพลักษณะแบรนดและความแตกตาง (Brand
Differentiate) เปนการออกแบบใหแบรนด เ กิดความ
แตกตางและโดดเดนเพ่ือสรางการจดจาและจูงใจใหเกิดการ
อานในรายละเอียดตอไป 

3) ความรูสึกรวมท่ีดี (Brand Experience) การ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่สรางขึ้นเพื่อใหผูซื้อเกิดความรูสึกที่ดี
ตอศิลปะท่ีออกแบบบรรจุภัณฑโดยรวม เริ่มจากการ
กอใหเกิดความสนใจดวยความเดน เปรียบเทียบรายละเอียด
ตาง ๆ เพื่อจูงใจใหตัดสินใจซ้ือ และจบลงดวยความรูสึกที่ดี
ที่สามารถสนองตอความตองการของผูซื้อได จึงกอใหเกิด
การตัดสินใจซ้ือ เกิดความรูสึกอยากเปนเจาของและอยาก
ทดลองสินคาพรอมบรรจุภัณฑนั้น 

ประชิด ทิณบุตร (2531) ไดใหแนวคิดเก่ียวกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ วาประกอบดวย 2 สวนคือ การ
ออกแบบโครงสราง และการออกแบบกราฟก หากออกแบบ
ใหทั้งสองสวนลงตัว จะสามารถสรางบรรจุภัณฑที่ เปน
เอกลักษณเฉพาะของตราสินคานั้นได บรรจุภัณฑนั้นก็จะ
สามารถทําหนาท่ีไดอยางสมบูรณ ซึ่งเปนขอควรพิจารณาใน
การออกแบบบรรจุภัณฑที่นักออกแบบควรคํานึงถึง  

ด านกา รออกแบบ โคร งส ร า ง บ ร ร จุ ภั ณฑ  
(Structural Design) การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 
หมายถึง การกําหนดลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาตร 
สวนปริมาณอ่ืนๆ ของวัสดุจะนํามาผลิต และประกอบเปน
ภาชนะบรรจุ ใหเหมาะสมกับหนาที่ ใชสอย ตลอดจน
กรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การเก็บรักษา และการขนสง  

ดานการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ(Graphic 
Design) หมายถึง การสรางสรรคลักษณะสวนประกอบ
ภายนอกของโครงสรางบรรจุภัณฑใหสามารถสื่อความหาย 
ความเขาใจ อันท่ีจะใหผลทางดานจิตวิทยาตอผูบริโภค เชน 
การ ดึ งดู ดความสนใจ  กระ ตุ น ให เ กิ ดความทรง จํา
บุคลิกลักษณะของผลิตภัณฑดวยการใชวิธีการออกแบบ จัด
วางรูปตัวอักษร ถอยคําโฆษณา และอาศัยหลักศิลปะการจัด
ภาพใหเกิดความกลมกลืนกันอยางสวยงามตามวัตถุประสงค
ที่ไดกําหนดไว 
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พ้ืนที่ในการทําวิจัย 
พื้นที่ในการทําวิจัยคือ ชุมชนบานสันผักแค หมู 5 

ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

กลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ 

เ ป น ก า ร สุ ม ตั ว อ ย า ง โ ด ย ไ ม ใ ช ค ว า ม น า จ ะ เ ป น                          
( Nonprobability sampling) ด ว ย วิ ธี ก า ร สุ ม แ บ บ
เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเก็บจากผูบรโิภค
น้ําพริกลาบในเขตตลาดสดเทศบาล อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จํานวน 100 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
แบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑน้ําพริก

ลาบ คือแบบสอบถามซ่ึงสรางขึ้นมาจากการเก็บรวบรวม
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เทากับ 0.899 โดยผูวิจัยทําการประเมิน 4 ดาน คือ 1) ดาน
บรรจุภัณฑ 2) ดานผลิตภัณฑ 3) ดานสงเสริมทางการตลาด 
4) ดานชองทางจัดจําหนาย โดยเปนการประเมินแบบมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรต (พวง
รัตน ทวีรัตน. 2540 : 114 )  ซ่ึงมี 5 ระดับ ไดแก มากที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด และกําหนดเกณฑการ
แปลความหมายขอมูลท่ีเปนคาเฉลี่ยตางๆ ดังน้ี 
คาเฉลี่ยระหวาง  ความหมาย 
  4.51-5.0 ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 
  3.51-4.50 ผลการประเมินอยูในระดับดี 
  2.51-3.50 ผลการประเมินอยูในระดับพอใช 
  1.51-2.50 ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง 
  1.00-1.50 ผลการประเมินอยูในระดับใชไมได 
โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ

น้ําพริกลาบ 
ตอนที่ 3 เปนแบบปลายปด สําหรับผูตอบแบบ

ประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิและใหขอเสนอแนะตางๆ 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย 
การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค 

ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย  มีขั้นตอนการ
วิจัยดังนี ้

1. การศึกษาขอมูลเบื้องตน
1.1 ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลเบื้องตน

เก่ียวกับการพัฒนาบรรจุภัณฑในรูปแบบนวัตกรรมแนวใหม
จากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและตําราตางๆ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการพัฒนาบรรจุภัณฑในรูปแบบนวัตกรรม
แนวใหมท่ีสรางมูลคาใหกับผลิตภัณฑน้ําพริกลาบ 

1.2 การสํารวจบริบทของพื้นที่การศึกษาชุมชน
บานสันผักแค หมู 5 ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

2. การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ
เมื่อผูวิจัยไดแนวทางการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก

ลาบจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนในขอ 1 แลว จากนั้นผูวิจัย
ทําการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

2.1 การจัดประชุมระดมสมองรวมกับสมาชิกกลุม
พริกลาบของกลุมพัฒนาสตรี ชุมชนบานสันผักแค หมู 5 
ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่องการทําบรรจุ
ภัณฑและแนวคิดนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ เพื่อใหกลุม
พัฒนาสตรีในฐานะผูผลิตน้ําพริกลาบมีสวนรวมในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบของตนเอง โดยมีวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิในการทําบรรจุภัณฑและแนวคิดนวัตกรรมดาน
บรรจุภัณฑ   

2.2 การจัดประชุมระดมสมองรวมกับสมาชิกกลุม
พริกลาบของกลุมพัฒนาสตรี ชุมชนบานสันผักแค หมู 5 
ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เรื่องการเพิ่ม
ชองทางการตลาด ชองทางจัดจําหนาย และการทําบัญชีเพ่ือ
สงเสริมความเขาใจดานการคาและการตลาดโดยวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒิ 

2.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบราง 
2.4 ขั้นตอนการสรางแบบบรรจุภัณฑ แก ไข

ปรับปรุงและผลิตผลงานท่ีสมบูรณ 
2.5 นําบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบท่ีไดจากการพัฒนา 

สอบถามความพึงพอใจ โดยใชแบบประเมินความพึงพอใจ
บรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 

การวิเคราะหขอมูล 
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดยใช

สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4.วิธีการวิจัย 
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2. การวิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจ
บรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

5. ผลการวิจัย
การพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ บานสันผักแค 

ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดวิเคราะห
ผลการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

5.1 การศึกษาขอมูลเบื้องตน  
 5.1.1 ขอมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับพ้ืนที่ดําเนินการวิจยั 

กลุมพัฒนาสตรีบานสันผักแค ตั้งอยูที่บานสันผัก
แค หมูที่ 5 ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
หมูบานสันผักแค ปจจุบันมีสมาชิกอยูจํานวน 18 คน โดยมี
นางวิมล อุตตมะ เปนประธานกลุม และมีการออมทรัพย
รวมกันทุกๆเดือน เดือนละ 30 – 50 – 100 บาท ใหสมาชิก
ในกลุมกูยืมเปนทุนหมุนเวียนภายในกลุมและไดสงผลติภณัฑ
เขาคัดสรรที่อําเภอ จึงไดรับคัดเลือกเปนสินคาหนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑของตําบลมวงคํา 

5.1.2 ขอมูลทั่วไปท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ําพริก
ลาบ 

ลักษณะบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบในปจจุบัน ทาง
กลุมพัฒนาสตรีมีการผลิตนํ้าพริกลาบออกวางขายตาม
ทองตลาดอยู 2 แบบคือ 

แบบท่ี 1 ลักษณะขายปลีกซองเล็ก วัสดุที่ใชใน
การบรรจุผลิตภัณฑเปนถุงพลาสติกและใชการซีลปากถุง 
ราคาขายถุงละ 5 บาท 

รูปที่ 1 ซองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

แบบท่ี 2 ลักษณะขายปลีกถุงใหญ วัสดุที่ใชในการ
บรรจผุลติภณัฑเปนถุงพลาสติกและใชการซลีปากถุง ราคา
ขายถุงละ 50 บาท 

รูปที่ 2 ซองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 2 

5.2 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 
 5.2.1 ขั้นตอนการจัดประชุมระดมสมอง 

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 
การดําเนินการวิจัยมีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นจาก
สมาชิกกลุมพริกลาบของกลุมพัฒนาสตรี ชุมชนบานสันผัก
แค หมู 5 จํานวน 18 ทาน โดยมีผูทรงคุณวุฒิคือ คุณกุลฉตัร 
ฉัตรกุล ณ อยุธยา มาใหความรูเรื่องการทําบรรจุภัณฑและ
แนวคิดนวัตกรรมดานบรรจุภัณฑ และอาจารยอรวรรณ เชื้อ
เมืองพาน ใหความรูเรื่องการเพิ่มชองทางการตลาด ชองทาง
จัดจําหนาย และการทําบัญชีเพื่อสงเสริมความเขาใจดาน
การคาและการตลาด 

5.2.2 ขั้นตอนการพัฒนาแบบรางและการสราง
แบบบรรจุภัณฑ 

จากการประชุมระดมสมองรวมกับสมาชิกกลุม
พริกลาบของกลุมพัฒนาสตรี ชุมชนบานสันผักแค หมู 5 
จํานวน 18 ทาน ในการรวมกันออกแบบบรรจุภัณฑ รูปราง 
วัสดุที่ใช ขนาด ปริมาณ ความจุ และประโยชนใชสอย จึง
เกิดบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 2 แบบ ดังนี้  

บรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 
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ลักษณะเปนกลองกระดาษสีน้าํตาลและมีกระดาษ
คาดบนกลองเพ่ือระบุฉลากของผลิตภัณฑพื้นกระดาษสีเขยีว 
มีขอมูลโลโกน้ําพริกลาบ ขอมูลติดตอผูผลิต และสวนผสม 
เหมาะสําหรับการซื้อเปนของฝาก บรรจุน้ําพริกลาบจํานวน 
8 ซอง 

รูปที่ 3 ลักษณะกลองบรรจภุณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

รูปที่ 4 กลองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

รูปที่ 5 กลองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

รูปที่ 6 กระดาษคาดกลองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

รูปที่ 7 ฉลากบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 1 

บรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 2 
ลักษณะเปนกลองกระดาษ สําหรับการขายปลีก 

ลักษณะเปนกลองทรงสี่ เหลี่ยมมีสม ขนาด กวาง 16 
เซนติเมตร ยาว 16 เซนติเมตร และสูง 14 เซนติเมตร โดย
ขางในกลองมีแกนหมุน และมีชองใสซองน้ําพริกลาบ 
รายละเอียดบนกลองประกอบดวยขอมูลโลโกน้ําพริกลาบ 
ขอมูลติดตอผูผลิต และสวนผสม วิธีการใชคือ ดึงซองน้ําพริก
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ออกมาทางชองท่ีมีแกนหมุนตามจํานวนท่ีตองการ และฉีก
ซองโดยใบมีดที่ติดดานบนชองจะเปนตัวตัดเพื่อใหซองหลุด
ออก 

 
รูปที่ 8 ลักษณะบรรจุภัณฑน้ําพรกิลาบ แบบท่ี 2 

 
รูปที่ 9 กลองบรรจุภณัฑน้ําพริกลาบ แบบท่ี 2 

5.3 ความพึงพอใจบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 
 5.3.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 
80 แ ล ะ อ ยู ใ น ช ว ง อ า ยุ  36-45 ป ม า ก ที่ สุ ด  ผู ต อ บ
แบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพเกษตร คิดเปนรอยละ 
70 มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 10,000-20,000 บาท 
 
 5.3.2 ความพึงพอใจบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 
 
ตาราง 1.1 การวิเคราะหความพึงพอใจบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบ 

ความพึงพอใจ  S.D ระดับเกณฑ 
1. ดานบรรจุภัณฑ 4.20 0.99 ดี 
2. ดานผลิตภัณฑ 4.40 0.83 ดี 
3. ดานสงเสริมทางการตลาด 4.30 1.02 ดี 
4. ดานชองทางจัดจําหนาย 4.40 0.75 ดี 

รวม 4.32 0.97 ดี 
  
 จากตาราง 1.1 พบวาความพึงพอใจบรรจุภัณฑ
น้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัด

เชียงราย ในภาพรวมอยูในเกณฑดี ( =4.32, S.D=0.97) โดย
ดานบรรจุภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.20 , 

S.D=0.99) ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจอยู ในเกณฑดี 
( =4.40, S.D=0.83) ดานการสงเสริมทางการตลาดมีความพึง
พอใจอยูในเกณฑดี ( =4.30, S.D=1.02)   และดานชองทาง
จัด จําหนายมีความพึงพอใจอยู ในเกณฑดี  ( =4.40 , 
S.D=0.75) 
 
6.อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ําพริก
ลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ทั้ง 4 ดาน ในภาพรวมอยูในเกณฑดี ( =4.32, 

S.D=0.97) โดยดานบรรจุภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี 
( =4.20 , S.D=0.99) ดานผลิตภัณฑมีความพึงพอใจอยูใน
เกณฑดี ( =4.40, S.D=0.83) ดานการสงเสริมทางการตลาดมี
ความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.30, S.D=1.02) และดาน
ชองทางจัดจําหนายมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.40, 

S.D=0.75) สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 
 ดานบรรจุภัณฑ มีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี 
( =4.20, S.D=0.99) เนื่องจากการออกแบบบรรจุภัณฑที่ใช
วัสดุกระดาษเปนบรรจุภัณฑที่นิยมใชกันมากท่ีสุด โดย
กระดาษมีคุณสมบัติปองกันความช้ืนของอากาศไดอยาง
เหมาะสม คือ กระดาษขาวชนิดสองดาน เปนกระดาษ
คุณภาพดี มีโครงสรางที่แข็งแรง เมื่อทําการพิมพจะทําใหสี
สวยรูปรางรูปแบบสีสันของบรรจุภัณฑน้ําพริกลาบมีความ
แตกตางเ พ่ืองายตอการแยกแยะสินค าและมีการ ใช
ภาพประกอบบรรจุภัณฑเพื่อชวยสรางความนาสนใจใหกับ
สินคาเหมาะกับการใชเปนกลองของขวัญในตัวได ดังนั้นการ
ออกแบบบรรจุภัณฑดวยกระดาษจึงมีความเหมาะสม และ
เนื้อหาบนกลองกระดาษควรมีการจัดลําดับความสําคัญของ
คําบรรยายเปนสิ่งสําคัญท่ีสุดซึ่งสําคัญท่ีสุดสอดคลองกับ 
อมรรัตน สวัสดิทัต (2534) ประโยชนของบรรจุภัณฑมี
มากมายและเปนสวนสําคัญของสินคาที่ เกี่ยวกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศชวยในการขนสงปองกันสินคาจาก
สภาพแวดลอมตางๆ และบรรจุภัณฑยังทําหนาที่ปกปอง
สินคาไมใหเสียหายในระยะสั้นๆ และกอใหเกิดความสะดวก
ในการขนสงเทานั้น ตอมาในยุคปฏิวัติอุสาหกรรมสินคาตาง 
ๆ สามารถผลิตไดเปนจํานวนมากในตนทุนตํ่า ทําใหชองทาง
ในการจัดจําหนายขยายตัวขึ้น ปจจุบันบรรจุภัณฑที่ผลิตขึ้น
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มีหลายชนิด เชน บรรจุภัณฑพลาสติก บรรจุภัณฑโลหะ 
บรรจุภัณฑกระดาษ โดยพบวาในชวงหลายปที่ผานมา 
กระแสการอนุรักษสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น 
ควรยึดหลักความยั่งยืนมาใช ดวยการรณรงคการปลูกตนไม
ทดแทนไปพรอม ๆ กับการใชงาน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของคน
รุนหลัง 
 ดานผลิตภัณฑ มีความพึงพอใจอยู ในเกณฑดี 
( =4.40, S.D=0.83) เนื่องจากบรรจุภัณฑสามารถชวยปองกัน
รักษาผลิตภัณฑเมื่อไดรับแรงกระแทกจากการขนสงบรรจุ
ภัณฑไดงายและจัดเรียงไดเปนระเบียบ บรรจุภัณฑตอง
รักษาสภาพรสชาติและสีสันของผลิตภัณฑ บรรจุผลิตภัณฑ
ไดตามนํ้าหนักและมีการผนึกที่ดีเพ่ือใหคงกลิ่นหอมของ
น้ําพริกซึ่งสอดคลองกับ ดรุณี มูเก็ม (2560) การพัฒนา
รูปลักษณบรรจุภัณฑน้ําพริกกุงเสียบ กลุมแมบานเกษตรกร
บานปริงจังหวัดพังงาพบวา ดานรูปลักษณบรรจุภัณฑ
เลือกใชแบบท่ี 1 รูปทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 6 ออนซ ฝาดํา การ
ออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑเลือกรูปแบบที่ 3 และให
ออกแบบกราฟกฝาเกลียวล็อค3 รูปแบบเพิ่มเติม ซึ่งเดิมใช
รูปลักษณบรรจุภัณฑเปนพลาสติกแบบทรงเตี้ย ขนาด 4 

ออนซ และผลการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ ระยะที่ 
2 ดานการบรรจุและการปกปองสินคา พบวาบรรจุภัณฑ
สามารถปองกันการสัมผัสกับน้ําหรือความช้ืนได และ
ประสิทธิภาพดานการอานวยความสะดวกและการสงเสริม
การจัดจาหนาย เลือกรูปแบบที่ 2 สวนใหญเห็นดวยกับใน
การใชภาพที่มีความสวยงามและขอมูลสอดคลองกับ
ภาพลักษณสินคา 
 ดานสงเสริมทางการตลาด มีความพึงพอใจอยูใน
เกณฑดี ( =4.30, S.D=1.02) เน่ืองจากการออกแบบบรรจุ
ภัณฑน้ําพริกลาบ สามารถผลิตไดในระบบอุตสาหกรรม มี
รูปทรงเรขาคณิตสะดวกในการขนสงในการประหยัดพื้นท่ีได
ดี บรรจุภัณฑสามารถเปดรับประทานไดงาย เชน การเปด 
ปด และการเก็บรักษา เปนบรรจุภัณฑที่นาสนใจและ
สามารถทําใหจดจําตราสินคาได ลูกคาสามารถเลือกซื้อสิ้น
คาไดสะดวกสบายงายข้ึนและการกระตุนใหเกิดการซื้อซ้ํา
โดยการใชถอยคําที่โดดเดนท่ีผูบริโภคสามารถจดจําสินคาได
งายสอดคลองกับ นงลักษณ จิ๋วจู, ทิพยวรรณ ศิบุญนันทและ
คณะ(2559) ผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของ
กลุมโอทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดยอม กลุมไม

กวาดเปลญวน พบวา ผูบริโภคสวนใหญจัดอยูกลุมในวัย
ทํางานที่มีชวงอายุระหวาง 25-40 ป สวนใหญมีความพึง
พอใจในดานประโยชนของบรรจุภัณฑ อยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 รองลงมามีความพึงพอใจดานรูปแบบ
และความสวยงาม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.11 

และดานอัตลักษณและการเพ่ิมมูลคา มีความพึงพอใจอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.06 ตามลําดับ ผลการตอบรับ
การผลิตภัณฑทดลองจําหนายมีจํานวน 2 ราน ไดแก ราน 
OTOP และรานขายของฝากของที่ระลึกไดใหความสนใจ
และตอบรับการวางสินคาจําหนาย การติดตามผลสําเร็จหรอื
ปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวผลิตภัณฑ พบวา ลูกคามีความพึง
พอใจรูปแบบบรรจุภัณฑอีกทางหน่ึงยังเปนการเพิ่มชอง
ทางการจําหนาย ซึ่งมีรานจําหนายสินคาของกลุมฯ เพิ่มมาก
ขึ้น จากการวิจัยพบวา รานขายของฝากจะมีความนาสนใจ
มากกวาเพราะจะมีกลุมลูกคาซื้อกลับไปฝากญาติผูใหญที่
บานในชวงเทศกาลสําคัญ การบริหารจัดการของกลุมโอ
ทอป (OTOP) วิสาหกิจชุมชนขนาดยอม กลุมไมกวาดเปล
ญวนบานบอแกว ตําบลพานทอง อําเภอไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร มีการพัฒนาเรื่องการบริหารในเร่ืองของ
รูปแบบบรรจุภัณฑที่มีความทันสมัย สะดวก สามารถถือ
พกพาไดงาย การวางแผนทางดานการเงินในการคํานวณหา
ตนทุนผลิตภัณฑและการวางแผนกําไรที่เหมาะสม ตลอดจน
การพัฒนาการขายสินคาผานชองทางออนไลนเพื่อเพ่ิมชอง
ทางการจําหนายสินคาและการเขาถึงกลุมลูกคาเพิ่มมากขึ้น 

 ดานชองทางจัดจําหนาย มีความพึงพอใจอยูใน
เกณฑดี ( =4.40 , S.D=0.75) เนื่องจากรูปแบบบรรจุภัณฑ
มุงเนนในการพัฒนารูปแบบสากล ทันสมัย มีเอกลักษณที่
ลูกคาสามารถจดจําไดงาย สีของรายละเอียดตางๆบนบรรจุ
ภัณฑมีความแตกตางกันเพื่องายตอการแยกแยะสินคา มี
ภาพสินคาเพื่อดึงดูดความนาสนใจของผูบริโภค และมีความ
เหมาะสมกับการจัดจําหนายในตลาดสด หางสรรพสินคา 
และในระบบออนไลนสามารถต้ังราคาใหเหมาะสมกับ
ชองทางการจําหนาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศักดา  
บุญยืด (2544) ไดกลาวถึงปจจัยดานกราฟกของบรรจุภัณฑ
ที่สงผลตอความเขาใจของรสชาติของบะหมี่ สามารถสรุปได
วา ปจจัยดานการออกแบบกราฟกที่สงผลตอความเขาใจ
ของบะ ม่ี  ของกลุ มตั วอย า งชายมากที่ สุ ด  คือ  ด าน
ภาพประกอบ สวนกลุมตัวอยางหญิงพบวาปจจัยดานพื้น
หลั ง ส ง ผ ลต อค ว าม เ ข า ใ จขอ ง รสชาติ  ป จ จั ยด า น

450



 

ภาพประกอบจะสงผลตอความเขาใจของกราฟกของบะหม่ี
กึ่งสําเร็จรูปรองลงมา การจัดหนาและตัวอักษรช่ือและการ
จัดวางตามลําดับ 

7.  สรุป  
 จากตาราง 1.1 พบวาความพึงพอใจบรรจุภัณฑ
น้ําพริกลาบ บานสันผักแค ตําบลมวงคํา อําเภอพาน จังหวัด
เชียงราย ในภาพรวมอยูในเกณฑดี ( =, S.D=) โดยดานบรรจุ
ภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.20, S.D=0.99) ดาน
ผลิตภัณฑมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี ( =4.40, S.D=0.83) 
ดานการสงเสริมทางการตลาดมีความพึงพอใจอยูในเกณฑดี 
( =4.30, S.D=1.02) และดานชองทางจัดจําหนายมีความพึง
พอใจอยูในเกณฑดี ( =4.40, S.D=0.75) 
 
ขอเสนอแนะ 
 1. การออกแบบบรร จุภัณฑประ เภทอื่ น  ๆ 
ทรัพยากรท่ีมีอยูในแตละทองถิ่นสามารถนํามาแปรรูปและ
กอใหเกิดประโยชนไดทั้งอาหาร ของใช ควรศึกษารูปแบบ
ของบรรจุภัณฑและโครงสรางท่ีเปนปญหากับตัวผลิตภัณฑ 
 2. การออกแบบบรรจุภัณฑที่มีอัตลักษณเฉพาะ
เพื่อการสงเสริมของการทองเท่ียว 
 3. ศึกษากระบวนการผลิต รูปแบบบรรจุภัณฑ
และวัสดุบรรจุภัณฑ เพื่อลดตนทุนในการพัฒนาบรรจุภัณฑ 
ถาเลือกใชวัสดุตนทุนต่ําอยางเดียวอาจจะทําใหบรรจุภัณฑ
ทําหนาที่ไดไมสมบูรณ 
 4. ศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑและวัสดุผลิตบรรจุ
ภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในการพัฒนาบรรจุภัณฑ
ทางเลือกเพ่ือสงเสริมการลดสภาวะโลกรอน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ข อ ข อ บ คุ ณ โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย RMUTL OTOP 
Mentor’61 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ที่
ใหการสนับสนุนทุนในการทําวิจัยนี้ ทําใหนักวิจัยไดมีโอกาส
ไปเรียนรูและนําความรูในการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชนแก
ชุมชน 
 
เอกสารอางอิง 

จักรพันธุ พันธุพฤกษ. (2550). การออกแบบบรรจุภัณฑ
เคร่ืองด่ืมชาเขียวประเภทขวดพลาสติกดานรูปทรง 
และสขีองฉลาก. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุร.ี 

คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2557). ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ
ธุรกิจคาปลกี. กรุงเทพฯ: โฟกัสมีเดีย แอนดพับ ลิช
ช่ิง. 

ชัยรัตน  อัศวางกูร. (2548). ออกแบบใหโดนใจ. 
กรุงเทพฯ : บริษัท ทั้งฮั่วชินการพิมพจํากัด. 

ดรุณี มูเก็ม. (2560). การพัฒนารูปลักษณบรรจุภัณฑบ
น้ําพริกกุงเสียบ กลุมแมบานเกษตรกรบานปริง
จังหวัดพังงา.วิทยานิพนธ,สาขาวิชาการตลาด, คณะ
บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ. 

นงลักษณ จิ๋วจ,ู ทิพยวรรณ ศิบญุนันท และคณะ. (2559). 
การ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
ของกลุมโอทอป (OTOP) และการบริหารจัดการ
กลุมวิสาหกจิชุมชนขนาดยอม. วิทยานิพนธ,คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร. 

ประชิด ทิณบตุร. 2531. การออกแบบบรรจุภัณฑ. 
กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮาส. 

ปุน คงเจริญเกยีรติและสมพร คงเจริญเกยีรติ. (2541). 
บรรจุภัณฑอาหาร. พิมพครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ : หยี่เฮง. 

พวงรัตน  ทวีรัตน. 2540. วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร  
และสังคมศาสตร. กรุงเทพมหานคร : สํานักทดสอบ
ทางการศึกษาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร. 

ศักดา บุญยดื. (2544). ปจจัยดานกราฟกบนซองบรรจุ
ภัณฑที่สงผลตอความเขาใจในรสชาติของบะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลยั.  

สุมาล ีทองรุงโรจน. (2555). การออกแบบบรรจุภัณฑ.
กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

อมรรัตน สวัสดิทัต. (2534). ผลกระทบของบรรจุภัณฑที่มี
ตอสิ่งแวดลอมเศรษฐกิจและสงัคม : รายงานการ
สัมมนาเรื่องบรรจุภณัฑกับสิ่งแวดลอมปญหาที่นาจับ
ตามอง. 

 
 
 

451



แนวทางการลดตนทุนการผลิตและการจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อเสนอแนวทางการลดตนทุนการผลิตและการจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศใหแก

ผูประกอบการ ดําเนินการวิจัยเชิงพรรณนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม นํามาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหทางการเงิน ไดแก การวิเคราะหตนทุนการผลิต การวิเคราะหผลตอบแทน และการ
วิเคราะหสวนเหลื่อมทางการตลาด  

จากผลการวิจัย พบวา   คาเฉล่ียตนทุนและผลตอบแทน ณ ปริมาณการผลิตและจําหนาย 1,410 กิโลกรัมตอเดือน  
เทากับ ยอดขาย 77,550 บาท ตนทุนการผลิต 54,089 บาท คาใชจายในการขายและบริหาร 6,500 บาท และกําไรสุทธิ 
16,961 บาท ผูประกอบการ ควรดําเนินการลดตนทุนการผลิต ดังนี้ ลดจํานวนครั้งในการซื้อวัตถุดิบลง ไมเกิน 1 ครั้งตอเดือน 
ลดตนทุนคาใชจายการผลิต ไดแก คาเชื้อเพลิง มีการลดตนทุนโดยใชเช้ือเพลิงจากฟน ทดแทนการใชแกส และควรซื้อจากผู
จําหนายฟน แทนการหาฟนเอง  เพิ่มผลิตภัณฑที่สรางกําไรตอกิโลกรัมที่สูงขึ้น ไดแก ขาวเกรียบปลา ลดคาใชจายในการขาย 
โดยใชการจัดทําแผนการขายและการจัดสงสินคา ซึ่งจะทําให  ผูประกอบการสามารถลดตนทุนการผลิต รอยละ 2.4 
ลดคาใชจายในการขายและบริหาร รอยละ 6.2 และกําไรสุทธิเพิ่มข้ึน รอยละ 10.0 ในสวนของปญหา คือ การขยายตลาดขาว
เกรียบดิบไปสูผูบริโภคคนสุดทายทําไดยาก และอุปสรรค คือ คูแขงมีจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันดานราคา  
คําสําคัญ: ตนทุนการผลิต, การจาํหนาย, ขาวเกรียบ 

Abstract 
This research aims to explore, analyze production cost of distribution channel, problem in the 

production and distribution of entrepreneurs and proposed cost and distribution reduction approach to 
entrepreneurs.  Use descriptive research methods and participatory research.  Statistical analysis was 
percentage, mean and standard deviation, Financial analysis was cost analysis, return analysis and 
marketing margin analysis. 

The results of the research show that the average cost and return at production volume and 
sales of 1,410 kilograms per month was sales 77,550 baht, costs 54,089 baht, selling and administrative 
expenses 6,500 baht and net profit 16,961 baht. Should reduce the cost of production as follows: Reduce 
the number of times to purchase raw materials not more than 1  time per month.  Reduce production 
costs by using fuel from firewood instead of gas and should buy from the firewood dealer. Increase the 
fish cracker products that produce higher profit per kilogram. Reduce sales costs by sale and delivery plan. 
This approach reduces production cost 2 .4 % , reduce selling and administrative expenses 6 .2 %  and 

increase net profit 1 0 . 0 % .  The problem is market expansion to end users.  Obstacle is the price 
competition from many competitors. 
Keywords: cost of production, distribution, cracker 
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1. บทนํา
ขาวเกรียบ เปนสินคาขึ้นช่ือประเภทหนึ่งของ

จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีผูประกอบการผลิตและจําหนาย ไม
ต่ํากวา 10 ราย  โดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอพรหมพิราม 
เปนแหลงผลิตที่ใหญที่สุดของจังหวัด โดยมีผูประกอบการ
ถึง 6 ราย  และผูประกอบการรายใหญ ไดแก วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานริมคลอง ผูผลิตและ
จําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ จัดตั้งกลุมตั้งแตป พ.ศ. 
2548 มีผลการดําเนินงานดีอยางตอเนื่อง จนไดรับการ
รับรองเปนสินคา OTOP 3 ดาว ประเภท อาหาร ในป 
2559  ผลิตขาวเกรียบสงจําหนายท้ังในจังหวัดพิษณุโลก 
และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ รวมประมาณการจําหนาย ไม
ต่ํากวา 1 ตันตอเดือน และมีแนวโนมจะขยายตัวเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งผูประกอบการ มีปญหาอุปสรรคในการดําเนินธุรกิจ 
เกี่ยวกบัขอมูลผลประกอบการดานตนทุนและผลตอบแทน 
ที่ไมสามารถระบุไดชัดเจน รวมทั้งตนทุนในการผลิตและ
การจําหนายชองทางตาง ๆ สูงข้ึนมาก สงผลใหผลกําไร
ลดลงอยางตอเนื่อง จึงมีแนวความคิดที่จะลดตนทุนการ
ผลิตและการจําหนายลง   

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดแนวทางการ
วิจัย สําหรับการแกไขปญหาของผูประกอบการ OTOP 
ราย น้ี   โดยจะ ดํ าเนิ นการ  สํ ารวจต นทุนการผลิ ต 
ผลตอบแทน ชองทางการจัดจําหนาย และปญหาอุปสรรค
ในการผลิตและการจําหนายของผูประกอบการ  วิเคราะห
และเปรียบเทียบตนทุน ผลตอบแทน ในแตละชองทางการ
จัดจําหนาย นําขอมูลที่วิ เคราะหและสรุป  มาระดม
ความคิด เพื่อหาแนวทางการลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
ม าก ท่ี สุ ด  โด ย ใช ก า ร วิ จั ย แ บ บ ส ว น ร ว ม  ได แ ก  
ผูประกอบการ  ผูเช่ียวชาญ และผูวิจัย  จากนั้นผูวิจัยจะ
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุน ผลตอบแทน และ
ปญหาอุปสรรคหลังจากการใชแนวทาง เพื่อประเมิน
ผลสําเร็จจากแนวทางน้ัน  โดยเมื่อการวิจัยนี้สําเร็จลง 
ผูวิจัยคาดวาจะเกิดประโยชนโดยตรง ตอการยกระดับ
ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร  OTOP ให ส าม า รถ ล ด ต น ทุ น ใน
กระบวนการผลิตและการจําหนายลง สงผลทําให  ผล
ประกอบการดีขึ้น เกิดความเขมแข็งในการประกอบธุรกิจ 
และคาดวากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวม จะสรางองค
ความรูให เกิดข้ึนแกผูประกอบการ ซึ่งจะสามารถนํา
หลักการไปใชในการแกปญหาอื่นไดอีกในอนาคต เปนการ

สรางความย่ังยืนในการประกอบธุรกิจของ ผูประกอบการ 
OTOP ตอไป 

2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อสํารวจตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ชองทางการ
จัดจําหนาย และปญหาอุปสรรคในการผลิตและการ
จําหนายของผูประกอบการ 
2.2 เพื่อวิเคราะหและเปรียบเทียบตนทุน ผลตอบแทน ใน
แตละชองทางการจัดจําหนาย 
2.3 เพื่อเสนอแนวทางการลดตนทุนการผลิตและการ
จําหนายใหแกผูประกอบการ 

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ
การวิจัยนี้  ใชทฤษฎี เกี่ยวกับตนทุนการผลิต รายได  
คาใชจาย และชองทางการจัดจําหนาย ดังน้ี 

สภาวิชาชีพบัญชี (2553) ใหความหมายเก่ียวกับตนทุน
การผลิต รายไดและคาใชจาย  ไวดังนี ้

ตนทุน (Cost)หมายถึง  รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจจายเปนเงินสด สินทรัพย
อื่น หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหนี้ ทั้งนี้รวมถึง
ผลขาดทุนท่ีวัดคาเปนตัวเงินไดที่เกี่ยวของโดยตรง กับการ
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 

ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  (Cost of Production)  
หมายถึง  คาวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายตางๆ 
เกี่ยวกบัการผลิตที่เกิดขึ้นท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง 

รายได (Revenue) หมายถึง การเพ่ิมขึ้นของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหน้ีสิน
อันสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มข้ึน รายไดรวมถึงรายได
และรายการกําไร รายไดถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ
งบกําไรขาดทุน แสดงให เห็นถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินงาน ในแตละดาน ในระยะเวลาหน่ึงของกิจการ 
รายไดที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกิจการ  มีช่ือ  
ตาง  ๆ ไดแก รายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม 
รายไดดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาเชา สวนแบง
กําไรจากบริษัทรวม เปนตน    

สวนรายการกําไร (Gains) หมายถึง รายการที่
เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการหรือไมก็ได รายการกําไรแสดงถึงการ
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เพิ่มขึ้นของประโยชน เชิงเศรษฐกิจ  จึงมีลักษณะไม
แตกตางไปจากรายได รายการกําไรอาจเกิดจากการขาย
สินทรัพยระยะยาว กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน เชน รายการกําไร
จากการตีราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาด
เพิ่มขึ้นและกําไรจากการตีราคาสินทรัพยระยะยาวเพิ่ม 
ตามปกติรายการกําไรจะแสดงแยกตางหาก เมื่อมีการรับรู
ในงบกําไรขาดทุนเนื่องจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชน
ตอการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ รายการกําไรควรแสดงสุทธิ
จากคาใชจายที่ เกี่ยวของ ตัวอยางรายการกําไร ไดแก 
กําไรจากการขายที่ดิน กําไรท่ียังไมเกิดขึ้น ฯลฯ 

คาใชจาย (Expenses) หมายถึง การลดลงของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี ในรูป
กระแสหรือการลดคาสินทรัพย หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน
อันสงผลใหสวนของเจาของลดลง ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
แบงปนสวนของเจาของ ใหกับผูมีสวนรวมในสวนของ
เจาของ คาใชจายรวมถึงรายการขาดทุน และคาใชจายที่
เกิดจากการดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการ ไดแก 
ตนทุนขาย คาแรง คาเสื่อมราคา เปนตน คาใชจายมักอยู
ในรูปของกระแสเงินสดออก หรือการเสื่อมราคาของ
สินทรัพย  

สวนรายการขาดทุน (Loss) หมายถึง รายการท่ี
เปนไปตามคํานิยามของคาใชจาย  และอาจเกิดจาก
กิจกรรมตามปกติของกิจการหรือไมก็ได เชน ขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร  
เปนตน 

สอดคลองกับ   สมนึก   เอื้ อจิ ระพงษพันธุ  
(2557) กลาวเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การจําแนก
ประเภท และการสะสมตนทุน ไววา 

ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่
สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคานั้นจะตอง
สามารถวัดไดเปนหนวยเงินตรา ซึ่งเปนลักษณะของการ
ลดลงในสินทรัพยหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้น
อาจจะใหประโยชนในปจจุบันหรืออนาคตก็ได เมื่อตนทุน
ใดที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนไปทั้งสิ้นแลว 
ตนทุนนั้นก็จะถือเปน  คาใชจาย (Expenses)  ดังน้ัน 
คาใชจายจึงหมายถึง ตนทุนท่ีไดใหประโยชนและกิจการได
ใชประโยชนท้ังหมดไปแลวในขณะน้ัน และสําหรับตนทุนท่ี
กิจการสูญเสียไป แตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคต
เรียกวา สินทรัพย (Assests) เมื่อคาใชจาย คือ ตนทุนที่
กอใหเกิดรายได (Revenues) โดยปกติแลวก็จะนําไป
เปรียบเทียบกับรายไดที่ เกิดขึ้น ในงวดเดียวกันเพ่ือ
คํานวณหากําไรสุทธิ (Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Loss)  ซึ่ง
รายไดก็จะหมายถึง ราคาขายของสินคาหรือบริการ คูณ
กับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม 

สวนประกอบของตนทุนที่ ใช ในการผลิตสินคาห รือ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ แ ต ล ะ ช นิ ด  (Cost of a Manufactured 
Product) ซึ่งจะประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงาน
ทางตรง และคาใชจายการผลิต ดังนี้ 

วัตถุดิบ (Materials) เปนสวนประกอบสําคัญ
ของการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่ง
การจําแนกตนทุนที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบในการผลิต
สินคาอาจจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ต ร ง  (Direct Materials)
หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตและ
สามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการ
ผลิตสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและ
ตนทุนเทาใด รวมทั้งมีลักษณะเปนวัตถุดิบ
สวนใหญและสําคัญที่ใชในการผลิตสินคา
ชนิดนั้น ๆ

2. วัต ถุ ดิ บท างอ อม  ( Indirect Materials)
หมาย ถึ ง  วัต ถุ ดิ บ ห รื อ วั ส ดุ ต า ง  ๆ  ที่
เกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตสินคา แต
ไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ ใน
บางครั้งอาจจะถูกเรียกวา วัสดุโรงงาน ซึ่ง
จะถือเปนคาใชจายการผลิตชนิดหนึ่ง

ค าแรงงาน  (Labor) หมาย ถึง ค าจ างห รือ
ผลตอบแทนที่จายใหแกลูกจางหรือคนงานท่ีทําหนาที่ใน
การผลิตสินคา ซึ่งอาจจะจายในลักษณะตามช้ินงาน 
รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได โดยปกติคาแรงงาน
จะถูกจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ค า แ ร ง ง า น ท า งต ร ง  (Direct Labor)
หมายถึง คาแรงงานตาง ๆ ที่จายใหแก
คนงานหรือลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะ
มีจํานวนคาแรงงานท่ีมีจํานวนมาก เมื่อ
เทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิต
สินคาหนวยหน่ึงๆ และถือเปนคาแรงงาน
สวนสําคัญในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปน
สินคาสําเร็จรูป

2. ค าแรงงานทางอ อม  ( Indirect Labor)
หมายถึง คาแรงงานของบุคคลที่ทําหนาที่
สนับสนุนการผลิต ซึ่งไมเกี่ยวของกับการ
ผลิตสินคาโดยตรง เชน เงินเดือนผูควบคุม
โรงงาน เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด
ตลอดจนตนทุนที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ที่กิจการออกใหแกคนงาน อาทิ คาภาษีที่
ออกใหลูกจาง สวัสดิการตาง ๆ เปนตน ซึ่ง
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คาแรงงานทางออมเหลานี้จะถือเปนสวน
หนึ่งของคาใชจายการผลิต 

ค า ใ ช จ า ย ก า ร ผ ลิ ต  ( Manufacturing 
Overhead) หมายถึง คาใชจายชนิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การผลิตสินค า  ซึ่ งนอกเหนื อจากวัต ถุดิบทางตรง 
คาแรงงานทางตรง  ซึ่งตองเปนคาใชจายที่เก่ียวกับการ
ดําเนินการผลิตในโรงงานเทานั้น  ไมรวมคาใชจายที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานในสํานักงาน ดังนั้น คาใชจายการ
ผลิต จึงถือเปนที่รวมของคาใชจายในการผลิตทางออม 
ตาง ๆ (Cost Pool of Indirect Manufacturing Costs) 
นอกจากนี้ยังจะพบวา ในบางกรณีก็มีการเรียกคาใชจาย
การผลิตในช่ืออื่น ๆ เชน คาใชจายโรงงาน (Factory 
Overhead) โสหุยการผลิต (Manufacturing Burden) 
ตนทุนผลิตทางออม (Indirect Costs) เปนตน 
 นอกจากการจําแนกตนทุนขางตนแลว ยังมีการ
จําแนกตนทุนอีกลักษณะหนึ่ง คือ การจําแนกตนทุนตาม
ความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมนี้ บางคร้ังเรียกวา การ
จําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน (Cost Behavior) 
ซึ่งมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนการวิเคราะหจํานวนของ
ตนทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือ
ระดับของกิจกรรมที่เปนตัวผลักดันใหเกิดตนทุน (Cost 
Driver) ในการผลิตทั้งที่เก่ียวกับการวางแผน การควบคุม 
การประเมิน และการวัดผลการดําเนินงาน จําแนกตนทุน
ตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมนั้น เราสามารถที่
จะจําแนกตนทุนได 3 ประเภท คือ ตนทุนผันแปร ตนทุน
คงท่ี ตนทุนผสม อยางไรก็ตาม แนวคิดในการจําแนก
ตนทุนทั้ง 3 ประเภทน้ี เปนการจําแนกตนทุนที่อยูในชวง
ของกิจกรรมเดียวกัน (Relevant Range)  นั่นคือเปนชวง
ที่ตนทุนคงที่รวมและตนทุนผันแปรตอหนวย ยังมีลักษณะ
คงที่หรือไมเปลี่ยนแปลง 
 ตน ทุนผั นแปร  (Variable Costs) หมายถึ ง 
ตนทุนที่จะมีตนทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของ
การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต 
ในขณะที่ตนทุนตอหนวยจะคงที่ เทากันทุก ๆ หนวย 
โดยทั่วไปแลว ตนทุนผันแปรนี้ จะสามารถท่ีจะควบคุมได
โดยแผนกหรือหนวยงานท่ีทําใหเกิดตนทุนผันแปรนั้น 
 ตนทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มี
พฤติกรรมคงท่ี หรือตนทุนรวมที่มิไดเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหนึ่ง แตตนทุน
คงที่ตอหนวย ก็จะเปลี่ยนแปลงในทางลดลง ถาปริมาณ
การผลิตเพิ่ มมากขึ้น  นอกจากนี้  ตนทุนคงที่ ยั งแบ ง
ออกเปนตนทุนคงที่อีก 2 ลักษณะ คือ ตนทุนคงที่ระยะ
ยาว (Committed Fixed Costs) เปนตนทุนคงที่  ที่มี
ความยุ งยากในการเปลี่ ยนแปลง และไม สามารถ

เปลี่ยนแปลงไดในระยะสั้น เชน สัญญาเชาระยะยาว คา
เสื่ อ ม ร า ค า  เป น ต น  แ ล ะ ต น ทุ น ค งที่ ร ะ ย ะ สั้ น 
(Discretionary Fixed Costs) จั ด เป น ต น ทุ น ค งที่  ที่
เกิดขึ้นเปนครั้งคราวในแตละงวดบัญชี ซึ่งโดยปกติจะเกิด
จากการประชุมหรือตัดสินใจของผูบริหาร เชน คาโฆษณา
และสงเสริมการขาย คาใชจายในการคนควาและวิจัย เปน
ตน สําหรับในเชิงการบริหารแลว ตนทุนคงที่สวนใหญ
มักจะควบคุมไดดวยผูบริหารระดับสูงเทานั้น 
 ตนทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มี
ลักษณะของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปร รวมอยูดวยกัน 
ในชวงของการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายตอการ
ตัดสินใจ โดยตนทุนผสมน้ีจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ตนทุนกึ่งผันแปร และตนทุนกึ่งคงที่หรือตนทุนเชิงขั้น แต
อยางไรก็ตามในลักษณะของการผสมน้ีก็สามารถทําไดดวย
การเทคนิค การวิเคราะหและการประมาณตนทุน  

1. ตนทุนกึ่งผันแปร (Semivariable Costs) 
หมายถึง ตนทุนที่จะมีตนทุนสวนหน่ึงคงที่
ทุกระดับ ของกิจกรรมภายใตชวงกิจกรรม
เดียวกัน และมีตนทุนอีกสวนหนึ่ง จะมี
ลักษณะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรม 
เชน  ค าโทรศัพท  คาโทรสาร  เป นตน 
อยางไรก็ตาม ในบางคร้ังก็เปนการยากที่จะ
ระบุไดอยางชัดเจนวา ตนทุนสวนใดเปน
ตนทุนผันแปรและสวนใดเปนตนทุนคงที่ 
หากสัดสวนของการเกิดตนทุนคงท่ี และ
ตนทุนผันแปรในตนทุนประเภทนั้น มีความ
ไมแนนอน การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ตนทุนในลักษณะน้ี จึงจําเปนตองใชเทคนิค
ในการประมาณตนทุนเขามาชวยในการ
วิเคราะห 

2. ตนทุนเชิงขั้น (Step Costs) หรือตนทุนกึ่ง
คงท่ี (Semifixed Costs) หมายถึง ตนทุน
ที่จะมีจํานวนคงท่ี ณ ชวงระดับกิจกรรม
หน่ึงและจะเปลี่ยนไปคงที่ในอีกชวงระดับ
กิจกรรมหน่ึง เชน  เงินเดือนผูควบคุม
คนงาน คาเชาบางประเภท เปนตน 

 การสะสมและการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนทุน
การผลิตสินคา นับเปนงานท่ีมีความสําคัญและตองใชเวลา
อยางมาก โดยทั่วไปในทุก ๆ กิจการ การสะสมขอมูลของ
ตนทุน จะถูกเก็บรวบรวมตามขั้นตอนหรือวิธีการท่ีกําหนด
ไว ตนทุนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาทั้งหมด ก็จะถูกจําแนก
ออกเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามฝายบริหารตองการ ขอมูล
ทางดานตนทุนที่แสดงในลักษณะของ “ตนทุนรวม” 
(Total Cost) จะมีความสําคัญนอยมากตอการใชเปน
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ขอมูลเพื่อการบริหาร จึงมักจะแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ
ตนทุนรวมเหลานั้นใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เชน เปนตนทุน
ที่ประกอบดวยตนทุนอะไรบาง ณ ระดับกิจกรรมใด เปน
ตน ดวยเหตุนี้การแสดงตนทุนจึงแสดงเปน ตนทุนตอ
หนวย (Unit Cost) หรือ ตนทุนตอครั้ง (Cost per Time) 
ตนทุนตอช่ัวโมง (Cost per Hour) ตนทุนตอตัน (Cost 
per Ton)  เปนตน 
 
หลักการวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

ตนทุนการผลิต  =  วัตถุดิบทางตรง + คาแรงงาน 
              ทางตรง + คาใชจายการผลิต 
ตนทุนการผลิต  =  ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ +                 
              ตนทุนผสม 
ตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูป  =  งานระหวางผลิต 
              ตนงวด + ตนทุนการผลิต – งานระหวาง 
              ผลิตปลายงวด 
ตนทุนขาย  =  สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด +  
              ตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูป –  

       สินคาสําเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 
กําไรจากการดําเนินงาน  =  ขาย –ตนทุนขาย –  

       คาใชจายในการขายและบริหาร 
 

นอกจากการจําแนกประเภทของตนทุนการผลิต
และวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน ขางตนแลว 
สวนที่มีความเก่ียวของกับ การบริหารจัดการดานการเงิน 
ไดแก ระบบบัญชีตนทุน  ซึ่ง ไพบูลย ผจงวงศ (2547)  ได
กลาวเกี่ยวกับวัตถุประสงคที่สําคัญของระบบบัญชีตนทุน  
คือ     ตองจัดหาขอมูลที่จําเปนในการบริหาร  เพ่ือใชใน
การวางแผน  ควบคุม   และการตัดสินใจ   และอีก
วัตถุประสงคหนึ่งที่มีความสําคัญเทา ๆ กัน คือ  การ
กําหนดตนทุนในการผลิตสินคาแตละหนวย         ซึ่งจะ
ทําไดโดยการรวบรวมตนทุนทั้งหมด ตลอดงวดเวลาหน่ึง  
(ปกติ  1  เดือน)   แลวหารดวยจํานวนของสินคาที่ผลิตได
ทั้ งหมดในงวดนั้น  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขางตน  
จะตองมีระบบบัญชีตนทุนอยู  2  ประเภท    คือ ระบบ
บัญชีตนทุนงานสั่งทํา (Job-order costing)  และระบบ
บัญชีตนทุนชวง (Process costing) ซึ่งระบบบัญชีทั้ง 2 
ประเภทจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนในการผลิต     
เพื่อหาตนทุนของสินคาสําเร็จรูป  โดยในการเลือกใชนั้น
จะขึ้นอยูกับลักษณะของการดําเนินงาน 

ภาควิชาบริห ารธุ รกิ จ  คณ ะบริหารธุ รกิ จ 
มหาวิทยาลัยเมโจ (2561) อธิบายเกี่ยวกับ ชองทาง
การตลาด (marketing channel) หรือชองทางการจัด
จําหนาย (place or channel of distribution) ถือเปน

สวนประกอบหนึ่งของสวนผสมทางการตลาด (marketing 
mix) นอกเหนือไปจากสินคา (product) ราคา (price) 
และการส งเสริมการตลาด  (promotion) ผูบ ริหาร
การตลาดจะตองพยายามกําหนดกลยุทธการตลาดของ
สวนผสมทางการตลาดใหมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาเปาหมายไดตรงกับ
ที่ลูกคาตองการ เนื่องจากปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลง
ของปจจัยหลายๆ อยางท่ีสงผลกระทบตอการจัดการดาน
ชองทางการตลาด อิทธิพลของปจจัยเหลาน้ีทําใหกิจการ
ตางๆ ใหความสําคัญกับชองทางการตลาดมากย่ิงขึ้น โดย 
นงนิตย ศิริโภคากิจ (2541 : 423 – 433) ไดแบงปจจัยที่
สงผลกระทบตอชองทางการตลาด ออกไดเปน 6 ปจจัย 
ดังนี ้

1. การเพิ่มขึ้นของคาใชจายดานการจัดจําหนาย 
คาใชจายการจัดจําหนาย เมื่อเปรียบเทียบกับราคาสินคา 
ตนทุนการผลิตสินคาเพิ่มขึ้นอยางมาก การจัดเตรียมสินคา
คงเหลือไวในระดับที่สูง เพื่อบริการลูกคา ทําใหกิจการตอง
ใชเงินทุนมากข้ึน เสียดอกเบี้ยเพิ่มข้ึน เสียคาคลังสินคา
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสงสินคาใหลูกคาตามคําสั่ง
ซื้อในปริมาณท่ีนอยแตบอยขึ้น เพื่อเอาใจลูกคา ซึ่งตอง
เสียคาใชจายมากกวาในกรณีที่ตองสงสินคารวมกันใน
ปริมาณมาก 

2. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการสั่งซื้อของ
ลูกคา ผูบริโภคในอดีตมีพฤติกรรมในการซื้อที่ ไมคอย
ซับซอนเทาไรนัก สินคาจะซ้ือสีอะไรก็ได ขนาดไหนก็ได 
ผูขายจะสงใหเมื่อไรก็ได แตในปจจุบันผูบริโภคตองการให
สงของรวดเร็ว เลือกไดหลายรูปแบบ หลายสี หลายขนาด 
หลายรสชาติ ตองการความสะดวกในการไปหาซื้อสินคาที่
รานท่ีใกลบาน  ใกลที่ทํางานและในราคาที่ ต่ํ า ความ
ตองการเหลาน้ีทําใหฝายจัดการตองคิดระบบการจัดการ
ผลิต การจัดจําหนายใหมีการประสานงานกันตั้งแตจุดผลิต 
จุดซื้อ จนกระทั่งถึงจุดบริโภค 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑใหม มีหลายบริษัท
พยายามคนหาผลิตภัณฑใหมที่จะแนะนําออกสูตลาดเพ่ือ
รักษาปริมาณการขาย และกําไรไมใหลดลง จะเห็นไดวาใน
รานคาปลีกตางๆ ไมวารานสรรพสินคา รานสรรพาหาร 
รานคาปลีกเฉพาะอยาง และรานขายปลีกทั่วๆ ไป มี
ปริมาณสินคาหลายรายการ หลายชนิด หลายย่ีหอ วาง
จําหนายตามรานดังกลาว อาจกลาวไดวา รานคาเหลานี้
ตองเพิ่มสินคารายการตางๆ ในปริมาณเทาตัว เชน สบูถู
ตัวมีหลายย่ีหอ ผงซักฟอกก็เชนกัน มีหลายย่ีหอ หลาย
ขนาด ผลจากการทําสินคาหลายๆ ชนิดในสายผลิตภัณฑ
เดียวกันนี้เพิ่มความยุงยากและขอบขายการทํางานของ
การจัดจําหนาย โดยเฉพาะปญหาในเรื่องสินคาขาดมือ 
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การลงทุนในสินคาคงเหลือ ปริมาณในการจัดสงสินค า 
และการกระจายจัดตั้งคลังสินคาตามเขตตลาดตางๆ เพื่อ
บริการลูกคาและสูคูแขงขัน 

4. เทคโนโลยีในการขนสงและการจัดรวม
บรรทุกเปนหนวยเดียว เทคโนโลยีใหมๆ ในการขนสง
สินคา การจัดรวบรวมสินคาบรรทุกเปนหนวยเดียว และ
ในกิจกรรมอื่นท่ีเกี่ยวของ ทําใหฝายจัดการตองประเมินผล
ถึงความพรอม ความพอเพียงในการดําเนินการสิ่งเหลาน้ี 
การสรางทางคมนาคมเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงระบบ
การคมนาคม  ทํ าให ก ารขนส งสิ นค าและ วัตถุ ดิ บ
ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายในการขนสง การมี
รถบรรทุกแบบใหม ระบบคอนเทนเนอร การพัฒนา
เครื่องมือในการบรรจุภัณฑ ตลอดจนเคร่ืองมือในการขน
ถายสินคา ทําใหเกิดการรวมบรรทุกสินคาเปนหนวยเดียว
เสมือนหนึ่งเปนวิธีการมาตรฐานในการขนยายสินคา สิ่ง
เหลานี้ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในคาใชจาย ซึ่งฝายจัดการ
ตองติดตามและประเมินผลสิ่งประดิษฐใหมๆ ท่ีจะทําใหมี
การลดคาใชจายและเพิ่มการใหบริการลูกคา 

5. การแขงขัน ไดมีการแขงขันจําหนายสินคา
อุปโภคบริโภค และสินคาอุตสาหกรรมอยางมากในตลาด
ในประเทศ การเพิ่มข้ึนของคาใชจายในการแนะนําสินคา
ใหมออกสูตลาด ทําใหเพิ่มคาใชจายสําหรับสินคาที่ประสบ
ความลมเหลว ดังนั้นผูผลิตรายใดท่ีตองลงทุนในการท่ีจะ
แนะนําสินคาใหมออกสูตลาดเปนเงินหลายลานบาท การที่
จะประสบความสําเร็จนั้น จําเปนจะตองมีการลงทุน
เกี่ยวกับกิจกรรมดานการจัดจําหนายใหมีประสิทธิภาพ จะ
ชวยทําใหธุรกิจนั้นอยูในสภาวะท่ีไดเปรียบคูแขงขันในแง
ของการบริการจัดสงสินคาใหลูกคาไดรวดเร็ว ทําใหลูกคา
หันมาเลือกซื้อสินคาจากธุรกิจประเภทเดียวกันที่จัดใหมี
บริการดีกวา 

6. ความกดดันในชองทางการจัดจําหนาย 
สมาชิกในชองทางการจัดจําหนายตางๆ เชน ผูจัดจําหนาย 
ผูคาสง ผูคาปลีก ฯลฯ แตละคนก็แขงขันกันพยายาม
เสาะหาผลประโยชนใหมากกวาสมาชิกชองทางการจัด
จําหนายรายอื่นๆ ตัวอยางเชน ผูคาปลีกตองการใหผูคาสง
มีการจัดสง สินคาใหเรงดวนทันที แมจะสั่งซื้อปริมาณนอย 
ตองการใหไดสวนเกิน (margin) สูงที่สุดเทาที่จะเปนไปได 
ตองการไดรับสวนลด ตองการไดเครดิตเปนระยะเวลานาน 
ตรงกันขาม ผูคาสงตองการท่ีจะสงสินคาใหแกผูคาปลีกแต
ละครั้งในปริมาณมาก และไดสวนเกินสูงที่สุดเทาที่จะ
เปนไปไดอีกดวย สมาชิกในชองทางการจัดจําหนายราย
ไหนจะสามารถเอาผลประโยชนโดยการผลักภาระไปให
สมาชิกอื่นๆ ในชองทางการจัดจําหนายนั้นก็ขึ้นอยูกับ
อํานาจเศรษฐกิจของสมาชิก ระเบียบ ขอบังคับของรัฐบาล

เกี่ยวกับการแขงขัน และความสัมพันธท่ีจะรวมมือกันของ
สมาชิก  ในขณะที่ โครงสรางการจัดจํ าหน ายมีการ
เปลี่ยนแปลง และคนกลางทุกระดับในชองทางการจัด
จําหนายมีการจัดการระบบการจัดจําหนายอยางมี
ประสิทธิภาพ ก็อาจทําใหเกิดความกดดันข้ึนในชองทาง
การจัดจําหนาย เชน ผูผลิตบางรายอาจไดรับผลจากการ
กดดัน ตองจัดใหมีคลังสินคาจัดจําหนายข้ึนตามเมือง
ใหญๆ เพื่อวาไดจัดเก็บรักษาสินคาเอาไวในปริมาณหน่ึงที่
จะจัดสงใหผูคาสง ผูคาปลีกตามเมืองใหญๆ ไดรวดเร็ว
ตามความตองการ ผูผลิตบางรายอาจตองปรับปรุงขนาด
การบรรจุภัณฑใหม ปริมาณการจัดสงสินคาแตละครั้งใหม 
เปลี่ยนวิธีการขนสงใหมและเปลี่ยนกําหนดการจัดสงสินคา
ใหม เพ่ือสนองตอบความตองการของลูกคาใหดีขึ้น 

ชองทางการจัดจําหนายสินคาบริโภค (channel 
of consumer goods distribution) หมายถึง เสนทางที่
สินคาเคลื่อนยายจากผูผลิต  ชองทางการจัดจําหนาย
สิ น ค า บ ริ โ ภ ค  ( channel of consumer goods 
distribution) หมายถึง เสนทางที่สินคาเคลื่อนยายจาก
ผูผลิตไปยังผูบริโภคคนสุดทาย (ultimate consumer) 
ซึ่งสินคาบริโภค เปนสินคาที่ผูซื้อซื้อไปเพื่อการใชสอย
ส วน ตั ว  ห รื อ ก า ร ใช ใน ค รั ว เรื อ น  สิ น ค า บ ริ โภ ค 
ประกอบดวย สินคาสะดวกซื้อ สินคาเปรียบเทียบซื้อ 
สินคาเจาะจงซื้อ และสินคาไมแสวงซื้อมีชองการการจัด
จําหนาย ดังน้ี 
 

รูปที่ 1 ชองทางการจัดจําหนายสินคา 
ที่ มา  : ดัดแปลงจาก  J. Paul Peter and James H.Donnelly, 
Jr. , Marketing Management :  Knowledge and Skills, 
(New York : McGraw - Hill, Inc., 1998), p. 185. 
 
การวิจัยนี้ มีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย ดังน้ี  
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดโครงการวิจยั 
 

4. วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง

พรรณนา ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิจาก
ผูประกอบการผลิตและผูมีสวนเกี่ยวของในการผลิตและ
จําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ และขอมูลทุติยภูมิ จาก
เอกสารและขอมูลของหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ไดรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับการผลิตและจําหนายขาวเกรียบ  มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ส วนที่  1 เก็บ รวบรวมขอมู ล เบื้ อ งต นจาก
ผูประกอบการผลิตขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ และขอมูล
ทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ไดรวบรวมองค
ความรูเก่ียวกับการผลิตและจําหนายขาวเกรียบ  จาก
แหลงขอมูลทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนํามาสราง
เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ  และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  วัดความตรงเชิงเน้ือหา 
โดยผูเชี่ยวชาญ 

สวนที่ 2  เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับ
ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ชองทางการจัดจําหนาย และ
ปญหาอุปสรรคในการผลิตและจําหนายขาวเกรียบแม
อํานวยเลิศ โดยผูวิจัยรวมกับผูประกอบการ บันทึกและ

ปรับปรุงขอมูลทางการเงินและบัญ ชีของกิจการให
ครบถวนถูกตอง 

สวนที่ 3 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับ
ขอมูลสวนเหลื่อมทางการตลาดในแตละชองทางการจัด
จําหนาย จากผูผลิต ตัวแทน  พอคาสงหรือพอคาปลีกใน
พื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

สวนที่  4 วิ เคราะหและเปรียบเทียบตนทุน 
ผลตอบแทน ในแตละชองทางการจัดจําหนาย 

สวนที่ 5 วิเคราะหและสรุปแนวทางการลด
ตนทุนการผลิตและจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ 

สวนที่ 6 นําขอมูลที่วิเคราะหและสรุป มาระดม
ความคิดเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
ม าก ที่ สุ ด  โด ย ใช ก า ร วิ จั ย แ บ บ ส ว น ร ว ม  ได แ ก  
ผูประกอบการ  ผูเชี่ยวชาญ และผูวิจัย   

สวนที่ 7 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุน ผลตอบแทน 
และปญหาอุปสรรคหลังการใชแนวทาง เพื่อประเมิน
ผลสําเร็จจากแนวทางน้ัน  

สวนที่ 8 สรุป  จัดทํารายงานผลการวิจัย และ
ถายทอดเทคโนโลยี  
 
5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยน้ี ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
พรรณนา และการวิจัยแบบมีสวนรวม ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการผลิตและผูมีสวน
เกี่ยวของในการผลิตและจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ 
และขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ ได
รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับการผลิตและจําหนายขาว
เกรียบ นํามาวิเคราะหทางสถิติ ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหทางการเงิน 
ได แก  การวิเคราะหต น ทุนการผลิต  การวิ เคราะห
ผลตอบแทน และการวิเคราะหสวนเหลื่อมทางการตลาด  
โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะเรื่อง ตนทุนการผลิต ผลตอบแทน ชองทางการจัด
จําหนาย และปญหาอุปสรรคของผูประกอบการ 
 5.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะผูประกอบการผลิตขาวเกรียบแมอํานวยเลิศของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานริมคลองตั้งอยู
เลขที่ 299 หมู 7 บานใหมโปรงนก ตําบลหอกลอง อําเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 

5.3 ขอบเขตเชิงเวลา ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะชวงเวลาต้ังแตเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือน
ตุลาคม 2561 
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ผลการวิจัย พบวา วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรบานริมคลอง ดําเนินการผลิตขาวเกรียบแผนดิบ
(ยังไมไดทอด) จํานวน 2 ชนิด ไดแก ขาวเกรียบรวมรส  
และขาวเกรียบธัญพืช  สัดสวนการผลิตและจําหนายสินคา
สวนใหญ ไดแก ขาวเกรียบรวมรส รอยละ 98.0 และขาว
เกรียบธัญพืช รอยละ 2.0  โดยผลิตตามคําสั่งซ้ือของลูกคา  
ซึ่งคําสั่งซื้อสวนใหญ รอยละ 90.0 มาจากพอคาสง รอยละ 
9.5 มาจากพอคาปลีก และรอยละ 0.5 มาจากผูบริโภค  
สามารถสรุปชองทางการจัดจําหนายได 3 ชองทาง ดังน้ี 

รูปที่ 3 ชองทางการจัดจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ 
 
การผลิตขาวเกรียบ  มีตนทุนการผลิต จําแนก

ตามหนาที่ ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก แปงมัน 
ผัก ธัญพืช เครื่องปรุงรส เปนตน คาแรงงานทางตรง ไดแก 
คาแรงสมาชิกผลิตขาวเกรียบ คาใชจายการผลิต ไดแก  
คาน้ํา คาไฟฟา คาฟน คาบรรจุภัณฑ คาเสื่อมราคาอาคาร
และอุปกรณ เปนตน และตนทุนการผลิต จําแนกตาม
พฤติกรรม ประกอบดวย ตนทุนผันแปร ไดแก วัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง และคาใชจายการผลิตผันแปร 
ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาฟน คาบรรจุภัณฑ เปนตน 
ตนทุนคงท่ี ไดแก คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ โดย
การผลิตขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ มีตนทุนการผลิต ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยตนทุนการผลิต จําแนกตามหนาที่ 
ตนทุนการผลิต จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

วัตถุดิบทางตรง 41,331 76.41 
คาแรงงานทางตรง 6,658 12.31 
คาใชจายการผลิต 6,100 11.28 

รวม 54,089 100.00 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยตนทุนการผลิต จําแนกตามพฤติกรรม 
ตนทุนการผลิต จํานวนเงิน 

(บาท) 
รอยละ 

ตนทุนผันแปร 52,839 97.69 
ตนทุนคงที ่ 1,250 2.31 

รวม 54,089 100.00 

การจําหนายขาวเกรียบ แบงเปน 2 ขนาด ไดแก 
ขาวเกรียบดิบบรรจุถุง 300 กรัม และขาวเกรียบดิบบรรจุ
ถุง 5 กิโลกรัม ผลตอบแทนจากการจําหนายทั้ง 3 ชองทาง 
เทากัน โดยสามารถจําแนกไดดังนี ้
 
ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยผลตอบแทนจากการผลิตตอกิโลกรัม 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน 
 

ราคาขาย (บาท) 55.00 
ตนทุนการผลิต (บาท) 38.36 
กําไรขั้นตน (บาท) 16.64 

 
ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยผลตอบแทนจากการดําเนินงาน 
               ตอเดือน 

ผลตอบแทน จํานวนเงิน 
 

ปริมาณผลผลิต (กิโลกรัม) 1,410 
ยอดขาย (บาท) 77,550 
ตนทุนการผลิต (บาท) 54,089 
คาใชจายในการขายและบริหาร (บาท) 6,500 
กําไรสุทธิ (บาท) 16,961 
 

 สวนเหลื่อมทางการตลาดของพอคาสงและ
พอคาปลีก เปนดังนี้ 
 พอคาสง ซื้อจากผูผลิต 55 บาทตอกิโลกรัม  
จําหนายใหแกพอคาปลีก 60 บาทตอกิโลกรัม มีสวน
เหลื่อมทางการตลาด 5 บาทตอกิโลกรัม 
 พอคาปลีก ซื้อจากพอคาสง 60 บาทตอกิโลกรัม 
จําหนายใหผูบริโภค 70 บาทตอกิโลกรัม มีสวนเหลื่อม
ทางการตลาด 10 บาทตอกิโลกรัม 

 

เมื่อนําขอมูลที่ วิ เคราะหและสรุป  มาระดม
ความคิดเพ่ือหาแนวทางการลดตนทุนที่มีประสิทธิภาพ
ม าก ที่ สุ ด  โด ย ใช ก า ร วิ จั ย แ บ บ ส ว น ร ว ม  ได แ ก  
ผูประกอบการ ผูเช่ียวชาญ และผูวิจัย และทดลองใช 
พรอมท้ังวัดผลสัมฤทธ์ิของแนวทาง พบวา 

วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรบานริม
คลอง ไดดําเนินการลดตนทุนการผลิตและการจําหนาย
ขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ ดังน้ี 

1. ดานตนทุนการจัดซ้ือวัตถุดิบ ซึ่งสามารถ
จัดซื้อวัตถุดิบจากผูขายปจจัยการผลิตในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก ที่มีตนทุนตํ่า แตควรลดจํานวนครั้งในการซื้อ
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วัตถุดิบลงจากปจจุบันคือ 3 คร้ังตอเดือน ควรลดลงไมเกิน 
1 ครั้งตอเดือน ซึ่งตองดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สวน
จัดเก็บวัตถุดิบเสียกอน จึงจะสามารถลดตนทุนสวนนี้ได   
ทําใหประหยัดตนทุนไดประมาณรอยละ 67 ประมาณ
ตนทุนท่ีคาดวาจะลดได 800 บาทตอเดือน 

2. ด านตนทุนแรงงานทางตรง เนนการใช
แรงงานในครอบครัว จํานวน 3 คน เปนหลัก และจาง
แรงงาน 1 คน เปนรายวัน ในบางวัน ทําใหตนทุนแรงงาน
ทางตรงต่ํา จึงควรดําเนินการเชนเดิมตอไป 

3. ด าน ต น ทุ น ค า ใช จ า ย ก ารผ ลิ ต  ได แ ก          
คาเช้ือเพลิง มีการลดตนทุนโดยใช เช้ือเพลิงจากฟน 
ทดแทนการใชแกส ทําใหตนทุนดานเชื้อเพลิงต่ําลง ถึงแม
ฟนจะไมเสียคาซื้อ แตตองเสียคาขนสงและคาสูญเสีย
แรงงานในการไปหาฟน ประมาณคาใชจาย 2,000 บาท 
จึงควรซื้อจากผูจําหนายฟน ทําใหประหยัดตนทุนได
ประมาณรอยละ 25   ประมาณตนทุนที่คาดวาจะลดได 
500 บาทตอเดือน  

4. ดานการจัดจําหนาย ไดแก การเพ่ิมผลิตภณัฑ
ที่ ส ร างกํ า ไรต อ กิ โลก รัมที่ สู งขึ้ น  โดยทดลองผลิ ต  
ขาวเกรียบปลา  ซึ่งมีตนทุนสวนเพิ่มจากการผลิตขาว
เกรียบรวมรส 15  บาทตอกิโลกรัม แตสามารถจําหนายได 
85-90 บาทตอกิโลกรัม ทําใหไดกําไรขั้นตนตอกิโลกรัมสูง
ถึง 31-36 บาท ถือเปนการเพิ่มผลกําไรใหสูงข้ึน รอยละ 
100 

5. ดานคาใชจายในการขาย ซึ่งเดิมการขาย
สินคาใหพอคาปลีกในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จะ
ขายตามคําสั่งซื้อของลูกคา ไมมีแผนการขายสินคาที่
ชัดเจน ทําใหมีคาขนสงสินคาสูง เนื่องจากตองสงสินคา
หลายครั้งในแตละเสนทาง จึงดําเนินการจัดทําแผนการ
ขาย และจัดสงสินคาใหลูกคาหลายรายในเสนทางเดียวกัน 
ทําใหประหยัดคาขนสงไดประมาณรอยละ 40 ประมาณ
คาใชจายที่คาดวาจะลดได 400 บาทตอเดือน 

 

จากขอจํากัดดานระยะเวลาการทําวิจัย ทําใหยัง
ไมสามารถเก็บขอมูลดานยอดขายท่ีเปลี่ยนแปลงไปจาก
การผลิตสินคาใหมได จึงนําเสนอตนทุนและผลตอบแทน
เฉพาะในสวนของการเปลี่ยนแปลงดานตนทุนการผลิต
และคาใชจายในการขาย ดังน้ี 

 

 

 

ตารางที่ 5 ผลสัมฤทธ์ิของแนวทางการลดตนทุนการผลิต 
  และการจัดจําหนาย 

ผลสัมฤทธ จํานวนเงิน 
(บาท) 

เปลี่ยนแปลง 
เพิ่ม(+),ลด(-) 

ยอดขายตอเดือน  77,550 0.0% 
ตนทุนการผลิตตอเดือน  52,789 -2.4% 
คาใชจายในการขาย
และบรหิาร  

6,100 -6.2% 

กําไรสุทธิตอเดือน  18,661 +10.0% 
 

 จากการศึกษาปญหาอุปสรรคในการผลิตและ
จําหนายขาวเกรียบดิบ ซึ่งยังไมไดทอด พบวา  

ปญหาในการดําเนินงาน เกิดจาก สัดสวนการ
ขายขาวเกรียบดิบใหแกผูบริโภคคนสุดทายนอยมาก 
เนื่องจากผูบริโภคที่จะซื้อขาวเกรียบดิบ เปนแมครัวที่ทอด
ขาวเกรียบใชเลี้ยงแขกในงานบุญหรืองานเลี้ยงเทานั้น 
สวนผูบริโภคทั่วไป ตองการซื้อขาวเกรียบท่ีทอดบรรจุถุง 
เพื่อรับประทานไดทันที ทําใหการขยายตลาดขาวเกรียบ
ดิบไปสูผูบริโภคคนสุดทายทําไดยาก ดังนั้น ผูประกอบการ 
จึงตองปรับตัวในการผลิตขาวเกรียบทอดบรรจุถุงจําหนาย 
เพื่อขยายฐานลูกคา และสรางผลกําไรไดมากขึ้น แตดวย
ขอจํากัดดานเงินทุนและแรงงาน ทําใหผูบริหารของ
วิสาหกิจ ยังไมสามารถดําเนินการได ถือเปนปญหาสําคัญ
ที่หนวยงานภาครัฐตองยื่นมือเขามาชวยเหลือ เชน การ
สนับสนุนดานงบประมาณ การหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยตํ่า 
หรือ การเขามาชวยแกไขเรื่องแรงงานในชุมชนสําหรับการ
ผลิตของวิสาหกิจชุมชน เปนตน 

 อุปสรรคในการดําเนินงาน ไดแก คูแขงมีจํานวน
มาก ทําใหเกิดการแขงขันดานราคา มีการจําหนายตัด
ราคาในระหวางผู ผลิต  ทําให ผู ประกอบการ  ได รับ
ผลตอบแทนในอัตราต่ํา และชองทางการจําหนายสินคา 
ตองผานพอคาคนกลางนอยราย ซึ่งไดแก รานคาสงสินคา
บริโภคในตลาดสด ทําใหอํานาจการตอรองมีนอย ตอง
ผลิตและจําหนายตามคําสั่งซื้อของพอคาคนกลางเทานั้น 
ถือเปนอุปสรรคสําคัญในการจําหนายขาวเกรียบดิบ ซึ่ง
ผูประกอบการ จําเปนตองขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึน โดย
การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานทางออนไลน หรือสื่อ
โฆษณา และหากไดลูกคารายใหมจํานวนมากข้ึน จะทําให
วิสาหกิจฯ ไมตองลดราคาสินคาเพ่ือตอสูกับคูแขงขัน
เหมือนในปจจุบัน  ซึ่ งหนวยงานภาครัฐ ควรเขามา
ชวยเหลือ โดยการสรางชองทางการจัดจําหนายใหแก
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ผูผลิตขาวเกรียบ หรือการจัดทําฐานขอมูลผูผลติและลกูคา 
เพื่อใหเกิดการติดตอซื้อขายระหวางกัน เปนตน 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากปญหาการวิจัยที่ผูประกอบการ ซึ่งผลิตและ
จําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ มีตนทุนในการผลิตและ
การจําหนายชองทางตาง ๆ สูงข้ึนมาก สงผลใหผลกําไร
ลดลงอยางตอเนื่อง  ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะลดตนทุน
การผลิตและการจําหนายลง โดยดําเนินการวิจัยแบบมี
ส วนรวม  ซึ่ งผลการวิจัย  เกิดประโยชน โดยตรงต อ
ผูประกอบการ OTOP คือ วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน
เกษตรกรบานริมคลอง ในการลดตนทุนการผลิตตอเดือน 
คิดเปนรอยละ 2.4  ลดคาใชจายในการขายและบริหารตอ
เดือน คิดเปนรอยละ 6.2 และสงผลใหกําไรสุทธิตอเดือน 
เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 10.0 และจากแนวทางขางตน 
สามารถนําไปประยุกตใชในการลดตนทุนการผลิตและการ
จําหนายขาวเกรียบของผูผลิตขาวเกรียบรายอื่น ๆ ได 
ภายใตขอจํากัดดานขนาดกําลังการผลิตและการจําหนาย
ไมเกิน 1,410 กิโลกรัมตอเดือน 
 
7. สรุป 
 จากผลการวิจัย สรุปไดวา แนวทางการลด
ตนทุนการผลิตและการจําหนายขาวเกรียบแมอํานวยเลิศ 
ควรดําเนินการลดตนทุนการผลิต ดังนี ้ 

1. ลดจํานวนคร้ังในการซ้ือวัตถุดิบลง ไมเกิน 1 
ครั้งตอเดือน ซึ่งตองดําเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนจัดเก็บ
วัตถุดิบเสียกอน จึงจะสามารถลดตนทุนสวนนี้ได   ทําให
ประหยัดตนทุนไดประมาณรอยละ 67 ประมาณตนทุนที่
คาดวาจะลดได 800 บาทตอเดือน 

2. ลดตนทุนค าใชจ ายการผลิต  ไดแก  ค า
เชื้อเพลิง มีการลดตนทุนโดยใชเช้ือเพลิงจากฟน ทดแทน
การใชแกส และควรซ้ือจากผูจําหนายฟน แทนการหาฟน
เอง ทํ าให ประห ยัดต นทุ น ไดป ระมาณ รอยละ  25   
ประมาณตนทุนท่ีคาดวาจะลดได 500 บาทตอเดือน 

3. เพิ่มผลิตภัณฑที่สรางกําไรตอกิโลกรัมที่สูงข้ึน 
โดยทดลองผลิต ขาวเกรียบปลา หากจําหนายไดจะทําให
ไดกําไรขั้นตนตอกิโลกรัมสูงถึง 31-36 บาท ถือเปนการ
เพิ่มผลกําไรใหสูงข้ึนรอยละ 100 

4. ลดคาใชจายในการขาย สําหรับการขายสินคา
ใหพอคาปลีกในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยใชการ
จัดทําแผนการขาย และจัดสงสินคาใหลูกคาหลายรายใน

เสนทางเดียวกัน ทําใหประหยัดคาขนสงไดประมาณ    
รอยละ 40 ประมาณคาใชจายที่คาดวาจะลดได 400 บาท
ตอเดือน 

จากการวิจัย  พบปญหาอุปสรรคและแนว
ทางแกไข ดังน้ี 

1. การขยายตลาดขาวเกรียบดิบไปสูผูบริโภคคน
สุดทายทําไดยาก ดังนั้น ผูประกอบการ จึงตองปรับตัวใน
การผลิตขาวเกรียบทอดบรรจุถุงจําหนาย เพื่อขยายฐาน
ลูกคา และสรางผลกําไรไดมากขึ้น ซึ่งหนวยงานภาครัฐ
ตองยื่นมือเขามาชวยเหลือ  เชน  การสนับสนุนดาน
งบประมาณ การหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา หรือ การเขา
มาชวยแกไขเรื่องแรงงานในชุมชนสําหรับการผลิตของ
วิสาหกิจชุมชน เปนตน 

2. คูแขงมีจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันดาน
ราคา มีการจําหนายตัดราคาในระหวางผูผลิต ประกอบกบั 
ชองทางการจําหนายสินคา ตองผานพอคาคนกลางนอย
ราย ทําใหอํานาจการตอรองมีนอย ตองผลิตและจําหนาย
ต าม คํ าสั่ ง ซื้ อ ข อ งพ อ ค าค น ก ล าง เท า น้ั น  ดั งนั้ น 
ผูประกอบการ จําเปนตองขยายฐานลูกคาใหกวางข้ึน โดย
การเพ่ิมชองทางการจําหนายผานทางออนไลน หรือสื่อ
โฆษณา และหนวยงานภาครัฐ ควรเขามาชวยเหลือ โดย
การสรางชองทางการจัดจําหนายใหแกผูผลิตขาวเกรียบ 
หรือการจัดทําฐานขอมูลผูผลิตและลูกคา เพื่อใหเกิดการ
ติดตอซื้อขายระหวางกัน เปนตน 
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การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
Technology Acceptance of online financial transactions in the city of Chiang Mai, 

Thailand. 
ณฐา อภิธาวินวสุ1 อาภาศรี เทวตา2   

 
บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มี
วัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ศึกษา
พฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และ ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน กับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล จากกลุมตัวอยางซึ่งเปนประชาชนท่ัวไปในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 400 คน ขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และทดสอบ
สมมติฐานดวย Chi-Square Test  

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20 – 29 ป เปนนักเรียน นักศึกษา 
ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือนตํ่ากวา 15,000 บาท รูจักบริการทางการเงินออนไลนประเภทออนไลน
แบงคกิ้ง ผานทาง application ของธนาคาร โดยทราบบริการทางการเงินออนไลนจากสื่ออินเทอรเน็ต และเคยใชบริการทาง
การเงินออนไลน บริการทางการเงินออนไลนสวนใหญที่ใชบริการคือ ออนไลนแบงคกิ้ง ผานทาง application ของธนาคาร 
โดยมีวัตถุประสงคการใชเพื่อโอนเงินไปยังบุคคลอื่น ๆ ผานชองทาง smartphone เฉลี่ย 1 – 5 ครั้งตอเดือน มูลคาสูงสุดตอ
ครั้ง ไมเกิน 1,001 – 5,000 บาท และมีแนวโนมที่จะแนะนําใหบุคคลอื่นใชบริการทางเงินออนไลนเชนเดียวกับตน การศึกษา
เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนพบวามีการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน ดานการรับรูประโยชน 
ความงายในการใชงาน ความต้ังใจท่ีจะใช และทัศนคติที่มีตอการใชงาน ในระดับมาก สวนการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงิน
ออนไลน ในระดับปานกลาง ไดแกดานการรับรูถึงความเสี่ยง และพบวาการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานการรับรูถึงคุณประโยชน ความงายในการใชงาน ความต้ังใจท่ีจะใช การ
รับรูถึงความเสี่ยง และทัศนคติที่มีตอการใชงาน โดยสวนใหญไมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลน 
ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
คําสําคัญ :  การยอมรับเทคโนโลยี เทคโนโลยีทางการเงินออนไลน สังคมไรเงินสด
 
Abstract 

The purpose of this study was to study the technology acceptance of online financial transactions, 

the usage of online financial transactions and the relationship between technology acceptance and 

technology usage of people who lived or worked in the city of Chiang Mai. The online questionnaires were 

used for data collection with 400 samples then statistically analyzed using descriptive statistics including 

percentage, mean, and standard deviation.  Inferential statistics used in the hypothesis testing was Chi-
square. 

                                                           
12 หลกัสูตรการจดัการ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนาเชียงใหม่  

128 ถนนหว้ยแกว้ ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง เชียงใหม่ 50300 E-mail: natha.api@gmail.com, apple_arpa@hotmail.com 
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 The results revealed that the majority of participants were female with    20-29 years of age. Most 

of them were undergraduate students (bachelor degrees)  and earned average monthly incomes less than 

15,000 baht. They familiar with online banking application, received the information from internet and have 

used online financial service. For someone who has never experience the online financial service, the main 

reason is the security issues.  The usage of this technology showed that they mostly used online banking 

application on smartphones for transferring money to others.  The average usage was 1- 5 times/ month, 

values 1001- 5000 bath/ time and intended to suggest others to use this technology.  For technology 

acceptance study, the perceived usefulness, perceived ease of use, intention to use, and attitude towards 

using were in the highest followed with the perceived risk in moderate.  The relationship between 

technology acceptance and technology usage was mainly not related. 

Keywords: Technology Acceptance, Online financial transactions, Cashless society 
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บทนํา 
ในยุคปจจุบัน การทําธุรกรรมทางการเงินไดมี

การนําเอาเทคโนโลยีเขามามีบทบาทมากขึ้น เชน บริการ
ธนาคารทางโทรศัพทมือถือ (Mobile Banking) พรอมเพย 
(Prompt Pay) และเทคโนโลยีทางการเงินการลงทุน 
(Fintech) รวมถึงเงินตราอิเล็กทรอนิกสสกุลตางๆ ที่
เกิดขึ้นใหมไดทุกวินาที ซึ่งลวนเกี่ยวของกับการทําธุรกรรม
ทางการเงินรูปแบบใหมๆในชีวิตระจําวันซึ่งเริ่มเขามา
แทนท่ีการทําธุรกรรมการใชเงินสดรูปแบบเดิม 

สังคมไรเงินสดเปนแนวคิดสังคมนิยมเศรษฐกิจท่ี
ปราศจากเงินสด โดยมีการกลาวถึงคร้ังแรกในทศวรรษ 
1950s โดยมองวา เงินสดจะถูกลดความสําคัญลงเรื่อย ๆ 
ในอนาคตและจะถูกแทนที่โดยการใชระบบคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคมในการทําธุรกรรมทางการเงิน ตอมา
ในชวงทศวรรษ 1960s John Diebold เจาของท่ีปรึกษา
ทางการวางเครือขายคอมพิวเตอรสําหรับธนาคารได
สนับสนุนการกอกําเนิดระบบการเงินใหมที่ไรเงินสดมา
แทนท่ีระบบเดิมซึ่งเกิดจากการเติบโตของเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วกอใหเกิดเอกสารธุรกรรมไมวาจะเปนเงินสดหรือ
เช็คเงินสดเพ่ิมขึ้นจํานวนมากทําใหตนทุนของธนาคารเพิ่ม
สูงขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมจําเปน ตอเนื่องมาถึงปจจุบัน
หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเร่ิมเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมเงินสดไปสูการใชระบบบัตรเครดิตและเดบิต หรือ
การบริการการเงินอิเล็กทรอนิกสในการชําระคาบริการ
ตางๆ ในชีวิตประจําวัน บางประเทศไดมีการออกนโยบาย
และกฎหมายที่เอื้อตอการพัฒนาประเทศเขาสูสังคมไรเงิน
สด เชน สวีเดน มีการใช e-payment ในสัดสวน 80% 
ของการทําธุรกรรมทางการเงินในประเทศในป 2558 
(ณัฐวรรธ ศรีสุข, 2560) 

ในประเทศไทย มีอัตราการใชเงินสดรอยละ 97 

แตมีแนวโนมพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนื่องจากมีการใช 
smartphone เพิ่มข้ึน และประกอบกับการที่รัฐบาลและ
กระทรวงการคลังไดมอบหมายใหธนาคารแหงประเทศ
ไทยจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางระบบการ
ชําระเงินแบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (national e-
payment master plan) เพ่ือปฏิรูปโครงสรางพื้นฐาน
ของระบบธนาคารแหงประเทศไทย พรอมท้ังยกระดับและ
ผลักดันประเทศเขาสูเศรษฐกิจยุคดิจิทัลโดยไมตองใชเงิน
สด ตัวอยางเชน การเปดบริการโอนเงินรับและรับโอนเงิน

แบบใหมที่เรียกวา “Prompt Pay” หรือ “Any ID” ซึ่ง
เปนเพียง 1 ใน 5 โครงการท่ีมีเปาหมายเพ่ือปรับปรุง
เครือขายการชําระเงินใหสะดวกทันสมัย อีกทั้งดําเนินการ
รางกฎหมายเพื่อรองรับธุรกรรม e-Money การออก
นโยบายอุดหนุนตางๆของกรมสรรพากร เชน การผอน
ปรนทางภาษีสํ าหรับผู ใช งาน  e-payment การคิด
คาธรรมเนียมการโอนเงินผาน Prompt pay ที่ลดลงหรือ
ยกเลิกคาธรรมเนียม นอกจากน้ี แผนแมบทการชําระเงิน
แบบอิเล็กทรอนิกสแหงชาติของภาครัฐ ยังครอบคลุมถึง
เรื่องการเพิ่มจํานวนเคร่ืองรับชําระบัตร การพัฒนาระบบ
การจัดเก็บภาษี การออกบํากับภาษีแบบอิเล็กทรอนิกส 
รวมถึงการปรับระบบการจายเงินของภาครัฐใหเปน
รูปแบบ e-payment ซึ่งจะเปนแรงผลักดันสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเขาสูยุคสังคมไร เ งินสดอยางมี
ประสิทธิภาพในอนาคตตอไป โดยมีสํานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (Electronic Transactions 

Development Agency : ETDA) ซึ่งเปนองคกรมหาชน
ทําหนาที่ดําเนินการพัฒนาและสงเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกสของประเทศเพื่อผลักดันใหเกิดความม่ันคง
ปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (The 

Revenue Department, 2016)  น อ ก จ า ก นี้  แ ผ น
ยุทธศาสตรชาติ 20 ปของประเทศไทย ใหความสําคัญกับ
การสรางขีดความสามารถการแขงขันเพื่อยกระดับภาค
การผลิตและบริการสูประเทศไทย 4.0 (ปรเมธี วิมลศิริ, 
2559) โดยใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหมเปนพลัง
ขับเคลื่อนสําคัญ  

ผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม เนื่องจากเชียงใหม เปนจุดหมายของการ
ทองเท่ียวอันดับตน ๆ ทั้งของประชาชนชาวไทยและชาว
ตางประเทศ (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา, 2560) ทํา
ใหเกิดการใชจายทั้งสินคาและบริการ กอใหเกิดการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจคอนขางมาก โดยเฉพาะในเขต
อําเภอเมือง ซึ่งการศึกษานี้ทําใหทราบถึงการยอมรับ
เทคโนโลยีและพฤติกรรมการใชบริการการเงินออนไลน
ของประชาชนในอ.เมือง จ.เชียงใหม ซึ่งสามารถนําไปใช
เปนขอมูลพื้นฐานของผูประกอบการและหนวยงานภาครัฐ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใหการทําธุรกรรมทางการเงิน
ออนไลนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น สําหรับผูประกอบการ
ที่มีระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกสอยูแลวสามารถนํามา
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ใหบริการเพ่ิมขึ้น เพ่ือลดตนทุนและความเสี่ยงในการเก็บ
เงินสด รวมท้ังนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาดานงานบริการในธุรกิจประเภทอื่น ๆ ได 

 
วัตถุประสงค 

1. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทาง
การเงินออนไลนของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการทาง
การเงินออนไลนของประชาชนในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3. เพื่อศึกษาความสมัพันธระหวางการยอมรับ
เทคโนโลยีทางการเงินออนไลน กบั
พฤติกรรมการใชบริการทางการเงิน
ออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 
 

 
 

สมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1   
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของ

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
มีความสมัพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางเงิน
ออนไลน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน  
หมายถึง การยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเงินออนไลน
ในดานการรับรูถึงประโยชน ความงายในการใชงาน ความ
ตั้งใจท่ีจะใชงาน การรับรูถึงความเสี่ยง และทัศนคติที่มีตอ
การใชการบริการทางเงินออนไลน 
 พฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลน 
หมายถึง รูปแบบการใชบริการทางการเงินออนไลน ชอง
ทางการใชบริการทางการเงินออนไลน ความถ่ีในการใช
บริการทางการเงินออนไลน เหตุผลในการใชบริการทาง
การเงินออนไลน บุคคลที่มีอิทธิพลตอการใชบริการทาง
การเงินออนไลน และแหลงขอมูลที่ใชในการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับการบริการทางการเงินออนไลน 

  
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
แ บ บ จํ า ล อ ง ก า ร ย อ ม รั บ เ ท ค โ น โ ล ยี   

(The Technology Acceptance Model:  TAM)   เปน
ทฤษฎีที่คิดคนโดย Davis, Bagozzi & Warshaw (1989 
อางใน ภัทราวดี วงศสุเมธ , 2556) ซึ่งพัฒนามาจาก
แนวคิดของ The Theory of Reasoned Action: TRA 
โดย TAM จะเนนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยตาง ๆ ที่สงผล
ตอการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใชเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม ซึ่งปจจัยหลักที่สงผลโดยตรงตอการยอมรับ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผูใชไดแก การรับรูถึงความ
งายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) และการ
รั บ รู ถึ ง ป ร ะ โ ย ชน ที่ เ กิ ด จ า ก ก า ร ใ ช  ( Perceived 

Usefulness) โดยปจจัยที่มีอิทธิพลตอความต้ังใจเชิง
พฤติกรรมในการใชเทคโนโลยี (Behavioral Intention) 
มีทั้งสิ้น 3 ปจจัยไดแก การรับรูความงายในการใชงาน 
(Perceived Ease of Use) การรับรูประโยชนที่เกิดจาก
การใช (Perceived Usefulness) และทัศนคติ (Attitude) 
ซึ่ ง ในทายที่ สุดความ ต้ังใจเ ชิงพฤติกรรมในการใช
เทคโนโลยีจะสงอิทธิพลตอการต้ังใจใชและใชงานจริงของ
เทคโนโลยี   

Ajzen (1991) และ Davis (1989) ไดนําทฤษฎี
ของ Technology Acceptance Model (TAM) (Davis, 

Bagozzi & Warshaw, 1989) ประยุกตกับการพยากรณ
พฤติ ก รรมและความความ เข า ใจของม นุษย ซึ่ งมี
รายละเอียดดังนี้  External Variable หมายถึง อิทธิพล
ของตัวแปรภายนอกสรางจากการรับรูใหแตละบุคคลท่ีมี
อิทธิพลแตกตางกัน ซึ่งไดแก ประสบการณ ความรู ความ
เขาใจ ความเช่ือ และพฤติกรรมทางสังคม เปนตน  
Perceived Usefulness หมายถึง การรับรูถึงประโยชนท่ี
เกิดจากการใชซึ่งเปนตัวกําหนดการรับรูในแตละบุคคล 
กลาวคือ แตละคนจะรับรูไดวาเทคโนโลยีจะมีสวนชวยใน
การพัฒนาหรือเพ่ิมศักยภาพผลงานของตัวเองไดอยางไร
บาง Perceived Ease of Use หมายถึง การรับรูความ
งายในการใชงานซ่ึงเปนตัวกําหนดการรับรูในปริมาณหรือ
ความสํา เร็จที่จะไดรับวาตรงกับที่ตองการหรื อไม   
Attitude toward Use หมายถึง ทัศนคติที่มีตอการใชวา
แตละบุคคลมีความสนใจท่ีจะใชระบบเทคโนโลยีหรือ
ยอมรับการใชงานหรือไม  Intention to Use หมายถึง 
การต้ังใจที่จะใชงาน ซึ่งข้ึนอยูแตละบุคคลมีพฤติกรรม

สนใจที่จะใชเทคโนโลยี  Actual Systems Use หมายถึง 
มีที่แตละบุคคลการยอมรับเทคโนโลยีและนํามาใชงานจริง   

  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรูความเสี่ยง 
( Perceived Risk)  Bauer ( 1 9 6 0 )  เ ป น ผู นํ า เ ส นอ
แนวความคิดเกี่ยวกับการรับรู ความเสี่ยง ซึ่งไดอธิบายวา
ความเสี่ยงที่มีอยูในความไมแนนอน และมีความสําคัญที่
เกี่ยวกับพฤติกรรม ของลูกคา โดยนักวิจัยมากมายนําการ
รับรูความเสี่ยง (Perceived Risk) ไปใชในการศึกษาใน
เวลา ตอมา Cunningham (1967) ไดอธิบายวาการรับรู
ความเสี่ยง คือ การรับรูความไมแนนอนของลูกค า ซึ่ง
เกี่ยวของในทิศทางลบกับการสั่ง ซ้ือสินคาหรือใชบริการ 
ดังนั้นการรับรูความเสี่ยงที่สูงขึ้นจึงเกิดขึ้นจากความไม
แนนอนดานลบเปนสวนสําคัญ ในสภาพแวดลอมออนไลน
ความเสี่ยงมีผลตอการประเมินเลือกสินคาหรือบริการ
ระบบรักษาความปลอดภัยและการรักษาขอมูลสวนบุคคล
ของลูกคา ซึ่งไปอาจจะสงผลกระทบตอการซ้ือสินคาของ
ลูกคา ขณะที่ขอมูลการนําเสนอขององคกรหรือเว็บไซต
ของรานคามีผลตอลูกคาเชนกัน หากรานคาหรือองคกรมี
การนําเสนอขอมูลท่ีชัดเจนครบถวนอาจทําใหเกิดการรับรู
ความเสี่ยงในระดับที่ต่ํา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ความเสี่ยงนั้น
ขึ้นอยูกับระบบรักษาความปลอดภัยและการเก็บรักษา
ขอมูลสวนบุคคลของลูกคารวมถึงนําเสนอขอมูลของสินคา
บริการที่ครบถวน  

Martin & Camarero (2008 อ า ง ใน  จิ รภา 
รุงเรืองศักด์ิ, 2558) ไดอธิบายวาการรับรูความเสี่ยงที่ใช
สําหรับการซ้ือสินคาหรือใชบริการออนไลนของลูกคานั้น
ขึ้นอยูกับการรักษาความปลอดภัยของระบบและมีการเกบ็
ขอมูลสวนตัวของลูกคาที่เหมาะสมหากมีการนําเสนอ
ขอมูลขององคกรและไดมีการอธิบายขอมูลสินคาหรือ
บริการครบถวนจะทําใหเกิดการรับรูความเสี่ยงในระดับที่
ตา Zhou (2013 อางใน จิรภา รุงเรืองศักดิ์ , 2558) 
อธิบายวา การรับรูความเสี่ยงมีผลตอความตั้งใจใชบริการ
ระบุตําแหนงในทางลบ โดยเฉพาะในเร่ืองของความเปน
สวนตัวของผูใชบริการที่มีกังวลเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
และการควบคุมระบบฐานขอมูลที่ดี ซึ่งการรับรูความเสี่ยง
จะลดนอยลงเมื่อมีการใชโครงสรางทางกฎหมายและไดรบั
รองมาตรฐานหรือจากบุคคลท่ีสามที่นาเช่ือถือหรืออางอิง
ได ดังน้ันสามารถสรุปไดวา การรับรูความเสี่ยง หมายถึง 
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ผลจากการเสี่ยงท่ีอาจไดรับรูขอมูลที่ผิดพลาดหรือขอมูลที่
ไมชัดเจน ซึ่งจะแสดงผลในรูปความปลอดภัยการใชงาน
และการเก็บรักษาขอมูลสวนบุคคลของลูกคารวมถึง
นําเสนอขอมูลของสินคาบริการท่ีครบถวน ซึ่งอาจนําไปสู
ความไมพอใจ ความไมวางใจความไมเช่ือมั่น และอาจทํา
ใหผูบริโภคหรือลูกคาตัดสินใจท่ีจะเลือกใชบริการทาง
การเงินออนไลนตอไปในอนาคต 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

นัฐพล รักษา (2558) ไดศึกษาเร่ืองการรับรู
และทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตแบงก
กิ้งของธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร โดยมี
วั ตถุประสงคดพื่ อ  ศึกษาป จจั ยด านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ปจจัยดานการรับรู และปจจัยดาน
ทัศนคติที่มีผลตอพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง
ของลูกคาธนาคารกรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอร พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 30 ป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 15,001 
– 30,000 บาท มีการรับรูตอการใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง
ไดดวยตนเอง มีทัศนคติตอการใชโดยรวมอยูในระดับมาก 
ประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสดคือ ระบบอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งมี
ความปลอดภัย ในการใช ง าน  มีพฤติ กรรมการใช
อินเทอร เ น็ตแบงกกิ้ งโดยรวมอยู ในระดับปานกลาง 
ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การทําธุรกรรมผานระบบ
อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา 
ลูกคาธนาคารกรุงเทพที่มีอายุ สถานภาพ และรายไดเฉลีย่
ตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตแบงก
กิ้งท่ีแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผล
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา การรับรูตอการใช
อินเทอร เ น็ตแบงกกิ้ งของลูกคาธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต
แบงกกิ้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ํา (r = 0.417) ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 3 พบวา ทัศนคติของลูกคาธนาคารกรุงเทพ 
สาขาเอ็กเชน ทาวเวอรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใช
อินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 โดยมีความสัมพันธกันในระดับต่ํา (r = 0.482) 
 จิญาดา แกวแทน (2557) ไดศึกษาเร่ืองปจจัย
ที่ มี ผลต อการยอม รับการใชบริ การ ชําระ เ งินทาง
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน : กรณีศึกษา ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค 1.

เพื่อศึกษาทัศนคติ  ที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส 2.เพื่อความเช่ือมั่นในการ
ออนไลน ที่มีผลตอการยอมรับใชบริการชําระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน 3.เพื่อเพ่ือศึกษา
การคลอยตามกลุมอางอิง ที่มีผลตอการยอมรับการใช
บริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารท
โฟน 4.เพื่อศึกษาการรับรูความเสี่ยง ที่มีผลตอการยอมรับ
การใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณ
สมารทโฟน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานทัศนคติ ดาน
การเรียนรูความเสี่ยง ดานความเช่ือมั่นในการออนไลน 
และดานการคลอยตามกลุมอางอิง  จากการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟนมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ย 4.37,4.27,4.01 
และ 3.51 ตามลําดับ และปจจัยดานทัศนคติ ดานความ
เช่ือมั่นในการออนไลน และดานการรับรูความเสี่ยงมี
อิทธิพลตอการยอมรับการใชบริการชําระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ปจจัยที่สงผลตอการ
ใชบริการธนาคารบนอินเตอร เนตของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค 1. เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสวน
ประสมทางการตลาด สงผลตอการตัดสินใจใชบริการ
ธนาคารบนอินเทอรเน็ตของธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 2. เพ่ือ
ศึกษาความรูความเขาใจดานการยอมรับทางเทคโนโลยี
ของผูใชบริการธนาคารบนอินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 3. เพื่อศึกษาดานทัศนคติของผู ใชบริการ
ธนาคารบนอินเทอรเน็ตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 4. เพ่ือ
ศึกษาการตัดสินใจใชบริการธนาคารบนอินเตอรเน็ต
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษาพบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง มีชวงอายุระหวาง 31-40 ป สถานภาพโสด 
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับ
ราชการ และมีรายไดตอเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
โ ดยผู ตอบแบบสอบถาม รู จั กบริ ก ารธนาคารบน
อินเตอรเน็ตโดยพนักงานธนาคาร แนะนําสมัครใชบริการ
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ธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยยื่นใบสมัครที่สาขาเหตุผลท่ีใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตเพราะประหยัดเวลาและ
คาใชจายในการเดินทางมาธนาคาร ปจจัยสวนผสมทาง
การตลาด ดานการยอมรับทางเทคโนโลยีและดานทัศนคติ
โดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก  การตัดสินใจใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ตโดยรวมอยู ในระดับ
ความสําคัญมากท่ีสุด ผลจากการทดสอบสมมติฐานพบวา 
สวนประสมการตลาดไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใช
บริการธนาคารบนอินเตอรเน็ต การยอมรับทางเทคโนโลยี
และทัศนคติมีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการธนาคาร
บนอินเตอรเน็ตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 

 

วิธีการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยสรางข้ึนเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) 
จํานวน 400 ชุด เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  โดย
รายละเอียดในแบบสอบถาม แบงแบบสอบถามออกเปน 
3 สวน ดังนี ้  

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช
บริการทางการเงินออนไลน  
 สวนที่ 3 แบบสอบถามการยอมรับเทคโนโลยี
ทางการเงินออนไลน  
 โดยใชเกณฑในการแปลความหมายขอมูลตาม
วิธีของลิเคิรท (Likert Scale) แบบจําแนกแตละชวงยอย
เปน 5 ระดับ  
 5 หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด        
 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
    3 หมายถึง  เห็นดวยมากปานกลาง 
    2 หมายถึง  เห็นดวยมากนอย 

 1 หมายถึง เห็นดวยมากนอยท่ีสุด    
 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยมีการเก็บรวบรวมขอมูล
วิจัยเชิงปริมาณ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการศึกษา  ดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสาร หลักการ ทฤษฎี บทความ
และงานวิจัย ที่เกี่ยวของ 

2. กําหนดกรอบความคิดในการสรางเคร่ืองมือ 
รวมท้ังกําหนดโครงสรางของเค ร่ืองมือตามตาราง
โครงสราง และเน้ือหาเพื่อใหผูเช่ียวชาญไดตรวจสอบ 

3.  สรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนอ
ผู เ ช่ี ย วชาญพิจารณาตรวจสอบความตร ง  ( IOC)  
เ ชิงโครงสราง (Construct Validity)  และความตรง
ท า ง ด า น เ น้ื อ ห า  ( Content Validity)  ภ าษ า ที่ ใ ช  
(Wording) รูปแบบของแบบสอบถาม (Format) แลว
นํามาปรับปรุงใหสมบูรณ  

4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามที่ผูเชี่ยวชาญ
เสนอแนะ 

5. นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) 
จํานวน 30 คน ทําการวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังฉบับโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์ แอลฟา 
( Alpha Coefficient)  ต าม วิ ธี ก า ร ขอ ง  ค รอนบาค 
(Cronbach)  

 
การวิเคราะหขอมูล 

 ขอมูลที่ไดจะนํามาวิเคราะหโดยใชเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ประกอบดวยความถี่ รอยละ 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวย Chi-
square 
 

สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มี
อายุ 20 – 29 ป เปนนักเรียน นักศึกษา ในระดับปริญญา
ตรี หรือเทียบเทา รายไดเฉลี่ยตอเดือนต่ํากวา 15,000 
บาท รูจักบริการทางการเงินออนไลนประเภทออนไลน
แบงคกิ้ง ผานทาง application ของธนาคาร โดยทราบ
บริการทางการเงินออนไลนจากสื่ออินเทอรเน็ต และเคย
ใชบริการทางการเงินออนไลน 
 

 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการทาง
การเงินออนไลน 
 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการออนไลน
แบงคกิ้ง ผานทาง application ของธนาคาร เพื่อโอนเงิน
ไปยังบุคคลอ่ืนๆ โดยผานชองทาง smartphone เฉลี่ย 1 
– 5 ครั้งตอเดือน มูลคาสูงสุดตอครั้ง ไมเกิน 1,001 – 
5,000 บาท และมีแนวโนมที่จะแนะนําใหบุคคลอ่ืนใช
บริการทางเงินออนไลนเชนเดียวกับตน 
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ผลการศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน   
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการยอมรับบริการทางการเงินออนไลน 

การยอมรับ  
เทคโนโลยีทางการเงินออนไลน  S.D. แปลผล   

การรับรูถึงประโยชน  4.13 0.92 มาก 
ความงายในการใชงาน  4.10 0.86 มาก 
ความตั้งใจท่ีจะใช  3.93 0.97 มาก 
การรับรูถึงความเสีย่ง 3.10 1.19 ปานกลาง 
ทัศนคติที่มีตอการใช 3.65 1.04 มาก 

ภาพรวม  3.78 1.00 มาก 
 การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน ภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.78) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา อันดับ
หนึ่ง คือ การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนดานการรับรูประโยชน ( = 4.13) รองลงมาคือ ดานความงายในการใช
งาน ( = 4.10) ดานความตั้งใจท่ีจะใช ( = 3.93) ดานทัศนคติที่มีตอการใชงาน ( = 3.65) และ มีการยอมรับเทคโนโลยี
ทางการเงินออนไลน ดานการรับรูถึงความเสี่ยง มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ( = 3.10) ตามลําดับ  
 
ผลการการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมีความสมัพันธกับพฤติกรรมการใช

บริการทางเงินออนไลน 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในจังหวัดเชียงใหมมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางเงินออนไลน 
พฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลน  สถิติที่ใช  ผลการทดสอบ   

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน 
ดานการรับรูถึงคุณประโยชน 

ประเภทของบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  มีความสมัพันธ 
ชองทางในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
วัตถุประสงคในการใชบริการทางเงนออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
มูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน Chi-Square  มีความสมัพันธ 
แนวโนมในการแนะนําตอใหกับบคุคลอื่น Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน 
ดานความงายในการใชงาน 

ประเภทของบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ชองทางในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
วัตถุประสงคในการใชบริการทางเงนออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
มูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
แนวโนมในการแนะนําตอใหกับบคุคลอื่น Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน 
ดานความต้ังใจที่จะใช 

ประเภทของบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ชองทางในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
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ความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  มีความสมัพันธ 
วัตถุประสงคในการใชบริการทางเงนออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
มูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
แนวโนมในการแนะนําตอใหกับบคุคลอื่น Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน 
ดานการรับรูถึงความเส่ียง 

ประเภทของบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ชองทางในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
วัตถุประสงคในการใชบริการทางเงนออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
มูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
แนวโนมในการแนะนําตอใหกับบคุคลอื่น Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน 
ดานทัศนคติท่ีมีตอการใชงาน 

ประเภทของบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ชองทางในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
ความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน  Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
วัตถุประสงคในการใชบริการทางเงนออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
มูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
แนวโนมในการแนะนําตอใหกับบคุคลอื่น Chi-Square  ไมมีความสมัพันธ 
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานการรับรูถึง

คุณประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนในประเด็นประเภทของการบริการทางการเงิน
ออนไลน และมูลคาสูงสุดในการใชบริการทางการเงินออนไลน 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานความงายในการ
ใชงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนในทุกประเด็น 

 การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานความตั้งใจที่จะ
ใช มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนในประเด็นความถี่ในการใชบริการทางการเงินออนไลน 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานการรับรูถึงความ
เสี่ยง ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนในทุกประเด็น 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานทัศนคติที่มีตอ
การใชงาน ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงินออนไลนในทุกประเด็น 
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อภิปรายผล 

ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมี
การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลน ดานการรับรู
ประโยชน ความงายในการใชงาน ความต้ังใจท่ีจะใช และ
ทัศนคติที่มีตอการใชงาน ในระดับมาก สวนการยอมรับ
เทคโนโลยีทางการเงินออนไลน ในระดับปานกลาง ไดแก
ดานการรับรูถึงความเสี่ยง ซึ่งสอดคลองกับ จิญาดา แกว
แทน (2557) ไดศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการ
ใชบริการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารท
โฟน : กรณีศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี 
ที่พบวา ปจจัยดานทัศนคติ จากการใชบริการชําระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟนมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับ ภัคจิรา นิลเกษม (2556) ที่
ศึกษาเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการใชบริการธนาคารบน
อินเตอรเนตของลูกคาธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งพบวา การยอมรับ
ทาง เทคโนโล ยี  และทัศนคติ โดยรวมอยู ในระ ดับ
ความสําคัญมาก  แตขัดแยงกับจิญาดา แกวแทน (2557) 
ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชบริการ
ชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน : 
กรณีศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี  ที่
พบวา ปจจัยดานในดานการเรียนรูความเสี่ยง ที่พบวามี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 

ความสัมพันธระหวางการยอมรับเทคโนโลยี
ทางการเงินออนไลน กับพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีทาง
การเงินออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม 

การยอมรับเทคโนโลยีทางการเงินออนไลนของ
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมในดานการ
รับรูถึงคุณประโยชน ความงายในการใชงาน ความต้ังใจที่
จะใช การรับรูถึงความเสี่ยง และทัศนคติที่มีตอการใชงาน 
โดยสวนใหญไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการ
ทางการเงินออนไลน ของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งขัดแยงกับการศึกษาของ นัฐพล รักษา 
(2558) ไดศึกษาเ ร่ืองการรับรูและทัศนคติที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชอินเทอร เน็ตแบงกกิ้ งของธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเอ็กเชน ทาวเวอรที่พบวา การรับรูตอการ
ใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้งของลูกคาธนาคารกรุงเทพ มี
ความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ต

แบงกกิ้งอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมี
ความสัมพันธในระดับต่ํา (r = 0.417) และทัศนคติของ
ลูกค าธนาคารกรุ ง เทพ  สาขาเอ็ก เชน  ทาวเวอรมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชอินเทอรเน็ตแบงกกิ้ง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ
กันในระดับต่ํา (r = 0.482) ยกเวนในบางประเด็น เชน 
ดานการรับรูถึงคุณประโยชน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
การใชบริการทางการเงินออนไลนในประเด็นประเภทของ
การบริการทางการเงินออนไลน และมูลคาสูงสุดในการใช
บริการทางการเงินออนไลน และดานความตั้งใจท่ีจะใช มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการใชบริการทางการเงิน
ออนไลนในประเด็นความถี่ในการใชบริการทางการเงิน
ออนไลน และขัดแยงกับจิญาดา แกวแทน (2557) ได
ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับการใชบริการชําระ
เ งินทาง อิ เล็กทรอนิกสผ านอุปกรณสมารทโฟน  : 
กรณีศึกษา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปทุมธานี  ที่
พบวา ปจจัยดานทัศนคติ และดานการรับรูความเสี่ยงมี
อิทธิพลตอการยอมรับการใชบริการชําระเ งินทาง
อิเล็กทรอนิกสผานอุปกรณสมารทโฟน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ 0.05 

 
ขอเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช 

จากการศึกษาวิจัยเรื่องการยอมรับเทคโนโลยี
ทางการเงินออนไลนของประชาชนในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยไดทําการศึกษากลุมตัวอยาง
เฉพาะอ.เมือง จังหวัดเชียงใหมเทาน้ัน ดังนั้น ในการศึกษา
ครั้งตอไปผูสนใจควรศึกษาในบริบทของท้ังจังหวัด หรือใน
จังหวัดที่เปนแหลงทองเท่ียวหลักที่มีช่ือเสียงอื่น ๆ และมี
ความหลากหลายทางประชากรมากเชนกัน นอกเหนือจาก
นั้นสามารถศึกษาในแงของความสัมพันธ ระหวาง
พฤติกรรมผูบริโภคและภาคธุรกิจ เพื่อใหทราบถึงการ
ยอมรับและพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีทางการเงิน
ออนไลนในหลากหลายภาคสวนมากข้ึน 
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บทคัดยอ  
การศึกษา เรื่อง กลยุทธตราสินคาของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน จังหวัดนาน มีวัตถุประสงค  

เพื่อออกแบบกลยุทธการตราสินคาของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน โดยมีการเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน โดย
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการ
ประมวลผลทางสถิติ ผลการศึกษาสรุปดังน้ี 

ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิงรอยละ 66.67 มีอายุ 40-59 ป รอยละ 34.64 มากที่สุด 
 มีสถานภาพโสด รอยละ 58.59 มีอาชีพ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ รอยละ 24.48 มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 
65.89 รายไดตอเดือนสวนใหญ 10,001-30,000 บาท มีสมาชิกในครอบครัว จํานวน 3-4 คน รอยละ 48.96 สนใจกิจกรรม
ทองเท่ียวเปนพิเศษ รอยละ 17.68  

พฤติกรรมผูบริโภค ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ไมเคยพบปญหาจากการซ้ือสินคาที่มีตราสินคา มากที่สุดถึง  91.41% 
ความถี่ในการซ้ือสินคาที่มีตราสินคา มากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห ซื้อสินคาที่มีตราสินคาจากหางสรรพสินคา  

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่มีตราสินคาดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก มีเครื่องหมาย 
รับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ เชน อย.ฮาลาล OTOP โดยมีคาเฉลี่ย 3.81 ดานราคา กลุมตัวอยางท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
ไดแก มีราคาไมสูงเกินไปเม่ือเปรียลเทียบกับสินคาที่ไมมีตราสินคา โดยมีคาเฉลี่ย 3.84 ดานการจัดจําหนาย กลุมตัวอยางที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สินคาท่ีมีตราสามารถหาซื้อไดสะดวก โดยมี คาเฉลี่ย 3.78 ดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางที่มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ไดแก มีกิจกรรมการสงเสริมการขายมากกวาสินคาที่ไมมีตราสินคา เชน การลดราคา การชิงโชค เปนตน โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 
 
คําสําคัญ: กลยุทธตราสินคา, วิสาหกิจชุมชน  
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Abstract  
Study of Brand Strategy of Srinachuern Community Enterprise, Nan Province. To design a Brand Strategy 

of Srinachuern Community Enterprise. 384 questionnaires were used as a tool to collect data. Analysis and 

processing of data by computer program for statistical processing. The results are summarized as follows. 
The samples were female, 66.67%, aged 40-59 years, 34.64%. Most of them were single, 58.59%, 

24.48% were government / state employees, and had the bachelor degree or equivalent. 65.89 gross monthly 

income 10,001-30,000 baht. There were 3-4 family members, 48.96% were interested in special activities, 17.68% 

Consumer behavior The data were analyzed. Has never encountered problems with the purchase of 

branded products up to 91.41% Frequency of purchase branded products more than once a week. Purchase 

branded merchandise from department stores. 
Factors affecting product branding decision. The sample with the highest mean was marked with Halal 

OTOP with an average of 3.81. The highest average sample price is not too high when compared to non-branded 

products. The average was 3.84. The samples with the highest mean were the branded goods that were easily 

purchased, with an average of 3.78. The highest average sample size was promotion activities, rather than 

unbranded products, such as discounted prices, sweepstakes, etc., with an average of 3.88. 
Keywords: Brand Strategy, Community Enterprise 

 

1. บทนํา 

ในโลกธุรกิจยุคปจจุบันท่ีมีการแขงขันทางดาน
การคาสูง การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความเขมแข็งดานการ
จัดการตลาด หรือการพัฒนารูปแบบคงจึงยังไมเพียงพอ การ
พัฒนาบรรจุภัณฑจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจ เพื่อการ
ยกระดับผลิตภัณฑของกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเปนรากฐาน
สําคัญของความม่ันคงและยืนของระบบเศรษฐกิจ ซึ่งรัฐบาล
มีแนวความคิดในการวางยุทธศาสตรของประเทศให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก  

วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน เปน
การรวมกลุมของแมบานในชุมชน จํานวน 30 คน มี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนจากกิจกรรม
การดําเนินงานของกลุม คือเพาะเห็ดจํานวน 6 ชนิด คือ เห็ด
ฮังการี เห็ดภูฏาน เห็ดนางฟา เห็ดขอน เห็ดหูหนู และเห็ด
ลม ปจจุบันมีโรงเพาะ 10 จุด จํานวน 14 โรงเรือน การเพาะ
เห็ดดังกลาวสามารถสรางรายไดเสริมใหกับวิสาหกิจกลุม
เพาะเห็ดบานศรีนาช่ืนได จากที่มีอาชีพเกษตรกรรมเปน
หลัก ปจจุบันรายไดวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนา
ช่ืนไดมาจากการขายดอกเห็ดสด กอนเห็ด และผลิตภัณฑ

เห็ดแปรรูป ปจจุบันจังหวัดนานมีวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะ
เห็ดทั้งหมด จํานวน 47 กลุม ซึ่งในแตละกลุมยังมองไมเห็น
ความแตกตางของดานผลิตภัณฑมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ปญหาขาดกลยุทธการสรางตราสินคา  

ดั งนั้น  จากเป าหมายความตองการ ในการ
แกปญหา จึงไดสนใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย เพื่อนําผล
ของการวิจัยไปใชในการพัฒนาการดําเนินงานของวิสาหกิจ
ชุมชนเพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน เพื่อความสําเร็จของวิสาหกิจ
ชุมชนในอนาคตได 

 

2.วัตถุประสงค  
 เพื่อออกแบบกลยุทธการตราสินคาของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานศรีนาชื่น 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
การวิจัยเรื่องกลยุทธตราสินคาของวิสาหกิจชุมชน

กลุมเพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน จังหวัดนาน มีการศึกษาเอกสาร 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของดังนี ้

แนวคิดเก่ียวกับกระบวนการสรางตราสินคา   
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 Aaker (1996) ไดใหนิยามของตราสินคา (Brand) 
คือ ช่ือ สัญลักษณ ซึ่งประกอบดวยโลโก เครื่องหมายการคา 
และรูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีความแตกตางกันในแตละ
ตราสินคา ตราสินคาทําขึ้นมาเพ่ือมุงแสดงถึงสินคาและ
บริการแกผูบริโภค อีกท้ังสรางความแตกตางจากคูแขง 

Kotler (2012) กลาววา ตราสินคาเปนช่ือ เงื่อนไข 
เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือการรวมตัวของสิ่งเหลานี้ เพื่อ
แยกแยะสินคาหรือบริการของผูขายรายหน่ึงหรือกลุมหนึ่ง 
และเพ่ือสรางความแตกตางออกจากคูแขงขัน นอกจากน้ี
ตราสินนคายังเปนคําสัญญาของผูขายหรือผูผลิตที่จะจัดสง
สินคา ผลประโยชนและบบริการใหแกผูซื้ออยางแนนอน 
ตราสินคาที่มีช่ือเสียงจะเปนการรับประกันคุณภาพอีกท้ัง
ตราสินคามีระดับความหมายถึง 6 ระดับ คือ คุณลักษณะ 
(Attributes) ประโยชนที่ไดรับ (Benefit) คุณคา (Values) 
วัฒนธรรม (Culture) บุคลิกภาพ (Personality) และผูใช 
(Users)  

องครวมของตัวแปรทุกอยางที่ประกอบกันเพื่อ
สรางความหมายแกสินคา และเปนความหมายท่ีอยูในใจ
และความรูสึกของผูบริโภค ซึ่งการสรางความหมายใหกับ
สินคาดวยตราสินคา น้ัน ผูผลิตตองใหความสําคัญกับ
จุดเช่ือมตอ (Contact Point) ระหวางผูบริโภคกับสินตคา
และตราสินคา (ศรีกัญญา มงคลศิริ, 2547) 

แนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสาน 
 Schultz (2001:83)  กล า ว ไ ว ว า ก า รสื่ อ ส า ร
การตลาดแบบผสมผสานคือ กระบวนการพัฒนาและนํา
โปรแกรมสื่อสารในรูปแบบตางๆ มาใชเพื่อจูงใจกลุมลูกคา
ในปจจุบันและกลุมลูกคาคาดหวังในชวงเวลาหน่ึงๆ 
 เสรี วงษมณฑา (2540 : 74) ไดใหคําจํากัดความ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานวา คือ กระบวนการของ
การพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองใชการสื่อสาร
เพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
เปาหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานคือการมุง
สรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคา 
(Brand Contacts) เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคา ซึ่งจะนําไปสู
ความรูความคุนเคยและความเช่ือมั่นในสินคายี่หอใดยี่หอ
หนึ่ ง  ซึ่ ง เค ร่ืองมือหลักในการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน มีดังนี้ 
 1.การโฆษณา เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีใชใน
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสินคา ตราสินคา และบริษัทไปยัง

ผูบริโภค เพ่ือสรางภาพลักษณ ความเช่ือ และทัศนคติของ
ผูบริโภครวมถึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยการสราง
ความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคอยางตอเนื่อง 
 2.การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมและเคร่ืองมือ
ในการจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซื้อ ซึ่งเปนการสื่อสารแบบ
สองทางที่สื่อถึงขอเสนอไปยังผูบริโภค ไมวาจะเปนการลด
ราคา การใหของแถม การแลกซ้ือ ฯลฯ และกระตุนใหเกิด
พฤติกรรมการซ้ือสินคาในขณะนั้น ซึ่งถือเปนเครื่องมือที่ใช
ในการเพ่ิมยอดขายในระยะสั้น 
 3.การใชพนักงานขาย เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ที่ใชติดตอกับผูบริโภคเปาหมายโดยตรง เปนวิธีสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการกระตุนใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนการสื่อสารแบบสองทาง 
 4.การประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทและสินคาไปยังผูบริโภค รวมถึง
กลุมตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท เชน สื่อมวลชน ชุมชน เปน
ตน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและเปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดี ใหกับองคกร  รวมไปถึงตราสินคาของบริษัทดวย 
นอกจากเคร่ืองมือหลักท้ัง 4 ประการท่ีใชในการสื่อสาร
การตลาดขางตนแลว ยังมีเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สื่อสารการตลาดอื่นๆ ที่ใชในการสื่อสารไปยังผูบริโภค เชน 
การตลาดโดยตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดสัมมนา การ
จัดโชวรูม การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา การจัด
นิทรรศการ การจัดศูนยฝกอบรม การบรรจุภัณฑ การใช
ยานพาหนะของบริษัท การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ การใชปาย
ตางๆ เปนตน 

 
การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหสามารถ

สรางกลยุทธทางการตลาดท่ีสรางความพึงพอใจใหแก
ผูบริโภคและความสามารถในการคนหาทางแกไข พฤติกรรม
ในการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภคในสังคมไดถูกตองและ
สอดคลองกับความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมาก
ยิ่ งขึ้น ที่สําคัญจะชวยในการพัฒนาตลาดและพัฒนา
ผลิตภัณฑใหดีขึ้น ในตลาดปจจุบันถือวาผูบริโภคเปนใหญ 
และมีความสําคัญที่สุดของนักธุรกิจ จึงจําเปนอยางย่ิงที่
ผูบริหารการตลาด จะตองศึกษากลุมผูบริโภคใหละเอียด ถึง
สาเหตุของการซื้อ การเปลี่ยนแปลงการซ้ือ การตัดสินใจซื้อ 
ฯลฯ จะชวยใหผูบริหารทายใจหรือเดาใจกลุมผูบริโภคของ
กิจการไดถูกตองวากลุมผูบริโภคเหลาน้ันตองการอะไร  
มีพฤติกรรมการซ้ืออยางไร แรงจูงใจในการซ้ือเกิดจากอะไร 
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แหลงขอมูลที่ผูบริโภคนํามาตัดสินใจซ้ือคืออะไร รวมท้ัง
กระบวนการตัดสินใจซ้ือขอมูลตางๆ เหลานี้เปนประโยชน
ตอการวางแผนทางการตลาด  

พฤติกรรมผูบริโภค คือ กระบวนการท่ีเกี่ยวกับการ
คนหาขอมูล การซ้ือ การใชการประเมินผลในสินคาหรือ
บริการ จากความหมายของพฤติกรรมผูบริโภคนี้ สามารถ
แยก ไดดังน้ี 

มีการแสดงกิริยาอาการของบุคคล  ดวยการ
เดินทางไปจับจายหาซื้อและใชสินคาหรือบริการตามความ
ตองการของบุคคล 

พฤติกรรมผูบริโภคเปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการ
เปดรับสื่อ การพิสูจนความตองการ การตรวจสอบ การ
แสวงหาขาวสาร การจับจาย และการพูดคุยเพ่ือคนหา
คํายืนยัน 

บุคคลที่ เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูบริโภคคน
สุดทายที่เปนครอบครัวแมบาน หรือซื้อไปเปนของขวัญให
บุคคลอ่ืน 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช 
(2553 : 90) ไดอธิบายถึง พฤติกรรมผูบริโภควา หมายถึง 
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับความคิดและความรูสึกที่ผูบริโภคมี 3 
รูปแบบ 

พฤติกรรมผูบริโภคแปรเปลี่ยนได  (Dynamic) 
เนื่องจากความเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดลอมภายนอก 
เชน การสื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ทําใหมีผลกระทบ
ตอปจจัยดานความคิด ความรูสึกของผูบริโภคดวย และ
พฤติกรรมผูบริโภค ไดรับผลกระทบมาจากปจจัยภายใน 
และภายนอก จึงทําใหพฤติกรรมผูบริโภคไมหยุดนิ่งอยู
เหมือนเดิม  แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได
ตลอดเวลา 

พฤติกรรมผูบ ริ โภคเ ก่ียวของกับปฏิสัมพันธ  
(Interaction) ระหวางความคิดความรูสึกและการกระทํา 
กับสิ่งแวดลอมภายนอก ดังนั้น ความเขาใจพฤติกรรม
ผูบริโภคจึงตองศึกษาท้ังปจจัยภายในและปจจัยภายนอกวา 
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการอะไร อยางไร และทําไม 

พฤติกรรมบริโภคเกี่ยวของกับการแลกเปลี่ยน 
(Exchanges) หมายความวา ผูบริโภคมีพฤติกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนคุณคาบางอยางกับบางคน ในกรณีนี้คือการ
แลกเปลี่ยนระหวางผูซื้อ(ผูบริโภค) กับผูขาย(เจาของสินคา) 
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง 

Kotler (2012) กลาววา สวนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix)  หมายถึง  เครื่ องมือทางการตลาด ท่ี
สามารถควบคุมได ซึ่งกิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลานี้ให
สามารถตอบสนองความตองการและสรางความพึงพอใจ
ให แก กลุ ม ลู กค า เป าหมาย  ส วนประสมการตลาด 
ประกอบดวยทุกสิ่งทุกอยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนม
นาวความตองการผลิตภัณฑของกิจการ  สวนประสม
การตลาดแบงออกเปนกลุมได 4 กลุม ดังที่รูจักกันวาคือ “4 
Ps” อันไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัด
จําหนาย (Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) 

เสรี วงษมณฑา (2542: 11) กลาววา สวนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การมีสินคาที่
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายได ขายใน
ราคาที่ผูบริโภคยอมรับได และผูบริโภคยินดีจายเพราะเห็น
วาคุม รวมถึงมีการจัดจําหนายกระจายสินคาใหสอดคลอง
กับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อความสะดวกแกลูกคา ดวยความ
พยายามจูงใจใหเกิดความชอบในสินคาและเกิดพฤติกรรม
อยางถูกตอง 

 

 
 

รูปที ่1  สวนประสมทางการตลาด 
 
อดุลย จาตุรงคกุล (2543: 26) กลาวในเร่ือง ตัว

แปรหรือองคประกอบของสวนผสมทางการตลาด (4P’s) วา
เปนตัวกระตุนหรือสิ่ ง เร าทางการตลาดท่ีกระทบตอ
กระบวนการตัดสินใจซ้ือ โดยแบงออกไดดังนี้ 

 
1. ผลิตภัณฑ (Product) ลักษณะบางประการของ

ผลิตภัณฑของบริษัทที่อาจกระทบตอพฤติกรรมการซ้ือของ
ผูบริโภค คือ ความใหม ความสลับซับซอนและคุณภาพที่คน
รับรูไดของผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑที่ใหมและสลับซับซอนอาจ
ตองมีการตัดสินใจอยางกวางขวาง ถาเรารูเรื่องเหลานี้แลว
ในฐานะนักการตลาดเราควรจะเสนอทางเลือกที่งายกวา 
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ผูบริโภคมีความคุนเคยเพื่อใหผูบริโภคท่ีไมตองการเสาะ
แสวงหาทางเลือกอยางกวางขวางในการพิจารณา สวนใน
เรื่องของรูปรางของผลิตภัณฑตลอดจนหีบหอและปายฉลาก 
สามารถกออิทธิพลตอกระบวนการซื้อของผูบริโภค หีบหอท่ี
สะดุดตาอาจทําใหผูบริโภคเลือกไวเพื่อพิจารณา ประเมิน
เพ่ือการตัดสินใจซ้ือ ปายฉลากที่แสดงใหผูบริโภคเห็น
คุณประโยชนของผลิตภัณฑที่สําคัญก็จะทําใหผูบริโภค
ประเมินสินคาเชนกัน สินคาคุณภาพสูงหรือสินคาที่ปรับเขา
กับความตองการบางอยางของผูซื้อมีอิทธิพลตอการซื้อดวย 

2. ราคา (Price) ราคามีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ซื้อก็ตอเมื่อผูบริโภคทําการประเมินทางเลือกและทําการ
ตัดสินใจ โดยปกติผูบริโภคชอบผลิตภัณฑราคาต่ํา นักการ
ตลาดจึงควรคิดราคานอย  ลดตนทุนการซ้ือหรือทําให
ผูบริโภคตัดสินใจดวยลักษณะอ่ืนๆ สําหรับการตัดสินใจ
อยางกวางขวางผูบริโภคมักพิจารณารายละเอียด  โดยถือ
เปนอยางหน่ึงในลักษณะท้ังหลายท่ีเกี่ยวของสําหรับสินคา
ฟุมเฟอย ราคาสูงไมทําใหการซื้อลดนอยลง นอกจากนี้ราคา
ยังเปนเครื่องประเมินคุณคาของผูบริโภคซึ่งก็ติดตามดวยการ
ซื้อ 

3 .  ช อ งทางการ จัดจํ า หน าย  (Placement-
Channel of Distribution) กลยุทธของนักการตลาดในการ
ทําใหมีผลิตภัณฑไวพรอมจําหนาย สามารถกออิทธิพลตอ
การพบผลิตภัณฑ แนนอนวาสินคาที่มีจําหนายแพรหลาย
และงายที่จะซื้อก็จะทําใหผูบริโภคนําไปประเมินประเภท
ของชองทางที่นําเสนอก็อาจกออิทธิพลตอการรับรูภาพพจน
ของผลิตภัณฑ เชน สินคาที่มีของแถมในรานเสริมสวยช้ันดี
ในหางสรรพสินคาทําใหสินคามีช่ือเสียงมากกวานําไปใชบน
ช้ันวางของในซุปเปอรมารเก็ต 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion-Marketing 
Communication)  การส ง เสริมการตลาดสามารถกอ
อิทธิพลตอผูบริโภคไดทุกขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ ขาวสารท่ีนักตลาดสงไปอาจเตือนใจใหผูบริโภครูวาเขามี
ปญหา สินคาของนักการตลาดสามารถแกไขปญหาไดและ
มันสามารถสงมอบใหไดมากกวาสินคาของคูแขง  เมื่อได
ขาวสารหลักการซ้ือเปนการยืนยันวาการตัดสินใจซ้ือของ
ลูกคาถูกตอง 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 2 กรอบแนวคิด 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินวิจัยดังนี ้
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร (Population) ที่ใชทําการศึกษาวิจัย 
คือผูบริโภคที่ซื้อสินคาในพ้ืนท่ีในจังหวัดนาน  

โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ ใชสูตร
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ของคอแครน (Cochran, 
1997 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใชเกณฑกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางมีคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งมีสูตรการ
คํานวณดังน้ี 

 

 
n  คือ ขนาดของตัวอยางท่ีตองการ 
p คือ สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
e คือ ระดับความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
Z คือ คา Z ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% หรือ
รับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 
 

   

 
   
   

พฤติกรรมของผูบริโภค  
 

กลยุทธ
การสราง
ตรา
สินคา 

 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 
1.ดานผลติภณัฑ 
2.ดานราคา 
3.ดานชองทางการจัด
จําหนาย 

4.ดานการสงเสรมิการตลาด 
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การสุ มตั วอย า ง  (Sampling technique)  ใช
วิธีการสุมแบบสะดวก (Convenience Sampling) โดยเก็บ
ขอมูลจากผูบริโภคในพื้นท่ีจังหวัดนาน ตามจํานวนที่กําหนด
ไว 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ขอมูลทั่วไปของผูบริโภค พฤติกรรมการซื้อที่มีตอสินคากลุม
เพาะเห็ดบานศรีนาช่ืน และปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจซ้ือ ซึ่งแบบสอบถามคําถามปลายปด แบบ
เลือกตอบเพียงหน่ึงคําตอบและหลายคําตอบ  
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามของ
ผูตอบแบบสอบถามมาตรวจสอบ ความสมบูรณของคําตอบ 
จัดระบบขอมูล ลงรหัสและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม 
SPSS for Windows (statistical package for the social 
science for windows) มีรายละเอียดดังนี้ โดยนํามาแจก
แจงความถ่ี (frequency) และคิดคารอยละ (percentage) 
แลวนะมาเสนอในรูปของตารางและความเรียง 

 
5. ผลการวิจัย  
จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

พบวา เปนเพศหญิงรอยละ 66.67 เพศชายรอยละ 33.33 
สวนใหญมีอายุ 40-59 ป รอยละ 34.64 รองลงมาอายุ 20-
39 ป รอยละ 32.29 อายุ 60 ปขึ้นไป รอยละ 23.96 และ 
ต่ํากวา 20 ป รอยละ 9.11 มีสถานภาพโสด รอยละ 58.59 
สมรส  รอยละ  41.41 สวนใหญมีอา ชีพ  รับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ รอยละ 24.48 รองลงมา พนักงานเอกชน รอย
ละ 22.40 วางงาน/เกษียณ รอยละ 20.57 เจาของกิจการ 
รอยละ 11.71 แมบาน รอยละ 11.46 และ นักเรียน/
นักศึกษา รอยละ 9.38 มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา รอยละ 65.89 รองลงมา ต่ํากวาปริญญาตรี รอย
ละ 27.98 และ สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 7.03 มีรายไดตอ
เดือนสวนใหญ 10,001-30,000 บาท รองลงมา ต่ํากวา 
10,000 บาท รอยละ 36.98 รายได 30,001-50,000 บาท 
รอยละ 7.81 และรายได มากกวา 50,000 บาท รอยละ 
4.69 สวนใหญมีสมาชิกในครอบครัว จํานวน 3-4 คน รอย
ละ 48.96 รองลงมา 1-2 คน รอยละ 23.96 สมาชิก 5-6 คน  
รอยละ 14.58 และ มากกวา 6 คนข้ึนไป รอยละ 12.5 สวน

ใหญสนใจกิจกรรมทองเที่ยวเปนพิเศษ รอยละ 17.68 รอง
ละมา สุขภาพ รอยละ 15.18 และ หนังสือ รอยละ 10.98 

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค พบวา กลุม
ตัวอยาง ไมเคยพบปญหาจากการซ้ือสินคาท่ีมีตราสินคา 
รอยละ 91.41 และเคยพบปญหาจากการซ้ือสินคาที่มีตรา
สินคา รอยละ 8.59 ความถ่ีในการซ้ือสินคาที่มีตราสินคา 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อมากกวา 1 ครั้งตอสัปดาห 
รอยละ 60.68 รองลงมา ซื้อ 1 คร้ังตอสัปดาห รอยละ 
17.97 ซื้อ 1 ครั้งตอสองสัปดาห รอยละ 13.54 และ ซื้อ 1 
ครั้งตอเดือน รอยละ 7.81 สถานท่ีซื้อสินคาที่มีตราสินคา 
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ซื้อสินคาจาก หางสรรพสินคา 
รอยละ 48.96 รองลงมา รานสะดวกซื้อ รอยละ 23.96 
ตลาดสด 21.61 และรานขายของชําท่ัวไป 5.47 การซ้ือ
สินคากลุมสินคาที่มีตรา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อ
สินคาอุปโภคในชีวิตประจําวัน รอยละ 26.56 รองลงมา 
สินคาในครัวเรือน รอยละ 23.69 อาหารสด 22.14 และ 
ของที่ระลึก ของขวัญ ของฝาก รอยละ 16.67 ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีตรา
สินคา จําแนกตามดานผลิตภัณฑ พบวา มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีนาเช่ือถือ เชน อย. ฮาลาน 
OTOP รอยละ 3.81 รองลงมามีความนาเช่ือถือและมีขอมูล
แสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ รอยละ 3.75 และมีรูปแบบ
บรรจุภัณฑที่ดึงดูดใจ รอยละ 3.74 ตาลําดับ ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีตรา
สินคา จําแนกตามดานราคา พบวา มีราคาไมสูงเกินไปเมื่อ
เทียบกับสินคาที่ไมมีตราสินคา รอยละ 3.84 รองลงมาผูขาย
ตองขายสินคาในราคาท่ีเทากัน  รอยละ  3.80 และมี
มาตรฐานเดียวกันในการต้ังราคา รอยละ 3.62 ปจจัยสวน
ประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาท่ีมีตรา
สินคา จําแนกตามดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา สินคา
ที่มีตราสามารถหาซ้ือไดสะดวก รอยละ 3.78 รองลงมาผูจัด
จําหนายมีความนาเช่ือถือ รอยละ 3.76 ปจจัยสวนประสม
การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาที่มีตราสินคา 
จําแนกตามดานการสงเสริมการตลาด พบวา มีกิจกรรมการ
สงเสริมการขายมากกวาสินคาที่ไมมีตราสินคา เชน การลด
ราคา การชิงโชค เปนตน รอยละ 3.88 รองลงมามีการ
โฆษณาประชาสัมพันธผานสือ่ตาง ๆ  ทําใหสามารถจดจําตรา
สินคาได รอยละ 3.78 และพนักงานสามารถเปรียบเทียบให
เห็นความแตกตางของสินคาไดชัดเจน รอยละ 3.69 (ตาราง
ที่ 1-8) 
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ตารางท่ี 1 แสดงรอยละเคยพบปญหาจากการซ้ือสินคาที่มี
ตราสินคา 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ไมเคย 351 91.41 
2 เคย 33 8.59 

 
  
ตารางที่ 2 แสดงรอยละความถี่ในการซ้ือสนิคาท่ีมีตราสนิคา 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 มากกวา 1 ครั้งตอ
สัปดาห 

233 60.68 

2 1 ครั้งตอสัปดาห 69 17.97 
3 1 ครั้งตอสอง

สัปดาห 
52 13.54 

4 1 ครั้งตอเดือน 30 7.81 
 
 

ตารางที่ 3 แสดงรอยละสถานท่ีซื้อสินคาที่มีตราสินคา 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ตลาดสด 83 21.61 
2 หางสรรพสินคา 188 48.96 
3 รานสะดวกซ้ือ 92 23.96 
4 รานขายของชํา

ทั่วไป 
21 5.47 

 
ตารางที่ 4 แสดงรอยละของการซื้อสินคากลุมท่ีมีตราสินคา 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 สินคาอุปโภคใน
ชีวิตประจําวัน 

102 26.56 

2 สินคาในครัวเรือน 91 23.69 
3 อาหารสด 85 22.14 
4 ของที่ระลึก 

ของขวัญ ของฝาก 
64 16.67 

5 สินคาแปรรูป 42 10.94 
 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามดานผลิตภัณฑ 
 

รายการ  SD. แปร
ผล 

1.มีเคร่ืองหมายรับรอง
คุณภาพจากหนวยงานท่ี
นาเชื่อถือ เชน อย. ฮา
ลาน OTOP 

3.81 0.62 มาก 

2.ความนาเชื่อถือตรา
สินคา 

3.75 0.64 มาก 

3.ความมีชื่อเสียงของ
ตราสินคา 

3.62 0.64 มาก 

4.มีรูปแบบของบรรจุ
ภัณฑที่ดึงดูดใจ 

3.74 0.65 มาก 

5.มีขอมูลแสดง
รายละเอียดของ
ผลิตภณัฑ 

3.75 0.66 
มาก 

6.ความนาเชื่อถือใน
กระบวนการผลติ 

3.70 0.68 มาก 

 
ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามดานราคา 
 

รายการ  SD. แปร
ผล 

1.มีราคาไมสูงเกินไปเมื่อ
เทียบกับสินคาทีไ่มมตีรา
สินคา 

3.84 0.72 
มาก 

2.มีมาตรฐานเดยีวกันใน
การตั้งราคา 

3.62 0.61 มาก 

3.ผูขายตองขายสินคาใน
ราคาที่เทากัน 

3.80 0.62 มาก 
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ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามดานชองทางการจัดจําหนาย 
 

รายการ  SD. แปร
ผล 

1.สินคาท่ีมีตราสามารถ
หาซื้อไดสะดวก 

3.78 0.59 มาก 

2.ผูจัดจําหนายมีความ
นาเชื่อถือ 

3.76 0.60 มาก 

 
 
ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุม
ตัวอยาง จําแนกตามดานการสงเสริมการตลาด 
 

รายการ  SD. แปร
ผล 

1.มีการโฆษณา
ประชาสมัพันธผานสื่อ
ตางๆ 

3.78 0.57 มาก 

2.มีกิจกรรมการสงเสริม
การขายมากกวาสินคาท่ี
ไมมตีราสินคา เชน การ
ลดราคา การชิงโชค เปน
ตน 

3.88 0.63 มาก 

3.พนักงานสามารถ
เปรียบเทยีบใหเห็นความ
แตกตางของสินคาได
ชัดเจน 

3.69 0.63 มาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค จะเห็นวา 

ผูบริโภคไมเคยพบปญหาจากการซ้ือสินคาที่มีตราสินคา 
เพราะลูกคาเช่ือมั่นในคําสัญญาของผูขาย สอดคลองกับ 
Kotler (2003)  กล าวว า  ตราสินค า เปน ช่ือ  เ ง่ื อนไข 
เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือการรวมตัวของสิ่งเหลานี้ เพื่อ
แยกแยะสินคาหรือบริการของผูขายรายหน่ึงหรือกลุมหนึ่ง 
และเพ่ือสรางความแตกตางออกจากคูแขงขัน นอกจากนี้
ตราสินคายังเปนคําสัญญาของผูขายหรือผูผลิตที่จะจัดสง
สินคา ผลประโยชนและบบริการใหแกผูซื้ออยางแนนอน 
ตราสินคาท่ีมีชื่อเสียงจะเปนการรับประกันคุณภาพ 

เสรี วงษมณฑา (2540 : 74) ไดใหคําจํากัดความ
การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานวา คือ กระบวนการของ
การพัฒนาแผนงานการสื่อสารการตลาดท่ีตองใชการสื่อสาร
เพื่อจูงใจหลายรูปแบบกับกลุมเปาหมายอยางตอเนื่อง 
เปาหมายของการสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานคือการมุง
สรางพฤติกรรมของกลุมเปาหมายใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด โดยการพิจารณาวิธีการสื่อสารตราสินคา 
(Brand Contacts) เพื่อใหผูบริโภครูจักสินคา ซึ่งจะนําไปสู
ความรูความคุนเคยและความเช่ือม่ันในสินคายี่หอใดยี่หอ
หนึ่ ง  ซึ่ ง เค ร่ืองมือหลักในการสื่อสารการตลาดแบบ
ผสมผสาน มีดังนี ้

1. การโฆษณา เปนกิจกรรมทางการตลาดท่ีใชใน
การสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสินคา ตราสินคา และบริษัทไปยัง
ผูบริโภค เพื่อสรางภาพลักษณ ความเช่ือ และทัศนคติของ
ผูบริโภครวมถึงกระตุนใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือ โดยการสราง
ความสัมพันธระหวางตราสินคากับผูบริโภคอยางตอเนื่อง 
ควรเนนในการโฆษณาประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ จะทําให
สามารถจดจําตราสินคาได 

2. การสงเสริมการขาย เปนกิจกรรมและเครื่องมือ
ในการจูงใจใหผูบริโภคเกิดการซื้อ ซึ่งเปนการสื่อสารแบบ
สองทางท่ีสื่อถึงขอเสนอไปยังผูบริโภค กลุมวิสาหกิจควร
สรางกิจกรรมการสงเสริมการขาย ไมวาจะเปนการลดราคา 
การชิงโชค 

3. การใชพนักงานขาย เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ที่ใชติดตอกับผูบริโภคเปาหมายโดยตรง เปนวิธีสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพในการกระตุนใหเกิดผลกระทบตอผูบริโภคเปน
อยางมาก เนื่องจากเปนการสื่อสารแบบสองทาง พนักงาน
ขายของกลุมควรมีการศึกษาขอมูลใหมีความทันสมัยอยู
สม่ําเสมอ เพราะจะทําใหผูบริโภคเกิดความเช่ือมั่นในตรา
สินคา 

4. การประชาสัมพันธ เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับบริษัทและสินคาไปยังผูบริโภค รวมถึง
กลุมตางๆ ที่เก่ียวของกับบริษัท เชน สื่อมวลชน ชุมชน เปน
ตน เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีและเปนการสรางภาพลักษณ
ที่ดี ใหกับองคกร  รวมไปถึงตราสินคาของบริษัทดวย 
นอกจากเคร่ืองมือหลักทั้ง 4 ประการท่ีใชในการสื่อสาร
การตลาดขางตนแลว ยังมีเครื่องมือและกิจกรรมในการ
สื่อสารการตลาดอื่นๆ ที่ใชในการสื่อสารไปยังผูบริโภค เชน 
การตลาดโดยตรง การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดสัมมนา การ
จัดโชวรูม การจัดศูนยสาธิตการทํางานของสินคา การจัด

480



 

นิทรรศการ การจัดศูนยฝกอบรม การบรรจุภัณฑ การใช
ยานพาหนะของบริษัท การใชผลิตภัณฑเปนสื่อ การใชปาย
ตางๆ เปนตน 

7.  สรุป  
การออกแบบกลยุทธโดยการใหความสําคัญกับ

เอกลักษณตราสินคานั้น เปนสิ่งท่ีสามารถทําใหตราสินคา
ประสบความสําเร็จได เพราะตราสินคาสามารถสงผาน
ออกไปยังสินคา รวมท้ังเปนแนวทางในการส่ือสารตางๆ มี
เอกลักษณตราสินคาที่แข็งแกรง สามารถสรางภาพท่ีชัดเจน
ใหกับผูบริโภค ซึ่งเมื่อทําเชนน้ันแลวจะทําใหเกิดคุณคาใน
ตราสินคา แตหากไมมีการสื่อสารไปยังผูบริโภค ผูบริโภคก็
จะไมไดรับรูถึงตราสินคา  

ผลิตภัณฑชุมชนท่ีสามารถสรางตราสินคาเปนของ
ตัวเอง และสามารถสื่อสารตราสินคาไปยังผูบริโภคได ก็จะ
สามารถกาวไปสูตลาดที่ใหญกวาเดิม 
 

ขอเสนอแนะที่จะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน 
1. ภาครัฐควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหกลุม

วิสาหกิจชุมชนสรางตราสินคาเปนของตนเอง เพื่อทําใหเกิด
ความไดเปรียบทางการแขงขันได 

2. การสื่อสารตราสินคานั้น ควรจางผูเช่ียวชาญ 
หรือผูมีประสบการณมาชวยดํา เนินการ  เ พ่ือให เกิด
ประสิทธิผลมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 
ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาภายใตโครงการความรวมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดบั
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
 

เอกสารอางอิง  
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย และพรทิพย สัมปตตะวนิช. (2553).  

การโฆษณาเบ้ืองตน .  กรุงเทพ :  สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ศรีกัญญา มงคลศิริ. (2547). Brand Management.  
กรุงเทพมหานคร : Higher Press Co-Publishing 

Brand Age. 

เสรี วงษมณฑา. (2540). ครบเคร่ืองเร่ืองการสื่อสาร 
การตลาด. กรุงเทพฯ: วิสิทธิ์พัฒนา. 

เสรีวงษมณฑา. (2542). กลยุทธการตลาด การวางแผน 
การตลาด.กรุงเทพมหานคร:ธีระฟลมและไซเท็กซ. 

อดุลยจาตุรงคกุล. (2543). กลยุทธการตลาด (พิมพครั้งที2่).  
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร. 

Aaker, D. A. (1996). Measuring brand equity across  
products and markets. California 

Management Review, 38(3), 102-120. 
Philip Kotler. (2012). “Marketing  

Management”, Pearson Education., New 

Jersey: Prentice Hall. 
Schultz, Don E. (2001). Integrated marketing  

communications. Lincolnwood, Ill.: NTC 

Business Books. 
 

481



การพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีเพื่อลดตนทุนในการบริหารจัดการสินคาน้ําพริกแมมานิต 
The development of accounting information to reduce the cost of  

finish goods management for Mae-Manit’s chili paste 
 

สุพรรัตน ทองฟก1*, กาญจนา ทวินันท1, มนตรี ธรรมพัฒนากูล1และ ศิริวรรณ ชางงาม1 

Supornrat Thongfak1*, Kanjana Tawinan1, Montri Thumpattanakul1 and 
Siriwan Chang-ngam1 

 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 52 หมู 7 ตําบลบานกราง อําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 65000 

1Rajamangala University of Technology LannaPhitsanulok 
52 moo 7 Tumbol Ban-grang, Muang District, Phitsanulok 65000 

*E-mail : supornrat478@gmail.com, เบอรโทรศัพท 0-5529-8438 

 
บทคัดยอ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจขอสนเทศทางการบัญชี ตนทุน และปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการสินคา 
วิเคราะหขอสนเทศทางการบัญชีท่ีสงผลตอตนทุนในการบริหารจัดการสินคา และพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับการลด
ตนทุนในการบริหารจัดการสินคา ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา และการวิจัยแบบมีสวนรวม ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการนํ้าพริกแมมานิต และขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลของหนวยงานภาครัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ท่ีไดรวบรวมองคความรูเกี่ยวกับตนทุนในการบริหารจัดการสินคา  

จากผลการวิจัย พบวา   โครงสรางตนทุนการผลิต ณ ปริมาณการผลิตและจําหนาย 45,000 กระปุกตอเดือน  
เทากบั วัตถุดิบทางตรง รอยละ 57.28 คาแรงงานทางตรง รอยละ 19.72 และคาใชจายการผลิต รอยละ 23.00 โดยขอสนเทศ
ทางการบัญชี ท่ีสงผลตอตนทุนในการบริหารจัดการสินคาของผูประกอบการ มีจํานวน 11 ขอสนเทศ ซึ่งการพัฒนาขอสนเทศ
ทางการบัญชี สงผลใหการบริหารจัดการสินคามีประสิทธิภาพมากขึ้น ผูประกอบการสามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการ
สินคาหลังการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีได ไดแก การลดตนทุนสินคาหมดอายุ สินคาขาดมือ และสินคาสูญหาย จํานวน
รวมไมต่ํากวารอยละ 74.42 ของตนทุนเดิม และปญหาในการบริการจัดการสินคา เกิดจาก การขาดระบบการบันทึกขอมูลทาง
บัญชีที่ถูกตอง การขาดบุคลากรในการบันทึกขอมูลทางบัญชีในแตละวัน การขาดบุคลากรที่มีความรูเพียงพอในการใช
ประโยชนจากขอสนเทศทางการบัญชี สําหรับการบริหารจัดการ และการขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูล
ทางการบัญชี 
คําสําคัญ: ขอสนเทศทางการบัญชี, การบริหารจัดการสินคา, น้าํพริก 
 
Abstract 

This research aims to explore accounting information, costs and problem to finish goods  
management.  Analysis of accounting information affecting the cost of finish goods management. 
Developing accounting information for cost reduction in finish goods management.  The descriptive 
research methodology and participatory research.  The primary data from Mae-Manit’ s chili paste and 
secondary data from documents and information of government and academic organizations. 

The results of the research show that the production cost structure at 45,000 units per month 
was direct materials 57.28% , direct labor 19.72% and production cost 23.00%. 11 accounting information 
that affect the cost of finish goods management.  As a result, product management is more effective, 
operators can reduce the cost of finish goods management after the development of accounting 
information total not less than 74.42% of original cost, such as reducing the cost of finish goods expired, 
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not enough sales and lost goods.  The problem are the lack of accurate accounting records, lack of 
personnel to record accounting data on a daily basis, lack of knowledgeable personnel to take advantage 
of accounting information, and lack of information management system. 
Keywords: accounting information, finish goods management, chili paste 

 

1. บทนํา 
น้ําพริกแมมานิต เปนสินคา OTOP ระดับ 5ดาว 

ประเภท อาหาร ในป 2559  ผลิตโดย วิสาหกิจชุมชนพันธ
กิจนํ้าพริกแมมานิต ตั้งอยูเลขท่ี 205/1 หมู 6 ตําบลแม
ระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการผลิตและ
สงจําหนายนํ้าพริกบรรจุกระปุก และบรรจุถุง ทั้งใน
จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอื่นทั่วประเทศ น้ําพริกที่
จําหนาย มีมากกวา 14 ชนิด และมีแนวโนมจะขยายเพิ่ม
มากขึ้น  

จ า ก ก า ร สํ า ร ว จ ข อ มู ล เ บ้ื อ งต น  พ บ ว า 
ผูประกอบการ มีปญหาในการดําเนินธุรกิจ เกี่ยวกับ 
ขอมูลการบริหารจัดการสินคาซึ่งไมถูกตอง ไมครบถวน 
ทําใหไมสามารถแสดงผลประกอบการและขอสนเทศ
ทางการบัญชีที่ ชัดเจนในแตละชนิดของสินคาได การ
ควบคุมดูแลจัดการสินคาและบุคลากรทําไดยาก เกิดการ
สูญเสียในระบบบริหารจัดการสินคาอยางตอเนื่อง สงผล
ใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการสินคาสูงกวาที่ควรจะ
เปน  

จากขอมูลขางตน ผูวิจัยจึงกําหนดแนวทางการ
วิจัย สําหรับการแกไขปญหาของผูประกอบการ OTOP 
รายนี้  โดยจะดําเนินการสํารวจขอสนเทศทางการบัญชี 
ตนทุน และปญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการสินคานํา
ขอมูลมาวิเคราะหขอสนเทศทางการบัญชีที่สงผลตอตนทุน
ในการบริหารจัดการสินคาพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี
สําหรับการลดตนทุนในการบริหารจัดการสินคาโดยใชการ
วิจัยแบบสวนรวม ไดแก  ผูประกอบการ  ผูเชี่ยวชาญ และ
ผูวิจัย  เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนในการบริหารจัดการ
สินคาหลังการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี เพื่อประเมิน
ผลสําเร็จโดยเม่ือการวิจัยนี้สําเร็จลง ผูวิจัยคาดวาจะเกิด
ประโยชนโดยตรงตอการยกระดับผูประกอบการ OTOP 
ใหสามารถลดตนทุนในการบริหารจัดการสินคา สงผลทํา
ใหผลประกอบการดีขึ้น เกิดความเขมแข็งในการประกอบ
ธุรกิจ และคาดวากระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมจะสราง
องคความรูใหเกิดขึ้นแกผูประกอบการ ซึ่งจะสามารถนํา
หลักการไปใชในการแกปญหาอื่นไดอีกในอนาคต เปนการ
สรางความย่ังยืนในการประกอบธุรกิจของ ผูประกอบการ 
OTOP อีกทางหน่ึง 
 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อสํารวจขอสนเทศทางการบัญชี ตนทุน และปญหา
อุปสรรคในการบริหารจัดการสินคา 
2.2 เพื่อวิเคราะหขอสนเทศทางการบัญชีที่สงผลตอตนทุน
ในการบริหารจัดการสินคา 
2.3 เพื่อพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับการลด
ตนทุนในการบริหารจัดการสินคา 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การวิจัยน้ี ใชทฤษฎีเกี่ยวกับขอสนเทศทางการบัญชี และ
ตนทุน  ดังน้ี 

ส ภ า วิ ช า ชี พ บั ญ ชี  (2553)  Accounting 

Information – ขอสนเทศทางการบัญชี  หมายถึง ขอมูล
ที่นักบัญชีรวบรวมและจัดจําแนก  โดยวิธีการตาง ๆ เพื่อ
นํามาใชในการบันทึก สรุป วิเคราะหและเสนอรายงาน 

นฤมล   จันที  (2561) กล าวเกี่ ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี สรุปความไดวา  

ขอมูล (Data) หมายถึง ขอเท็จจริงตางๆ ที่เก็บ
รวบรวมไว เปนเพียงสิ่งที่บอกเหตุการณที่ไดเกิดขึ้น แตไม
มีความหมาย หรือมีประโยชนในการตัดสินใจ  
     สารสนเทศ (Information) หมายถึง ขอมูลที่ได
ผานการประมวลผลและถูกจัดให อยูในรูปท่ี มีความหมาย
และมีประโยชนตอการตัดสินใจ หรือนําไปใชงาน  

ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี  (Account 

Information System) หมายถึง ระบบท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือใช
งานในกิจการเฉพาะดานระบบงานการบัญชี โดยใช
ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร อุปกรณรอบขาง ทําหนาที่
หลักในการบันทึก ประมวลผล และจัดทําสารสนเทศทาง
บัญชี ใหเปนสารสนเทศท่ีมีประโยชนในการตัดสินใจตอ
ผูใช 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีความสําคัญตอ
การดําเนินธุรกิจดังนี้ 

1. การเก็บบันทึกรายการที่เกิดขึ้นของธุรกิจ 

2. การประมวลผลขอมูลใหไดสารสนเทศที่มี
ประโยชนตอการวางแผน การสั่งการและ
การควบคุม 
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3. การควบคุมสินทรัพย (รวมถึงสารสนเทศ) 
ของธุรกิจใหมั่ น ใจวา ขอมูลที่ ไดมานั้ น
ถูกตองและเชื่อถือได 

 
พรปริญญา ปญญาโกษา (2561) กลาวเกี่ยวกับ

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับการตัดสินใจ สรุปความ
ได วา สิ่ งสํ าคัญที่ จะทํ าให การบริหารธุรกิจประสบ
ความสําเร็จขึ้นอยูตัวบุคคล คือ ผูบริหาร ถาผูบริหารคนใด
สามารถวางแผนสั่งการและควบคุม รวมไปถึงการตัดสินใจ
ไดอยางรวดเร็ว ก็จะทําใหการบริหารกิจการนั้นประสบ
ความสําเร็จได ในปจจุบันธุรกิจมีการแขงขันมากข้ึน
เนื่องมาจากสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกกิจการ
ที่มีผลกระทบตอธุรกิจ รวมไปถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทาง
คอมพิวเตอรที่ ไดมีการพัฒนามากข้ึนอยางเห็นไดชัด
คุณภาพของการบริหารเพื่อความอยูรอดของธุรกิจใน
ปจจุบันนั้นจึงข้ึนอยูกับผูบริหารท่ีสามารถใชประโยชนจาก
ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  (Business Information 
System) เพื่อชวยในการตัดสินใจอยางรวดเร็วถูกตองและ
นาเชื่อถือ   

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information System) ถือเปนระบบยอยทางดานการ
บัญชีในระบบรวมของธุรกิจ คือ ระบบที่รวบรวม และ
นําเสนอสารสนเทศทางการบัญชีที่ชวยในการตัดสินใจแก
ผูใชสารสนเทศท้ังภายในและภายนอกองคกร โดยเฉพาะ
เพื่อสนับสนุนตอการตัดสินใจของผูบริหาร ดังนั้น  การ
บริหารธุรกิจปจจุบันจะใหความสาํคัญกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีขอมูล และ สารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้น 
เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศการบัญชีที่ดีกวา
สารสนเทศทางการบัญชีที่ไดมีความเกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจ  นาเช่ือถือ มีความครบถวนทันสมัยและทันเวลา
สามารถตรวจสอบได และงายตอการใชงาน ก็จะทําให
ผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง เช่ือถือ
ไดและมีประสิทธิภาพมากกวา ซึ่งจะสงผลใหธุรกิจน้ัน
สามารถอยูรอดไดในสถานการณที่มีการแขงขันที่สูง 

 
เมธสิทธิ์ พูลดี (2551) กลาวเกี่ยวกับ ลักษณะ

ของขอมูลทางการบัญชีบริหาร สรุปความไดวา ขอมูล
ทางการบัญชีบริหารเปนขอมูลทางการบัญชี เพื่อให
ผูบริหารไดนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจและวางแผน
เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจอยางมีระบบและเหตุผล  ซึ่ง
ขอมูลตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริหารไดดี จึงตองนําขอมูลตางๆ เหลาน้ัน
มาวิเคราะหและพยากรณ เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองและ

เหมาะสมตอการนําไปใชในการตัดสินใจ จากเหตุผล
ดังกลาวจึงทําใหขอมูลทางการบัญชีจําแนกไดเปน 2 
ประเภท คือการบัญชีการเงิน (Financial Accounting)
คือ การทําบัญชีเพื่อบันทึกรายได คาใชจาย สินทรัพย 
หน้ีสิน และสวนของเจาของท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินงาน
ของกิจการ ตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อจัดทํางบการเงิน
เสนอตอเจาของกิจการหรือบุคคลภายนอก  และการบัญชี
บริหาร (Managerial Accounting)คือ การบัญชีสาขา
หนึ่งที่มีรูปแบบเพื่อใหขอมูลแกผูบริหารในระดับตาง ๆ 
เพื่อประโยชน ในการวางแผน  การควบคุม และการ
ตั ด สิ น ใจ ในการ ดํ า เนิ น งานการบั ญ ชีบ ริห าร เป น
กระบวนการท่ีเกี่ยวกับ 

1. การรับรูและประเมินภาวะการณของการ
ดําเนินธุรกิจและภาวะการณทางเศรษกิจอื่น 
ๆ เพื่อนํามากําหนดวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่
เหมาะสม 

2. การวัดและประมาณภาวะการณ ในการ
ดําเนินธุรกิจ และภาวะการณทางเศรษฐกิจ
อื่น ๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและยังไมเกิดขึ้น 

3. การกําหนดวิธีการในการจัดบันทึกและเก็บ
สะสมรวบรวมขอมูลในการดําเนินธุรกิจและ
ภาวะการณทางเศรษฐกิจอ่ืน ๆ 

4. การ วิ เคราะห แล ะการ กํ าหนด วิธีก าร
วิเคราะหขอมูลที่เหมาะสมกับการตัดสินใจ 

5. การตีความและการเสนอขอมูล 
6. การติดตอสื่อสาร นั่นคือ การจัดทํารายงาน

ที่เหมาะสมตอบุคคลที่ตองการโดยรายงาน
ภายในจะเสนอตอฝายบริหาร สวนรายงาน
ภายนอกจะเสนอตอบุคคลท่ัวไป 

 

สภาวิชาชีพบัญชี (2553) ใหความหมายเกี่ยวกับตนทุน
การผลิต รายไดและคาใชจาย  ไวดังนี ้
 ตนทุน (Cost) หมายถึง รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ ซึ่งอาจจายเปนเงินสด สินทรัพย
อื่น หุนทุนหรือการใหบริการ หรือการกอหน้ี ทั้งนี้รวมถึง
ผลขาดทุนท่ีวัดคาเปนตัวเงินไดที่เกี่ยวของโดยตรง กับการ
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ 
 ต น ทุ น ก า ร ผ ลิ ต  (Cost  of  Production)  
หมายถึง คาวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายตางๆ 
เกี่ยวกับการผลิตที่เกิดขึ้นท้ังหมดในระยะเวลาหนึ่ง 

รายได (Revenue) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
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เขาหรือการเพิ่มคาของสินทรัพย หรือการลดลงของหน้ีสิน
อันสงผลใหสวนของเจาของเพ่ิมขึ้น รายไดรวมถึงรายได
และรายการกําไร รายไดถือเปนองคประกอบที่สําคัญของ
งบกําไรขาดทุน แสดงให เห็นถึงความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตละดานในระยะเวลาหนึ่งของกิจการ 
รายไดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมตามปกติของกิจการมีช่ือตาง 
ๆ ไดแก รายไดจากการขาย รายไดคาธรรมเนียม รายได
ดอกเบี้ย รายไดเงินปนผล รายไดคาเชา สวนแบงกําไรจาก
บริษัทรวม เปนตน    

สวนรายการกําไร (Gains) หมายถึง รายการที่
เปนไปตามคํานิยามของรายไดและอาจเกิดจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการหรือไมก็ได รายการกําไรแสดงถึงการ
เพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจจึงมีลักษณะไมแตกตาง
ไปจากรายได รายการกําไรอาจเกิดจากการขายสินทรัพย
ระยะยาว กําไรที่ยังไมเกิดข้ึน เชน รายการกําไรจากการตี
ราคาหลักทรัพยในความตองการของตลาดเพิ่มขึ้นและ
กําไรจากการตีราคาสินทรัพยระยะยาวเพ่ิม ตามปกติ
รายการกําไรจะแสดงแยกตางหาก เมื่อมีการรับรูในงบ
กําไรขาดทุนเน่ืองจากขอมูลดังกลาวเปนประโยชนตอการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ รายการกําไรควรแสดงสุทธิจาก
คาใชจายที่เก่ียวของ ตัวอยางรายการกําไร ไดแก กําไร
จากการขายที่ดิน กําไรท่ียังไมเกิดขึ้น ฯลฯ 

คาใชจาย (Expenses) หมายถึง การลดลงของ
ประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปกระแส
หรือการลดคาสินทรัพย หรือการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินอัน
สงผลใหสวนของเจาของลดลงทั้งนี้ไมรวมถึงการแบงปน
สวนของเจาของใหกับผูมีสวนรวมในสวนของเจาของ 
คาใชจายรวมถึงรายการขาดทุน และคาใชจายที่เกิดจาก
การดําเนินกิจกรรมตามปกติของกิจการไดแก ตนทุนขาย 
คาแรง คาเสื่อมราคา เปนตนคาใชจายมักอยูในรูปของ
กระแสเงินสดออกหรือการเสื่อมราคาของสินทรัพย  

สวนรายการขาดทุน (Loss) หมายถึง รายการท่ี
เปนไปตามคํานิยามของคาใชจายและอาจเกิดจากกิจกรรม
ตามปกติของกิจการหรือไมก็ได เชน ขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถาวร เปนตน 

สอดคลองกับ   สมนึก   เอื้ อจิ ระพงษพันธุ  
(2557) กลาวเกี่ยวกับความหมาย ลักษณะ การจําแนก
ประเภท และการสะสมตนทุน ไววา 

ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่
สูญเสียไปเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคานั้นจะตอง
สามารถวัดไดเปนหนวยเงินตรา ซึ่งเปนลักษณะของการ
ลดลงในสินทรัพยหรือเพิ่มขึ้นในหนี้สิน ตนทุนที่เกิดขึ้น
อาจจะใหประโยชนในปจจุบันหรืออนาคตก็ได เมื่อตนทุน
ใดที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดใชประโยชนไปท้ังสิ้นแลว 

ตนทุนน้ันก็จะถือเปน  คาใชจาย (Expenses)  ดังนั้น 
คาใชจายจึงหมายถึง ตนทุนท่ีไดใหประโยชนและกิจการได
ใชประโยชนท้ังหมดไปแลวในขณะน้ัน และสําหรับตนทุนที่
กิจการสูญเสียไป แตจะใหประโยชนแกกิจการในอนาคต
เรียกวา สินทรัพย (Assests)เมื่อคาใชจาย คือ ตนทุนที่
กอใหเกิดรายได (Revenues) โดยปกติแลวก็จะนําไป
เปรียบเทียบกับรายไดที่ เกิด ข้ึนในงวดเดียวกันเพ่ือ
คํานวณหากําไรสุทธิ (Profit) หรือขาดทุนสุทธิ (Loss)   
ซึ่งรายไดก็จะหมายถึง ราคาขายของสินคาหรือบริการ  
คูณกับปริมาณหรือระดับของกิจกรรม สวนประกอบของ
ตนทุนที่ใชในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑแตละชนิด 
( Cost of a Manufactured Product)  ซึ่ ง จ ะ
ประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง และ
คาใชจายการผลิต ดังนี้ 
 วัตถุดิบ (Materials) เปนสวนประกอบสําคัญ
ของการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑสําเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่ง
การจําแนกตนทุนที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบในการผลิต
สินคาอาจจะถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. วั ต ถุ ดิ บ ท า ง ต ร ง  (Direct Materials) 
หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตและ
สามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการ
ผลิตสินคาชนิดใดชนิดหน่ึงในปริมาณและ
ตนทุนเทาใด รวมทั้งมีลักษณะเปนวัตถุดิบ
สวนใหญและสําคัญที่ใชในการผลิตสินคา
ชนิดนั้น ๆ 

2. วัต ถุ ดิ บท างอ อม  ( Indirect Materials) 
หมาย ถึ ง  วัต ถุ ดิ บ ห รื อ วั ส ดุ ต า ง  ๆ  ที่
เกี่ยวของโดยทางออมกับการผลิตสินคา แต
ไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ ใน
บางครั้งอาจจะถูกเรียกวา วัสดุโรงงาน ซึ่ง
จะถือเปนคาใชจายการผลิตชนิดหนึ่ง 

ค าแรงงาน  (Labor) หมาย ถึง ค าจ างห รือ
ผลตอบแทนที่จายใหแกลูกจางหรือคนงานท่ีทําหนาที่ใน
การผลิตสินคา ซึ่งอาจจะจายในลักษณะตามช้ินงาน 
รายวัน รายสัปดาห หรือรายเดือนก็ได โดยปกติคาแรงงาน
จะถูกจําแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 

1. ค า แ ร ง ง า น ท า งต ร ง  (Direct Labor) 
หมายถึง คาแรงงานตาง ๆ ที่จายใหแก
คนงานหรือลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการ
ผลิตสินคาสําเร็จรูปโดยตรง ซึ่งโดยปกติจะ
มีจํานวนคาแรงงานท่ีมีจํานวนมาก เมื่อ
เทียบกับคาแรงงานทางออมในการผลิต
สินคาหนวยหน่ึงๆ และถือเปนคาแรงงาน
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สวนสําคัญในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปน
สินคาสําเร็จรูป 

2. ค าแรงงานทางอ อม  ( Indirect Labor) 
หมายถึง คาแรงงานของบุคคลที่ทําหนาที่
สนับสนุนการผลิต ซึ่งไมเกี่ยวของกับการ
ผลิตสินคาโดยตรง เชน เงินเดือนผูควบคุม
โรงงาน เงินเดือนพนักงานทําความสะอาด 
ตลอดจนตนทุนที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
ที่กิจการออกใหแกคนงาน อาทิ คาภาษีที่
ออกใหลูกจาง สวัสดิการตาง ๆ เปนตน ซึ่ง
คาแรงงานทางออมเหลานี้จะถือเปนสวน
หนึ่งของคาใชจายการผลิต 

ค า ใ ช จ า ย ก า ร ผ ลิ ต  ( Manufacturing 
Overhead) หมายถึง คาใชจายชนิดตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับ
การผลิตสินค า  ซึ่ งนอกเหนื อจากวัต ถุดิบทางตรง 
คาแรงงานทางตรง  ซึ่งตองเปนคาใชจายที่เก่ียวกับการ
ดําเนินการผลิตในโรงงานเทานั้น  ไมรวมคาใชจายที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานในสํานักงาน ดังนั้น คาใชจายการ
ผลิต จึงถือเปนที่รวมของคาใชจายในการผลิตทางออมตาง 
ๆ  ( Cost Pool of Indirect Manufacturing Costs) 
นอกจากนี้ยังจะพบวาในบางกรณีก็มีการเรียกคาใชจาย
การผลิตในช่ืออื่น ๆ เชน คาใชจายโรงงาน (Factory 
Overhead) โสหุยการผลิต (Manufacturing Burden) 
ตนทุนผลิตทางออม (Indirect Costs) เปนตน 
  นอกจากการจําแนกตนทุนขางตนแลว 
ยังมีการจําแนกตนทุนอีกลักษณะหนึ่ง คือ การจําแนก
ตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมน้ี บางคร้ัง
เรียกวา การจําแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน (Cost 
Behavior) ซึ่งมีลักษณะท่ีสําคัญ คือ เปนการวิเคราะห
จํานวนของตนทุนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณ
การผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่เปนตัวผลักดันใหเกิด
ตนทุน  (Cost Driver) ในการผลิต ท้ั งที่ เกี่ ยวกับการ
วางแผน การควบคุม การประเมิน และการวัดผลการ
ดําเนินงาน จําแนกตนทุนตามความสัมพันธกับระดับของ
กิจกรรมน้ัน เราสามารถที่จะจําแนกตนทุนได 3 ประเภท 
คือ ตนทุนผันแปร ตนทุนคงที่ ตนทุนผสม อยางไรก็ตาม 
แนวคิดในการจําแนกตนทุนทั้ง 3 ประเภทน้ี เปนการ
จําแนกตนทุนที่อยูในชวงของกิจกรรมเดียวกัน (Relevant 
Range)  นั่นคือเปนชวงท่ีตนทุนคงที่รวมและตนทุนผัน
แปรตอหนวยยังมีลักษณะคงที่หรือไมเปลี่ยนแปลง 
 ตนทุ นผั นแปร  (Variable Costs) หมาย ถึ ง 
ตนทุนที่จะมีตนทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของ
การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต 
ในขณะที่ตนทุนตอหนวยจะคงที่ เทากันทุก ๆ หนวย 

โดยท่ัวไปแลวตนทุนผันแปรน้ีจะสามารถที่จะควบคุมได
โดยแผนกหรือหนวยงานท่ีทําใหเกิดตนทุนผันแปรนั้น 
 ตนทุนคงที่ (Fixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มี
พฤติกรรมคงท่ี หรือตนทุนรวมที่มิไดเปลี่ยนแปลงไปตาม
ระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหนึ่ง แตตนทุน
คงที่ตอหนวยก็จะเปลี่ยนแปลงในทางลดลงถาปริมาณการ
ผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากนี้ ตนทุนคงที่ยังแบงออกเปน
ตนทุนคงที่ อีก  2 ลักษณะ คือ  ตนทุนคงที่ ระยะยาว 
(Committed Fixed Costs) เปนตนทุนคงที่ที่มีความ
ยุงยากในการเปลี่ยนแปลง และไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
ในระยะสั้น เชน สัญญาเชาระยะยาว คาเสื่อมราคา เปน
ตน  และตน ทุนคงที่ ระยะสั้ น  (Discretionary Fixed 
Costs) จัดเปนตนทุนคงที่ที่เกิดข้ึนเปนครั้งคราวในแตละ
งวดบัญชี ซึ่งโดยปกติจะเกิดจากการประชุมหรือตัดสินใจ
ของผูบริหาร  เชน  คาโฆษณาและส งเสริมการขาย 
คาใชจายในการคนควาและวิจัย เปนตน สําหรับในเชิงการ
บริหารแลวตนทุนคงที่สวนใหญมักจะควบคุมไดดวย
ผูบริหารระดับสูงเทานั้น 
 ตนทุนผสม (Mixed Costs) หมายถึง ตนทุนที่มี
ลักษณะของตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรรวมอยูดวยกัน 
ในชวงของการดําเนินกิจกรรมท่ีมีความหมายตอการ
ตัดสินใจ โดยตนทุนผสมน้ีจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
ตนทุนกึ่งผันแปร และตนทุนกึ่งคงที่หรือตนทุนเชิงขั้น แต
อยางไรก็ตามในลักษณะของการผสมน้ีก็สามารถทําไดดวย
การเทคนิค การวิเคราะหและการประมาณตนทุน  

1. ตนทุนกึ่งผันแปร (Semivariable Costs) 
หมายถึง ตนทุนที่จะมีตนทุนสวนหน่ึงคงที่
ทุกระดับของกิจกรรมภายใตชวงกิจกรรม
เดียวกัน และมีตนทุนอีกสวนหนึ่งจะมี
ลักษณะผันแปรไปตามระดับของกิจกรรม 
เชน  ค าโทรศัพท  คาโทรสาร  เป นตน 
อยางไรก็ตาม ในบางคร้ังก็เปนการยากที่จะ
ระบุไดอยางชัดเจนวาตนทุนสวนใดเปน
ตนทุนผันแปรและสวนใดเปนตนทุนคงที่ 
หากสัดสวนของการเกิดตนทุนคงที่และ
ตนทุนผันแปรในตนทุนประเภทนั้นมีความ
ไมแนนอน การวิเคราะหพฤติกรรมของ
ตนทุนในลักษณะน้ี จึงจําเปนตองใชเทคนิค
ในการประมาณตนทุนเขามาชวยในการ
วิเคราะห 

2. ตนทุนเชิงขั้น (Step Costs) หรือตนทุนกึ่ง
คงท่ี (Semifixed Costs) หมายถึง ตนทุน
ที่จะมีจํานวนคงท่ี ณ ชวงระดับกิจกรรม
หน่ึงและจะเปลี่ยนไปคงที่ในอีกชวงระดับ

486



กิจกรรมหน่ึง เชน  เงินเดือนผูควบคุม
คนงาน คาเชาบางประเภท เปนตน 

 การสะสมและการจําแนกขอมูลเกี่ยวกับตนทุน
การผลิตสินคา นับเปนงานท่ีมีความสําคัญและตองใชเวลา
อยางมาก โดยทั่วไปในทุก ๆ กิจการ การสะสมขอมูลของ
ตนทุนจะถูกเก็บรวบรวมตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กําหนด
ไว ตนทุนที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาทั้งหมดก็จะถูกจําแนก
ออกเปนหมวดหมูตาง ๆ ตามฝายบริหารตองการ ขอมูล
ทางดานตนทุนที่แสดงในลักษณะของ “ตนทุนรวม” 
(Total Cost) จะมีความสําคัญนอยมากตอการใชเปน
ขอมูลเพื่อการบริหาร จึงมักจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตนทุนรวมเหลานั้นใหมีความชัดเจนย่ิงข้ึน เชน เปนตนทุน
ที่ประกอบดวยตนทุนอะไรบาง ณ ระดับกิจกรรมใด เปน
ตน ดวยเหตุนี้การแสดงตนทุนจึงแสดงเปน ตนทุนตอ
หนวย (Unit Cost) หรือ ตนทุนตอครั้ง (Cost per Time) 
ตนทุนตอช่ัวโมง (Cost per Hour) ตนทุนตอตัน (Cost 
per Ton)  เปนตน 
หลักการวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

ตนทุนการผลิต  =  วัตถุดิบทางตรง + คาแรงงาน 
ทางตรง + คาใชจายการผลิต 

ตนทุนการผลิต  =  ตนทุนผันแปร + ตนทุนคงที่ +  
ตนทุนผสม 

ตนทุนการผลิตสินคาสําเร็จรูป  =  งานระหวางผลิต 
ตนงวด + ตนทุนการผลิต – งานระหวางผลิต 
ปลายงวด 

ตนทุนขาย  =  สินคาสําเร็จรูปคงเหลือตนงวด + ตนทุนการ 
ผลิตสินคาสําเร็จรูป – สินคาสําเร็จรูปคงเหลือ 
ปลายงวด 

กําไรจากการดําเนินงาน  =  ขาย –ตนทุนขาย –  
คาใชจายในการขายและบริหาร 

 
นอกจากการจําแนกประเภทของตนทุนการผลิตและ
วิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนขางตนแลว สวน
ที่มีความเกี่ยวของกับการบริหารจัดการดานการเงิน ไดแก 
ระบบบัญชีตนทุน  ซึ่ง ไพบูลย ผจงวงศ (2547)  ไดกลาว
เกี่ยวกับวัตถุประสงคที่สําคัญของระบบบัญชีตนทุน คือ     
ตองจัดหาขอมูลที่จําเปนในการบริหาร เพื่อใชในการ
วางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ และอีกวัตถุประสงค
หน่ึงที่มีความสําคัญเทา ๆ กัน คือ การกําหนดตนทุนใน
การผลิตสินคาแตละหนวย ซึ่งจะทําไดโดยการรวบรวม
ตนทุนท้ังหมดตลอดงวดเวลาหนึ่ง (ปกติ 1 เดือน) แลวหาร
ดวยจํานวนของสินคาที่ผลิตไดทั้งหมดในงวดน้ัน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคขางตน จะตองมีระบบบัญชีตนทุนอยู  
2  ประเภท คือ ระบบบัญชีตนทุนงานสั่งทํา (Job-order 

costing)  และระบบบัญชีตนทุนชวง (Process costing) 
ซึ่งระบบบัญชีทั้ง 2 ประเภทจะใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูลตนทุนในการผลิต     เพ่ือหาตนทุนของสินคา
สําเร็จรูป  โดยในการเลือกใชนั้นจะข้ึนอยูกับลักษณะของ
การดําเนินงาน 
 
การวิจัยนี้ มีกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย ดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       รูปที่ 1 กรอบแนวคิดโครงการวิจัย 
 

4. วิธีการวิจัย 
การวิจัยน้ี ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง

พรรณนาและการวิจัยแบบมีสวนรวม  ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการน้ําพริกแมมานิต 
และขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ ได
รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับตนทุนในการบริหารจัดการ
สินคามีวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ส วนที่ 1 เก็ บ รวบรวมข อมู ล เบ้ื อ งต น จาก
ผูประกอบการนํ้าพริกแมมานิต และขอมูลทุติยภูมิ จาก
เอกสารและขอมูลจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงาน
ภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ไดรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับตนทุนในการบริหารจัดการสินคา จากแหลงขอมูล
ทั้งในและนอกจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนํามาสรางเครื่องมือที่
ใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ  และทดสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ  

สวนที่ 2 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เกี่ยวกับ
ขอสนเทศทางการบัญชี ตนทุน และปญหาอุปสรรค ใน
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การบริหารจัดการสินคาจากผูประกอบการน้ําพริกแม
มานิต 

สวนที่ 3 วิเคราะหขอสนเทศทางการบัญชีที่
สงผลตอตนทุนในการบริหารจัดการสินคา 

สวนที่ 4 พัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับ
การลดตนทุนในการบริหารจัดการสินคาโดยใชการวิจัย
แบบส วน ร วม  ได แ ก  การป ระ ชุม ผู ป ระกอบการ  
ผู เช่ียวชาญ  และผูวิจัย  และรวบรวมเปนฐานขอมูล
ขอสนเทศทางการบัญชีในรูปแบบอิเลคทรอนิกส 

สวนท่ี 5 เก็บรวบรวมขอมูลตนทุนในการบริหาร
จัดการสินคาหลังการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี เพื่อ
ประเมินผลสําเร็จ 
 สวนที่ 6 สรุป  จัดทํารายงานผลการวิจัย และ
ถายทอดเทคโนโลยี 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยนี้ ดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยเชิง
พรรณนา และการวิจัยแบบมีสวนรวม ดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลปฐมภูมิจากผูประกอบการน้ําพริกแมมานิต 
และขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารและขอมูลของหนวยงาน
ภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และนักวิชาการ ที่ ได
รวบรวมองคความรูเกี่ยวกับตนทุนในการบริหารจัดการ
สินคา  โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 5.1 ขอบเขตเชิงเนื้อหา ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะเรื่องขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับการลดตนทุนใน
ก ารบ ริห ารจั ด ก ารสิ น ค า น้ํ า พ ริ ก แ ม ม านิ ต ข อ ง
ผูประกอบการ 
 5.2 ขอบเขตเชิงพื้นที่ ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะผูประกอบการผลิตน้ําพริกแมมานิตของวิสาหกิจ
ชุมชนพันธกิจน้ําพริกแมมานิตตั้งอยูเลขที่ 205/1 หมู 6 
ตําบลแมระกา อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 5.3 ขอบเขตเชิงเวลา ไดแก ดําเนินการวิจัย
เฉพาะชวงเวลาตั้ งแตเดือนมิถุนายน 2561 ถึงเดือน
ตุลาคม 2561 

 
ผลการวิจัย  พบวา วิสาหกิจชุมชนพันธกิจ

น้ําพริกแมมานิต ดําเนินการผลิตน้ําพริก จํานวน 14 ชนิด 
มีชองทางการจัดจําหนาย 3 ชองทาง ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ชองทางการจัดจําหนายน้ําพริกแมมานิต 
 
การผลิตนํ้าพริก มีตนทุนการผลิต จําแนกตาม

หนาที่ ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง ไดแก พริก หอม 
กระ เที ยม  กุ งแห ง ปลาร า  เค รื่ อ งป รุ งรส  เป นต น 
คาแรงงานทางตรง ไดแก คาจางพนักงานผลิตและบรรจุ 
คาใชจายการผลิต ไดแก คาน้ํา คาไฟฟา คาแกส คาบรรจุ
ภัณฑ คาเสื่อมราคาอาคาร อุปกรณและรถขนสง เปนตน 
และตนทุนการผลิต จําแนกตามพฤติกรรม ประกอบดวย 
ตนทุนผันแปร ไดแก วัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง 
และคาใชจายการผลิตผันแปร ไดแก คานํ้า คาไฟฟา คา
แกส คาบรรจุภัณฑ เปนตน ตนทุนคงท่ี ไดแก คาเสื่อม
ราคาอาคาร อุปกรณและรถขนสง เปนตน  

เน่ืองจากขอจํากัดดานความลับทางการคาของ
ผูประกอบการ จึงนําเสนอขอมูลตนทุนและผลตอบแทนใน
รูปแบบโครงสรางเปนคารอยละของยอดรวม ซึ่งโครงสราง
ตนทุนการผลิตน้ําพริก จํานวน 45,000 กระปุกตอเดือน  
มีดังนี ้
 
ตารางที่ 1 รอยละตนทุนการผลิต จําแนกตามหนาที่ 

ตนทุนการผลิต รอยละ 
วัตถุดิบทางตรง 57.28 
คาแรงงานทางตรง 19.72 
คาใชจายการผลิต 23.00 

รวม 100.00 
 
ตารางที่ 2 รอยละตนทุนการผลิต จําแนกตามพฤติกรรม 

ตนทุนการผลิต รอยละ 
ตนทุนผันแปร 84.27 
ตนทุนคงที ่ 15.73 

รวม 100.00 

 
 ขอสนเทศทางการบัญชีของการผลิตน้ําพริกแม
มานิต พบวา  ผูประกอบการจดบันทึกขอมูลรับจายเงิน 
ตามเกณฑเงินสด เปนรายวัน ไมไดจัดทําบัญชีตามเกณฑ
คงคาง ทําใหไมปรากฏขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับใช
ในการบริหารจัดการสินคา ดังน้ัน ผูวิจัยจึงใชการวิจัยแบบ
สวนรวม ไดแก ผูประกอบการ ผูเช่ียวชาญ และผูวิจัย  
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เพื่อกําหนดแนวทางพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับ
การลดตนทุนในการบริหารจัดการสินคา และทดลองใช 
พรอมท้ังวัดผลสัมฤทธ์ิของแนวทาง พบวา 

จากการที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางระบบการ
บันทึกขอมูลตนทุนและผลตอบแทน ผานระบบออนไลน 
โดยใหผูประกอบการบันทึกขอมูลเปนรายวัน ทําให
ผูประกอบการมีขอสนเทศทางการบัญชี จํานวน 11 
ขอสนเทศ ซึ่งเปนขอสนเทศทางการบัญชีที่สงผลตอการ
บริหารจัดการสินคา ไดแก วัตถุดิบทางตรง คาแรงงาน
ทางตรง คาใชจายในการผลิตผันแปร คาใชจายในการผลิต
คงท่ี (คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร ) ตนทุนการผลิต 
คาใชจายในการขาย คาใชจายในการบริหาร ยอดขาย 
กําไรจากการดําเนินงาน ปริมาณสินคาที่ผลิตได และ
ตนทุนสินคาตอหนวย  

ผลสัมฤทธ์ิจากการพัฒนาขอสนเทศทางการ
บัญชีตอการบริหารจัดการสินคา พบวา ขอสนเทศทางการ
บัญชีที่พัฒนาขึ้นและผูประกอบการทดลองใช สงผลให
การบริหารจัดการกระบวนการผลิต และบริหารจัดการ
สินคา มีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนี้ 

1. ผูประกอบการทราบปริมาณและจํานวนเงิน
เกี่ยวกับตนทุนการผลิตและการจําหนาย ทําใหสามารถ
วางแผนการลดตนทุนการผลิตและการจําหนาย ไดแก 
การลดคาขนสงเขาจากการจัดซื้อวัตถุดิบ การลดคาเสื่อม
ราคาจากสินทรัพยถาวรที่ไมไดใชงาน การลดคาขนสงออก
ในการจําหนายสินคา 

2. ผูประกอบการทราบปริมาณสินคาคงเหลือ 
ของนํ้าพริกแตละชนิด ทําใหสามารถวางแผนการผลิตได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไดแก น้ําพริกชนิดใดมี
ปริมาณสินคาคงเหลือมาก ก็จะไมทําการผลิต สงผลให
สามารถลดตนทุนจากสินคาหมดอายุลงได และเพ่ิมการ
ผลิตชนิดที่มีปริมาณสินคาคงเหลือนอย สงผลใหมีสินคา
เพียงพอตอการจําหนาย ลดตนทุนสินคาขาดมือ จากการ
สูญเสียโอกาสในการขายสินคา 

3. ผูประกอบการสามารถตรวจสอบปริมาณ
สินคาคงเหลือไดถูกตองมากขึ้น ลดปญหาสินคาสูญหาย
โดยไมทราบจํานวน 

4. ผูประกอบการสามารถวางแผนกําไรไดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยสามารถทราบผลกําไรในแตละ
เดือน ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 จากผลการประมาณการ การลดตนทุนในการ
บริหารจัดการสินคาหลงัการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี 
พบวา ผูประกอบการ จะสามารถลดตนทุนในการบริหาร

จัดการสินคาหลังการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีได ไม
ต่ํากวารอยละ 74.42 ของตนทุนเดิม 
 

ตารางที่ 3 ประมาณการตนทุนท่ีลดลงในการบริหาร 
  จัดการสินคาตอเดือน  

ตนทุน 
 

จํานวนเงิน 
 (บาท) 

คารอยละ 
(%) 

สินคาหมดอาย ุ 500 56.63 
สินคาขาดมือ 18,000 80.00 
สินคาสญูหาย 2,250 50.00 

รวม 20,750 74.42 
 

 

 จากการศึกษาปญหาอุปสรรคในการบริหาร
จัดการสินคาของผูประกอบการนํ้าพริกแมมานิต พบวา  

ปญหาในการบริการจัดการสินคา เกิดจาก  
1. ขาดระบบการบันทึกขอมูลทางบัญชีที่ถูกตอง 

ทําใหผูประกอบการ ไมมีขอสนเทศทางการบัญชี สําหรับ
ใชในการบริหารจัดการ 

2. ขาดบุคลากรในการบันทึกขอมูลทางบัญชีใน
แตละวัน ทําใหขอมูลไมครบถวน เน่ืองจากการหลงลืม
ขอมูลทางการเงินท่ีผานนาน 

3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู เพียงพอในการใช
ประโยชนจากขอสนเทศทางการบัญชี สําหรับการบริหาร
จัดการ 

4. ขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ
ขอมูลทางการบัญชี ที่ชวยใหเกิดความถูกตองและรวดเร็ว 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากปญหาการวิจัยที่ผูประกอบการ ซึง่ผลิตและ
จําหนายน้ําพริกแมมานิต มีปญหาในการดําเนินธุรกิจ 
เกี่ยวกับ ขอมูลการบริหารจัดการสินคาซ่ึงไมถูกตอง ไม
ครบถวน ทําใหไมสามารถแสดงผลประกอบการและ
ขอสนเทศทางการบัญชีที่ชัดเจนในแตละชนิดของสินคาได 
การควบคุมดูแลจัดการสินคาและบุคลากรทําไดยาก เกิด
การสูญเสียในระบบบริหารจัดการสินคาอยางตอเนื่อง 
สงผลใหเกิดตนทุนในการบริหารจัดการสินคาสูงกวาที่ควร
จะเปน ผูวิจัยจึงกําหนดแนวทางการวิจัย สําหรับการแกไข
ปญหาของผูประกอบการ OTOP รายนี้  โดยดําเนินการ
สํารวจขอสนเทศทางการบัญชี ตนทุน และปญหาอุปสรรค
ในการบ ริหารจัดการสินค า  นํ าขอมู ลมา วิเคราะห
ขอสนเทศทางการบัญชีที่สงผลตอตนทุนในการบริหาร
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จัดการสินคา พัฒนาขอสนเทศทางการบัญชีสําหรับการลด
ตนทุนในการบริหารจัดการสินคาโดยใชการวิจัยแบบสวน
รวม ไดแก ผูประกอบการ ผูเช่ียวชาญ และผูวิจัย เก็บ
รวบรวมขอมูลตนทุนในการบริหารจัดการสินคาหลังการ
พัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี เพื่อประเมินผลสําเร็จ  

โดยผลการวิจัย  เกิดประโยชน โดยตรงต อ
ผูประกอบการ คือ วิสาหกิจชุมชนพันธกิจน้ําพริกแมมานิต  
ในการลดตนทุนการบริหารจัดการสินคาตอเดือน เปน
จํานวนเงินรวมโดยประมาณ  20,750 บาท  และจาก
แนวทางขางตน สามารถนําไปประยุกตใชในการลดตนทุน
การบริหารจัดการสินคารายอื่น ๆ ได ภายใตขอจํากัดดาน
การบริหารจัดการ ณ ระดับการผลิตและการจําหนาย
สินคาน้ําพริก 45,000 กระปุกตอเดือน 
 

7. สรุป 

 จากผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 
1. ขอสนเทศทางการบัญชีที่สงผลตอตนทุนใน

การบริหารจัดการสินคาของผูประกอบการ มีจํานวน
ขอสนเทศทางการบัญชี 11 ขอสนเทศ ไดแก วัตถุดิบ
ทางตรง คาแรงงานทางตรง คาใชจายในการผลิตผันแปร 
คาใชจายในการผลิตคงที่(คาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวร) 
ตนทุนการผลิต คาใชจายในการขาย คาใชจายในการ
บริหาร ยอดขาย กําไรจากการดําเนินงาน ปริมาณสินคาท่ี
ผลิตได และตนทุนสินคาตอหนวย  

2. การพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี สงผลให
การบริหารจัดการสินคา มีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก ทํา
ใหสามารถวางแผนการลดตนทุนการผลิตและการจําหนาย 
วางแผนการผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
สามารถตรวจสอบปริมาณสินคาคงเหลือไดถูกตองมากขึ้น 
และสามารถวางแผนกําไรไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.  ผูประกอบการ สามารถลดตนทุนในการ
บริหารจัดการสินคาหลงัการพัฒนาขอสนเทศทางการบัญชี
ได ไดแก การลดตนทุนสินคาหมดอายุ สินคาขาดมือ และ
สินคาสูญหาย จํานวนรวมไมต่ํากวารอยละ 74.42 ของตน
ทุนเดิม 

4. ปญหาในการบริการจัดการสินคา เกิดจาก 
การขาดระบบการบันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีถูกตอง การขาด
บุคลากรในการบันทึกขอมูลทางบัญชีในแตละวัน การขาด
บุคลากรที่มีความรู เพียงพอในการใชประโยชนจาก
ขอสนเทศทางการบัญชี สําหรับการบริหารจัดการ และ
การขาดระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการขอมูล
ทางการบัญชี  

 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัยนี้ 
 

เอกสารอางอิง 
นฤมล  จันที. (2561). ระบบสารสนเทศทางการบัญชี.    
       [ออนไลน], ไดจาก : http://naruemonjantee. 
       blogspot.com/2014/02/blog-post_2306.html 
พรปริญญา ปญญาโกษา. (2561). ระบบสารสนเทศ 
       ทางการบัญชีกับการตัดสินใจ. วารสารวิชาการ 

       มหาวิทยาลัยฟารอิสเทอรน  ฉบับท่ี 4 ปท่ี 1   
       มิ.ย.-พ.ย. 2553. [ออนไลน], ไดจาก : https://tci- 
       thaijo.org/index.php/FEU/article/view/26786 
เมธสิทธิ์  พูลดี. (2551).  การบัญชีบริหาร.  พิมพครั้งท่ี 2. 
       กรุงเทพ ฯ : บริษัท ทริปเพิ้ล เอ็ดดเูคชั่น จํากัด 
สภาวิชาชีพบัญช.ี (2553). นิยามคําศัพท. กรุงเทพ ฯ : 
       บริษัท พี.เอ.ลิฟวิ่ง จํากัด 
สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธุ. (2557). การบัญชีตนทุน,  
       พิมพครั้งท่ี 7. กรุงเทพ : แมคกรอ-ฮิล 
 

490



 

พฤติกรรมผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ 
 กลุมทอผาบานหลายทุง จังหวัดนาน 

Consumer behavior and marketing factors influencing the purchase decision of  
Barn Laithung weaving group, Nan Province 

 

ฐาณิญา อิสสระ1*  วรรณิดา ชินบุตร1 อภิญญา กันธิยะ1 และ พิมพสุดา เทพกอม1  

Dhaniya Issara1* Wannida Chinnaboot1 Apinya Kanthiya1 and Pimsuda Tepkom1 
 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เลขท่ี 59 หมู13 ตําบลฝายแกว อาํเภอภูเพียง จังหวัดนาน 55000 
2 ชื่อ หนวยงาน ที่อยู ถนน เขต (ตําบล) แขวง (อําเภอ) จังหวัด รหัสไปรษณีย 

1Rajamangala University of Technology Lanna Nan : 59 moo13, Fai Kaeo, meuang, Nan, Thailand 55000 
*dhaniya_fay@hotmail.com, (054) 710259 ตอ 7113 

บทคัดยอ  
การศึกษา เรื่อง พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ  กลุมทอผา

บานหลายทุง จังหวัดนาน มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผาทอ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
โดยมีการเก็บกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลทางสถิติ ผลการศึกษาสรุปดังน้ี 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศหญิงรอยละ 271 เพศชายรอยละ 113 สวนใหญมีอายุ 41-45 ป รอย
ละ 78 รองลงมา อายุ 46-50 ป รอยละ 71 และอายุ 51-55 ป รอยละ 60 สวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 77.1  
รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ 11.2 และระดับอนุปริญญา รอยละ 8.6 สวนใหญประกอบอาชีพ ลูกจาง/พนักานบ
ริษัท รอยละ 33.9 รองลงมา เจาของกิจการ/อาชีพอิสระ รอยละ 27.1 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.7 สวนใหญมีรายได
เฉลี่ย 20,001-25,000 บาท รองลงมา 25,001-30,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท อาศัยอยูตางจังหวัด รอยละ 69 และ
อาศยัอยูในจังหวัดนาน รอยละ 31  

พฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑผาทอ  ประเภทเคร่ืองแตงกายไดรับความสนใจในการเลือกซื้อจาก
ผูบริโภคมากที่สุด โดยซ้ือไปใชเอง  และทราบขอมูลจากการสอบถามจากผูที่เคยใชมากที่สุด โดยทําการตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง 
ชวงเวลาที่เลือกซื้อเปนประจําคือวันหยุดเสาร-อาทิตย โดยซ้ือจากถนนคนเดิน เพราะผลิตภัณฑมีหลากหลาย โดยซ้ือครั้งละ 1-3 
ช้ิน และมีคาใชจายในการซ้ือแตละคร้ัง ไมเกิน 1,000 บาท ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มากที่สุด รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย ดานราคา และดานผลิตภัณฑ 
คําสําคัญ: พฤตกิรรมผูบริโภค, ผลิตภัณฑผาทอ  

 
Abstract  

A study of consumer behavior in the selection of woven products.  Baan Lai Lai Thung Group, Nan 

Province.  To study the behavior of consumers in the selection of woven products.  Quantitative research 384 
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samples were collected, using questionnaire as a tool to collect data.  Analysis and processing of data by 

computer program for statistical processing. The results are summarized as follows. 
The majority of respondents were female, 271 percent, 113 percent, 41- 45, 78 percent, 46- 50, 71 

percent and 51-55 percent, respectively. 77.1% had a bachelor degree, followed by a master's degree (11.2%) 
and a diploma (8.6%) Mostly occupation 33.9% of employers / businessmen, followed by business owners / 
self-employed 27.1% and state employees 17.7%.  20,001-25,000 baht, followed by 25,001-30,000 baht and 

15,001-20,000 baht, living in the provinces 69% and living in Nan province 31%. 
Consumer behavior in the selection of woven products. Clothing category has been most interested in 

buying from consumers.  To buy it.  And know the information from the inquiries from people who used to be 

the most.  Make your own purchase decision.  The time of day is Saturday -  Sunday.  By buying from the 

pedestrian street. Because the product has a variety. Buy 1-3 pieces at a time, and each purchase costs up to 

1,000 baht.  The marketing mix found that the sample focused on the most marketing promotion factors, 

followed by the distribution channels, the price and the product. 
Keywords: Consumer behavior, Woven product 

 

1. บทนํา 
 จากรัฐบาลมีแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร
ของประเทศ โดยใหการสนับสนุนชุมชนรวมกลุมกัน เพื่อ
สรางอาชีพและสรางรายได เนนความสมดุลระหวางการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และการสรางความเช่ือมโยง
เศรษฐกิจภายในประเทศกับเศรษฐกิจโลก ซึ่งสอดคลองกับ
แผนพัฒนา จังห วัดน าน  พ .ศ .2561-2564 ได กํ าหนด
ความหมายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใชองค
ความรู การสรางสรรคผลงาน ท่ีเช่ือมโยงกับรากฐานทาง
วัฒนธรรม สั่งสมความรูของสังคม ใชนวัตกรรมเพื่อการผลิต
สินคาและบริการ ที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจ และใหคุณคา
ทางสังคม (แผนพัฒนาจังหวัดนาน พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) 

กลุมทอผาบานหลายทุง เปนกลุมที่กอตั้งข้ึนโดยมี
การทอผามาตั้งแตบรรพบุรุษเพราะในสมัยกอนการทอผา
เปนหนาที่ของผูหญิงเพื่อใชเปนเครื่องนุงหมประจําครัวเรือน
และสําหรับใชในงานพิธีตางๆ ผาที่ทอมักจะเปนผาฮํา (ผา
พื้นเมืองสีขาว) ซึ่งทุกครัวเรือนจะตองมีเพื่อเพ่ือใชตัดเย็บ
เปนเคร่ืองนุงหม อีกทั้งยังใชนําไปถวายวัด เพ่ือใชเปนผาหอ
ธรรม ผาเพดานบนแทนพระพุทธรูป ผาเพดานบนแทนสงฆ 
และอีกประการหนึ่งยังใชในงานศพ เพื่อนําไปเค่ียวเฮือน
ตาน (หอผา) สําหรับทําบุญใหกับผูลวงลับ ตอมาป พ.ศ. 
2523 นางแสงเมือง ดอกเก๋ียง ไดนําลวดลายผาแบบชนเผา
ไทลื้อด้ังเดิมมาผสมผสานกับ ลายซิ่นหงสสา ซิ่นตีนจก ซิ่น

ลายปองเต็มตัว ซิ่นมานฝาย มาทอเปนผานุงไปทําบุญและ
แจกใหกับญาติพี่นอง เปนที่ถูกใจแกผูพบเห็นเน่ืองจากมี
ลวดลายสวยงามแปลกตากวาผาซิ่นทั่วไป จึงมีการริเริ่ม
รวบรวมสมาชิกเพื่อมาทอผาขึ้น ตอมาในป พ.ศ. 2526 ได
สรางสรรคลวดลายจากจินตนาการ จากวิถี ชีวิตที่อ ยู
ทามกลางธรรมชาติ ที่หอมลอมไปดวยภูเขามีสายน้ําที่ไหล
จากทางเหนือลงไปทางใตผานเกาะแกงตางๆ เวลาน้ําไหล
กระทบกับแสงแดดจะเกิดประกายระยิบระยับสวยงาม มีตน
กูดขึ้นตลอดสองฝงลําน้ํา กอใหเกิดลายผาทอที่สวยงาม เชน 
ลายน้ําไหล ลายดอกกูด ลายภูเขา ลายน้ําไหลผสมไทลื้อ 
และลายน้ําไหลเต็มตัว สืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีจํานวน
สมาชิกในกลุมทั้งหมด 52 คน และเปนหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ซึ่งมีผลิตภัณฑที่ไดรับการคัดสรร 5 รายการ คือ 
ผาทอน้ําไหล ผาทอจกไทลื้อ ผาทอไทลื้อลายโบราณ (2 
แบบ) และผาจกไทลื้อ และปจจุบันจังหวัดนาน ไดรับความ
นิยมในการทองเท่ียวมากขึ้นและองคประกอบสําคัญที่
เกิดขึ้นพรอมกับการทองเท่ียว คือการซ้ือขายสินคาท่ีผลิตขึ้น
ในแหลงทองเท่ียว เพื่อเปนสัญลักษณของสถานท่ีนั้นๆ กลุม
ทอผาบานหลายทุงจึงจําเปนตองมีการพัฒนาและออกแบบ
ผลิตภัณฑ เพื่อเพ่ิมมูลคาทางการตลาด และสงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือ  

ดังนั้น จากเปาหมายในการแกไขปญหาดังกลาว 
ประกอบกับศักยภาพในการดําเนินงานของกลุมทอผาบานห
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ลายทุง ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะดําเนินการวิจัย เพื่อนําผลการวิจัย
ไปใชในการแกไขปญหาดังกลาว อันจะนําไปสูศักยภาพใน
การพึ่งพาตนเอง และสงผลตอความสําเร็จอยางยั่งยืน 

2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบรโิภคในการเลือกซื้อ
ผลิตภณัฑผาทอ 
 2.2 เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
อิทธิพลตอการตดัสินใจซ้ือของผูบริโภค 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

วิสาหกิจชุมชน  เปนธุรกิจขนาดเล็ก  ซึ่ ง เปน
กิจกรรมที่ชุมชนแลคนในชุมชนเปนเจาของกิจกรรมการผลิต
สินคา เพ่ือสรางรายไดและการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว 
ชุมชน และระหวางชุมชน โดยการนําทุนทางสังคมของ
ชุมชนที่มีอยู ไดแก ความรู ภูมิปญญาทองถิ่น วิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ประเพณี ทรัพยากรทองถิ่นผนวกกับการบริหาร
จัดการสมัยใหม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และการเรียนรูของชุมขน ซึ่งไมทําลายสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ 
เพ่ือใหชุมชนมีเศรษฐกิจที่เขมแข็ง และพ่ึงตนเองไดโดยมี
ยุทธศาสตร 4 ประการ ไดแก 1) ดานทุน เพื่อบริหารจัดการ
กองทุนดานเศรษฐกิจใหมีความเขมแข็งในการสนับสนุน
วิสาหกิจ 2) ดานการผลิต มีการบริหารจัดการทุนทางสังคม
ของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินและเทคโนโลยีที่เหมาะสมสู
ความพอเพียงและพ่ึงตนเอง 3) ดานการตลาด เพ่ือแสวงหา
และสงเสริมการแสดงจําหนายสินคาชุมชน 4) ดานรายได 
เพื่อแสวงหารายไดและลดรายจายในการยกระดับครัวเรือน
ยากจน (ประภาพร แสงทอง, 2550: 11) 

พฤติกรรมผูบริโภค เปนวิธีการศึกษาท่ีแตละบุคคล
ทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และ
อื่นๆ เกี่ยวกับการบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาดตองศึกษาวา 
สินคาที่เขาจะเสนอนั้น ใครคือผูบริโภค (Who) ผูบริโภคซื้อ
อะไร (What) ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้ออยางไร (How) ซื้อท่ี
ไหน (Where) ซื้อและใชบอยเพียงใด (How often) รวมท้ัง
การศึกษาวาใครมีอิทธิพลตอการซ้ือเพื่อคนหาคําตอบ 7 
ประการเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

สวนประสมทางการตลาด Kotler (2003) ไดกลาว
วา สวนประสมทางการตลาด คือ กลุมของเครื่องมือทาง
การตลาด ท่ีนํามาใชเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
และทําใหเกิดความพึงพอใจ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่นําเสนอในตลาด เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภค เพื่อใหเกิดความพึงพอใจ ผลิตภัณฑ
อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได โดยผลิตภัณฑที่สามารถ
ขายใหกับลูกคาได จะตองเปนสิ่งที่มีคุณคาในสายตาของ
ลูกคา (ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2546, หนา 53 และ เสรี วงษ
มณฑา, 2542 หนา 57) ปจจัยดานราคา คือ คุณคาของ
ผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนสิ่งที่ผูบริโภคยอมจายเพ่ือให
ไดมาซึ่งสินคาหรือบริการ โดยผูบริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหวางคุณคา (Value) หรือความคาดหวังในตัวผลิตภัณฑ
กับราคา (Price) ของผลิตภัณฑนั้น หากเปรียบเทียบแลว
คุณคาที่ไดรับมากกวาราคาที่จาย ผูบริโภคจะตัดสินใจซ้ือ (ศิ
ริวรรณ เสรีรัตน, 2541, หนา 35) ปจจัยดานชองทางการจัด
จําหนาย Kotler (2003) กลาววา ชองทางการจัดจําหนาย 
พิจารณาในสวนของชองทางการจัดจําหนาย ประกอบดวย 
ผูผลิต คนกลาง และผูบริโภค และกิจกรรมการกระจาย
สิ นค า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ากผู ป ร ะกอบกา ร ไปยั ง ผู บ ริ โ ภ ค 
ประกอบดวย การขนสง การเก็บรักษาสินคา และการ
บริหารสินคาคงเหลือ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เปน
เครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในกระบวนการติดตอสื่อสาร
จากผูผลิตไปยังกลุมเปาหมาย โดยขอมูลที่สื่อสารข้ึนกับ
วัตถุประสงคในการสื่อสาร เพื่อใหผูบริโภคเกิดการรับรูในตัว
ผลิตภัณฑหรือบริการ หรือเพื่อจูงใจใหเกิดทัศนคติและ
พฤติกรรม 

 

 
 

รูปที ่1  สวนประสมทางการตลาด 
 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  ( Decision Making)หม าย ถึ ง 

กระบวนการในการเลือกท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงจาก
ทางเลือกตางๆท่ีมีอยู ซึ่งผูบริโภคมักจะตองตัดสินใจใน
ทางเลือกตางๆของสินคาและบริการอยูเสมอ โดยท่ีเขาจะ
เลือกสินค าหรือบริการตามขอมูลและขอจํากัดของ

ผลิตภณัฑ์ ราคา

ช่องทางการ
จดัจําหน่าย

การสง่เสริม
การตลาด
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สถานการณ การตัดสินใจจึงเปนกระบวนการท่ีสําคัญและอยู
ภายในจิตใจของผูบริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ, 2550: 46)  

ขั้นตอนการตัดสินใจ (Buying Decision Process) 
เปนลําดับขั้นตอนในการตัดสินใจของผูบริโภคโดยมีลําดับ
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 5 
ขั้นตอนของบริโภค ดังนี้ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ , 
2546) 

 

 

รูปที ่2  กระบวนการการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอนของ
ผูบริโภค คอทเลอร (Kotler, 1997) 

 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ กระบวนการ

ตัดสินใจซ้ือ เสรี วงษมณฑา (2542) ไดกลาวถึงกระบวนการ
ตัดสินใจของผูบริโภควา ในการท่ีผูบริโภคจะซ้ือสินคาใด
สินคาหนึ่งนั้น จะตองมีกระบวนการต้ังแตจุดเริ่มตน ไป
จนถึงทัศนคติหลังจากท่ีไดใชสินคาแลว ซึ่งสามารถพิจารณา
เปนขั้นตอนไดดังนี้ การมองเห็นปญหา การแสวงหาภายใน 
การแสวงหาภายนอก การประเมินทางเลือก การตัดสินใจซือ้ 
ทัศนคติหลังการซ้ือ 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ ปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองของขาราชการ ในอําเภอพญาเม็ง
ราย จังหวัดเชียงราย (กรวรรณ สุมมาตย ,  2550) ผล

การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อผาไหมและ
ผาฝาย ทราบขอมูลผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองจากเพื่อน  
มีวัตถุประสงคในการซื้อคือ ซื้อเพ่ือใชเองในโอกาสตางๆ 
เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สวนดานการสงเสริม
การตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อ คือราคาถูก มี
โอกาสเลือกสี รูปแบบไดมากและสินคามีคุณภาพ และยังมี
งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑผาฝายทอมือ
ของผูบริโภคที่เลือกซื้อจากรานผาฝายทอมือในเขต อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธรและคณะ, 
2558) ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญนิยมซ้ือ
เสื้อผาบอยที่สุด ความถ่ีในการซ้ือมากกวา 3 ครั้ง/เดือน 
จํานวนที่ซื้อในแตละครั้งประมาณ 1-2 ตัว คาใชจายในการ
ซื้อแตละครั้ง 301-600 บาท จุดประสงคสวนใหญซื้อเพื่อใช
เอง ซื้อในโอกาสวันสงกรานต สถานท่ีเลือกซื้อสวนใหญ คือ
ตลาดวโรรส ขอมูลเก่ียวกับผาฝายทอมือและสถานท่ีจัด
จํ าหน าย  ส วน ใหญทราบจาก เพื่ อนและการ ซ้ือจะ
เปรียบเทียบลักษณะและราคาของผาฝายทอมือของแตละ
รานกอนตัดสินใจซ้ือ ปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ ดานผลิตภัณฑ อยูใน
ระดับความสําคัญมาก นอกจากน้ีปจจัยสวนผสมมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการจัดจําหนายที่มี ระดับ
การศึกษาตางกัน มีผลตอการตัดสินใจซ้ือผาฝายทอมือ
แตกตางกัน สวนความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑผาฝายทอมือที่มี
อายุ อาชีพตางกันจะมีความรูตางกันและพบวา ปจจัย
สวนผสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผาฝายทอ
มือไมมีความสัมพันธกัน โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 
0.077 ซึ่งอยูในระดับไมมีความสัมพันธโดยมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3 กรอบแนวคิด 

พฤติกรรมของผูบริโภค 
 
 

การ
ตัดสินใจ
ซ้ือของ
ผูบริโภค 
 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาด 
1.ดานผลติภณัฑ 
2.ดานราคา 
3.ดานชองทางการจัด
จําหนาย 
4.ดานการสงเสรมิการตลาด 
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4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative) โดยมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินวิจัยดังนี ้
ประชากร (Population) ที่ศึกษาคือประชาชน

ที่มาเท่ียวจังหวัดนาน ซึ่งมีอายุระหวาง 15-60 ป และเปนผู
ซื้อผาทอและผลิตภัณฑจากผาทอ 

โดยการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในคร้ังนี้ ใชสูตร
การคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง ของคอแครน (Cochran, 
1997 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใชเกณฑกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางมีคาความคาดเคลื่อนรอยละ 5 ซึ่งมีสูตรการ
คํานวณดังนี ้

 
 
n  คือ ขนาดของตัวอยางท่ีตองการ 
p คือ สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากร 
e คือ ระดับความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง
ที่ยอมใหเกิดขึ้นได 
Z คือ คา Z ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% หรือ
รับนัยสําคัญ 0.05 มีคา Z = 1.96 
 

   
 
   
 
   

 
การสุ มตั วอย า ง  (Sampling technique)  ใช

วิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive) เฉพาะผูที่ซื้อผาทอและ
ผลิตภัณฑจากผาทอ ในเวลา 17.00-21.00 น. ตามแหลง
ขาย จํานวน 2 พื้นที่ ไดแก 

1) กลุมทอผาบานหลายทุง ตําบลปอน อําเภอ 
ทุงชาง จังหวัดนาน 

2) ถนนคนเดิน ขวงเมืองนาน อําเภอเมือง  
จังหวัดนาน 
 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมลูทั่วไป พฤติกรรมของผูบริโภคใน
การเลือกซื้อผลติภณัฑผาทอ และปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตดัสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่ง

แบบสอบถามคําถามปลายปด แบบเลือกตอบเพียงหน่ึง
คําตอบและหลายคําตอบ  

สถิตท่ีใชในการวิเคราะห คือสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี (Frequency) 
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (�) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เพื่อนําไปใชในการเสนอแนะแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผูบริโภค   

 
5. ผลการวิจัย  

จากผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
พบวา เปนเพศหญิงรอยละ 271 เพศชายรอยละ 113 สวน
ใหญมีอายุ 41-45 ป รอยละ 78 รองลงมา อายุ 46-50 ป 
รอยละ 71 และอายุ 51-55 ป  รอยละ 60 สวนใหญมี
การศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 77.1  รองลงมามี
การศึกษาระดับปริญญาโท รอยละ  11.2 และระดับ
อนุปริญญา รอยละ 8.6 สวนใหญประกอบอาชีพ ลูกจาง/
พนักานบริษัท รอยละ 33.9 รองลงมา เจาของกิจการ/อาชีพ
อิสระ รอยละ 27.1 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 17.7 
สวนใหญมีรายไดเฉลี่ย 20,001-25,000 บาท รองลงมา 
25,001-30,000 บาท และ 15,001-20,000 บาท อาศัยอยู
ตางจังหวัด รอยละ 69 และอาศัยอยูในจังหวัดนาน รอยละ 
31  

จากการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑผาทอ พบวากลุมตัวอยางใหความสนใจ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอมากท่ีสุด คือเครื่องแตงกาย รอย
ละ 56.8 รองลงมา กระเปาใสของจุกจิก รอยละ 40.4 
ผามาน รอยละ 38.3 กระเปาใบใหญ รอยละ 30.7 ผาคลุม
เตี ย ง  ร อยละ  28.6 ผ าปู โ ต ะ  ร อยละ  24.2 ซอง ใส
โทรศัพทมือถือ รอยละ 17.7 ผาปูที่นอน รอยละ 55 ปลอก
หมอน รอยละ 12.8 และที่รองแกว รอยละ 7.6 (ตารางท่ี 1) 
 
ตารางที่ 1 ผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอท่ีทานเลือกซื้อ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 เครื่องแตงกาย 218 56.8 
2 กระเปาใสของ

จุกจิก 
155 40.4 

3 ผามาน 147 38.3 
4 กระเปาใบใหญ 118 30.7 
5 ผาคลมุเตยีง 110 28.6 
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6 ผาปูโตะ 93 24.2 
7 ซองใส

โทรศัพทมือถือ 
68 17.7 

8 ผาปูท่ีนอน 55 14.3 
9 ปลอกหมอน 49 12.8 
10 ที่รองแกว 29 7.6 

 
วัตถุประสงคในการซ้ือของผูบริโภคสวนใหญ ซื้อ

ไปใชเอง รอยละ 44 ซื้อเปนของฝาก รอยละ 26.6 ซื้อไป
ขายตอ รอยละ 22.1 และเก็บสะสม รอยละ 7.3 (ตารางท่ี 
2) 
 
ตารางที่ 2 วัตถุประสงคในการซ้ือของผูบริโภค 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ซื้อไปใชเอง 169 44 
2 ซื้อเปนของฝาก 102 26.6 
3 ซื้อไปขายตอ 85 22.1 
4 เก็บสะสม 28 7.3 

 
 โอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอ 
พบวากลุมตัวอยางสวนใหญซื้อเพื่อใชเอง รอยละ  49.7 
รองลงมามีผูฝากซื้อ รอยละ 39.6 ซื้อเปนของฝากในโอกาส
ตาง ๆ รอยละ 39.1 และซื้อไปขายตอ รอยละ 15.4 (ตาราง
ที่ 3) 
 
ตารางที่ 3 โอกาสในการเลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผา
ทอ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ซื้อเพื่อใชเอง 191 49.7 
2 มีผูฝากซ้ือ 152 39.6 
3 ซื้อเปนของฝากใน

โอกาสตางๆ 
150 39.1 

4 ซื้อไปขายตอ 59 15.4 
 
แหลงที่มาของขอมูลผลิตภัณฑ พบวา  กลุม

ตัวอยางสวนใหญทราบขอมูลจากผูที่เคยใช รอยละ 20.3
รองลงมาเพื่อน รอยละ 16.7 อินเตอรเน็ต รอยละ 14.1 จาก
การประชาสัมพันธของหนวยงานราชการ รอยละ 11.5 สื่อ
วิทยุ/โทรทัศน รอยละ 10.9 พนักงานขาย รอยละ 8.6 

บุคคลในครอบครัว รอยละ 7.0 สิ่งตีพิมพ รอยละ 5.7 และ 
การประชาสัมพันธของผูผลิต รอยละ 5.2 (ตารางท่ี 4) 
 
ตารางที่ 4 แหลงที่มาของขอมูลผลิตภัณฑ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ผูที่เคยใช 78 20.3 
2 เพื่อน  64 16.7 
3 อินเตอรเนต็ 54 14.1 
4 ประชาสมัพันธ

ของหนวยงาน
ราชการ 

44 11.5 

5 สื่อวิทยุ/โทรทัศน 42 10.9 
6 พนักงานขาย 33 8.6 
7 บุคคลใน

ครอบครัว 
27 7.0  

8 สิ่งตีพิมพ 22 5.7 
9 การประชาสัมพันธ

ของผูผลิต 
20 5.2 

 
 บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
แปรรูปจากผาทอ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ ตัดสินใจ
ดวยตัวเอง รอยละ 56 รองลงมา เพื่อน รอยละ 16.4 บุคคล
ในครอบครัว รอยละ 14.8 และพนักงานขาย รอยละ 12.8 
(ตารางที่ 5) 
 
ตารางที่ 5 บุคคลที่มีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ
แปรรูปจากผาทอ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ตัวเอง 215 56 
2 เพื่อน 63 16.4 
3 บุคคลใน

ครอบครัว 
57 14.8 

4 พนักงานขาย 49 12.8 
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 ชวงเวลาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ เลือกซื้อผลิตภัณฑในวันหยุดเสาร-อาทิตย 
รอยละ 58.9 รองลงมา วันธรรมดา จันทร-ศุกร รอยละ 32.6 
และวันหยุดนักขัตฤกษ/เทศกาลตาง ๆ รอยละ 8.6 (ตาราง
ที่ 6) 
  
ตารางที่ 6 ชวงเวลาในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 วันหยุดเสาร-
อาทิตย 

226 58.9 

2 วันธรรมดา 
(จันทร-ศุกร) 

125 32.6 

3 วันหยุดนักขัต
ฤกษ/เทศกาล
ตางๆ 

33 8.6 

 
 แหลงท่ีซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอ พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญ ซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอจากถนน
คนเดิน รอยละ 53.6 รองลงมา แหลงผลิต รอยละ 20.3 
รานคาทั่วไป รอยละ 13.3 และ งานแสดงสินคาที่จัดขึ้นโดย
หนวยงานตาง ๆ รอยละ 12.8 (ตารางท่ี 7) 
 
ตารางที่ 7 แหลงท่ีซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอ 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ถนนคนเดิน 206 53.6 
2 แหลงผลิต 78 20.3 
3 รานคาท่ัวไป 51 13.3 
4 งานแสดงสินคาท่ี

จัดขึ้นโดย
หนวยงานตาง ๆ 

49 12.8 

 
 เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอจาก
แหลงดังกลาว (ตารางท่ี 7) พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกเพราะความหลากหลายของผลิตภัณฑ รอยละ 45.3 
รองลงมา มีความสะดวก รอยละ 37.8 มีความคุนเคยใน
สถานท่ี รอยละ 25 ราคาถูก รอยละ 22.4 และสามารถสั่ง
ทํารูปแบบตามที่ตองการได รอยละ 11.7 (ตารางท่ี 8) 
 

ตารางที่ 8 เหตุผลที่เลือกซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอจาก
แหลงดังกลาว 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ความหลากหลาย
ของผลิตภณัฑ 

174 45.3 

2 มีความสะดวก 145 37.8 
3 มีความคุนเคยใน

สถานท่ี 
96 25 

4 ราคาถูก 86 22.4 
5 สามารถสสั่งทํา

รูปแบบตามที่
ตองการได 

45 11.7 

 ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอใน
แตละครั้ง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญครั้งละ 1-3 ช้ินตอ
ครั้ง รอยละ 51.8 รองลงมาครั้งละ 10 ช้ินข้ึนไป รอยละ 31 
4-6 ช้ินตอครั้ง รอยละ 9.4 และ 7-9 ช้ินตอครั้ง รอยละ 7.8 
(ตารางท่ี 9) 
 
ตารางท่ี 9 ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอใน
แตละครั้ง 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ครั้งละ 1-3 ช้ิน 199 51.8 
2 10 ช้ินข้ึนไป 119 31 
3 ครั้งละ 4-6 ช้ิน 36 9.4 
4 ครั้งละ 7-9 ช้ิน 30 7.8 

 
 จํานวนเ งินในการซื้อแตละครั้ ง พบวา  กลุม
ตัวอยางสวนใหญใชเงินในการซ้ือแตละครั้ง  ไมเกิน 1,000 
บาท รอยละ 35.4 รองลงมา 1,001-2,000 บาท รอยละ 
26.3 2,001-3,000 บาท รอยละ 12.8 4,001-5,000 บาท 
รอยละ 8.6 5,001 ขึ้นไป รอยละ 10.2 และ 3,001-4,000 
บาท 6.8  (ตารางที่ 10) 
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ตารางที่ 10 ปริมาณในการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากผาทอ
ในแตละครั้ง 
 
ลําดับที ่ รายการ จํานวน รอยละ 

1 ไมเกิน 1,000 
บาท 

136 35.4 

2 1,001-2,000 
บาท 

101 26.3 

3 2,001-3,000 
บาท 

49 12.8 

4 4,001-5,000 33 8.6 
5 รอยละ 5,001 ขึ้น

ไป 
39 10.2 

6 3,001-4,000 
บาท 

26 6.8 

 
 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด พบวา กลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
โดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 3.93 รองลงมาดานชองทางการ
จัดจําหนายมีคาเฉลี่ย 3.95 ดานราคา มีคาเฉลี่ย 3.81 และ 
ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 3.71 
 
ตารางที่ 11 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
 
ลําดับที ่ รายการ คาเฉลี่ย ความ

แปรปรวน 
1 ผลิตภัณฑ 3.71 0.42 
2 ราคา 3.81 0.47 
3 ชองทางการจัด

จําหนาย 
3.95 0.53 

4 การสงเสริม
การตลาด 

3.93 0.58 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมของผูบริโภคในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑผาทอ ประเภทเคร่ืองแตงกายไดรับความ
สนใจในการเลือกซื้อจากผูบริโภคมากที่สุด โดยซ้ือไปใชเอง  
และทราบขอมูลจากการสอบถามจากผูที่เคยใชมากที่สุด 
โดยทําการตัดสินใจซื้อดวยตัวเอง ชวงเวลาที่เลือกซื้อเปน
ประจําคือวันหยุดเสาร-อาทิตย โดยซ้ือจากถนนคนเดิน 

เพราะผลิตภัณฑมีหลากหลาย โดยซ้ือครั้งละ 1-3 ช้ิน และมี
คาใชจายในการซ้ือแตละครั้ง ไมเกิน 1,000 บาท สอดคลอง
กับทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค เปนวิธีการศึกษาท่ีแตละบุคคล
ทําการตัดสินใจที่จะใชทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และ
อื่นๆ เก่ียวกับการบริโภคสินคา ตองศึกษาวา สินคาที่เขาจะ
เสนอนั้น ใครคือผูบริโภค (Who) ผูบริโภคซื้ออะไร (What) 
ทําไมจึงซื้อ (Why) ซื้ออยางไร (How) ซื้อท่ีไหน (Where) 
ซื้อและใชบอยเพียงใด (How often) รวมท้ังการศึกษาวา
ใครมีอิทธิพลตอการซื้อเพื่อคนหาคําตอบ 7 ประการเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค 

การศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับงานวิจัย เรื่องปจจัย
ในการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑผาทอพื้นเมืองของ
ขาราชการ ในอําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย (กรวรรณ 
สุมมาตย, 2550) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ
เลือกซ้ือผาไหมและผาฝาย ทราบขอมูลผลิตภัณฑผาทอ
พื้นเมืองจากเพื่อน มีวัตถุประสงคในการซ้ือคือ ซื้อเพื่อใชเอง
ในโอกาสตางๆ เปนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย สวนดาน
การสงเสริมการตลาดที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจซ้ือ คือ
ราคาถูก มีโอกาสเลือกสี รูปแบบไดมากและสินคามีคุณภาพ 
อาจเปนเพราะวาผูบริโภคยังคงใหความสนใจในการแตงกาย
พื้นเมือง และสิ่งที่มีทําใหเปนเหตุจูงในการซื้อคือผูที่เคยใช
ผลิตภัณฑมากกอน สวนเพื่อนจะมีอิทธิพลรองลงมา การซ้ือ
ผลิตภัณฑนั้นที่ตัดสินใจซื้อเพ่ือใชเอง เปนเพราะรูปแบบ
ความสวย ง ามของผ าทอ  ร วม ถึ งต อ งก า รอ นุ รั กษ
ศิลปวัฒนธรรมไทยดวย 

ผลการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
พบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด มากที่สุด รองลงมาดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานราคา และดานผลิตภัณฑ สอดคลองกับสวนประสมทาง
การตลาด Kotler (2003) ไดกลาววา สวนประสมทาง
การตลาด คือ กลุมของเครื่องมือทางการตลาด ที่นํามาใช
เพื่อตอบสนองความตองการของตลาดและทําใหเกิดความ
พึงพอใจ ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

การ ศึกษาครั้ งนี้ แตกต าง กับงานวิจั ย  เ รื่ อง
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลติภัณฑผาฝายทอมือของผูบริโภคที่
เลือกซื้อจากรานผาฝายทอมือในเขต อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม (รัฐนันท พงศวิริทธิ์ธรและคณะ, 2558) ที่ให
ความสําคัญในดานผลิตภัณฑมากกวาดานการสงเสริม
การตลาด 
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7.  สรุป  
ดานผลิตภัณฑเปนปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอ

การเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดเปนอันดับสุดทาย 
ดั งนั้ นหากผู ผ ลิ ตมี ก า ร พัฒนาผลิ ตภัณฑ ให มี ค ว าม
หลากหลาย ตลอดถึงการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภณัฑ
ใหมีความแตกตางจากคูแขงขันก็จะสามารถเพิ่มยอดขายได 

ดานราคาเปนปจจัยทางการตลาดท่ีมีผลตอการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดเปนอันดับที่สาม ดังนั้น
ควรกําหนดราคาใหเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ หรือ
อาจมีราคาหลายระดับราคา เพื่อใหเหมาะสมกับอํานาจซ้ือ
ในแตละกลุมได 

ดานการจัดจําหนายเปนปจจัยทางการตลาดท่ีมผีล
ตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดเปนอันดับท่ีสอง 
ดังนั้นควรเพิ่มชองทางการจัดจําหนายเพื่อใหเขาถึงผูบริโภค

ไดมากขึ้น เชน การขายผานกลุมไลน ขายผานเฟสบุค 
เพื่อใหกระจายสินคาไดมากข้ึน 

ดานการสงเสริมการตลาดเปนปจจัยทางการตลาด
ที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑในระดับมากที่สุดเปนอันดับ
ที่หน่ึง ผูบริโภคใหความสําคัญดานนี้มาก เปนเพราะวาผาทอ
ไมคอยมีการสงเสริมดานการตลาด เชนการใหสวนลดพิเศษ
สําหรับลูกคาประจํา หรือลูกคาท่ีซื้อในปริมาณมาก ควร
จัดทําแคตตาลอกสินคาเพ่ือใหงายตอการเลือกชมสินคา 
และการใชสื่อโฆษณาในการติดตอสื่อสารกับผูบริโภค 

  
ขอเสนอแนะท่ีจะนําผลการวิจัยนั้นไปใชประโยชน 
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปญหา อุปสรรคในการ 

ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑจากผาทอ เพื่อหาแนวทางแกไข 
2. ควรศึกษาขอมูลของกลุมวิสาหกิจผาทอราย 

อื่นๆ เพื่อนํามาออกแบบกลยุทธทางการตลาด 

กิตติกรรมประกาศ 
ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนาภายใตโครงการความรวมมือในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนํา
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
 
เอกสารอางอิง  
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑผลเบอรรี่สด เพื่อการคาปลีก อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ดวยวิธี

สัมภาษณ โดยใชแบบสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง ซึ่งใชวิธีจับกลุมสนทนาเฉพาะประเด็น โดยแบบสัมภาษณประกอบดวย ดานตรา
สินคา ดานขนาดบรรจุภัณฑ ดานรูปทรงบรรจุภัณฑ ดานวัสดุบรรจุภัณฑ ดานสีที่ใช ดานลักษณะตัวอักษร ดานสีตัวอักษร ดาน
รูปภาพประกอบ ดานรายละเอียดของสินคา ดานความสะอาด และปลอดภัย ดานสามารถใชเปนของฝากของกํานัลได  ผลวิจัย
พบวา ดานตราสินคา : เปนรูปวงกลม กรอบโทนสีดํา-เทา พื้นสีขาว  ดานในใสรูปเบอรรี่  และซื่อตราสินคา สีน้ําเงินมวง ดานขนาด
บรรจุภัณฑ : มีขนาดความกวาง 10.5 เซนติเมตร  ความยาว 13.8 เซนติเมตร ความสูง 5.5  เซนติเมตร ดานรูปทรงบรรจุภัณฑ : 
ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา ดานวัสดุบรรจุภัณฑ : พลาสติกใส เจาะรู ดานสีที่ใช : โทนสีมวงไลระดับเฉดสีจากสีมวงเขมลงไปจนเปนสีมวง
ออน ดานลักษณะตัวอักษร : ลักษณะตัวอักษรใชตัวอักษรท่ีมีความทันสมัยอานงาย มีขนาดไมเทากัน ดานสีตัวอักษร : สีเหลือง สี
ขาว สีดํา และสีน้ําเงิน ดานรูปภาพประกอบ : ใชรูปตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  สัญลักษณ ไลน  
สัญลักษณ เฟสบุก สัญลักษณ โทรศัพท ดานรายละเอียดของสินคา : บอกคุณประโยชนของสินคา วัน เดือน ป ผลิตหมดอายุ 
ปรมิาณบรรจุ ประเภทของสินคา เบอรโทรศัพท เฟสบุก ไลน ของผูผลิต ความสะอาด และปลอดภัย : บรรจุลงในกลองพลาสติกใส 
แลวปดฝาคลอบดวยฉลากสินคา ดานสามารถใชเปนของฝากของกํานัลได : ใสเรื่องราวความเปน นาน ที่สอดคลองกับสินคา และ
จากการพัฒนาบรรจุภัณฑผลเบอรรี่สด บรรจุภัณฑสามารถเพิ่มยอดขาย สรางความม่ันคงในการดําเนินธุรกิจมากข้ึน  
คําสําคัญ : บรรจุภัณฑ  สินคาเกษตร  การคาปลีก  

 
Abstract 
 This research aimed to develop product packaging for Retail of Fresh berries:  Case Study on Fresh 
Berries Amphur Mae Charim, Nan.  The research using semi- structured interviews by the only way to talk.  The 
Interviews to consist of Trade mark, Packaging dimensions, Packaging shapes, Packaging material, Color used, 
Font character, Font color, Picture, Product description, Clean and Safe and The ability to use as souvenirs. The 
research found that, Trade mark :  in a circle, black- gray frame, white floor, inside the berry and brand loyalty 
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purple.  Packaging dimensions :  the size is 10. 5 cm in length, 13. 8 cm in length, 5. 5 cm in height.  Packaging 
shapes :  rectangular shape.  Packaging material :  plastic and multi-hole drill.  Color used :  purple tones shade 
from deep purple to light purple.  Font character :  the character of the letter is modern, easy to read.  Font 
color :  yellow, white, black and blue.  Picture :  Rajamangala University of Technology Lanna, Line, Facebook 
and Telephone logo.  Product description :  tell the benefits of the product, production date expired, packing 
quantity, type of product, phone number - Facebook and Line ID of the manufacturer. Clean and Safe : packed 
in a clear plastic box and closed with a lid with a label.  The ability to use as souvenirs :  the story of Nan 
province corresponding to the product.  Developing fresh berries can increase sales and increase business 
stability.                
Keywords : Packaging Agricultural Products Retail                                                                         
 
1. บทนํา 

ผลไมตระกูลเบอรรี่ เปนผลไมที่เริ่มเปนท่ีนิยมใน
ประเทศไทย และมีราคาแพงมาก นอกจากจะมีรูปรางนา
รับประทาน รสชาติ อรอย สามารถนํามาแปรรูป และทํา
ขนมไดหลากหลายอยาง เบอรรี่ยังมีประโยชนตอสุขภาพ 
โดยนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาพบวา ”ผูที่ รับประทานสตรอ
เบอรรี่ และบลูเบอรรี่เปนประจํา ชวยใหสมองเสื่อมชาลง 
2.5 ป อีกทั้งยังมีผลการวิจัยช้ินอื่น ๆ อธิบายวา ผลไม
ตระกูล เบอรรี่ชวยการท างานของสมอง รวมท้ังกระตุน
กระบวนการกําจัดสารพิษในสมองใหทํางานอยาง มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และยังชวยลด ความเสี่ยงในการเกิด
โรค เชนโรคมะเร็ง ชวยควบคุมน้ําหนัก ลดความเสี่ยงตอการ
เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด ลดความดันโลหิต นอกจากน้ี
ยังชวยบํารุงสมองและความจํา ชวยควบคุมระดับนํ้าตาลใน
เลือด ชวยใหระบบภูมิคุมกันของรางกายแข็งแรง” สืบคน
เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม 2561 จาก http://thairats.com /
เกร็ดความรู/เบอรรี่มีประโยชน    

จังหวัดนานเปนที่หน่ึงท่ีสามารถปลูกผลไมตระกูล
เบอรรี่ไดเชน มัลเบอรรี่ สตอเบอร่ี เกรฟฟรุตเบอรี่ ซึ่งทํา
รายไดใหแก เกษตรกรไดเปนอยางดี ซึ่งบริษัท นิลิ้ เบอรรี่  
จํากัด ไดเ ร่ิมนําพันธุบลูเบอรรี่และ แบล็คเบอรรี่ จาก 
ตางประเทศมาปลูกในประเทศไทย โดยมีสถานท่ีปลูกตั้งอยู
ในเขตอําเภอแมจริมจังหวัดนาน ณ ปจจุบันมีตนเบอรี่ที่ปลูก 
จํานวน 2 ไรชวงปนี้ผลผลิตเริ่มออกสูตลาดแตเน่ืองดวย
เกษตรกรน้ันเปนเกษตรกรมือใหม และไมมีประสบการณใน
การทําธุรกิจ จึงทําให เกิดปญหาดานการบรรจุสินคาที่ได
มาตรฐานประกอบกับสถานประกอบการอยูหางไกลจาก
ตลาดและลูกคา สงผลทําใหผลเบอรรี่สดเกิด ความเสียหาย 
กอนถึงมือผูบริโภค ทําใหมูลคาสินคาสูงต่ํา จากความสําคัญ 

 
ขางตน จึงทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา โครงการวิจัย 
เรื่องการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตรเพื่อการคาปลีก 
กรณีศึกษา ผลเบอรรี่สด อําเภอแมจริม จังหวัดนาน เพื่อให
ไดบรรจุภัณฑที่มีมาตรฐาน และสวยงาม 
 
2. วัตถุประสงค 

1) เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตร เพื่อการคา
ปลีกผลเบอรรี่สด อําเภอแมจริม จังหวัดนาน ใหไดมาตรฐาน 
และ ใชงานไดจริง  
 
3. แนวความคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวของ 
แนวความคิด 

ศึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑเบอรรี่สด เพื่อการคาปลีก 
โดยมุงเนนความสวยงาม สะอาดปลอดภัย สะดวกในการ
เปด-ปด ตนทุนเหมาะสม เพื่อใหผูบริโภคคนสุดทายพึงพอใจ    
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

3.1 บทบาทและหนาท่ีของบรรจุภัณฑที่ใชสําหรับ
บรรจุผลิตภัณฑแปรรูป   

3.1.1 การสงเสริมการตลาด (Promotion) เร่ือง
ความสวยงาม สะดุดตา ตลอดจนความสะดวกในการ
นําไปใช 

3.1.2 ทําหนาที่รองรับ (Contain) บรรจุภัณฑจะ
ทําหนาที่รองรับสินคา ใหรวมกันอยูเปนกลุมนอย หรือตาม
รูปรางของภาชนะน้ัน ๆ 

3.1.3 ปองกัน (Protect) บรรจุภัณฑจะทําหนาที่
ปองกันคุมครองสินคา ที่บรรจุอยูภายในไมใหยุบ สลายเสีย
รู ปหรื อ เสี ยหายอั น เกิ ดจากสภาพสิ่ ง แวดล อม  ซึ่ ง
ประกอบดวยสภาพดินฟาอากาศระยะเวลาในการเก็บรักษา 
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สภาพการขนสงกลาวคือใหคงสภาพลักษณะของสินคาให
เหมือนเมื่อผลิตออกจากโรงงานใหมากที่สุด 

3.1.4 ทําหนาที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินคา
ใหคงเดิมตั้งแตผูผลิตจนถึงผูบริโภคคนสุดทาย 

3.1.5 บงช้ี (Identify) หรือแจงขอมูล (Inform) 
รายละเอียดตาง ๆของสินคาเกี่ยวกับชนิด คุณ - ภาพและ
แหลงท่ีมาหรือจุดหมายปลายทางโดยหีบหอตองแสดงขอมูล
อยางชัดเจนใหผูบริโภครูวาสินคาที่อยูภายในคืออะไรผลิตจา
ที่ไหน มีปริมาณเทาใด สวนประกอบ วันเวลาที่ผลิต วันเวลา
ที่  หมดอายุการระบุขอความสําคัญ ๆ  ตามกฎหมาย 
โดยเฉพาะสินคาประเภทอาหารและยา ช่ือการคา (Trade 
Name) เครื่องหมายการคา (Trade Mark) 

3.1.6 ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) 
และชวยชักจูงในการซ้ือสินคา เนื่องจากสินคาชนิดใหมมีเพิ่ม
ขึ้นอยูตลอดเวลาการแขงขันทางดานตลาดก็เพ่ิมมากขึ้นทุก
วันผูซื้อสินคายอมไมอาจติดตามการเคลื่อนไหวทางดาน
ตลาดไดทันหีบหอจึงตองทําหนาที่แนะนําผลิตภัณฑที่ถูก
บรรจุอยูใหกับผูซื้อดวยตองดึงความสนใจของผูซื้อท่ีไมเคยใช
ผลิตภัณฑนั้น ๆ ใหสนใจในการใชและหลังจากใชแลวเกิด
ความพอใจท่ีจะซื้อใชอีกหีบหอจะทําหนาที่ขายและโฆษณา
สินคาควบคูกันไปในตัวดวยเสมือนหน่ึงเปนพนักงานขาย
เ งียบ  (Silent Salesman)  ดั งนั้นการ ท่ีบรร จุภัณฑจะ
สามารถดึงดูดความสนใจและชักจูงใจใหเกิดการซื้อไดจึงเปน
ผลจากปจจัยหลาย ๆ อยาง เชน ขนาด รูปราง สีรูปทรง 
วัสดุ ขอความรายละเอียด ตัวอักษร ฯลฯ 

3.1.7 ชวยเพ่ิมผลกําไรหีบหอจะทําหนาที่อยาง
สมบูรณไมไดถาหากหีบหอไมสามารถชวยเพ่ิมผลกําไรใหกับ
ผลิตภัณฑที่บรรจุอยูหีบหอสามารถชวยสงเสริมยุทธวิธี
การตลาดโดยการเปดตลาดใหมหรือการเพ่ิมยอดขายใหกับ
สินคาแตละชนิดเน่ืองจากในตลาดมีสินคาและคูแขงเพ่ิมขึ้น
ตลอดเวลาหากบรรจุภัณฑของสินคาใดไดรับการออกแบบ
เปนอยางดี จะสามารถดึงดูดตาดึงดูดใจผูบริโภคและ
กอใหเกิดการซื้อในท่ีสุด รวมทั้งการลดตนทุนการผลิต 

3.1.8 สรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) ใหแก
ผลิตภัณฑสรางความเช่ือถือและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

3.1.9 การสงเสริมการจําหนาย (Promotion) เพื่อ
ยึดพื้นที่แสดงจุดเดน โชวตัวเองไดอยางสะดุดตาสามารถ
ระบุแจงเง่ือนไขแจงขอมูลเกี่ยวกับการเสนอผลประโยชน
เพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจผูบริโภคเมื่อตองการจัดรายการเพ่ือเสริม

พลังการแขงขันก็สามารถเปลี่ยนแปลงและจัดทําไดสะดวก 
ควบคุมไดและประหยัด 

3.1.10 การแสดงตัว (Presentation) คือ การสื่อ
ความหมาย บุคลิก ภาพพจน การออกแบบและสีสันแหง
คุณภาพความคุมคาตอผูบริโภค / ผูใช / ผูซื้อ ใหขอมูล
ผลิตภัณฑชัดแจงสรางความม่ันใจ เห็นแลวอดซ้ือไมได 

3. 1. 11 ก า ร จั ด จํ า หน า ยแ ละกา รก ระจ าย 
(Distribution)  เ หม าะสมต อพฤติ ก ร รมการ ซ้ื อขาย
เอื้ออํานวยการแยกขาย สงตอการต้ังโชว การกระจาย การ
สงเสริมจูงใจในตัว ทนตอการขนยาย ขนสงและการ
คลังสินคา ดวยตนทุนสมเหตุสมผล ไมเกิดรอยขูดขีด / ชํารุด
ตั้งแตจุดผลิตและบรรจุจนถึงมือผูซื้อ / ผูใช / ผูบริโภค
ทนทานตอการเก็บไวนานได 

3.2 องคประกอบการออกแบบ 
รายละเอียดหรือสวนประกอบบนบรรจุภัณฑ จะ

แสดงออกถึงจิตสํานึกของผูผลิตสินคา และสถานะ (Class) 
ของบรรจุภัณฑ ซึ่งสามารถขยับเปนสื่อโฆษณาระยะยาว 
สวนประกอบที่สําคัญบนบรรจุภัณฑ อยางนอยที่สุดเมื่อมี
การเก็บขอมูลของรายละเอียดตาง ๆ ดังกลาวมาแลวจึงเริ่ม
กระบวนการออกแบบ ดวยการเปลี่ยนขอมูลที่ไดรับมาเปน
กราฟฟกบนบรรจุภัณฑ  จุดมุ งหมายท่ัว ๆ ไปในการ
ออกแบบมีดังนี้ 

3.1 เดน (Stand Out) ภายใตสภาวะการแขงขัน
อยางรุนแรง ตัวบรรจุภัณฑจําตองออกแบบใหเดนสะดุดตา 
(Catch the Eye) จึงจะมีโอกาสไดรับความสนใจ  จาก
กลุมเปาหมาย เมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑของคูแขง
เทคนิคที่ใชกันมาคือ รูปทรง และขนาดซ่ึงเปนองคประกอบ
พื้นฐานของบรรจุภัณฑ หรืออาจใชการตั้งตราสินคาใหเดน 

3.2 ตราภาพพจน และความแตกตาง (Brand 
Image Differentiate) เปนความรูสึกท่ีจะตองกอใหเกิด
ขึ้นกับ กลุมเปาหมายเม่ือมีการสังเกตเห็น แลวจูงใจใหอาน
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ การออกแบบตราภาพพจนใหมี
ความแตกตางนี้เปนวิธีการออกแบบท่ีแพรหลายมาก ดังได
บรรยายไวในหัวขอทฤษฎีตราสินคาตราสินคา (Brand)  

3.3 ความรูสึกรวมที่ดีการออกแบบบรรจุภัณฑที่
สรางขึ้น เพื่อใหผูซื้อเกิดความรูสึกที่ดีตอศิลปะ ที่ออกแบบ
บรรจุภัณฑ โดยรวมเริ่มจากการกอใหเกิดความสนใจดวย 
ความเดน เปรียบเทียบรายละเอียดตาง ๆเพื่อจูงใจให
ตัดสินใจซ้ือ และจบลงดวยความรูสึกที่ดีที่สามารถสนองตอ
ความตองการของผูซื้อไดจึงกอให เกิดการตัดสินใจซื้อ
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ความรูสึกอยากเปนเจาของและอยากทดลองสินคาพรอม
บรรจุภัณฑนั้น 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
ขอบเขตโครงการวิจัย 

1. การวิจัยการครั้งนี้ไดศึกษาพัฒนาบรรจภุัณฑ
เบอรรีส่ด เพื่อการคาปลีก โดยมุงเนนความสวยงาม สะอาด
ปลอดภัย สะดวกในการเปด-ปด ตนทุนเหมาะสม เพื่อให
ผูบริโภคคนสุดทายพึงพอใจ    

2. ถายทอดขอมูลเกี่ยวกับผลติภณัฑผลเบอรรีส่ด 
อําเภอแมจริม จังหวัดนาน และความรูดานการบรรจุภณัฑ 
ใหแกนักศึกษาท่ี ลงทะเบียนเรยีนในรายวิชาการบรรจุภณัฑ   
และ มอบหมายใหนักศึกษาทําการออกแบบและพัฒนา
บรรจภุัณฑ โดยมีอาจารยผูสอน (ผูวิจัย)ใหคําปรึกษาและ
ควบคุมคุณภาพ  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใชเคร่ืองมือ 1 ชนิด ไดแก

แบบสัมภาษณ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบสัมภาษณ  ซึ่ ง เปนแบบสัมภาษณแบบกึ่ ง

โครงสราง ซึ่งใชวิธีจับกลุมสนทนาเฉพาะประเด็น โดย
ประกอบดวยหัวขอดังนี้  

- ตราสินคา  
- ขนาดบรรจุภัณฑ  
- รูปทรงบรรจุภัณฑ  
- วัสดุบรรจุภัณฑ  
- สีที่ใช  
- ลักษณะตัวอักษร  
- สีตัวอักษร  
- รูปภาพประกอบ  
- รายละเอียดของสินคา  
- ความสะอาด และปลอดภัย  
- สามารถใชเปนของฝากของกํานัลได 

วิธีการดําเนินงาน 
1. ศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี ตํารา บทความ และ

งานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข องกับการ พัฒนาบรรจุภัณฑ  และ
สถานการณทางการตลาดในปจจุบัน 
         2. จัดเวทีชุมชน เพื่อแจงวัตถุประสงค การวิจัย  
และรวมหาแนวคิดการออกแบบบรรจุภัณฑ 

        3.   ลงภาคสนามเก็บขอมูล เกี่ ยว กับ  ขอมูล
การตลาด สถานการณแขงขัน จุดแข็งจุดออน โอกาส 
ขอจํากัด ขอมูลจากจุดขาย ความตองการของกลุมเปาหมาย 
พฤติกรรมผูบริโภคเพ่ือนํามาประกอบการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ โดยเก็บขอมูลจาก ผูประกอบการ และผูถือหุนบริษัท 
NILI Berries  
        4. การออกแบบราง โดยนําผลการศึกษาสภาวะ
บรรจุภัณฑเบอรรี่สด ที่ศึกษาจากเอกสาร หนังสือวารสาร 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ บทความท่ีเกี่ยวของ และ แบบสัมภาษณ 
จากสถานประกอบการ เพื่อนําขอมูลท่ีไดไปพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑ เบอรรี่สด โดยผูวิจัยถายทอดขอมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑผลเบอรรี่สด อําเภอแมจริม จังหวัดนาน และ
ความรูดานการบรรจุภัณฑ ใหแกนักศึกษาท่ี ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาการบรรจุภัณฑ   และ มอบหมายให
นักศึกษาทําการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ โดยมี
อาจารยผูสอน (ผูวิจัย)ใหคําปรึกษา และควบคุมคุณภาพ 
    5. วเิคราะหปรับตนแบบ 

5.1 วิเคราะหความเปนไปไดทางเทคนิค 
5.2 วิเคราะหการสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย 

      5.3 เลือกตนแบบท่ียอมรับได 
6. การทําแบบเหมือนราง 

6.1 เลือกวัสดุที่จะทําแบ 
6.2 ออกแบบกราฟฟกเหมือนจริงพรอมตรา

สินคาและสัญลักษณทางการคา 
6.3 ขึ้นแบบ 

       7. ไดตนแบบบรรจุภัณฑเบอรรี่สด 

4. การวิเคราะหขอมูล 
        ผูวิจัยนําขอมูลมาประมวลผลและวิเคราะหขอมูลมี 
ดังนี ้
  แบบสัมภาษณ ทําการการวิเคราะหขอมูลแบบสราง
ขอสรุป ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งสวนใหญขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะห จะเปนขอความบรรยาย (Descriptive) ซึ่งไดจาก
การสังเกต สัมภาษณ และจดบันทึก  

5. ผลการวิจัย 
ผลวิเคราะหแบบสมัภาษณ การพัฒนาบรรจภุัณฑ

เบอรรีส่ด เพื่อการคาปลีก สรุปไดดังนี้ 
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5.1 ตราสินคา 
ผลการวิเคราะห ดานตราสินคา 
 เปนรูปวงกลม กรอบโทนสีดํา-เทา พื้นสีขาว  ดาน
ในใสรูปเบอรรี่  และซ่ือตราสินคา สีน้ําเงินมวง  

เหตุผลในการออกแบบ 
 วงกลม ไมมีจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุด เปรียบเสมือน
การเช่ือมตอความคิดเขาดวยกัน มันทําใหรูสึกถึงความ
สมบูรณแบบ ครบวงจร และความออนโยน ทําใหตราสินคา
แสดงถึงความสมบูรณ เปรียบกับคุณภาพที่ดีในการผลิต
สินคา และสรางใหเกิดความโดดเดน สรางสรรคในตราสนิคา 
 กรอบโทนสีดํา-เทา ใหความรูสึกถึง ความเขมแข็ง 
ความเช่ือมั่น ความทนทาน ความเชียวชาญ ทําใหตราสินคา
แสดงถึงความเช่ียวชาญ ชํานาญ ในการผลิตสินคา ทําใหเกิด
ความเชื่อมั่นนาเชื่อถือ ในสินคา และกาดําเนินกิจการ 
 พื้นสีขาว ใหความรูสึกถึง สันติภาพ บริสุทธิ์ 
ศรัทธา ความเรียบงาย ความสะอาด ความสําเร็จ ทําใหตรา
สินคาแสดงถึงความ พลังในการดําเนินกิจการ และสงผลให
รูป และตัวหนังสือในตราสินคาโดดเดนขึ้น 
 ดานในใสรูปเบอรรี่  และซ่ือตราสินคา สีน้ําเงิน
มวง เพื่อแสดงถึงการบงช้ีถึงประเภทของสินคาอยางชัดเจน 
และโดดเดนเมื่อช่ือตราสินคาสีมวงอยูบนพื้นสีขาว 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตราสินคา NIlI Berries 

5.2 ขนาดบรรจุภัณฑ 
ผลการวิเคราะห ดานขนาดบรรจภุัณฑ 
 ความกวาง 10.5 เซนติเมตร  ความยาว 13.8 
เซนติเมตร ความสูง 5.5  เซนติเมตร 

 

 

เหตุผลในการออกแบบ 
เพื่อความเหมาะสมกับขนาดบรรจุ คือ 120 กรัม หากนํามา
บรรจุสินคา จะพอดีกับปริมาณการบรรจุ โดยไมอัดแนน 
และไมทําใหเกิดชองวางของสินคามากจนเกินไป จึงทําให
รักษาคุณภาพสินคาไมใหเกิดการชํ้าและทะลอก ในขณะ
ขนสง และเก็บรักษา กอนถึงมือผูบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ขนาดบรรจุภัณฑ  

5.3 รูปทรงบรรจุภัณฑ  
ผลการวิเคราะห ดานรูปทรงบรรจุภัณฑ 

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 

เหตุผลในการออกแบบ 
 ทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถวางเลียงซอนกันได ทําให
งายตอการขนสง ประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง เลี่ยง ซอน  
สามารถขนสงในปริมาณที่มาก สงผลใหประหยัดคาขนสง 
นอกจากนี้ ยังทําใหประหยัดเนื้อที่ในการเก็บรักษา และ
แสดงโชว ในตูแช ในรานคาปลีกดวย 

5.4 วัสดุบรรจุภัณฑ  
ผลการวิเคราะห ดานวัสดุบรรจุภัณฑ 

พลาสติกใส เจาะรู 

เหตุผลในการออกแบบ 
พลาสติกใส มีน้ําหนักเบา ราคาไมแพง สามารถ

ปองกันนํ้าจากผลไมหยดเปอนดานนอก สีใสทําใหมองเห็น
สินคาดานใน ผูขายสามารถตรวจเช็คคุณภาพสินคากอน
นําไปขายใหผูบริโภค ผูบริโภคก็สามารถมองเห็นสินคาดาน
ใน ทําใหเกิดการกระตุนใหเกิดการตัดสินใจซ้ือไดเร็วข้ึน 
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เจาะรู เพื่อระบายอากาศ และไอนํ้า ท่ีเกิดจากการ
หายใจและคายนํ้าของผลไม การเจาะรูทําใหไมเกิดไอน้ํา
เกาะดานในบรรจุภัณฑ ผลไมดานในจึงไมเกิดความเปยกช้ืน
มากเกินไป สงผลในยืดอายุของผลไมดานในใหนานข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 บรรจุภัณฑพลาสติกใส เจาะรู 

5.5 สีที่ใช 
ผลการวิเคราะห ดานสีที่ใช 

โทนสีมวงไลระดับเฉดสีจากสีมวงเขมลงไปจนเปน
สีมวงออน 

เหตุผลในการออกแบบ 
 สีมวงแสดงถึงความคิดสรางสรรค ความสําเร็จ 

ความร่ํารวย เหมาะที่จะเปนของฝาก เปรียบเสมือนการมอบ
สิ่งดีๆ ใหแกกัน และสีมวงยังสอดคลองกับสีเบอรรี่ เปนการ
บงชีถึงประเภทสินคาดานใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3 สีที่ใชโทนสีมวงไลระดับเฉดสี 

5.6 ลักษณะตัวหนังสือ  
ผลการวิเคราะห ดานลักษณะตัวอักษร 

ลักษณะตัวอักษรใชตัวอักษรท่ีมีความทันสมัยอาน
งาย มีขนาดไมเทากัน 

เหตุผลในการออกแบบ 
ลักษณะตัวอักษรท่ีใชตัวอักษรที่มีความทันสมัย 

แตเลือกอักษรท่ีมีลักษณะที่อานงาย เนื่องจากใหสอดคลอง
กับเปาหมายที่เปนวัยรุน และนักทองเที่ยว ผูรักสุขภาพ ชอบ
ความทันสมัย ความแตกตาง ลักษณะตัวอักษรที่แตกตางกัน
ในแตละหัวขอ เพื่อทําใหเกิดความแตกตางจุดเดน และ
นํามาซึ่งความนาสนใจ 

การเลือกใชขนาดตัวอักษรท่ีไมเทากัน เพื่อทําให
เกิดจุดเดนในแตละหัวขอ และทําใหเกิดความนาสนใจมาก
ขึ้น ดึงดูดใหผูบริโภคสนใจ และอานรายละเอียดในฉลาก
มากขึ้น 

 
5.7 สีตัวอักษร  

ผลการวิเคราะห ดานสีตัวอักษร 
สีเหลือง สีขาว สีดํา และสีน้ําเงิน 

เหตุผลในการออกแบบ 
การเลือกใชตัวอักษรท่ีมีสีออน เชน สีเหลือง และ

สีขาว ตัดขอบตัวอักษรดวยสีเขม เมื่อนํามาวางไวบนพื้นสี
มวง จะทําใหมีความโดดเดน เหมือนตัวหนังสือลอยอยูบน
พื้นสีมวง เหมาะสําหรับใชเปนหัวขอ สวนเนื้อหารายละเอียด 
ใชสีดํา และสีน้ําเงิน เปนโทนสีที่มีความเดนชัด ซึ่งเมื่อวาน
บนพ้ืนสีมวงสามารถทําให เห็นชัดเจน และอานงาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 แสดงการใชลักษณะ และสี ตัวอักษร 
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5.8 รูปภาพประกอบ  
ผลการวิเคราะห ดานรูปภาพประกอบ 
  ใชรูปตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา  สัญลักษณ ไลน  สัญลักษณ เฟสบุก สัญลักษณ 
โทรศัพท 

เหตุผลในการออกแบบ 
 ใชตราสัญลักษณ  แทน  เพื่ อลดการใชพื้นที่
ตัวอักษร โดยเลือกใชสัญลักษณที่เปนที่รูจัก อยางเปน
ทางการ เพื่อใหสามารถแปรความหมายเขาใจอยางท่ัวถึงกัน 

 ภาพท่ี 5 แสดงการใชภาพสัญลกัษณ  

5.9 รายละเอียดของสินคา 
ผลการวิเคราะห ดานรายละเอียดของสินคา 

บอกคุณประโยชนของสินคา วัน เดือน ป ผลิต
หมดอายุ ปริมาณบรรจุ ประเภทของสินคา เบอรโทรศัพท 
เฟสบุก ไลน ของผูผลิต 

เหตุผลในการออกแบบ 
คุณประโยชนของสินคา วัน เดือน ป ผลิตหมดอายุ 

ปริมาณบรรจุ บอกเพื่อเปนขอมูลใหผูบริโภคใชตัดสินใจ ใน
การเลือกซื้อสินคา 

ประเภทของสินคา เพื่อเปนการบงช้ีประเภทของ
สินคาท่ีอยูดานในกลองบรรจุ 

เบอรโทรศัพท เฟสบุก ไลน ของผูผลิต เปนที่ให
ผูบริโภคสามารถติดตอกับผูผลิต 

5.10 ความสะอาด และปลอดภัย 
ผลการวิเคราะห ความสะอาด และปลอดภัย 

บรรจุลงในกลองพลาสติกใส แลวปดฝาคลอบดวย
ฉลากสินคา 

เหตุผลในการออกแบบ 
กลองพลาสติกแลวปดฝาเปนท่ีเรียบรอย จะชวย

ปองกันไมใหฝุนละออง เขาไปในดานในของกลอง 

ฉลากสินคาแบบสวม  เมื่อปดฝากลองเปนที่
เรียบรอยแลว จึงสวมฉลากสินคาแบงครอบบรรจุภัณฑ เพื่อ
ปองกันการเปดสินคากอนถึงมือผูบริโภค 

ภาพท่ี 6 บรรจุภัณฑที่ครอบดวยฉลากแบบสวม 

5.11 สามารถใชเปนของฝากของกํานัลได 
ผลการวิเคราะห ดานสามารถใชเปนของฝากของกํานัลได 

ใสเรื่องราวความเปน นาน ที่สอดคลองกับสินคา 

เหตุผลในการออกแบบ 
การสรางเรื่องราวของสินคา ใหสอดคลองกับแหลง

ผลิต ทําใหสินคาเกิดความนาสนใจมากขึ้น ประกอบกับ เปน
การสรางจุดเช่ือมโยง ระหวางสินคา กับแหลงผลิตไดอีกดวย 
ซึ่งสามารถพัฒนาแหลงผลิตใหเปนสถานท่ีทองเท่ียวไดใน
อนาคต จึงเหมาะกับสินคาที่จะนําไปเปนของฝากโดย
กลุมเปาหมายเปนนักทองเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 7 เนื้อหาสินคาที่สอดคลองกับความเปน “นาน” 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจับการพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาเกษตร
เพื่อการคาปลีก กรณีศึกษา ผลเบอรรี่สด อําเภอแมจริม 
จังหวัด โดยแบงเปนดานๆ พบวา  

ดานตราสินคา เปนวงกลม มันทําใหรูสึกถึงความ
สมบูรณแบบ ครบวงจร และความออนโยน ทําใหตราสินคา
แสดงถึงความสมบูรณ เปรียบกับคุณภาพที่ดีในการผลิต
สินคา และสรางใหเกิดความโดดเดน สรางสรรคในตราสนิคา 
ซึ่งสอดคลองกับบทความ “ความหมายทางจิตวิทยาท่ีอยู
เบ้ืองหลังรูปแบบท่ีคุนเคย (และวิธีการใชงาน)” กลาววา 
เพราะวงกลมไมมีจุดเริ่มตนหรือสิ้นสุด มันเช่ือมตอความคิด
ดวยกัน มันทําใหรูสึกถึงความสมบูรณแบบและครบวงจร 
อยางวงกลม นั้นหมายถึงการนําวงกลมมาเปนตราสินคา ทํา
ใหตราสินคามีความหมายที่ดี และการใชกรอบโทนสีดํา-เทา  
ทําใหตราสินคาแสดงถึงความเช่ียวชาญ ชํานาญ ในการผลิต
สินคา ทําใหเกิดความเช่ือมั่นนาเช่ือถือ ในสินคา และการ
ดําเนินกิจการ ซึ่งสอดคลองกับบทความ “ความหมายและ
พ ลั ง ข อ ง สี แ ต ล ะ สี ”  ก ล า ว ว า  สี เ ท า  ห ม า ย ถึ ง  
ความออนนอมถอมตน ศักดิ์ศรี ความเสถียร ความม่ันคง 
ความเปนทางการ ความมีระเบียบ สติปญญา ความเช่ือถือ 
ความจงรักภักดี ความเปนผูใหญ ความมีอายุ ความเศรา 
ความนาเบื่อ ความเปนอนุรักษนิยม นั้นหมายถึง การนําสี
เทา มาเปนตราสินคา จะทําใหผูบริโภคเกิดความเชื่อถือ 

ดานขนาดบรรจุภัณฑ ความกวาง 10.5 เซนติเมตร  
ความยาว 13.8 เซนติเมตร ความสูง 5.5  เซนติเมตร เพื่อ
ความเหมาะสมกับขนาดบรรจุ คือ โดยไมอัดแนน และไมทํา
ใหเกิดชองวางของสินคามากจนเกินไป จึงทําใหรักษา
คุณภาพสินคาไมใหเกิดการชํ้าและทะลอก ในขณะขนสง 
และเก็บรักษา กอนถึงมือผูบริโภค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ วัชรวุธ พุทธิรินโน (2553) เรื่องศึกษาและการออกแบบ
บรรจุภัณฑหัตถกรรม เครื่องโลหะดุนลาย ในดานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ชวยลดการกระแทกจากการขนสง
ผูวิจัยจึงมีความคิดเห็น วาการออกแบบบรรจุภัณฑที่ปองกัน
การกระแทก จะมีประโยชนแกบรรจุภัณฑดานในมาก 
เพราะไมทําใหเกิดความเสียหาย แกบรรจุภัณฑดานใน 

ดานรูปทรงบรรจุภัณฑ ทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถ
วางเลียงซอนกันได ทําใหงายตอการขนสง ประหยัดพื้นท่ีใน
การจัดวาง เลี่ยง ซอน  สามารถขนสงในปริมาณทีม่าก สงผล
ใหประหยัดคาขนสง นอกจากนี้ ยังทําใหประหยัดเนื้อที่ใน
การเก็บรักษา และแสดงโชว ในตูแช ในรานคาปลีกดวย ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ มัทธนี  ปราโมทยเมือง(2559) 
เรื่องการศึกษาบรรจุภัณฑรวมสมัย ในการเพ่ิมยอดจําหนาย
สินคาแกชุมชนจากผลผลิตคงเหลือทางเกษตร กรณีศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนสินคาแปรรูปผลผลิต อ.เดิมบางนางบวช จ.
สุพรรณบุรี กลาววา กลองบรรจุภัณฑที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยม 
งายตอกาวางทับซอนกับ ทําใหไมเปลืองเน้ือที่ในการจัดวาง 
และการจัดจําหนาย 

ดานวัสดุบรรจุภัณฑ พลาสติกใส มีน้ําหนักเบา 
ราคาไมแพง สามารถปองกันน้ําจากผลไมหยดเปอนดาน
นอก สีใสทําใหมองเห็นสินคาดานใน ผูขายสามารถตรวจเช็ค
คุณภาพสินคากอนนําไปขายใหผูบริโภค ผูบริโภคก็สามารถ
มองเห็นสินคาดานใน ทําใหเกิดการกระตุนใหเกิดการ
ตัดสินใจซ้ือไดเร็วขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วชิร 
วาสนา (2555) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบรรจุภัณฑ ขนมกง 
ตําบลหนองแก อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ที่วา การ
พัฒนาบรรจุภัณฑขนมกง ตําบลหนอง แก อําเภอเมือง
อุทัยธานี ออกแบบโดยเลือกใชถุงพลาสติกพอลิพรอพิลีน 
(Polypropylene) แบบใส เนื่องจากตองการใหผูบริโภคได
เห็นตัวผลิตภัณฑขางใน และมีราคาถูก 

ดานสีที่ ใช สีมวงแสดงถึงความคิดสรางสรรค 
ความสํ า เร็ จ  ความร่ํ ารวย  เหมาะ ท่ีจะเปนของฝาก 
เปรียบเสมือนการมอบสิ่ งดีๆ ใหแกกัน และสีมวงยัง
สอดคลองกับสีเบอรรี่ เปนการบงชีถึงประเภทสินคาดานใน 
ซึ่งสอดคลองกับบทความ “ความหมายและพลังของสีแตละ
สี” กลาววา สีมวง หมายถึง ฐานันดรศักดิ์ จิตวิญญาณ ความ
สูงสง ความหรูหรา การเฉลิมฉลอง เวทมนตรคาถา ความ
ลึกลับ ความเพอฝน สติปญญา นั้นแสดงใหเห็นวาเปนสินคา
ที่ดีเหมาะสมนําไปเปนของฝาก 

ดานรายละเอียดของสินคา คุณประโยชนของ
สินคา วัน เดือน ป ผลิตหมดอายุ ปริมาณบรรจุ บอกเ พ่ือ
เปนขอมูลใหผูบริโภคใชตัดสินใจ ในการเลือกซื้อสินคา 
ประเภทของสินคา เพื่อเปนการบงช้ีประเภทของสินคาที่อยู
ดานในกลองบรรจุ เบอรโทรศัพท เฟสบุก ไลน ของผูผลิต 
เปนที่ใหผูบริโภคสามารถติดตอกับผูผลิต ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นคเรศ ชัยแกว (2555-2556) เรื่องการศึกษา
และ พัฒนาบรรจุ ภัณฑลํ า ไยอบแห ง  จั งหวั ดลํ าพูน 
ผลการวิจัยพบวา การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑมี
รูปแบบ ที่สวยงามโดดเดน มีลักษณะเฉพาะของทองถิ่น 
สอดคลองกับผลิตภัณฑภายใน ภาพประกอบ ตัวอักษร 
เครื่องหมายมาตรฐาน และสัญลักษณตางๆระบุไวมีการจัด
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วางตําแหนงไดอยางเหมาะสม และมีการนําเสนอขอมูลที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับสินคา ทําใหผูบริโภคเกิดความพึง
พอใจ 
 ดานสามารถใชเปนของฝากของกํานัลได การสราง
เรื่องราวของสินคา ใหสอดคลองกับแหลงผลิต ทําใหสินคา
เกิดความนาสนใจมากขึ้น ประกอบกับ เปนการสรางจุด
เช่ือมโยง ระหวางสินคา กับแหลงผลิตไดอีกดวย ซึ่งสามารถ
พัฒนาแหลงผลิตใหเปนสถานท่ีทองเที่ยวไดในอนาคต จึง
เหมาะกับสินคาท่ีจะนําไปเปนของฝากโดยกลุมเปาหมาย
เปนนักทองเที่ยว สอดคลองกับงานวิจัยของ ณงคณุช นที
พายัพทิศ (2554) เรื่องการออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องจัก
สาน ในดานตนแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจักสาน ที่มีจุดเดน
ดวยตราสินคาแสดงถึง อัตลักษณวิถีชุมชน ผูวิจัยจึงมีความ
คิดเห็นวา บรรจุภัณฑที่ทําการออกแบบบรรจุภัณฑ ที่สื่อถึง
เอกลักษณประจําทองถิ่น ก็เปนการสื่อสารถึงสถานที่ผลิต 
และทําใหผูบริโภคสามารถสืบเสาะหาไดงาย 

7. สรุป 
 จากการวิจัยสามารถสรุปเปนในแตละดานดังน้ี 
ดานตราสินคา 
 เปนรูปวงกลม กรอบโทนสีดํา-เทา พื้นสีขาว  ดาน
ในใสรูปเบอรรี่  และซื่อตราสินคา สีน้ําเงินมวง  
ดานขนาดบรรจุภณัฑ 
 ความกวาง 10.5 เซนติเมตร  ความยาว 13.8 
เซนติเมตร ความสูง 5.5  เซนติเมตร 
ดานรูปทรงบรรจุภัณฑ 

ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา 
ดานวัสดุบรรจุภัณฑ 

พลาสติกใส เจาะรู 
ดานสีที่ใช 

โทนสีมวงไลระดับเฉดสีจากสีมวงเขมลงไปจนเปน
สีมวงออน 
ดานลักษณะตัวอักษร 

ลักษณะตัวอักษรใชตัวอักษรท่ีมีความทันสมัยอาน
งาย มีขนาดไมเทากัน 
ดานสีตัวอักษร 

สีเหลือง สีขาว สีดํา และสีน้ําเงิน 
ดานรูปภาพประกอบ 
  ใชรูปตราสัญลักษณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา นาน  สัญลักษณ ไลน  สัญลักษณ เฟสบุก 
สัญลักษณ โทรศัพท 

ดานรายละเอียดของสินคา 
บอกคุณประโยชนของสินคา วัน เดือน ป ผลิต

หมดอายุ ปริมาณบรรจุ ประเภทของสินคา เบอรโทรศัพท 
เฟสบุก ไลน ของผูผลิต 
ความสะอาด และปลอดภัย 

บรรจุลงในกลองพลาสติกใส แลวปดฝาคลอบดวย
ฉลากสินคา 
ดานสามารถใชเปนของฝากของกํานัลได 

ใสเรื่องราวความเปน นาน ที่สอดคลองกับสินคา 

8. กิตติกรรมประกาศ 
โครงการวิจัยน้ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

งบประมาณ ภายใต โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา กับการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโล ยี  และน วัตกรรม  ไปพัฒนาและยกระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด 
ประเภททุนพัฒนา OTOP วิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 
เนื่องจากผูวิจัยไดรับการชวยเหลือ และดูแลเอาใสเปนอยาง
ดีจากหลายๆ ฝายโดยเฉพาะ คุณกาญจนา สุวรรณพันธุ  
ประธานบริษัท นิลิ้ เบอรรี่ จํากัด ที่อํานวยความสะดวกดาน
ขอมูลการวิจัย ขอขอบ พระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนาม ณ 
ที่นี้ ในการชวยเหลือดําเนินงานวิจัยจนเสร็จสิ้นลง และ
คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา ขอมูลและผลสําฤทธิ์ของ
งานวิจัยในครั้งนี้ จะเปนการสรางองคความรูพื้นฐาน ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอการคนควา ตลอดจนการนําไปประยุกตใช
ใหเกิดประโยชนจริงในชุมชนตอไป 

9. เอกสารอางอิง 

ความหมายทางจิตวิทยาที่อยูเบ้ืองหลังรูปแบบที่คุนเคย  
     [ออนไลน] ไดจาก http://www.number24.co.th/    
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ณรงคนุช นทีพายัพทิศ. (2554). การออกแบบบรรจุภัณฑ 
     ผลิตภัณฑจักสาน. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
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นคเรศ ชัยแกว (2555-2556) เร่ืองการศึกษาและพัฒนา

บ ร ร จุ ภั ณ ฑ ลํ า ไ ย อ บ แ ห ง  จั ง ห วั ด ลํ า พู น . 
วารสาร วิชาการ  ศิ ลปะสถาป ตยกรรมศาสตร  
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บทคัดยอ  
การศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห

บทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทรายของกฤษณา อโศกสิน โดยศึกษาจํานวน 9 ดาน ไดแก 1. ดานบทบาท
การศึกษาแบงเปน 2 ดาน ไดแก 1.1 ดานการสงลูกหลานใหรับการศึกษา 1.2 ดานยกยองผูที่มีการศึกษา 2. ดานบทบาทเศรษฐกิจ
แบงเปน 5 ดาน ไดแก 2.1 ดานการประกอบอาชีพ 2.2 ดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสูง 2.3 ดานนิยมทางวัตถุ 2.4 ดานนิยม
ความมั่งคั่ง 2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย 3. ดานบทบาทการรวมกิจกรรมในสังคม 4. ดานบทบาทสตรีที่นิยมความสวยงาม 
5. ดานบทบาทกฎหมาย 6. ดานบทบาทการแตงกาย 7. ดานบทบาทครอบครัว 4 ดาน ไดแก 7.1 ดานการเลือกคูครอง  
7.2 ดานความกตัญูตอบิดามารดา  7.3 ดานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  7.4 ดานปญหาในครอบครัว เรื่องการใชอารมณ 
8. ดานบทบาทนันทนาการ 2 ดาน ไดแก 8.1 ดานนิยมการจัดงานเลี้ยงฉลอง 8.2 ดานนิยมความสนุกสนาน และ 9.ดานบทบาท
อาหาร 

ผลการศึกษาพบวา บทบาทสตรีที่ปรากฏมากท่ีสุดคือ 1.บทบาทสตรีดานเศรษฐกิจ ไดแก 1.1 บทบาทสตรีดานการ
ประกอบอาชีพ 1.2  บทบาทสตรีดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสูง  1.3 บทบาทสตรีดานนิยมทางวัตถุ 1.4 บทบาทสตรีดานนิยม
ความมั่งคั่ง และ 1.5 บทบาทสตรีดานนิยมความหรูหราฟุมเฟอย แสดงใหเห็นวาโดยพื้นฐานปจจัยหลกัของมนุษยจะประกอบอาชีพ
เพื่อความอยูรอด มีอาชีพท่ีมั่นคงและมีตําแหนงหนาท่ีการงานท่ีเปนที่ยอมรับ มีทรัพยสินเงินทอง และตองการไดรับการยกยองเชิด
ชูในสังคม  บทบาทสตรีที่ปรากฏรองลงมา คือ บทบาทสตรีดานครอบครัว ไดแก  1. บทบาทสตรีดานการเลือกคูครอง 2. ดาน
ความกตัญูตอบิดามารดา 3. บทบาทสตรีดานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และ 4. ดานปญหาในครอบครัว เรื่องการใช
อารมณ  สําหรับสตรีการไดคูครองท่ีดีถือเปนสิ่งท่ีดีที่สุดในชีวิต เมื่อสตรีมีครอบครัวจะตองดูแลบิดามารดา  รวมถึงคูชีวิตของตน 
และซึ่งเปนวัฒนธรรมของคนไทยที่ไดรับการปลูกฝงมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และสตรีเมื่อมีครอบครัวไปแลวตองอดทนตอสิ่งที่
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กระทบดานจิตใจไมใชอารมณมากจนเกินไป  และท่ีปรากฏนอยที่สุด คือ 1.บทบาทสตรีดานการมีสวนรวมกิจกรรมในสังคม   
2.บทบาทสตรีดานนิยมความสวยงาม  3.บทบาทสตรีดานกฎหมาย และ 4.บทบาทสตรีดานอาหาร จะเห็นไดวาในนวนิยายเรื่องนํ้า
เซาะทรายของกฤษณา อโศกสิน เปนเสมือนกระจกเงาใหผูอานไดเห็นมุมมองท่ีสะทอนบทบาทของสตรีไดอยางชัดเจนแจมแจง
ครอบครัวจะอบอุนและสมบูรณพรอมตองมีสตรีที่ชวยดูแลคนในครอบครัวใหรักใครและสรางความกลมเกลียวตอกัน 
 
คําสําคัญ: บทบาทสตรี นวนยิายน้ําเซาะทราย กฤษณา อโศกสิน 
 

Abstract  
The Study of the Role of women in the Novel  Nam  Sor  Sai  of  Krissana Asokesin aims to analyze 

the role of women in the novel, "The Sand of Krissana Asokesin" by studying 9 aspects as follows: 1. The role 
of education is divided into 2 aspects. 1.1 The distribution of descendants for education. 1.2 The promotion 
of education. 2. The role of economy is divided into 5 aspects: 2.1. 2.2 The popularity of high positions 2.3 
The popularity of objects 2. 4 The popularity of wealth 2. 5 The popularity of luxuries 3.  The role of 
participation in society 4. The role of women popular beauty 5.  The role of law 6 The role of dressing. 7. 
Family role in four aspects:  7.1 The choice of spouse 7.2 The gratitude to parents 7.3 The relationship 
between husband and wife. the 8. The role of the two aspects of recreation: 8.1 popular party celebration 8.2 
popular fun and 9. the role of food. 

The study indicated that Most female roles appear. 1. Economic role of women: 1.1 Women's role in 
occupation 1.2 Women's role in popularizing high positions 1.3 Women's role in materialism 1.4 Women's role 
in wealth and 1.5 Women's role in favor of luxury It shows that, fundamentally, the main factor of human 
occupation is to survive.  Have a stable career and have a recognized job title.  Have money I want to be 
praised in society. The role of women in the family is as follows: 1. The role of women in spousal selection 2. 
The gratitude towards parents 3. The role of women in the relationship between husband and wife 4. Family 
problems Emotions For women, having good spouses is the best thing in life. When a woman has a family, 
she has to look after her parents.  Including their spouses. The culture of Thai people has been cultivated 
from the past to the present. And women, when they have to go to the family to tolerate the psychological 
impact does not use too much. 1. The role of women in social participation. 2. The role of women in beauty. 
3. The role of women in law and the role of women in food It is evident that in Krisana Asokesin's novel, "The 
Mirror of the Sand" is a mirror that gives the reader a clear view of the role of women. The family is warm and 
complete, and there is a woman who cares for the family. Loves and creates a sense of harmony. 

 
1. บทนํา 

เมื่อมนุษยเริ่มเรียนรูภาษาเขียนและสามารถ
ถายทอดเป นลายลักษณ อั กษรไว  เป น งาน เขี ยนซึ่ ง
ประกอบดวยรอยแกวและรอยกรองของการใชภาษางาน
เขียนและกวีนิพนธขึ้น ภาษาเปนกิริยาอาการที่มนุษย
แสดงออกมาแลวสามารถทําความเขาใจกันได เพลิดเพลิน 
ดังท่ี พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.  2542 ไดให
ความหมายภาษาไววา เปนถอยคําที่ใชพูดหรือเขียนเพ่ือสื่อ
ความของชนกลุมใดกลุมหนึ่ง  โดยใชคําพูดหรือการเขียน

เพื่อสื่อความหมาย ภาษาจึงเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่ชวยใน
การสื่อสารตาง ๆ จึงเรียกวาวรรณกรรม วรรณกรรมเปน
งานเขียนและเปนงานศิลปะที่เกิดจากการคิดการใชภาษา 
และจินตนาการ แลวเรียบเรียง นํามาบอกเลา บันทึก หรือ
สื่อออกมาดวยกลวิธีตาง ๆ ใหเกิดการสรางจินตนาการ ให
อารมณ ใหความรูและความเพลิดเพลิน ดังที่ สมพร มันตะ
สูตร (2524 : 5) ไดใหความหมายวรรณกรรมไววา เปนงาน
เขียนที่เกิดขึ้นจากอารมณสะเทือนใจ และมีศิลปะในการ
นําเสนอทั้งในดานความรู ความคิด ความสะเทือนใจดวย 
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การถายทอดเปนภาษาท้ังรอยแกวและรอยกรอง ไมจํากัด
รูปแบบและเน้ือหา วรรณกรรมน้ันมีความดีเดน ใหความ
ประทับใจ วรรณกรรมประเภทหน่ึงที่ผูเขียนนิยมนํามาใช
เปนเครื่องมือในการถายทอดเร่ืองราวของชีวิต  

นวนิยาย เปนเรื่องท่ีอาศัยฉากหรือเหตุการณจริง 
หรืออิงความเปนจริง มีบทสนทนา และบรรยายเหตุการณ
ทั่วไปจึงทําใหผูเขียนสามารถถายทอดขอมูลเกี่ยวกับชีวิต
มนุษยไปสูผูอานไดอยางรวดเร็ว นอกจากน้ีนวนิยายยังเปน
เรื่องที่แตงขึ้น หรือมีลักษณะคลายเรื่องสมมติจากชีวิตจริง 
ผูเขียนจึงสามารถเพิ่มเติมหรือเสริมแตงลักษณะตาง ๆ ของ
มนุษยใหนอกเหนือไปจากชีวิตมนุษยในสังคมทั่วไป ทําให
ผูอานสามารถเขาใจชีวิตมนุษยไดครอบคลุมและหลากหลาย
ขึ้น และเขาถึงตัวละครทําใหผูอานเกิดอารมณคลอยตาม
บทบาทของตัวละคร  

 บทบาทสตรี เปนบทบาทหนาท่ีของผูหญิ งที่
จะตองเปนผูดูแลสามีและลูก มีหนาที่ดูแลจัดเตรียมอาหาร
การกินมีหนาที่ดูแลฟูมฟกเลี้ยงดูผูอื่นคอยบริการผูอื่น ดังที่
กมลา ภาสิน (2535 : 29) ไดใหความหมายบทบาทสตรีไว
วา คือ สาเหตุที่ทําใหผูหญิงตองมีหนาที่หรือมีบทบาท
เกี่ยวกับการเปนผูดูแลความจําเปนพื้นฐานของผูอื่น เชน  
มีหนาที่ดูแลจัดเตรียมอาหารการกินมีหนาท่ีดูแลฟูมฟกเลี้ยง
ดูผูอื่นคอยบริการผูอื่นวาสิ่งเหลานี้ไมไดหมายความวาผูชาย
จะทําไมไดหรือไมไดหมายความวาผูหญิงมีภาวะรางกายที่
อํานวยใหเปนผูดูแลฟูมฟกมากกวาผูชาย แตที่เปนอยูดังนี้ก็
เพราะกระบวนการอบรมบมเพาะทางสังคมท่ีสืบเนื่องกันมา
หลายศตวรรษ  
 “น้ําเซาะทราย”เปนอีกเรื่องหนึ่งที่เปนผลงานท่ี
โดดเดน เปนนวนิยายประเภทของความรักที่สะทอนปญหา
ครอบครัวและการตอสูของผูหญิ งเพื่ อเรียกรองสิทธิ
ความชอบธรรม และทําใหเห็นภาพอันชัดเจนของคนท่ีผิดศลี 
คือเขาไปยุงเกี่ยวกับสามีคนอื่น 
 ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทสตรี
ที่ปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ําเซาะทรายเพ่ือใหทราบถึง
บทบาทของสตรี ของ กฤษณา อโศกสิน ที่จะเปนประโยชน
ในการศึกษาวรรณกรรมเรื่องอื่น และดวยความตระหนัก
และเช่ือวางานประพันธนวนิยายสามารถสะทอนใหเห็นถึง
บทบาทของสตรีในสังคมและสะทอนถึงสภาพครอบครัวและ
สิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ภายในครอบครัว และ
สามารถทําใหผูศึกษามีความเขาใจและกลอมเกลาจิตใจให
ดําเนินไปในทางท่ีดีงามได นอกจากนี้นวนิยายยังทําให

มนุษยรูสึกผอนคลาย และสะทอนถึงมิติของอารมณผูอานได
เปนอยางดี 

2.วัตถุประสงค  
เพื่อศึกษาบทบาทของสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย 

เรื่อง นํ้าเซาะทราย ของ กฤษณา อโศกสิน ไดแก  
1. ดานบทบาทการศึกษาแบงเปน 2 ดาน ไดแก 

1.1 ดานการสงลูกหลานใหรบัการศึกษา 
1.2 ดานยกยองผูที่มีการศึกษา 

2. ดานบทบาทเศรษฐกิจแบงเปน 5 ดาน ไดแก 
    2.1 ดานการประกอบอาชีพ 

2.2 ดานนิยมตาํแหนงหนาท่ีการงานสูง 
   2.3 ดานนิยมทางวัตถุ 

2.4 ดานนิยมความมั่งคั่ง 
   2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย 

3. ดานบทบาทการรวมกิจกรรมในสังคม 
4. ดานบทบาทสตรีที่นิยมความสวยงาม 

5. ดานบทบาทกฎหมาย 
6. ดานบทบาทการแตงกาย 

7. ดานบทบาทครอบครัว 4 ดาน ไดแก 
7.1 ดานการเลือกคูครอง 

7.2 ดานความกตัญูตอบิดามารดา  
7.3 ดานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา  
7.4 ด านปญหาในครอบครัว เรื่องการใช

อารมณ 
8. ดานบทบาทนันทนาการ 2 ดาน ไดแก 

8.1 ดานนิยมการจัดงานเลี้ยงฉลอง 
8.2 ดานนิยมความสนุกสนาน 

9. ดานบทบาทอาหาร 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ขอบเขตดานเนื้อหา  
ผูวิจัยไดศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย 

เรื่อง น้ําเซาะทราย ของ กฤษณา อโศกสินสํานักพิมพ
ดับ เบิ้ลนายน  พิมพครั้งที่  6  พ .ศ . 2544 โดยใชกรอบ
การศึกษาบทบาทสตรี จํานวน 9 ดาน ไดแก 
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1. ดานบทบาทการศึกษาแบงเปน 2 ดาน ไดแก 
1.1 ดานการสงลูกหลานใหรบัการศึกษา 
1.2 ดานยกยองผูที่มีการศึกษา 

2. ดานบทบาทเศรษฐกิจแบงเปน 5 ดาน ไดแก 
    2.1 ดานการประกอบอาชีพ 

2.2 ดานนิยมตําแหนงหนาท่ีการงานสูง 
   2.3 ดานนิยมทางวัตถุ 

2.4 ดานนิยมความมั่งคั่ง 
   2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย 

3. ดานบทบาทการรวมกิจกรรมในสังคม 
4. ดานบทบาทสตรีที่นิยมความสวยงาม 

5. ดานบทบาทกฎหมาย 
6. ดานบทบาทการแตงกาย 

7. ดานบทบาทครอบครัว 4 ดาน ไดแก 
7.1 ดานการเลือกคูครอง 
7.2 ดานความกตัญูตอบิดามารดา  
7.3 ด านความสัมพันธระหวางสามี

ภรรยา  
7.4 ดานปญหาในครอบครัว เรื่องการใช

อารมณ 
8. ดานบทบาทนันทนาการ 2 ดาน ไดแก 

8.1 ดานนิยมการจัดงานเลี้ยงฉลอง 
8.2 ดานนิยมความสนุกสนาน 

9. ดานบทบาทอาหาร 
 

ขอบเขตดานเวลา 
ผูวิจัยศึกษาขอมลูและวิเคราะหขอมูล เดือน

มีนาคม – เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 

4.วิธีการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเร่ืองศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฎ

ในนวนิยายเรื่อง “น้ําเซาะทราย” ของกฤษณา อโศกสิน 
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูล โดยนําขอมูลมา
ทําการศึกษาและดําเนินการตามระเบียบวิธีการวิจัยตาม
ขั้นตอน ดังนี ้

1. ขั้นรวบรวมขอมูล 

  1.1 สํารวจและรวบรวมนวนิยายเรื่อง 
“น้ําเซาะทราย” ของกฤษณา อโศกสิน 
  1.2 ศึกษาและรวบรวมเอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับประวัตผิลงานของ กฤษณา อโศกสิน 
  1.3 ศึกษารวบรวมเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของกับบทบาทสตรี เพื่อเปนแนวทางในการกําหนด
จุดมุงหมาย และขอบเขตของการศึกษาคนควาตลอดจนเปน
แนวทางในการศึกษาขอมูล 

2. ขั้นวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง
น้ําเซาะทราย ของ กฤษณา อโศกสิน อยางละเอียด โดยจด
บันทึกขอมูลลงในสมุด จากนั้นแยกประเภทขอมูลลงในสมุด 
จากนั้นจัดแยกประเภทของขอมูลตามขอบเขตดานเน้ือหา
และนําขอมูลเหลาน้ันมาวิเคราะหตามจุดมุงหมายและ
ขอบเขตที่วางไว ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยศึกษาบทบาท
สตรีอยู 9 ดาน ไดแก 

1. ดานบทบาทการศึกษาแบงเปน 2 ดาน ไดแก 
1.1 ดานการสงลูกหลานใหรบัการศึกษา 
1.2 ดานยกยองผูที่มีการศึกษา 

2. ดานบทบาทเศรษฐกิจแบงเปน 5 ดาน ไดแก 
    2.1 ดานการประกอบอาชีพ 

2.2 ดานนิยมตําแหนงหนาท่ีการงานสูง 
  2.3 ดานนิยมทางวัตถุ 

2.4 ดานนิยมความมั่งคั่ง 
  2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย 

3. ดานบทบาทการรวมกิจกรรมในสังคม 
4. ดานบทบาทสตรีที่นิยมความสวยงาม 
5. ดานบทบาทกฎหมาย 
6. ดานบทบาทการแตงกาย 
7. ดานบทบาทครอบครัว 4 ดาน ไดแก 

7.1 ดานการเลือกคูครอง 
7.2 ดานความกตญัูตอบิดามารดา  
7.3 ดานความสัมพันธระหวางสามี

ภรรยา  
7.4 ดานปญหาในครอบครัว เรื่องการใช

อารมณ 
8. ดานบทบาทนันทนาการ 2 ดาน ไดแก 

8.1ดานนิยมการจดังานเลีย้งฉลอง 
8.2 ดานนิยมความสนุกสนาน 

9. ดานบทบาทอาหาร 
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 3. ขั้นสรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 3.1 สรุปผลการวิจัย 

  3.2 อภิปรายผลการวิจยัโดยวิธีพรรณนา
วิเคราะห แบงเปน  5 บทดังนี ้
   3.2.1 บทท่ี 1 บทนํา 
   3.2.2 บทท่ี 2 เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

   3.2.3 บทท่ี 3 วิธีการ
ดําเนินการวิจยั 

   3.2.4 บทท่ี 4 ผลการศกึษา
บทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย “น้ําเซาะทราย” ของ
กฤษณา อโศกสิน 

   3.2.5 บทที่ 5 บทสรุป 
อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

5. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยาย

เรื่องน้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน  ผูวิจัยนาํเสนอ
การศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏอยู  2 บทบาท ดังตอไปนี้ 

1. ดานบทบาทการศึกษา  สามารถจําแนก
ออกเปนขอยอยไดอีก 2 ประการ ดังน้ี   

1.1 ดานการสงลูกหลานใหรับ 
การศึกษา  บิดามารดาในฐานะผูปกครองสนับสนุน
การศึกษาดวยการสงเสริมการศึกษาใหกับบุตรหลานตั้งแต
อายุนอย ๆ ในนวนิยาย เรื่องน้ําเซาะทราย ของกฤษณา 
อโศกสิน นําเสนอบทบาทสตรีดานการสงลูกหลานใหรับ
การศึกษา ดังขอความท่ีปรากฏ ในนวนิยายน้ําเซาะทรายวา 

ขณะนั้นภัทรียากําลังเขียนจดหมายฉบับหนึ่งแรก
ทีเดียว เด็กหญิงก็ไมเคยนึกวาจะเขียนจดหมายถึงลูกชาย
ของพุดกรองคนน้ัน แตการสนทนาระหวางมารดาและพลตรี 
ทวยหาญ ขณะนั่งรถไปโรงละครดวยการในตอนบาย สะกิด
ความรูสึกใหอยากเขียนบอกเด็กหนุมสายตระกูลถึงเรื่องราว
ของบิดาตนกับมารดาเขา 

พลตรี ทวยหาญ พูดวา “เรื่องของคุณนะ ผมเห็น
วาคงไมมีการตัดรอนกันไดแน เพราะฝายโนนเขาก็เกิดมีบุตร
ขึ้นมาอีกนอกเสียจากคุณจะเปนฝายทําใจใหยอมรับ…”  

“ถึงดิฉันไมทําใจ เขาก็ยอมรับกันอยูแลว” 

“ลูกคนโตของพุดกรอง ช่ือจาน โตเทาไหนแลว
ครับ เปนหนุมคะอยูสหรัฐอเมริกา พอปดภาคเรียนก็จะมา
เยี่ยมบานที ไมทราบวาปนี้เขาจะมาไหมถามา…วรรณนรี
หัวเราะแคน ๆ ก็คงงามหนาละ ถาเห็นแมในสภาพนั้น    
ใคร ๆ ถามก็คงไมรูจะเอาหนาไปไวไหน” ถอยคําโตตอบ
นั้นเอง ทําใหภัทรียาลงมือเขียนจดหมาย ทันทีเมื่ออาบน้ํา
รับประทานอาหารเสร็จในคํ่าวันน้ัน  

“พี่จานท่ีรัก…” เด็กหญิงเริ่มอารัมภบท 
“ปอต อ งขอ โทษที่ ไม ได เขี ยนถึ งพี่ จ าน เลย 

นับตั้งแตเราพบกันเมื่อปกอน ไดขาววาพี่จานเรียนหนังสือ
เกงพอดีใจดวยนะคะ” 

“เวลานี้พอมีเรื่องจะเลาใหพ่ีฟง หวังวาพ่ีจานคงจะ
ยังไมรูเรื่องนี้แน ๆ พอกลุมใจ ไมสบายใจ คิดมาทุกวัน… คุณ
แมของปอก็กําลังแยคุณพอของเราไปหาคุณแมของพี่จานทุก
วันหยุด ขณะที่ปอเขียนจดหมายนี้คุณพอก็ยังไมกลับจาก
บานของคุณแมพี่จาน ปอจะพูดยังไงดีใหพี่จานเขาใจและไม
หาวาปอกลาวหาวาคุณแมของพี่จานมาแยงคุณพอของปอไป
จากแมของปอ”  

“นากรองกําลังจะมีนองอีกคนหน่ึงนองอยูในทอง
ของคุณแมพี่จานเวลาน้ี และนากรองก็กําลังไมสบายเพราะ
แพทอง” พี่จานจะวายังไง ถาพี่จานกลับมาพบนองเล็ก ๆ ที่
เปนลูกของคุณพอกับคุณแมพี่จาน เสียงเปดประตู ทําให   
ภัทรียารีบเก็บจดหมาย ดังนั้นเมื่อวันวรรณนรีโผลเขาไป จึง
เห็นบุตรคนโตมีทาทางกระอักกระอวน 

“อะไรจะ ทําอะไร” หลอนมองดูที่ โตะเขียน
หนังสือเล็ก ๆ ก็เห็นมีสมุดและปากกาวางอยู “คุณลุง
กลับไปแลว แมอะไรบอกวาปอกําลังทําการบาน ทําการบาน
หรือเปลา”  ช้ินกระดาษท่ีแลบออกจากสมุด ทําใหวรรณนรี
ดึงออกมาดูพออานจบก็ถามบุตรสาววา “รู แอดเดรสของพ่ี
จานแลวหรือ” แรกทีเดียวภัทรียาหนาซีด แตเมื่อเห็นมารดา
ก็ไมดุวาก็ใจช่ืนข้ึน “ปอวาจะถามคุณแมพรุงน้ีคะ” 

“แมจะไปคนดูกอน จะหาซองมาใหดวย” 
หายออกไปครูหนึ่ง วรรณนรีก็กลับมาทั้งซองและกระดาษ
ขาวแผนยาว ซึ่งเปนลายมือของพุดกรองจดไวให “หากวา 
วรรณนรีอยากจะคุยกับหลานมั่ง นั่นคือถอยคําของสตรีผูนั้น
เมื่อสมัยที่ยังเปนมิตร 

“ปอกลัวคุณแมจะดุเหมือนกัน” เด็กหญิงพูดอยาง
ขลาด ๆ อันท่ีจริงวรรณนรีเคยคิดจะเขียนจดหมายไปถึงเด็ก
หนุมผูนั้นและบอกใหเขารูพฤติกรรมอันนาอายท่ีมารดาของ
เขากระทําตอหลอนและลูก แตครั้นตรึกตรองดูแลวก็เห็นวา 
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การท่ีหลอนซึ่งมีวัยวุฒิและคุณวุฒิสูงปานนี้ จะระบาย
อารมณคั่งแคนไปกับเด็กหนุมวัย 17 ปนั้น วรรณนรียังไม
เห็นงามดวยประการท้ังปวงคร้ันไดอานจดหมายของภัทรียา
ฉบับนี้ทําใหหลอนรูทันทีวานี่คือวิธีบอกกลาวท่ีเหมาะสม
ที่สุดจากเด็กถึงเด็กโดยผูใหญมิไดเสี้ยมสอน เด็กเองรูสึกเอง 
ระบายอารมณกดดันดวยตนเอง 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 589-591) 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา นวนิยายเรื่อง
น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานการสง
ลูกหลานใหไดรับการศึกษา ซึ่งเปนบทสนทนาของทวยหาญ
และวรรณนรีที่กลาวถึงเรื่องเรื่องราวของพุดกรองและลูก
ชายของพุดกรองคือ  พุดกรองสนับสนุนใหจานลูกชายของ
เขา ไดรับการศึกษาต้ังแตยังเด็ก คือพุดกรองเปนบุคคลที่
ฐานะคอนขางดีจึงนิยมสงลูกไปเรียนท่ีตางประเทศเปนการ
สงเสริมใหเขารักการเรียนและทําใหไดความรูเพิ่มมากขึ้น 
และลูกชายของพุดกรองน้ันจะกลับมาหาพุดกรองทุกครั้งที
เขาปดภาคเรียน แตถาลุกชายของงพุดกรองกลับมาครั้งนี้คง
รูสึกแยที่เห็นแมของตนเองเปนเมียนอยของสามีเพื่อนสนิท
ของเพื่อนแมของเขาเอง 

1.2 ดานยกยองผูที่ มีการศึกษา  การยกยอง
สรรเสริญบุคคลที่มีมีการศึกษาในระดับสูง ดังขอความท่ี
ปรากฏในนวนิยาย เรื่อง นํ้าเซาะทรายวา 

“วรรณนรีเปนคนเรียนเกงและมีแตเรื่องเรยีนอยู
ในสมอง จึงควาปริญญาอักษรศาสตรและเตม็ดวยวิชาครูอีก
อยางหน่ึง กาวออกมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั รับ
ราชการเปนอาจารยโทเต็มขั้น สอบไดเปนอาจารยเอกแลว
กําลังรอการแตงตั้ง” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายเรื่อง
น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานการยกยอง
ผูที่มีการศึกษา วรรณนรีไดรับอาชีพเปนอาจารยประจํา
มหาวิทยาลัย เปนบุคคลที่เรียนหนังสือเกง มีความสุขุม
รอบคอบ อัธยาศัยดีมาก และมีไหวพริบที่ดี มีแตผูคนยกยอง
วรรณนรีเพราะวรรณนรีเปนบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดีตอ
สังคม และบุคคลรอบขางของเธอ 

2. ดานบทบาทเศรษฐกิจ การกระทําใด ๆ อัน
กอใหเกิด การผลิต การจําหนายและการบริโภค เพื่อให
เกิดผลที่สามารถตีคาออกมาเปนเงินเพ่ือความอยูรอดในชีวิต
ทั้งของตนเองและครอบครัว จากการศึกษาดานเศรษฐกิจ

ในนวนิยาย เรื่องนํ้าเซาะทราย พบวากฤษณา อโศกสิน 
แสดงดานเศรษฐกิจไวหลายประการ สามารถจําแนก
ออกเปนขอยอยไดอีก 5 ดาน ดังน้ี 
   2.1 ด านการประกอบอาชีพ  การ
ทํางานที่ไดผลออกมาในรูปของรายไดเพื่อความม่ันคงของ
ครอบครัว ตนเอง ดังขอความท่ีปรากฎในนวนิยาย น้ําเซาะ
ทราย วา 

“วรรณนรีเปนคนเรียนเกงและมีแตเรื่องเรียนอยู
ในสมอง จึงควาปริญญาอักษรศาสตรและเต็มดวยวิชาครูอีก
อยางหนึ่ง กาวออกมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับ
ราชการเปนอาจารยโทเต็มขั้น สอบไดเปนอาจารยเอกแลว
กําลังรอการแตงตั้ง” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานประกอบอาชีพ วรรณนรีเปน
คนที่ มี ก าร ศึ กษ า  ได รั บ อ า ชีพ เป น อ าจารย ป ระจํ า
มหาวิทยาลัย เปนบุคคลท่ีเรียนหนังสือเกง มีความสุขุม
รอบคอบ อัธยาศัยดีมาก และมีไหวพริบดี เปนบุคคลทําเพื่อ
การดํารงชีวิต โดยใชความรู  ทักษะ  และความสามารถของ
ตนที่ไดรับจากการศึกษาและฝกอบรมหรือเรียนรูสืบทอดมา 
เชน ไดรับขาราชการ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได  

2.2 ดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสูง ความ
ตองการตําแหนงหนาท่ีการงานสูงเพื่อความกาวหนาใน
หนาที่การงาน ในนวนิยายเรื่องนํ้าเซาะทรายของกฤษณา
อโศกสิน ปรากฏดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสูง ซึ่ง ดัง
ขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา  

“อาจารยวรรณณนรี คนเกานั้นทรงภูมิ จนไมทึ่ ง
กับความงามชนิดใด ดูเหมือนหลอนจะเคยเหยียดหยามดวย
ซ้ําวา ผูหญิงที่หมกมุนอยูกับการแตงตัวนั้นหาคาอยางใดมิได 
คงจะยึดไดแตอาชีพที่อาศัยเรือนรางเปนหลัก เพราะฉะน้ัน
มันสมองของผูหญิงชนิดน้ีจะขึ้นสนิมเหมือนมีดท่ีทิ้งไวนาน
เปนแนแท ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 527) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานนิยมตําแหนงหนาที่การงาน
สูง วรรณนรีหญิงสาวที่มีอุดมการณแนวแนและมุงมั่นและ
ตั้งใจในคําพูดของตนเอง วรรณนรีพยายามท่ีจะพิสูจนวาจะ
ลงตําแหนงคณบดีในขณะท่ียังไมมีใครสามารถทําได  เปน
หญิงสาวที่ยึดอุดมการณ มีอัธยาศัยดี มีความสุขุมรอบคอบ 
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และมีไหวพริบดี วรรณนรีหญิงสาวที่มีอาชีพเปนอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย เปนบุคคลนิยมความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานท่ีสูงขึ้น 

2.3 ดานนิยมทางวัตถุ คานิยมที่เกี่ยวกับบริโภค
วัฒนธรรมที่เปนวัตถุยานพาหนะเกิดจากการประดิษฐคิดคน 
การพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เชน รถยนตของตางประเทศ ดัง
ขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา 

“แตแมของเขาก็ดูเหมือนจะรูนสิัยลูกชายอยู
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนางจิตรกรรมการุณจึงคอย 
บีบบังคับเรื่องการเงินอยางพิถีพิถัน เปนตนวารถท่ีเขากําลัง
ขับอยูนี้เหมือนกัน พงษสนิทกําลังเบื่อมันอยางท่ีสุด เขา
เซาซี้ขอเงินมารดาทุกวันเพื่อเปลี่ยนรถใหม 

“เบื่อขี้หนามันเตม็ที่แลวฮะ คุณแม ผมอยากนั่งรถ
อเมริกันมั่งแลว คราวนี้จะติดแอรดวย เอาสบายเสยีหนอย 
เกิดมาชาติหนึ่งไมหาความสุขแลวจะหาอะไร”  

“ไมละมารดาของเขาปฏิเสธ เงินยงัมีไมพอ แกก็รู
นี่นาวา แมเพิ่งใหเขากูไปเมื่อเร็วๆน้ีเองสองสามแสน จะ
เนรมิตทีไ่หนมาใหแกเปลีย่นรถไดทันที รถคันนึงก็ตั้ง เทาไร
นะ” 

“ที่ผมจะซื้อนี่มันราว ๆ สองแสนสีฮ่ะ” 
“แกจะขี่ไปโลกพระจันทรงั้นเรอะ” 
“นี้คุณแม พูดแบบไมรูอะไร ก็เดี๋ยวนี้นะ ผมคบกับ

แมมายเงินลานฮะ รถของเขารถอเมริกันตดิแอรฮะ คัน
เหยียดยาวคุณแมเห็นหรือเปลา เขาเสาะยาย ขืนผมน่ังรถ
เกาคันนี้ ก็สูรัศมีเขาไมไดนะซี จะเชิญเขานั่งหรือเขาคง
รังเกียจ” 

“ก็เขามีลนเหลือแลว เขาจะมาสนใจอะไรกับ
ทรัพยสมบตัิของเรา” 

“ถึงง้ันก็เถอะฮะ ของพรรคนี้มันกต็องมีการหลอก
ลอกันมั่งเหมือนกันแหละ เขาเคยโกนอยลงไปเขาคงไมชอบ
เทาไหร จริงไหม คุณแม”  

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 18-19) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏคานิยมทางวัตถุ พงษสนิทอยากให
แมซื้อรถยนตให ซึ่งในสังคมนิยมการบริโภคสินคานําเขาจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะยานพาหนะที่อยูในรูปของรถยนตวา
เครื่องยนตตามปกติมี 4 ลอมีหลายแบบหลายชนิดเรียกช่ือ
วาเรียกตาง ๆ กันตามความมุงหมายที่ใชเปนตน เชน รถเกง 
รถบรรทุก รถยนต รถโดยสาร รถจักรยานยนตขณะเดียวกัน

คานิยมทางวัตถุยังสะทอนคานิยมการยึดติดกระแสบริโภค
นิยมและการวัดคาของคนจากวัตถุของสังคมไทย  ในยุค
ปจจุบันนี้คงไมแปลกที่สินคามียี่หอราคาแพงและไดรับความ
นิยมจากคนสวนใหญ  โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผา รองเทา 
กระเปา หรืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกจะเขามามี
บทบาทในชีวิตของคนหลาย ๆ คนอาจยังเปนเครื่องวัดความ
มั่งมี ความนาเคารพ สรรเสริญของคนในสังคม  

2.4 ดานนิยมความมั่งคั่ง ความร่ํารวยเฉพาะ
ภายในตระกูลเดียว ดังขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ํา
เซาะทรายวา  

“พุดกรองนึกลําดับนสิัยใจคอของสตรีที่คณุหญิง
พรรณราย กลาวนาม ก็เห็นวาพอจะไปดวยกันได เพราะ
คุณหญิงสายลมภรรยาพลโท วิชัยนั้นเปนคนสุภาพ พูดเบา 
ๆ และมักจะยิม้มากกวาพูด หากจะออกความเห็นสิ่งใดก็
มักจะตรองกอน สวนคุณจารีผูเปนเจาของรานขายผาไหม
ไทยในพิษณุโฮเตล็เปนคนหัวใหมและไมเคยหวั่นไหวตอ
นินทาสโมสร สําหรับคณุสมัยสวาทน้ันเปนคนคลั่ง
เครื่องประดับมากกวาเรื่องของคน ในวงไพเธอจะมีมรกต 
ทับทิม ไพลิน หรือหินราคาแพงตาง ๆ ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 502) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏคานิยมทางวัตถุ นางจิตกรรม    
การุณ  เปนบุคคลที่ถือไดวาร่ํารวยเพราะมีที่ดินตึกแถว 
แฟลตใหเชานานับพัน ๆ ไรตางจังหวัดและมีเงินใหกู จึงทํา
ใหลูกชายของเธอสบายไปตลอดทั้งชาติเลยก็วาเธอมีฐานะดี
และบุคคลรบขางมองเธอวาเปนคนที่มั่งค่ังเรื่องทรัพยสมบัติ
เลยก็วาได 
 2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย การกระทําท่ี
เกินหนาเกินตา เชน การจัดงานที่หรูหราและซื้อของที่มี
ราคาแพง เชน กระเปาราตรีสีดาํที่มีราคาสูง ที่จําเปนตองจัด
ใหยิ่งใหญถึงแมจะสิ้นเปลืองเงินทองก็ตามแตในทางสังคม
คนรวยไมไดคํานึงถึงความสิ้นเปลือง ดังขอความท่ีปรากฏ
ในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา 

“ตอจากนั้นหลอนก็ดับไฟ หยิบกระเปาราตรีสีดํา
ราคาสูงที่วางอยูบนเตียงเปนสิ่งสุดทายแลวเปด 
ประตูรถคันยาวติดเครื่องปรับอากาศจอดอยูหนาตึก คนขับ
ยืนเตรอยูแถวน้ัน พอไดยินเสียงกุบของรองเทา เขาก็ปราด
เขามาเปดประตูให แลวพุดกรองก็กาวเขานั่งอยางสงางาม” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 

516



 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาดานความ
หรูหราฟุมเฟอยวานวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ปรากฏ
คานิยมดานความหรูหราฟุมเฟอยสวนมากจะแสดงออกมา
ในรูปของสิ่งของตาง ๆ การท่ีซื้อของอยางหรูหราฟุมเฟอย 
และมีราคาแพง เชน กระเปาราตรีสีดําที่มีราคาสูง ซึ่งเปน
การนิยมหรูหราฟุมเฟอยมาก ซึ่งจําเปนตองจัดใหยิ่งใหญ
ถึงแมจะสิ้นเปลืองเงินทองก็ตามแตในทางสังคมคนรวยไมได
คํานึงถึงความสิ้นเปลือง เพราะพุดกรองเขาเปนหญิงสาวท่ี
เพียบพรอมทางฐานะโดยสามีเขาไดมอบมรดกไวใหเขาไว
มากมายเขาจึงนิยมความหรูหราฟุมเฟอย 

 
2. ดานบทบาทเศรษฐกิจ การกระทําใด ๆ อันกอใหเกิด 
การผลิต การจําหนายและการบริโภค เพื่อใหเกิดผลท่ี
สามารถตีคาออกมาเปนเงินเพื่อความอยูรอดในชีวิตทั้งของ
ตนเองและครอบครัว  จากการศึกษาดานเศรษฐกิจใน      
นวนิยาย เรื่องน้ําเซาะทราย พบวากฤษณา อโศกสิน แสดง
ดานเศรษฐกิจไวหลายประการ สามารถจําแนกออกเปนขอ
ยอยไดอีก 5 ดาน ดังน้ี 
  2.1 ดานการประกอบอาชีพ การทํางานท่ีไดผล
ออกมาในรูปของรายไดเพ่ือความม่ันคงของครอบครัว 
ตนเอง ดังขอความท่ีปรากฏในนวนิยาย น้ําเซาะทราย วา 

“วรรณนรีเปนคนเรียนเกงและมีแตเรื่องเรียนอยู
ในสมอง จึงควาปริญญาอักษรศาสตรและเต็มดวยวิชาครูอีก
อยางหนึ่ง กาวออกมาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รับ
ราชการเปนอาจารยโทเต็มขั้น สอบไดเปนอาจารยเอกแลว
กําลังรอการแตงตั้ง” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ
กฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานประกอบอาชีพ วรรณนรีเปน
คนที่ มี ก ารศึ กษ า  ได รั บ อ า ชีพ เป น อ าจารย ป ระจํ า
มหาวิทยาลัย เปนบุคคลที่เรียนหนังสือเกง มีความสุขุม
รอบคอบ อัธยาศัยดีมาก และมีไหวพริบดี เปนบุคคลทําเพื่อ
การดํารงชีวิต โดยใชความรู  ทักษะ  และความสามารถของ
ตนที่ไดรับจากการศึกษาและฝกอบรมหรือเรียนรูสืบทอดมา 
เชน ไดรับขาราชการ สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง
และครอบครัวได  

2.2 ดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสูง ความ
ตองการตําแหนงหนาที่การงานสูงเพ่ือความกาวหนาใน
หนาที่การงาน ในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายของกฤษณา

อโศกสิน  ปรากฏดานนิยมตําแหนงหนาที่การงานสู ง         
ดังขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา  

“อาจารยวรรณณนรี คนเกานั้นทรงภูมิ จนไมทึ่ง
กับความงามชนิดใด ดูเหมือนหลอนจะเคยเหยียดหยามดวย
ซ้ําวา ผูหญิงที่หมกมุนอยูกับการแตงตัวนั้นหาคาอยางใดมิได 
คงจะยึดไดแตอาชีพที่อาศัยเรือนรางเปนหลัก เพราะฉะน้ัน
มันสมองของผูหญิงชนิดน้ีจะขึ้นสนิมเหมือนมีดท่ีทิ้งไวนาน
เปนแนแท ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 527) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏดานนิยมตําแหนงหนาที่การงาน
สูง วรรณนรีหญิงสาวที่มีอุดมการณแนวแนและมุงมั่นและ
ตั้งใจในคําพูดของตนเอง วรรณนรีพยายามท่ีจะพิสูจนวาจะ
ลงตําแหนงคณบดีในขณะท่ียังไมมีใครสามารถทําได  เปน
หญิงสาวที่ยึดอุดมการณ มีอัธยาศัยดี มีความสุขุมรอบคอบ 
และมีไหวพริบดี วรรณนรีหญิงสาวที่มีอาชีพเปนอาจารย
ประจํามหาวิทยาลัย เปนบุคคลนิยมความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาที่การงานท่ีสูงขึ้น 

2.3 ดานนิยมทางวัตถุ คานิยมที่เก่ียวกับบริโภค
วัฒนธรรมที่เปนวัตถุยานพาหนะเกิดจากการประดิษฐคิดคน 
การพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง เชน รถยนตของตางประเทศ    
ดังขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา 

“แตแมของเขาก็ดูเหมือนจะรูนสิัยลูกชายอยู
เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนางจิตรกรรมการุณจึง 

คอยบีบบังคับเรื่องการเงินอยางพิถีพิถัน เปนตนวารถท่ีเขา
กําลังขับอยูนี้เหมือนกัน พงษสนิทกําลังเบื่อมันอยางท่ีสดุ 
เขาเซาซี้ขอเงินมารดาทุกวันเพ่ือเปลี่ยนรถใหม 

“เบื่อขี้หนามันเตม็ที่แลวฮะ คุณแม ผมอยากนั่งรถ
อเมริกันมั่งแลว คราวนี้จะติดแอรดวย           

เอาสบายเสียหนอย เกิดมาชาติหน่ึงไมหาความสุขแลวจะหา
อะไร”  

“ไมละมารดาของเขาปฏิเสธ เงินยงัมีไมพอ แกก็รู
นี่นาวา แมเพิ่งใหเขากูไปเม่ือเร็วๆนี้เองสองสาม 
แสน จะเนรมิตทีไ่หนมาใหแกเปลีย่นรถไดทันที รถคันนึงก็
ตั้งเทาไรนะ” 

“ที่ผมจะซื้อนี่มันราว ๆ สองแสนสีฮ่ะ” 
“แกจะขี่ไปโลกพระจันทรงั้นเรอะ” 
“นีคุ่ณแม พูดแบบไมรูอะไร ก็เดี๋ยวนี้นะ ผมคบกับ

แมมายเงินลานฮะ รถของเขารถอเมริกันตดิแอรฮะ คัน
เหยียดยาวคุณแมเห็นหรือเปลา เขาเสาะยาย ขืนผมน่ังรถ
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เกาคันนี้ ก็สูรัศมีเขาไมไดนะซี จะเชิญเขานั่งหรือเขาคง
รังเกียจ” 
“ก็เขามีลนเหลือแลว เขาจะมาสนใจอะไรกับทรัพยสมบตัิ
ของเรา” 

“ถึงง้ันก็เถอะฮะ ของพรรคนี้มันกต็องมีการหลอก
ลอกันมั่งเหมือนกันแหละ เขาเคยโกนอยลงไปเขาคงไมชอบ
เทาไหร จริงไหม คุณแม”  

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 18-19) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏคานิยมทางวัตถุ พงษสนิทอยากให
แมซื้อรถยนตให ซึ่งในสังคมนิยมการบริโภคสินคานําเขาจาก
ตางประเทศโดยเฉพาะยานพาหนะที่อยูในรูปของรถยนตวา
เครื่องยนตตามปกติมี 4 ลอมีหลายแบบหลายชนิดเรียกช่ือ
วาเรียกตาง ๆ กันตามความมุงหมายที่ใชเปนตน เชน รถเกง 
รถบรรทุก รถยนต รถโดยสาร รถจักรยานยนตขณะเดียวกัน
คานิยมทางวัตถุยังสะทอนคานิยมการยึดติดกระแสบริโภค
นิยมและการวัดคาของคนจากวัตถุของสังคมไทย  ในยุค
ปจจุบันนี้คงไมแปลกที่สินคามียี่หอราคาแพงและไดรับความ
นิยมจากคนสวนใหญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเสื้อผา รองเทา 
กระเปา หรืออุปกรณเพื่ออํานวยความสะดวกจะเขามามี
บทบาทในชีวิตของคนหลาย ๆ คนอาจยังเปนเครื่องวัดความ
มั่งมี ความนาเคารพ สรรเสริญของคนในสังคม  

2.4 ดานนิยมความม่ังคั่ง ความร่าํรวยเฉพาะ
ภายในตระกูลเดียว ดังขอความท่ีปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ํา
เซาะทรายวา  

“พุดกรองนึกลําดับนิสัยใจคอของสตรีที่คุณหญิง
พรรณราย กลาวนาม ก็เห็นวาพอจะไปดวยกันได เพราะ
คุณหญิงสายลมภรรยาพลโท วิชัยนั้นเปนคนสุภาพ พูดเบา 
ๆ และมักจะย้ิมมากกวาพูด หากจะออกความเห็นสิ่งใดก็
มักจะตรองกอน สวนคุณจารีผูเปนเจาของรานขายผาไหม
ไทยในพิษณุโฮเต็ลเปนคนหัวใหมและไมเคยหวั่นไหวตอ
นินทาสโมสร  สํ าหรับ คุณสมัยสวาทนั้ น เป นคนคลั่ ง
เครื่องประดับมากกวาเร่ืองของคน ในวงไพเธอจะมีมรกต 
ทับทิม ไพลิน หรือหินราคาแพงตาง ๆ ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 502) 
“นางจิตรกรรม การณุเปนผูมีฐานะดี มีท่ีดิน

ตึกแถว แฟลตใหเชานานับพัน ๆ ไรตางจังหวัดและมีเงินใหกู 
เพราะฉะนั้นพงษสนิทผูเปนบตุรคนเดียว จึงไมอยูในฐานะท่ี
จะตองรอนใจในเรื่องเงินเยีย่งมนษุยอ่ืน วันหน่ึง ๆ ของเขา
หมดเปลืองไปกับการแวะเวียนตามสถานท่ีตาง ๆ                                                           

                      (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 17) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวานวนิยายของ

กฤษณา อโศกสิน ปรากฏคานิยมทางวัตถุ นางจิตกรรม    
การุณ  เปนบุคคลที่ถือไดวาร่ํารวยเพราะมีที่ดินตึกแถว 
แฟลตใหเชานานับพัน ๆ ไรตางจังหวัดและมีเงินใหกู จึงทํา
ใหลูกชายของเธอสบายไปตลอดทั้งชาติเลยก็วาเธอมีฐานะดี
และบุคคลรบขางมองเธอวาเปนคนที่มั่งค่ังเรื่องทรัพยสมบัติ
เลยก็วาได 
 2.5 ดานความนิยมหรูหราฟุมเฟอย การกระทําท่ี
เกินหนาเกินตา เชน การจัดงานที่หรูหราและซื้อของที่มี
ราคาแพง เชน กระเปาราตรีสีดาํที่มีราคาสูง ที่จําเปนตองจัด
ใหยิ่งใหญถึงแมจะสิ้นเปลืองเงินทองก็ตามแตในทางสังคม
คนรวยไมไดคํานึงถึงความสิ้นเปลือง ดังขอความท่ีปรากฏ
ในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา 

“ตอจากนั้นหลอนก็ดับไฟ หยิบกระเปาราตรีสีดํา 
ราคาสูงที่วางอยูบนเตียงเปนสิ่งสุดทายแลวเปดประตูรถคัน
ยาวติดเครื่องปรับอากาศจอดอยูหนาตึก คนขับยืนเตรอยู
แถวนั้น พอไดยินเสียงกุบของรองเทา เขาก็ปราดเขามาเปด
ประตูให แลวพุดกรองก็กาวเขานั่งอยางสงางาม” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาดานความ

หรูหราฟุมเฟอยวานวนิยายของกฤษณา อโศกสิน ปรากฏ
คานิยมดานความหรูหราฟุมเฟอยสวนมากจะแสดงออกมา
ในรูปของสิ่งของตาง ๆ การท่ีซื้อของอยางหรูหราฟุมเฟอย 
และมีราคาแพง เชน กระเปาราตรีสีดําที่มีราคาสูง ซึ่งเปน
การนิยมหรูหราฟุมเฟอยมาก ซึ่งจําเปนตองจัดใหยิ่ งใหญ
ถึงแมจะสิ้นเปลืองเงินทองก็ตามแตในทางสังคมคนรวยไมได
คํานึงถึงความสิ้นเปลือง เพราะพุดกรองเขาเปนหญิงสาวที่
เพียบพรอมทางฐานะโดยสามีเขาไดมอบมรดกไวใหเขาไว
มากมายเขาจึงนิยมความหรูหราฟุมเฟอย 
 
3. ดานบทบาทการเขารวมกิจกรรมในสังคม  การอยู
รวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมี ชีวิต   
ตาง ๆ กับสภาพแวดลอม สังคมของมนุษยเกิดจากกลุม
บุคคลท่ีมีความสนใจรวมกัน และบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่ีไดเขา
รวมกิจกรรมใหเขากับสังคม ในนวนิยาย เรื่อง นํ้าเซาะทราย 
ของกฤษณา อโศกสิน นําเสนอดานบทบาทการเขารวม
กิจกรรมในสังคม ดังขอความที่ปรากฏในนวนิยาย น้ําเซาะ
ทรายวา  
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“ตอมาอีกสองสามวันและเกือบจะทุกวัน ขาวของ
พุดกรองก็ปรากฏหราอยูในหนาหนังสือพิมพเปนประจํา ทํา
ใหวงสังคมช้ันสูงวัยตัวโครมครามราวกับมีสัตวประหลาด
สมัยโลกลานปมาวิ่งเลนอยูตามตึกรามในกรุงเทพฯ 

พบแมมายเน้ือหอม พุดกรอง วิบูลยสิน ชอปปงที่
ราชประสงคสวยไมสราง สลางไปท้ังตัวอยางนี้ภีม ประการ
พันธ หัวเราะ…แฮ! 

กระดังงาลนไฟผูอื้อฉาวแหงบางกอกเวลาน้ี       
ผูครองแชมปไดแกพุดกรอง วิบูลสิน 

วรรณนรี ประการพันธ สะบักสะบอมดวยโรคใจ…
เขาโรงพยาบาลซอมหัวใจใหมอาทิตยกอน ภีมประการพันธ 
หายไปไหน ถามพุดกรอง วิบูลยสิน และบางทีก็เหน็บแนม
ดวยประโยคท่ีวาหนาวน้ี แมมายบางคนยืมผัวของเพ่ือนตาง
หมอนขางพุดกรองไมอยากอานแลว แตก็อดอานไมได เมื่อ
อานแลวหลอนก็โศกศัลยกําเริบขึ้นดวยความเจ็บปวดทน
ทุกข หลายตอหลายครัง้ก็อยากจะหนีไปใหพนสังคมท่ีซ้ําเตมิ
หลอนแตพอกาวเทาจะออกวิ่งหลอนก็สิ้นสุดความคิดน้ัน 
เพราะรูวาที่เทาของหลอนมีหวงใยรัดรึงอยู จึงเลือกทางใหม
คือเก็บตัว งดรับโทรศัพท ประตูบานวิบูลยสินไมเปดกวาง
อยาเคย ใครจะไปจะมาตองแจงช่ือแลวนายไปละจะเขาไป
รายงานใหนายผูหญิงทราบ ถาคนผูนั้นเปนคนที่พุดกรองก็
ไมรังเกียจที่จะพบ ก็ไดรับอนุญาตใหผานเขาไปได ถาเปน
บุคคลที่หลอนรูวาจะเขามาทําลายความสงบก็จะถูกปฏิเสธ
อยางไรเยื่อใย 

ภีมรูวาหลอนกําลังถูกคุมขังดวยกรงลอมของจารีต 
เขาก็จะขับรถมารวมรับประทานอาหารกลางวันกับหลอน
ทุกวัน แทนที่จะนัดออกไปแสวงหารสชาติแปลก ๆ ตามท่ี
ตาง ๆ อยางเคย ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 499-501) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวาแสดงใหเห็นวา

พุดกรองเปนบุคคลที่สังคมใหความสนใจเพราะเธอเขารวม
กิจกรรมกับสังคมบอยคร้ังจึงทําใหเขาเปนบุคคลที่ถูกจับตา
มองและทําใหเธอเปนขาวในหนังสือพิมพทําใหเธออับอาย
ตอสังคมพรอมทั้งใหเพื่อนของเธอตองเจ็บซ้ําเพราะถูกเพื่อน
สนิทและสามีของเธอเองทํารายจิตใจ 
4. ดานบทบาทนิยมสตรีที่มีความสวยงาม การกระทําของ
บุคคลตองมีการเขารวมงานในสังคม นวนิยายเรื่องน้ําเซาะ
ทรายปรากฏดานนิยมสตรีที่มีความสวยงาม ดังขอความ
ปรากฏในนวนิยายเรื่องน้ําเซาะทรายวา 

“แตคืนนี้หลอนอาจจะสวยข้ึนบางละมัง เพราะ
หลอนชวนพุดกรองไปซ้ือผาและเลือกเฟนอยางพิถีพิถันขึ้น 
แทนที่จะเหมารานตัดเสื้อเสร็จทั้งผาและแบบเหมือนครั้งที่
แลว ๆ มา “เกือบจะเขาสี่สิบแลว หาเวลาเสริมสวยเสียที” 
เพราะหลอนปรารถนาพุดกรองหัวเราะขันไมไดเพราะหลอน
เองไมเคยมีโอกาสไดพูดเชนนี้ เนื่องจากหลอนนั้น สาวเสมอ
สวยเสมอและทันสมัยเสมอ” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 5-6) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา วรรณนรีนั้นได

ชวนเพื่อนสนิทของเขาคืนพุดกรองมาเลือกซื้อเสื้อผาที่มี
คุณภาพและสวยงามเพื่อตัดชุดที่จะออกงานสังคมเพราะ
วรรณนรีไมไดหาเวลาเสริมสวยมานานแลวเกือบจะเขาอายุสี่
สิบปแลว พุดกรองไดแตหัวเราะวรรณนรีที่วรรณนรีพูดถึง
เรื่องแตงตัว เพราะพุดกรองนั้นเขาแตงตัวและดูสวยอยูเสมอ 
5. ดานบทบาทกฎหมาย กฎหมายเปนคําสั่ง ที่มีขอบังคับ
ความประพฤติของมนุษย  ในสังคมหากไมมีการอาศัยอยู
รวมกันยอมมีเรื่องบาดหมางเกิดเหตุและปญหาตาง ๆ เปน
เรื่องปกติที่จะมีความคดิเห็นไมตรงกันจนนํามาซึ่งการทําราย
ซึ่งกันและกัน การทะเลาะเบาะแวงกัน แตถาจําทําอยางไร
ใหคนในสังคมหันหนาเขาหากันและมีแนวปฏิบัติเพื่อความ
สงบสุขของสังคมดังนั้นจําเปนจะตองมีกฎหมายของสังคม
เขามามีบทบาทในการเปนตัวชวยใหสังคมสงบและยึดเปน
แนวปฏิบัติโดยเครงครัดหากผูใดกระทํานอกเหนือจากกฎ
แรงมากผูนั้นกระทําผิดกฎหมายแตในทางกลับกันยังมีผูไม
กลัวกฎหมายจากใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบไดยึดถือ
ระบบครอบครองในทางมิชอบรวมท้ังการใชอํานาจปกครอง
ไปในทางที่ ผิด  ในนวนิยายเรื่อง น้ํ าเซาะทราย  พบวา 
กฤษณา อโศกสิน นําเสนอดานบทบาทกฎหมาย ดังขอความ
ในนวนิยายนํ้าเซาะทรายวา 

เรื่องหยาของวรรณนรีกับภีม...พงษสนิทไมเห็น
ดวยอยางยิ่งคืนน้ีพงษสนิทชวนภีมมากินเหลาฉลองที่เขาได
ลูกชายอีกคน แตความเปนจริงพงษสนิทตองการดึงตัวภีมมา
กินเหลาฉลองที่ เขาไดลูกชายอีกคน แตความเปนจริง     
พงษสนิทตองการดึงตัวภีมไวไมใหกลับไปดูแลเอาใจพุดกรอง 
จึงคะยั้นคะยอใหภีมกินเหลาจนเมามาย แตภีมจะกลับใหได 
เพราะวันนี้พุดกรองพาลูกกลับบาน ตอนคลอดตนก็ไมอยู 
พอเธอออกจากโรงพยาบาลพงษสนิทยื้อภีมไวจนได ตางคน
ตางเมาเดินกอดคอกันออกจากราน ภีมถามเพื่อนวาเมามาก
จะขับรถกลับบานไหวหรือ “ฉันไมเมา เหลานะหรือ มันทํา
อะไรฉันไมไดหรอก เมาเหลา เมายังไงวะ คนอยางฉันทํา
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อะไรไมไดหรอก ชีวิตตางหากละ ฉันเมาชีวิตโวย” “แกท้ิงรถ
ไวท่ีนี่แลวกลับแท็กซ่ีนะ ฉันไมไปสงแกหรอก ปานนี้พุดกรอง
กับลูกคงรอจนหลับไปแลว” “เออ ง้ันขับรถดี ๆ นะเพื่อน 
แกไมตองหวงเพ่ือนท่ีเมาชีวิตคนนี้ ปลอยใหฉันเมาตอไป” 
“ฉันไปละ” ภีมขับรถออกไป พงษสนิทซวนเซยกมือขึ้นโบก
พรอมรองเตือน “เฮย...ระวังดานตรวจแอลกอฮอลนะโวย
ภีม”พูดขาดคํา พงษสนิทหงายหลังนอนหลับกับพื้นถนน
ดวยความเมา ฝายภีมขับรถออกไปไดพักเดียวเจอดาน
ตํารวจจริง ๆ เดือดรอนวรรณนรีตองมาประกันตัว! หลังจาก
ประกันตัวภีมแลววรรณนรีตําหนิเขาหลายคํา กอนตั้งทาจะ
พูดเรื่องหยาแตภีมไมยอมรับฟง อางวาตนเหนื่อย ไมมีแรง
จะรับฟงเรื่องอะไรอีกแลว... 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 93) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา พงษสนิทเปน

ฝายพูดเกลี่ยกลอมใหภีมเรื่องหยากบัวรรณนรีและชวยภมีไป
ดื่มจนทําทําใหภีมเมาและไปมีสติและขับรถกลับบานจนทํา
ใหภีมนั้นถูกตํารวจจับตองเดือดรอนวรรณนรีมาประกันตัว 

 
6. ดานการแตงกาย การแตงกายที่ เหมาะสมกับแตละ
บุคคล หรือโอกาส มีระยะเวลานานกวาแฟช่ันและอาจยอน
ยุคได  การแตงกายที่ดีควรอยู ในสมัย  นิยมไมลาสมั ย 
เหมาะสมกับตนเอง ในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย ของ
กฤษณา อโศกสิน นําเสนอดานการแตงกาย ดังขอความ
ปรากฏในนวนิยาย น้ําเซาะทราย วา 

“บัดนี้แผนกระจกสะทอนภาพของสตรสีาวใหญวยั
สามสิบแปดในชุดราตรีดําสนิท ชายกระโปรงสูงเหนือเขา
เล็กนอย ตัวเสื้อเปนแบบไทยประยุกต กลาวคือสะไบเฉียง
แลวปลอยชายสไบพลิ้วพาดไหลตกลงทางเบ้ืองหลัง สวนลาง
เปนแบบสอบหลวม ๆ เชิงผายกางออกพองาม ไหลขางที่
เปลือยเปลาอยูนั้นขาวผอง เลื่อมสีขาวและมุกท่ีปกเปนแถบ
ตามสวนเฉลียงของสไบ ชวยเนนความงามอยางลึกซึ้งใหแก
ความดําของแพรและความงามของผูแตงจนถึงที่สุดเทาที่จะ
งามได พุดกรอง วิบูลยสิน ผูทรงเสนห แมมายสามีตายได  
ปเศษ หลอนเพงพิศดูตนเอง ชวยทําใหกลายเปนมวยทรงสูง 
ขดไวเปนชอ ๆ กลางศีรษะ  ดวงหนานั้นใชเครื่องสําอางช้ัน
ดี แตงอยางแนบเนียน แตไมฉูดฉาดเกินควรเม่ืออยูในแสง
ไฟ” 
                              (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 1) 
 จากขอความขางตนเปนการอธิบายถึงการแตงกาย
ของพุดกรองสตรีสาวใหญวัยสามสิบแปดในชุดราตรีดําสนิท 

ชายกระโปรงสูงเหนือเขาเล็กนอย ตัวเสื้อเปนแบบไทย
ประยุกต 
  
7. ดานครอบครัว เปนสถาบันพื้นฐานอันดับแรกที่มีผลตอ
กระบวนการพัฒนาดานตาง ๆ ของมนุษยตั้งแตเด็กจน
เติบโตเปนผูใหญ ครอบครัวเปนพฤติกรรมของคนท่ีติดตอ
เกี่ยวของกันในเร่ืองเก่ียวกับครอบครัวและเครือญาติ 
สมาชิกในครอบครัวประกอบดวย บิดามารดา บุตร มี
ความสัมพันธกันทางสายโลหิต หรือโดยการสมรส เปน
สถาบันที่มีความสําคัญสูงสุดในสังคม เปนครอบครัวที่
ประกอบสมาชิกหลายคนซึ่งจะอยูรวมกัน จากการวิเคราะห
ศึกษาบทบาทสตรีในนวนิยายเรื่อง น้ําเซาะทราย พบวา 
กฤษณา อโศกสิน แสดงบทบาทดานครอบครัวไวหลาย
ประการ สามารถจําแนกออกเปนขอยอยไดอีก 4 ดาน ดังน้ี  

7.1 ดานการเลือกคูครอง การเลือกคูครองของ
ผูหญิงและผูชาย เมื่อลูกซึ่งเปนผูหญิงหรือผูชายโตข้ึนเปน
หนุมเปนสาวแลว ผูเปนพอแมหรือผูใหญในครอบครัวก็จะ
จัดการหรือปลูกฝงใหลูกหลานของตนแตงงาน โดยผูใหญจะ
มองคูครองซ่ึงมีฐานะดีกวาครอบครัวตนเองหรือใกลเคียงกัน 
แลวจะไปสูขอให ถาลูกหลานเปนผูชายหรือถาเปนผูหญิงก็
จะพูดจาตกลงกันระหวางผูใหญ พอหนุมสาวรักใครชอบ
พอกันแลวก็จะจัดงานแตงให  พอแมฝายหญิ งจะเปน
ผูจัดการใหลูกหลานตนพรอมมีสามีแยกออกไปต้ังครอบครัว
ใหม ในเวลาที่ เหมาะสมพรอมทั้ งมอบทรัพยสมบัติ ให      
ในนวนิยายเรื่อง น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน 
นําเสนอการวิเคราะหของการเลือกคูครอง ดังขอความท่ี
ปรากฏในนวนิยายเรื่อง นํ้าเซาะทรายวา 

“พุดกรอง วิถีชีวิตไมไดลิขิตมาใหเปนผูทรงความรู
อยางเพื่อนหญิงเพราะฉะนั้นเมื่อจบมัธยม 8 หลอนก็ได
แตงงานไปทันทีกับนายพรอม วิบูลสิน พอคาและนักธุรกิจ
ช่ือดังมีบุตรชายคนเดียวอายุ 17 ปกําลังเรียนช้ันเตรียมอุดม
อยู ณ สหรัฐอเมริกา” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 2) 
จากขอความแสดงใหเห็นวา ในการเลือกคูครอง 

ของพุดกรองคือเขานิยมชอบคนรํ่ารวยและตกลงปลงใจ
พรอมที่จะแตงงานมีครอบครัวกับพอคานักธุรกิจช่ือดังจนมี
บุตรชาย 

7.2 ดานความกตัญูตอบิดามารดา บุคคลซึ่ง
รูคุณของคน ไดแก คนที่รูจักบุญคุณคน คือไดรับอุปการะ
ชวยเหลือจากทานผูใด ก็ซาบซึ้งในพระคุณของทานผูนั้น
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และจดจําพระคุณของทานผูนั้น และไมถือสากับการกระทํา
หรือคําพูดของผูมีพระคุณ  แมวาคําพูดนั้นไมสูดีนัก ดั ง
ขอความท่ีปรากฏในนวนิยาย เรื่องน้ําเซาะทราย วา 

“ดลฤดีนํายามาใหแมกินแลวบอกพุดกรองวาแม
ไมกินไมนอนมาตั้งแตงานศพพอ ตองใชยานอน 
หลับทุกคืน “พาคุณหญิงไปโรงพยาบาลเถอะคะคณุดลดี้ มี
โรงพยาบาลทีเ่ปนเซฟเฮาสที่เขาเก็บประวัต ิ
สวนตัวของคนไขเปนความลับ อาการของคุณหญิงนาเปน
หวงนะคะ” 
 “คุณแมไมยอมไปคะ คณุแมไมยอมออกจากบาน 
ไมยอมพบใคร บางวันคุณแมกไ็มยอมพูดกับ 
ใคร” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 940)  
จากขอความแสดงใหเห็น ดลฤดีคอยดูแลเอาใจใส

แ ล ะ ค อ ย เป น ห ว งแ ม ด ว ย ค ว าม ก ตั ญ ู  ถึ งแ ม ว า 
มีความบาดหมางท่ีเกิดครอบครัวระหวางแมลูก แตดวย
ความสํ านึ กของความ เป นลู กยั งเห็ นว า เป นแม ของ 
ตนยังมีอยูก็ไมอาจท่ีจะปฏิเสธคําขอของผูเปนแมได ซึ่ง
บุ ค คลซึ่ งรู คุ ณ ของคน  ได แก  คน ท่ี รู จั กบุ ญ คุณ คน  
คือไดรับอุปการะชวยเหลือจากทานผูใด ก็ซาบซึ้งในพระคุณ
ข อ งท า น ผู นั้ น แ ล ะ จ ด จํ า พ ร ะ คุ ณ ข อ งท า น ผู นั้ น  
และไมถือสากับการกระทําหรือคําพูดของผูมีพระคุณแมวา
คําพูดนั้นไมสูดีนัก 

7.3 ดานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา 
ครอบครัวเกิดจากการอยูรวมกันภายในครอบครัวและมักจะ
มีปญหาไมเขาใจและมีความคิดที่แตกตางแสดงความเปน
ตัวตนของตนเองอยางชัดเจน ดังขอความที่ปรากฏใน      
นวนิยายเรื่องนํ้าเซาะทรายวา 

“ภีมทนนอนนิ่งอยูไมไหวเพราะไฟสวาง เขาลุกขึ้น
นั่งหันมาทางภรรยาผูยืนตระหงานอยูภายใตดวงไฟ 

“จะเอายังไงกัน”เขาถาม “คืนนี้ จะไมนอนใช
ไหม” วรรณนรีกัดรมิฝปากสั่นระรกิปากจนเจ็บ หลอน
กระชากเสยีงจนคลายสําลัก 

“บอกมากอนซีวา คุณโกหกฉันใชไหม คุณบอก
คุณไปนวดแตความจริง…ความจริง..”เสียงของหลอนขาด
หายไปในลําคอน้ําตาเต็มตา ริมปากสั่นระริก “น้ําหอมกลิ่น
นั้น…ฉันจาได”ภีมไมถามวากลิ่นไหน เขามองหลอนและ
หลอนมองเขามีเตียงคั่นกลางอยูระหวางคนท้ังสอง แต
ประกายตาอันประดุจเปลวไฟของวรรณนรีแรงราวจะพุงเผา
เขาใหมอดไหมอยูกับท่ีในที่สุดภีมก็ถอนใจยาว 

“นอนเถอะ วรรณ แลวเราคอยคุยกันใหม” 
“แตฉัน…จะ…พูด….เดี๋ยวนี”้ หลอนย้ําคําอยางเดด็ขาด 
“บอกมาวา คุณกับพุดกรองทรยศฉันใชไหม” 

“มีอะไรที่เธอจะตองปรักปรําขนาดนั้น”อีกฝาย
หนึ่งยอนถาม                                                     

             (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 116-117) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นความสัมพันธ

ระหวางสามีภรรยาที่เกิดปญหาจนเกิดการทะเลาะและไม
เขาใจกันคือวรรณนรีและภีมท่ีทะเลาะกันเพราะวรรณนรีได
รูวาภีมนั้นมีความสัมพันธลึกซึ้งกับเพื่อนสนิทของเธอแตสามี
ของวรรณนรีนั้นโกหกวรรณนรีแตวรรณนรีไดรูความจริง
ทั้งหมดแลวจึงเกิดความโกรธและบีบคั้นใหสามีของเธอนั้น
พูดความจริงกับเธอ 

7.4 ดานปญหาในครอบครัว เร่ืองการใชอารมณ 
ปญหาท่ีเกิดขึ้นภายในครอบครัว ไดแก ปญหาระหวางสามี
ภรรยา ความขัดแยงระหวางพอแม ปญหาการติดตอสื่อสาร
ระหวางสมาชิกภายในครอบครัว ปญหาความสัมพันธ ความ
ไมเขาใจกัน ดังขอความปรากฏในนวนิยาย เรื่องน้ําเซาะ
ทรายวา 

“จะงอหรือไมงอก็เชิญกันตามสบาย”เขาตอบดวย
ทาทางฉุนเฉียวแลวขึ้นบันไดไปช้ันบน สักครูเดียวก็กลับลง
มาอีก คราวนี้ อยูในเครื่องแตงกายอยางออกนอกบานแรก
ทีเดียวหลอนนึกวาเขาจะขึ้นไปนอน จึงเดินไปท่ีโตะอาหาร
และนั่งลง พลางบนดัง ๆ อยางไมหายโกรธ  

“พอแกน่ีแปลก เมื่อคืนก็พูดหาเร่ืองทีนึงแลว มา
วันน้ี ชักจะยังไงกัน” 

“ปอเห็นคุณพอหนาไมสบายต้ังแตเมื่อเชาแนะ
คะ”เด็กหญิงภัทรียาบอก แตพอเหลียวไปเห็นบิดาเชาก็
ชะงักและตีหนาเจื่อน ๆ 

“อาว จะไปไหนละนั่น”น้ําเสียงของหลอน
คอนขางกระดางจนภมีรูสึกระคายอารมณ 

“ไปขางนอก” เขาตอบหวน ๆ และเดินออกไป
หนาเรือน วรรณนรีผุดลุกตามหนาบึ้งจัด แตภัทรยีาดึงแขน
มารดาไวอยางเกรง ๆ และบอกวา  

“คุณแมอยาทะเลาะกับคณุพอเลยคะปอใจไมดี
หรอก” 

“ไมใชเรื่องของเด็กหรอกนา”หลอนเอ็ดแลวสะบัด
แขนออกจากบุตรสาวโดยแรง                                                             
                (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 123-124) 
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 จากขอความขางตนแสดงใหวา เมื่อวรรณนรี
สังเกตวาสามีของตนมีทาทีแปลกจึงเกิดการทะเลาะและ
พูดจากะดางจนทําสามีของเธอเกิดอารมณหงุดหงิดและทํา
ใหลูกของเธอมาหามแมไมใหทะเลาะกับพอเพราะลูกสาวคิด
วาการทะเลาะกันน้ันเปนสิ่งท่ีไมดีแตวรรณนรีกลับไมสนใจ
และสะบัดแขนลูกสาวออกโดยแรง 

“หายเวียนหัวหรือยัง”ภีมถาม 
“ฉันไมไดเวียนหัว”หลอนเมมริมฝปาก 
“ก็กอนหนาจะเปนลมมันตองเวียนหัวกอน
ซีวรรณ” 
“คุณอยามาสนใจเลย” 
“เราก็เปนเสียอยางน้ีแหละ” 
“เปนยังไง” 
“ทิฐิไมเขาเรื่อง” 
“ฉันไมไดทิฐิไมเขาเรื่องเพิ่งรูตัว”เสียงของหลอน
เริ่มสั่น 
“คุณแม”ภัทรยีาบีบมือมารดาเบาๆพลางหันมา
ทางบิดาอยางวิงวอน 
“เราไมมีวันจะพดูกันไดอีกแลว” 
“คนเราพูดกันไมไดเพราะไมยอมพูดกันหรือพูด
แลวไมยอมเขาใจกันน่ันแหละถึงจะพูดกันอีกไมได  

ถายอมพูดยอมเขาใจสิ่งที่พูดถึงยังไงก็พูดกันไดเสมอ” 
“คุณพดูไปเถอะจะพดูกับใครก็ไปพูดเถอะ”
“ฉันนะไมพูดดวยหรอก” 
“เวลานี้เธอกําลังไมสบายอยาพยายามหาเรื่องมา
ทําใหหนักสมองเลยนะ” 
“คุณขืนจะพูดวาฉันหาเรื่อง”วรรณนรีเสียงสูง 
“ขอท…ีเราอยามาทะเลาะกันตอหนาเด็กหนอย
เลย” 
“จะเปนไรไปลูกฉันอะไรเกดิขึ้นกบัแมฉันตองให
มันรูทุกอยาง” 
              (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 470-471) 
จากขอความแสดงใหเห็นวา เมื่อวรรณนรีรูขาว

เรื่องสามีของตนและเพื่อนที่เขาสนิทแอบมีสัมพันธลึกซึ้งกัน
จึงทําใหเธอตองเขาโรงพยาบาลพอสามีเธอมาเยี่ยมเธอจึงไม
อยากท่ีจะพูดจากับสามีไมอยากตอบคําถามเพราะสมเพช
และเสียใจท่ีสามีตนและเพื่อนสนิทของตนทําใหเธอปวดราว
หัวใจจนตองลมปวย 

 

8. ดานนันทนาการ กิจกรรมที่สมัครใจทําในยามวาง เพื่อให
เกิดความเพลิดเพลิน ผอนคลายความตึงเครียดทั้งรางกาย
และจิตใจนันทนาการ การเลน และความสนุกสนานจากการ
วิเคราะหบทบาทสตรีในนวนิยายเรื่อง น้ําเซาะทราย ของ
กฤษณา อโศกสิน พบวา แสดงบทบาทสตรีดานนันทนาการ
ไวหลายประการสามารถจําแนกออกเปน 2 ประการ ดังน้ี 

8.1 ดานนิยมการจัดงานเลี้ยงฉลอง ในสังคมมัก
พบเห็นการจัดงานเลี้ยงอยูบอยคร้ังทั้งที่มีเหตุผลจากการท่ี
ไดทํางานอยางหนักหนวงแลวกลับมาสังสรรคกับเหลาเพื่อน 
ๆ เพื่อผอนคลายความเหนื่อยหนายและงานสังสรรคของ
สังคมพวกบุคคลที่มีฐานะที่มั่งมีหรือนักธุรกิจตาง ๆ เปนตน
ในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน 
นําเสนอดานนันทนาการดังขอความที่ปรากฏ ในนวนิยาย
เรื่องน้ําเซาะทรายวา 

 “เฮงชะมัด นายไปลคิด ไม ง้ันคงจะตองตื่นตีสิบ
สองไปรอรับแมอีก แลวก็ไมรูจะเลิกกันตอนตีเทาไร ถอน
หายใจยาวในกิจธุระของคนม่ังมี แฟช่ันโชว กินเลี้ยง ลีลาส
และการประกวดประขันเคร่ืองประดับประดาอาภรณ ออ 
เลือกคูอีกอยางซีนะ คนเราลงวากินดีอยูดีมีแรงจิบเหลาฝรั่ง
ละก็ จะนอนคนเดียวไหวเหรอ”   
         (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 12) 

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา เปนคํากลาว
ของนายไปลคนขับรถบานของพุดกรองที่กลาวถึงลักษณะ
ของการใชชีวิตของพุดกรองในการเขารวมงานเลี้ยงอยู
บอยครั้งทั้งที่มีเหตุผลจากการที่ไดทํางานอยางหนักหนวง
แลวกลับมาสังสรรคกับเหลาเพื่อน ๆ เพื่อผอนคลายความ
เหนื่อยหนายและงานสังสรรคของสังคมพวกบุคคลที่มีฐานะ
ที่มั่งมีหรือนักธุรกิจตาง ๆ ซึ่งเปนกิจกรรมของพวกผูหญิงท่ีมี
ฐานะร่ํารวยและมีหนามีตาทางสังคมและมีการประกวดประ
ขันเครื่องประดับประดาอาภรณ 

8.2 ดานนิยมความสนุกสนาน เปนกิจกรรม    
ตาง ๆ มักจะแฝงดวยความสนุกสนาน เชน การจัดงานเลี้ยง 
เปนตน ซึ่งเปนการมารวมกันของทุกคน เพื่อใชเวลา และ
กําลังกายทํากิจกรรมท่ีไดทั้ งงานและความสนุกสนาน
เพลิดเพลินตลอดจนทําใหรูจักกันดี มีความใกลชิด ใน       
นวนิยาย เรื่อง นํ้าเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน นําเสนอ
ดานนิยมความสนุกสนานโดยใชการเตนรํา และการด่ืม
สังสรรค ดังขอความที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง น้ําเซาะทราย 
วา 
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“นั้นฉลองอะไรกันไมทราบ”คนใสแวนถามอยาง
แปลกใจอะไรก็ ไดนึ กค ร้ึม  ๆ  ก็ฉลองไดทุ กวันแหละ       
พงษสนิทตอบ “ดูบารนั่นแหม พอคนผสมพอคนผสมเหลา
ทาทางแกมีฟลลิงจังดูแกเทขวดนั้นมาใสขวดนี้ซี สงสัยวาจะ
เปนนักผสมค็อกเทลมือแชมป ลูกคายืนหนาบารสลอน
ทีเดียว ถาเปดรานแลวขายดีอยางนี้ ปสองปก็นับเงินไม
หวาดไมไหว” “คุณพุดกรองไมลองสักนิดหรือ”พงษสนิท
ถาม “ตักบาตรอยาถามพระดีกวา”สตรีคนหน่ึงวา “ไมละ
คะ”พุดกรองปฏิเสธและยิ้มนิดๆ คืนนี้ไมมีอารมณจะดื่ม” 
“แลวคืนไหนถึงจะมีอารมณ” หลนเบิกตาโต และคนอื่น ๆ 
ก็อมยิ้ม “ชักมึนแลวละซี” คนใสแวนเอยขึ้น “ก็ไมเปนไร
ไมใชหรือ” “เตนรําไดก็พอใจ”เขาตอบพลางพยักหนากับพุด
กรอง 

                  (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 28-29) 
จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา ดานนิยม

ความสนุกสนาน พงษสนิทกับพุดกรองไดเขางานเลี้ยงฉลอง 
โดยใชการเตนรํา และการดื่มสังสรรคในสังคม  ซึ่งเปน
กิจกรรมตาง ๆ มักจะแฝงดวยความสนุกสนาน เชน การจัด
งานเลี้ยง เปนตน ซึ่งเปนการมารวมกันของทุกคน เพื่อใช
เวลา และกําลังกายทํากิจกรรมท่ีไดทั้ งงานและความ
สนุกสนานเพลิดเพลินตลอดจนทําใหรูจักกันดี มีความ
ใกลชิด  

 

9. ดานบทบาทอาหาร วัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร 
ซึ่งคนในสังคมจะรับประทานไมเหมือนกันและบางสังคมก็
รับประทานทุก ๆ อยาง ดังขอความที่ปรากฏในนวนิยาย
เรื่องน้ําเซาะทรายวา 
 “ฉันจัดการเอง คุณกรองจะทานอะไรละฮะ” เขา
หันไปทางเพ่ือนสนิทภรรยา หรืออีกฐานะหนึ่งก็คืออดีต
นายจางหญิงของเขาพุดกรองมองดูรานตางๆอยูครูหน่ึง 
“สะเตะไกเห็นจะคอยเบาหนอยละมังคะ” 

“วรรณนรีละ” 
“เหมือนกันแหละคะ สะเตะไกสักจานใหญ ๆ กับ

แฮมเบอรเกอรอีกสักคนละอันก็คงอิ่มดี” 
“เดี๋ยวนี้พวกฮอตดอกกับแฮมชักระบาดนะ เห็นมี

ขายทุกงานเลย งานไหนงานนั้นเชียวถาไมมีตัด”พุดกรองพึม
พา 
                       (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 28) 

“วันศุกร ตอนเย็น พงษสนิทก็มาปรากฏตัวที่บาน
วรรณนรี เขาหิ้วขวดเหลาและกับแกลมตดิมือมาดวย สงให

เชยจัดใสจาน แลวนั่งโซฟา เหยยีดแขนขาตามสบาย กวักมือ
เรียกภัทรียาและภมุวาร” 

(นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 520) 
“เอาอะไรดี”พงษสนิทหันไปพยักหนากับสหาย 
“ตามใจฉันซี ฉันไมคอสุรา” 
“ยําหอยแครงก็ได”พุดกรองบอกนาน ใหมันได
อยางง้ันซี ยําหอยแครงดีแซบดี” พงษสนิทพยัก
หนาหงึก ๆ  
“คุณกรองเขาชอบรสแซบ ๆ” 
“ชวยคิดใหแลวยังมาแขวะ” 
“เขาวา…คนชอบอะไรแซบ ๆ นะมันจะแซบ
เหมือนรสที่ชอบจริงไหมกไ็มรู” หนุมใหญเจา 

สําราญพูด ทําใหนางสาวเทียบ อมย้ิมเมื่อเห็นพุดกรองทําสี
หนาเหมือนถูกทุบ 

“ถาง้ันก็คิดเอาเองเถอะ ไมคดิแลว ก็ของแกลม
เหลานี่จะไมเอารสแซบ ๆ แลวจะเอารสน้ําประปา 
หรือ” 

“หอยแครงนะ ลวกสุก ๆ ดิบ ๆ นะ”พงษสนิทหัน
ไปทางสาวใชวัยเกือบสามสิบ “มเีลือดตดิมั่งยิ่งดี อยาลวก
เสียจนแหงกรังละ แบบน้ันก็หมดรสเชียวนะ” 

“อะไรอีก นอกจากยําหอยแครง”วรรณนรีเรง 
“เร็ว ๆ เขาหนอยเถอะ มัวโอเออยู ตลาดวายหมด” 

“แถวนี้มีแหนมดี ๆ ขายไหม”เขาถาม “แหนมปา
อะไรนะ เขาอรอยดี” 

“มีคะ ใชไหมเทียบ” 
“ทําไมจะตองจําเพาะแหนมปาอะไรนั่นดวยละ 

ภีมถามอยางนึกขัน 
“อาว ก็แหนมเขามีชื่อน่ีนา นอกจากน้ีมีอีกสอง

สามยี่หอท่ีเคยกินประจําถาผิดจากนี่มักไมคอย 
ไดเรื่อง เราชิมมาเสียทุกยีห่อละ นอยนักจะรสชาติดี” 

“ตกลงเปนอันวา เอาแหนมยํากบัหอยแครงแกลม
เหลานะและกับขาวจะเอาอะไร” 

“อะไรก็ได”เขาตอบ “อันนี้ยกเปนธุระคุณนาย” 
“ง้ันก็แกงสับนกซี แลวก…็อะไรดีละ…อะไรดีละคะ 

ภีมคณุอยากทานอะไรละ ชวยคิดหนอย” 
วรรณนรีหันไปทางสามีผูนั่งเงียบ สีหนาของเขาไมยินดียิน
รายกับเรื่องอาหารท่ีกําลังอออกหัวคิดกันอยูนั้น 
เลย 
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“อะไรก็ได”เขาตอบ “อะไรกส็ั่ง ๆ ไปเถอะ หรือ
ลองถามคุณกรองดู ออผมนึกออกแลว คุณกรอง 
ชอบตมยําเหด็ไมใชหรือ" 

“ก็ดีเหมือนกัน งาย ๆ ดี ไมตองมีเครื่องปรุงอะไร
มาก”วรรณนรีกําลังพยักหนา 

“แลวก็ผัดกระเทียมดอง ตับผดัขิง”ภีมบอก 
“ของฉันชอบท้ังนั้นเลย”พุดกรองตอบดวยแววตา

สดใส    
              (นํ้าเซาะทราย. 2544 หนา 101-102) 
จากขอความขางตนแสดงให เห็นวา  เปนการ

รับประทานอาหารรวมกันกับเพื่อน ๆ และแสดงใหเห็นถึง
สามีภรรยาในการแสดงความคิดเห็นในการเลือกซื้ออาหาร
และสามีของวรรณนรีจะไมคอยออกความคิดเห็นเรื่อง
อาหารแตรูวาพุดกรองน้ันชอบอาหารอะไรและเสนอเมนูที่
พุดกรองชอบ และสวนมากผูหญิงนั้นจะชอบอาหารท่ีงาย ๆ 
ประเภทอาหารจานเดียว และจะชอบทานอาหารท่ีเคยกิน
ประจําที่ตนชอบทานที่อรอยจนติดปาก 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเรื่อง 

น้ําเซาะทรายของกฤษณา อโศกสิน สามารถอภิปรายผลได
ดังนี้ บทบาทสตรีที่ปรากฏในนวนิยายเร่ืองน้ําเซาะทราย 
ของกฤษณา อโศกสิน ปรากฏมากเปนอันดับ 1 คือ บทบาท
สตรีดานเศรษฐกิจปรากฏ 5 บทบาท คือ บทบาทสตรีดาน
การประกอบอาชีพ บทบาทสตรีดานนิยมตําแหนงหนาท่ีการ
งานสูง บทบาทสตรีดานนิยมทางวตัถุ บทบาทสตรีดานนิยม
ความมั่งคั่ง บทบาทสตรีดานนิยมความหรูหราฟุมเฟอย 
แสดงใหเห็นวา โดยพื้นฐานของมนุษยแลวประกอบอาชีพ
เพื่อความอยูรอดในชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัวบุคคล
ในสังคมมีความคิดวาเงินคือพระเจาและมีอํานาจการกระทํา
หลายหลายอยางจึงคํานึงถึงเงินไมคํานึงถึงความถูกตองซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ จินดารัตน พจนปรีชา (2537 : 
122-123) ในวัตถุความวาสังคมใหความสําคัญม่ังค่ังร่ํารวย
เงินทองและยึดถือและยกยองเงินและวัตถุของบุคคลใน
สังคม และรองลงมาพบบทบาทสตรีดานครอบครัว จํานวน 
4 บทบาท คือ บทบาทสตรีดานการเลือกคูครองดานบุพการี 
บทบาทสตรีดานความกตัญูตอบิดามารดา บทบาทสตรี
ดานความสัมพันธระหวางสามีภรรยา และบทบาทสตรีดาน
ปญหาในครอบครัว เรื่อง การใชอารมณ ปญหาท่ีเกิดขึ้น
ภายในครอบครัว และบทบาทที่พบนอยที่สุดคือ  บทบาท
สตรีดานการมีสวนรวมกิจกรรมในสังคม  บทบาทสตรีดาน

นิยมความสวยงาม บทบาทสตรีดานกฎหมาย บทบาทสตรี
ดานอาหาร  สรุปไดวาจากการศึกษาบทบาทสตรีที่ปรากฏ
ในนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน พ.ศ.
2544 ทําใหทราบบทบาทสตรีที่ปรากฏซ่ึงใชเปนแนวทางใน
การศึกษาในนวนิยายเรื่องอื่นๆ ตอไป   

7.  สรุป  
การศึกษาวิเคราะหเรื่องบทบาทสตรีที่ปรากฏ

ในนวนิยายเร่ืองนํ้าเซาะทราย ของกฤษณา อโศกสิน  สรุป
ผลได ดังนี้ 1. บทบาทสตรีการศึกษา กระบวนการเรียนรู
เพื่อตนเองและสังคม เปนเครื่องพัฒนาคนในสังคมใหเปนคน
ดี เชน นิยมสงลูกหลานเรียนในระดับท่ีสูงเพื่อจะไดมีอนาคต
ที่ดีในภายภาคหนา ซึ่งเปนการสรางโอกาสท่ีดีในชีวิตสําหรับ
คนที่ เลือกท่ีจะศึกษาเลาเรียนและการศึกษายังเปนสิ่ ง
เก้ือหนุนการงาน การเงินในอนาคต  2.บทบาทสตรีดาน
เศรษฐกิจ ในการดํารงชีวิตของมนุษยระบบเศรษฐกิจถือได
วามีความสําคัญ โดยพื้นฐานของมนุษยแลวประกอบอาชีพ
เพื่อความอยูรอดในชีวิตทั้งของตนเองและครอบครัว และใน
การเลื อกประกอบอาชีพยั งขึ้ น อยู ระบบ เศรษฐกิ จ  
3. บทบาทสตรีการรวมกิจกรรมในสังคม การเขางานสังคม
ดวยกัน ทําใหเปนท่ีรูจักของเพื่อนรวมงานในสังคม และการ
อยูรวมกันของมนุษยโดยมีลักษณะความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับความสัมพันธของสิ่งมีชีวิตตาง 
ๆ กับสภาพแวดลอม สังคมของมนุษยเกิดจากกลุมบุคคลที่มี
ความสนใจรวมกัน และบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไดเขารวม
กิจกรรมใหเขากับสังคมเพ่ือใหเขาไดกับแวดวงของคนใน
สังคม  
 4. บทบาทสตรีดานนิยมความสวยงาม ชายมุงหมายหญิง
ที่มีรูปรางหนาตาดีและร่ํารวยมาเปนคูครอง ซึ่งผูหญิงนั้น
แมวาจะไมมีเวลาวางในการเสริมสวยหากไดออกงานสังคม
หรือตองไปพบปะผูคนที่มากมายผูหญิงนั้นยอมจะแตงตัวที่
เลือกแฟนเสื้อผาที่สวยงามและดูทันสมัยเพื่อใหเทาเทียมกับ
บุคคลอื่น 5. บทบาทสตรีดานกฎหมาย การกระทําของ
บุคคลที่จะตองประพฤติปฏิบัติตามกฎขอบังคับตาง ๆ ซึ่ง
สตรีจะเขามาเกี่ยวของกับกฎหมายโดยการแกไขปญหาเมื่อ
สมาชิกในครอบครัวกระทําผิดกฎหมายหรือฝาฝนกฎหมาย
สตรีจะเปนผูไกลเกลี่ยเรื่องราวหรือชวยเหลือสามีอยูเสมอ
เมื่อประสบปญหาดานกฎมายตางๆ แลจะกลาวตักเตือน
เรื่องท่ีไมควรหากผิดกฎหมาย 6. บทบาทสตรีดานการแตง
กาย ลักษณะการแตงกายของคนในหมูสังคมนั้น การแตง
กายสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและแตละวัย ทั้ง
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การแตงกายตามสภาพสังคมตามแฟช่ันและอาจยอนยุค การ
แตงกายท่ีดีควรอยูใน  
 
ขอเสนอแนะในการนําไปใช  

1. เนื้อหาในนวนิยายเร่ือง น้ําเซาะทราย ของ
กฤษณา อโศกสิน มุงเนนนําเสนอการดําเนินชีวิตของสังคมท่ี
ไดยึดกับสังคมในการดํารงชีวิตของบทบาทสตรีของผูหญิงใน
สมัยปจจุบัน ดังน้ัน ผูอานควรมีวิจารณญาณในการอาน
พิจารณาเจตนาของผูเขียนถึงแนวคิดที่ตองการนําเสนอ  

2. เนื่องจากในการศึกษาในคร้ังนี้ เปนการศึกษา
เฉพาะแนวนวนิยาย เรื่อง น้ําเซาะทรายของกฤษณา อโศก
สินเทานั้น ซึ่งหากศึกษาจากรวมงานเขียนของ กฤษณา 
อโศกสินทั้ งหมดก็สามารถศึกษาและทราบขอมูลดาน
บทบาทสตรีเพิ่มมากขึ้นได 
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This study is pointed to the value added for coffee value chain by the enterprise group model case study 

at Pa Kha San Ti Suk village, Meajam, Muangpan Lampang province. The objectives of these study refer to 

1. Study in the value chain of coffee and 2. Study and look for the ways of value chain value added of Pa 

Kha San Ti Suk village by group processing. The tools in methodology of these research are interview 

questionnaire, behavior notice form. The results of the study show three parts follow this 1. the history of 

community, community capacity of coffee 2. The pattern of coffee value chain which brought to the value 

added of community product’s value chain and community income from the small enterprise group of 

farmer   

: Value added, value chain, community enterprise group, coffee  
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บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบริบทพื้นที่ที่สามารถพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร เพื่อศึกษาขอมูลชุมชน 
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน อัตลักษณ  เพื่อนําไปสูการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนใหสามารถเปนผลิตภัณฑของ
ฝากของชุมชนตอไป เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสัมภาษณ  แบบไมมีโครงสราง การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  
จากผลการวิจัยพบวา บริบทพ้ืนท่ีอําเภอแมแจม หางจากตัวเมืองลําปาง ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ําทะเลกวา 
1,000เมตร  เปนพื้นท่ีสูงทามกลางขุนเขาโอบลอมรอบมีธรรมชาติและทัศนียภาพที่งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดท้ังป ทําให
สามารถเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรและพืชผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย อาทิเชน เหมี้ยง กาแฟ มะขามปอม ลูกพลับ มัล
เบอรรี่ สตอเบอรี่ สาลี่ อโวคาโด เสาวรส แมคคาเดเมีย  จึงทําใหผลผลิตที่ปลูกไดมีปริมาณมากและมีคุณภาพ สามารถสงออกไป
ขายได อยางตอเนื่อง บานแมแจมเปนพื้นที่ขนาดเล็กมีประชากร 100 กวาครัวเรือน ประชากรสวนใหญในพื้นท่ี ประกอบดวยชน
เผาตางๆเชน ขมุ มูเซอ เยา มูเซอ และคนเมือง เปนดินแดนท่ีรวมวัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตางๆไวในชุมชนนี้
ไดอยางลงตัว และความลงตัวที่เปนธรรมชาติและมีผลผลิตทางการเกษตร จึงเปนแนวคิดที่ผูวิจัยอยากจะพัฒนาใหเกิดเปนความ
ยั่งยืนของพ้ืนที่โดยคนในชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได โดยนําเอาผลผลิตที่มาจากชุมชนมาใชประโยชนและทํารายไดอยางแทจริง 

คําสําคัญ  บริบทชุมชน , ผลผลิตทางการเกษตร  , ชุมชนยั่งยืน 

    
Abstract  
 This research is to study the context of the local community that can produce the agriculture much 
more than before . To study the agri-product and their identities might let them make the processing  into 
the local gift product.  The research tool is the unstructured interview . The research results from qualitative 
analysis , it found that Amphur Maejaem far from Lampang City about 93 kilometers and about 1,000 meters 
from sea level in the midst of the valley with good nature, scenery and cool weather throughout the year. So 
they can cultivate much more winter agri-crops; Myieng ( food wrapped in leaves ) , coffee,   makhampom, 
persimmon, mulberry, strawberry, barrow , avocado, passion fruit  and  macadamia.  With the high and 
qualitative yield, they can sell them out continuously. Population  in small land of Maejaem  is about 100 
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families. Most of the population is many tribes ; Khmu , Yao,and  Musur . Custom, culture and ways of life in 
this village make them be in good circumstance and agricultural producing. From the good things above, the 
researchers’ concept would like to make community self-reliance and sustainable development by using and 
making money from their product. 
 
Keywords: Community context , Agricultural product , Sustainable community 

 
 
 
1. บทนํา 
 ประเทศไทย เรามีผลไมหลากหลายชนิดหมุนเวียน
กันตลอดท้ังป ชวงที่ผลผลิตออกมาก ราคาตกตํ่า เกษตรกร
ขายไดราคาไมคุมทุน บางครั้งปลอยท้ิง การแปรรูปเปน
ผลิตภัณฑสําเร็จรูปหรือกึ่งสําเร็จรูปจะชวยเพิ่มมูลคาเปน
หวงโซมูลคา (value chain) ทําใหเกษตรกรมีรายได สราง
เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง หากนําเทคโนโลยีดานวิทยาศาสตร
มาประยุกตใชกับภาคการผลิตในวิสาหกิจชุมชนเพ่ิมขีด
ความสามารถให ผลิตภัณฑ   โอท็อป  และ  SMEs ซึ่ ง
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ทําใหมีรายไดเขาประเทศปละ
หลายพันลานบาท แตสิ่งสําคัญคือ ตองผลิตอาหารไดอยาง
ปลอดภัยตามมาตรฐาน GMP อาจารยวรรณดี กลาวถึงการ
ตอยอดผลงานวิจัย(อาจารยวรรณดี มหรรณพกุล,เทคโนโลยี
ชาวบาน,วันศุกรที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2560) 
      ซึ่งในพื้นที่อําเภอแมแจม หางจากตัวเมืองลําปาง 
ระยะทางประมาณ 93 กิโลเมตร สูงจากระดับน้ําทะเลกวา 
1,000เมตร  เปนพื้นท่ีสูงทามกลางขุนเขาโอบลอมรอบมี
ธรรมชาติและทัศนียภาพท่ีงดงาม อากาศเย็นสบายตลอดทั้ง
ป ทําใหสามารถเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรและพืช
ผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย อาทิเชน เหมี้ยง กาแฟ 
มะขามปอม ลูกพลับ มัลเบอรรี่ สตอเบอรี่ สาลี่ อโวคาโด 
เสาวรส แมคคาเดเมีย  จึงทําใหผลผลิตที่ปลูกไดมีปริมาณ
มากและมีคุณภาพ สามารถสงออกไปขายได อยางตอเนื่อง 
บานแมแจมเปนพื้นที่ขนาดเล็กมีประชากร 100 กวา
ครัวเรือน อาชีพดังเดิมของชาวบานคือการปลุกชาใบเหม้ียง 
ประชากรสวนใหญในพ้ืนที่ ประกอบดวยชนเผาตางๆเชน 
ขมุ  มู เซอ  เยา มู เซอ และคนเมือง เปนดินแดนท่ีรวม
วัฒนธรรม และประเพณี วิถีชีวิตความเปนอยูตางๆไวใน
ชุมชนนี้ไดอยางลงตัว และความลงตัวที่เปนธรรมชาติและมี
ผลผลิตทางการเกษตร จึงเปนแนวคิดที่ผูวิจัยอยากจะพัฒนา
ใหเกิดเปนความย่ังยืนของพื้นท่ีโดยคนในชุมชนสามารถพึง

พาตนเองได  โดยนํ าเอาผลผลิต ท่ีมาจากชุมชนมาใช
ประโยชนและทํารายไดอยางแทจริง   ซึ่งนักวิจัยอยากศึกษา
เก่ียวกับประวัติที่นาสนใจของชุมชนและผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีมีอยูในชุมชน มาพัฒนา ในเบื้องตนจะศึกษาบริบท
ผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชน เพื่อ วิเคราะหถึง
ความตองการของชาวบานในชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิดและตอยอดพัฒนา
ผลิตภัณฑและแปรรูป เพื่อใหเปนสินคาที่สามารถเปนของ
ฝากของที่ระลึกของชุมชนได  
 

2.วัตถุประสงค 

เพื่อศึกษาผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชน
บานแมแจม อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการตอยอดและพัฒนาใหเปน
ผลิตภัณฑและแปรรูปของชุมชนเพ่ือการทองเที่ยวท่ียั่งยืน
ตอไป 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารที่สามารถเปนสินคาที่ของฝากเพ่ือ
การทองเที่ยว หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง 

 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวของ โดยคนควาจากเอกสาร บทความ และรายงาน
วิจัยที่เกีย่วของมีองคประกอบดังตอไปนี้ 
1.ประวัติหมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง  บานแมแจม เดิมทีขึ้นกับบานขามหมูที่ 1 
ตําบลเเจซอน อําเภอแจหมจังหวัดลําปางเปนพื้นที่ตั้งอยู
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บริเวณปาเชิงเขาดอยลังกาดวยเปนปาเม่ียงและจากน้ันพอ
อุยแกวแมอุยเลยคันเขียวไดซื้อที่ดินของพอนอยจันทรคํา ดู
งาม ประมาณปพ.ศ. 2499 เพื่อทําสวนเมี่ยงและใบชาทําให
เริ่มมีคนตางถิ่นเขามารับจางเก็บเม่ียงใบชาจนเร่ิมตั้งรกราก
และยายถิ่นฐานเขามาอยูถาวรประมาณ 7-8หลังคาเรือน
และเริ่มเพิ่มข้ึนเรื่อยๆซึ่งประชากรสวนใหญมาจากเชียงใหม
และเชียงราย โดยมีพออุยคํา กันธา เปนผูชวยผูใหญบาน
บานขามหมู 1 ตําบลแจซอน อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 
เปนผูปกครองในสมัยนั้น ซึ่งพออุยคํา กันทา แตเดิมเขามา
เก็บเมี่ยงในปพ.ศ. 2503 และตั้งถิ่นฐานโดยมีนองชายคือ
ถาอุนคําตัน กันทามาอยูดวยจนถึงปจจุบัน ระยะหลังมีคน
มารับจางเก็บเมี่ยงและทําสวนดวยกลุมเยาซึ่งเปนชนเผาเยา
เมี่ยน ไดเขามารับจางและตั้งถ่ินฐานเมื่อประชากรกลุม
เพิ่มขึ้นจึงทําใหมีคนหลายกลุมเขามาอยูรวมกันทั้งกลุมเยา 
(เมี่ยน) จีนฮอและลีซอ จึงเกิดเปนปอก(สวน) ของบานเยา
แมแจม ตอมาเมื่อเห็นวามีประชากรเพิ่มขึ้นรวมถึงการ
เดินทางราชการไปบานผูใหญบานปาขามไมสะดวกดวย
ระยะทางที่ไกล พออุยคํา กันทา ซึ่งเปนผูชวยผู ใหญบานจึง
ปรึกษากับชาวบานเพ่ือขอแยกหมูบานโดยแจงความจํานง
ขอแยกหมูบานแตไมสําเร็จจึงตั้งเปนบานดอยลังกาซ่ึงแยก
จากบานขาม หมูที่1 ตําบลหัวเมืองอําเภอแจหมจังหวัด
ลําปางเปนบานดอยลังกาหมูที่9 ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปานจังหวัดลําปางตอมาจึงไดแยกจากบานดอยลังกาเปน
บานปางตนหนุนหมูที่หนึ่งตําบลแจซอนอําเภอเมืองปาน
จังหวัดลําปางโดยมีพออุยคํา กันทา เปนผูใหญบานคนแรก
ในปพ.ศ. 2513 
 
2.แนวคิดและทฤษฏีที่เกีย่วของกับการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2542, น .7) ไดใหความหมายการ
ทองเที่ยวแบบย่ังยืน (Sustainable Tourism) วาหมายถึง
การทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดี
เยี่ยม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมี
ความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพให ไดผลกําไรอยางเปนธรรม  โดยมี
นักทองเที่ยวเขามาเยี่ยมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมี 
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมที่สุดอยางยืนยาว 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา(2542 อางถึงใน สุถ ีเสริฐศรี,2558) ซึ่ง
การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยังยืนนั้นอยางนอยตองมี   
องคประกอบท่ีสําคัญ 3  ประการคือ 

  1. ความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจ (Economic 
Sustainability)  
1.1 การเติบโตตองอยูในอัตราที่บริหารจัดการไดอยางมี
ประสิทธิภาพหาก โตเร็วไปอาจทําใหรองรับนักทองเที่ยว
ดานตาง ๆ ไมพรอม ไมเพียงพอ เชน โครงสรางพ้ืนฐาน 
คุณภาพแรงงานและการใหบริการ อาจมีผลทําให
นักทองเที่ยวไมพึงพอใจ ขาดความนิยม ไมเดินทางมา
ทองเท่ียวทําใหเศรษฐกิจตกต่ําในระยะยาว  
1.2 การเติบโตของการทองเที่ยวอาจทําใหคนสวนใหญหัน
มาประกอบอาชีพ ที่เก่ียวของกบการทองเที่ยว ทําใหเกิดผล
กระทบตอเศรษฐกิจในภาคอ่ืน ๆ เชน ภาคการเกษตรการ 
กสิกรรม การอุตสาหกรรม  
1.3 การเติบโตท่ีตองอาศัยวัสดุอุปกรณ  แรงงานและ
ผูเช่ียวชาญจาก ตางประเทศ    เปนผลทําใหเงินตรารั่วไหล
ออกไปนอกประเทศ  
2. ความยังยืนทางดานสังคม   (Social Sustainability)  
2.1 การหลั่งไหลของนักทองเที่ยวตางประเทศมากเกินไป
และรวดเร็วเกินไป มีผลกระทบรุนแรงตอชุมชนท่ีมีความเปน
เอกลักษณในทองถิ่น  
2.2 การใชจายเงินของนักทองเที่ยว ซึ่งมีกําลังสูงกวาคนใน
ทองถ่ิน การใชชีวิตท่ีหรูหราหรืออยางอิสรเสรีซึ่งทะลักเขาสู
ชุมชนห น่ึ งๆ  อาจกลายเป นแม เหล็ กดึ งดู ด ใจ ให คน           
หนุมสาวในทองถิ่นหลงใหลมัวเมาตอทรัพยสินเงินทองหรือ
ความสําราญที่หาไดงายๆทําใหเกิดปญหาสังคมตามมา  
2.3 อาชีพขายบริการทางเพศท้ังหญิงชาย การขายยาเสพติด 
การละทิ้งคุณคาทางวัฒนธรรมของทองถิ่น อาจนําไปสูความ
ลมสลายทางโครงสรางวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน ซึ่งมีผล
ทําใหชุมชนมีทัศนคติที่ไมดีตอนักทองเที่ยววาเปนตัวการทํา
ใหสังคมเสื่อม ซึ่งบางคร้ังอาจสะทอนออกมาในรูปของการ
กระทําท่ีรุนแรงตอนักทองเที่ยว  
3. ความยั่ งยืนทางด านสิ่ งแวดลอม  (Environmental 
Sustainability)  
3.1 การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีขาดการควบคุมอาจกลายเปน
สิ่งที่ทําลาย สิ่งแวดลอม ซึ่งเปนคุณคาหรือความเปนตัวตน
กําเนิดของกิจกรรมการทองเที่ยวนั้นๆ เสียเอง เชน จํานวน
นักทองเที่ยวที่มากเกินไป  ความแออัดยัดเหยียด ความ
สกปรกเปนตน 
3.2 การเรงรัดพัฒนาโดยใชเทคนิคกอสรางที่ไมเหมาะสม 
ทําใหเกิดการ พังทลาย อยางถาวรของหนาดิน หาดทราย 
ชายทะเลการสูญเสียสภาพภูมิทัศน  
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3.3 การกอสรางอาคารหรือสิ่ งกอสรางในตํ าแหน งท่ี
ผิดพลาด อาจทําใหวงจร ทางธรรมชาติเกิดความแปรปรวน  
3.4 การเก็บเอาพันธุ ไม ไปจากพื้นที่  อาจทําลายระบบ
นิเวศวิทยาท่ีเปราะบาง ของพื้นที่บางแหงไป 
3.5  กิจกรรมของนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหเกิดปรมิาณ
ของเสียอยาง   มหาศาล เชน ของเสีย นํ้าเสีย อาหารเหลือ 
ขยะ ฯลฯ ทําใหเกดิมลภาวะตอสิง่แวดลอมไดอยางมากมาย 
3.แนวคิดการทองเท่ียวในชุมชน 
ในพจนานุ กรม  Webster’s Third New International 
Dictionary ไดใหความหมายของคําวา Tourism หรือ การ
ทองเท่ียว หมายถึง การเดินทางเพ่ือสราญใจ การบริหารงาน
ธุร กิจ เกี่ ยว กับการท องเที่ ย ว  ส วน  Tourist หมายถึ ง 
นักทองเที่ยว ผูที่เดินทางจากอีกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เพื่อ
ใฝหาสุขารมณหรือเพื่อความรูทางวัฒนธรรมแลวกลับมา ณ 
จุดเริ่มตน คําวา “การทองเท่ียว” จึงเปนคําที่มีความหมาย
กวางมิไดมีความหมายเพียงการเดินทางเพื่อการพักผอน
หยอนใจหรือเพื่อความสนุกสนานเทานั้น แตยังหมายถึง 
การเคลื่อนยายประชากรจากแหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง 
รวมท้ังการเดินทางภายในประเทศและเดินทางระหวาง
ประเทศ การทองเท่ียวจึงเปนกระบวนการที่มีความสัมพันธ
ตอกัน มีกิจกรรมรวมกัน มีความสัมพันธอันดีตอกัน ไดรับ
ความรู ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ในปจจุบันการทองเท่ียว
จึงเปนธุรกิจที่กวางขวาง ความหมายของ การทองเท่ียวนั้น
อาจสรุปไดในเง่ือนไข 3 ประการ คือ ประการแรก ตอง
เดินทางจากถิ่นที่อยูอาศัยไปยังท่ีอื่นช่ัวคราว ประการที่สอง 
ตองเดินทางไปดวยความสมัครใจ และประการสุดทาย
เดินทางดวยจุดมุงหมายใดๆก็ได ที่มิใชเพื่อการประกอบ
อาชีพ หรือหารายได (วรรณา วงษวานิช, 2539) 
 
 
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.วิธีการวิจัย  

 สํารวจพื้นที่บริบทชุมชน เกี่ยวกับผลผลิตทาง
การเกษตร มีผลผลิตทางการเกษตรชนิดใดบาง นํามา
วิเคราะหถึงความตองการของชาวบานในชุมชนในการแปร
รูปผลิตภัณฑ ผลผลิตทางการเกษตรแตละชนิด 
1.การสํารวจขอมูลเบื้องตน 
การสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของชุมชน โดยการศึกษาเอกสาร 
หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการลงพ้ืนที่บานแมแจม 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ตลอดจนศึกษาขอมูลดาน
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน ทรัพยากรดานตางๆ 
ของชุมชน  
2.การสัมภาษณ 
การเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของ เชนผูนํา
ชุมชน ชาวบาน และผูเกี่ยวของอื่นๆ   เปนตน ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการทองเท่ียว ประวัติศาสตร วัฒนธรรมและอื่นๆท ี
เกี่ยวของ 

 

5. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหเปน
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารที่สามารถเปนสินคาที่ของฝากเพ่ือ
การทองเที่ยว หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมือง
ปาน จังหวัดลําปาง สรุปผลการวิจัยในวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาบริบทผลผลิตทางการเกษตรและบริบทชุมชนในการ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในการตอยอดและพัฒนาให
เปนผลิตภัณฑและแปรรูปตอไป ไดผลการวิจัยดังนี้จากการ
ลงพ้ืนท่ีสํารวจบริบทชุม หมูบานแมแจม ตําบลแจซอน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง ชุมชนชาวบานสวนใหญที่

บริบทชุมชน  

ผลผลิตทางการเกษตร เพือนาํมาแปรรูป 
เพิมมูลค่า  สร้างรายได ้

ความเขม้แขง็และยงัยนืของคนในชุมชน  

การท่องเทียวโดยชุมชน 
มีของฝากทีเป็นผลิตภณัฑที์มาจากชุมชน  
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อาศัยอยูบานแมแจม หรือบริเวณโดยรอบจะเปนชาวไทย
ภูเขาเผาเยา มูเซอ ลาหู และคนเมือง มีความหลากหลาย
ทางด านวัฒ นธรรม  วิถี ชี วิตความ เป นอ ยู  ประเพณี 
วัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน  มีทรัพยากรท่ีมีคุณคามากมายท้ัง
ทางดานปาไม แหลงทองเที่ยว ความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรที่มีในชุมชน อากาศท่ีมีความเย็นสบายตลอดทั้งป 
ถือเปนจุดเดนที่สําคัญที่ทําใหชุมชนเปนที่นาสนใจสามารถ
พัฒนาเปนแหลงทองเท่ียวไดอยางดี อาชีพหลักของชาวบาน
ชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปานจังหวัดลําปาง คืออาชีพ
เกษตรกร มีการเก็บเกี่ยวใบเหมี้ยง นําไปหมักขายสงออกไป
ขายยังตัวจังหวัดมากมาย การเก็บเมล็ดกาแฟ การเก็บ
ผลผลิตตามฤดูกาล และอาชีพรองของชาวบานสวนใหญคือ
การทอผา เพื่อสงใหศูนยศิลปาชีพ การจักสานเครื่องใชตางๆ
กระบุง กระจาด กระเปา ท่ีทําจากไมไผ สงออกไปขายตาม
จังหวัดอีกดวย  นอกจากน้ีพื้นที่โดยรวมทั่วไปเปนพื้นท่ี ท่ีอยู
สู งจากระดับน้ํ าทะเลกวา 1 ,000 เมตร  เปนพื้นที่ สู ง
ทามกลางขุนเขา  โอบลอมรอบมีธรรมชาติและทัศนียภาพท่ี
งดงาม อากาศเย็นสบายตลอดท้ังป จึงทําใหพื้นที่บริบท
ชุมชนบานแมแจมนี้มีความพรอมในการพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเท่ียวที่มีความเปนธรรมชาติไดอยางดีอีกแหงหนึ่งของ
จังหวัดลําปางได และนอกจากนี้สภาพภูมิอากาศท่ีมีความ
เอื้ออํานวยในการเพาะปลูกทําใหสามารถเพาะปลูกผลผลิต
ทางการเกษตรและพืชผลไมเมืองหนาวไดอยางมากมาย ใน
ฤดูกาลตางๆ จะมีผลผลิตที่ตางกันออกไป อาทิเชน เหมี้ยง 
กาแฟ มะขามปอม ลูกพลับ มัลเบอรรี่ สตอเบอร่ี สาลี่ อโว
คาโด เสาวรส แมคคาเดเมีย และดวยสภาพอากาศที่ดีจึงทํา
ใหผลผลิตที่ปลูกไดมีปริมาณมากและมีคุณภาพ สามารถ
สงออกไปขายได อยางตอเนื่อง แตทั้งน้ีเน่ืองจากการขนสง
ทางไกล และคอนขางลําบาก ในการขนสง จึงทําใหผลผลิต
ทางการเกษตร บางสวน เกิดการเสียหาย ขายไมไดราคาดี 
จึงจําเปนตองมาศึกษาเพ่ือที่จะทําการถนอมอาหาร และ
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทางการคาขาย ใหไดราคาดี และเกิด
ประโยชนแกคนในชุมชน ทางดานเศรษฐกิจ และเกิดเปน
สินคาที่สามารถขายเพ่ือเปนของฝากของที่ ระลึก แกผูมา
เยือน หรือนักทองเที่ยวท่ีมาเยือนแหลงทองเที่ยวภายใน
หมูบานใหสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑที่มาจากชุมชน ผลิต
โดยคนในชุมชน และขายโดยคนในชุมชน เพื่อนําไปเปนของ
ฝากไดอยางดีอีกชองทางหนึ่งดวย และชุมชนก็จะมีความ
ยั่งยืน  จากรายไดในสวนนี้อีกดวย  

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

การทองเท่ียวแบบยั่งยืน (Sustainable Tourism) หมายถึง
การทองเที่ยวกลุมใหญหรือกลุมเล็กที่มีการจัดการอยางดี
เยี่ยม เพราะสามารถดํารงไวซึ่งทรัพยากรทองเที่ยวใหมี
ความดึงดูดใจอยางไมเสื่อมคลาย และธุรกิจทองเท่ียวมีการ
ปรับปรุง คุณภาพให ไดผลกําไรอยางเปนธรรม  โดยมี
นักทองเที่ยวเขามาเย่ียมเยือนสม่ําเสมออยางเพียงพอ แตมี
ผลกระทบทางลบตอสิ่งแวดลอมท่ีสุดอยางยืนยาว(บุญเลิศ 
จิตตั้งวัฒนา (2542, น.7) หากการทองเท่ียวในชุมชนแมแจม 
มีการบริการจัดการที่ดี มีคนในชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยว นําเอาทรัพยากรทองเที่ยวที่มี
ในชุมชน มาใชใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด การสราง
กระบวนการเรียนรูในการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
ใหแกคนในชุมชน ชาวบานมีความสนใจ เกิดความรูสึกภูมิใจ
ในชุมชน อยากท่ีจะอนุรักษทรัพยากรที่มีภายในชุมชนให
เกิดประโยชนแทจริงอยางยั่งยืนและนอกจากน้ียังไดนํา
ขอมูลที่ไดศึกษาบริบท ดานประวัติศาสตร วัฒนธรรม นํามา
พัฒนารวมถึงคนในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญ การ
อนุรักษทองถิ่น ท่ีอยูอาศัย จะยิ่ งสงผลให ชุมชนมีการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืนได และชุมชนมีความเขมแข็ง จากการท่ี
เกิดการรวมกลุม นําเอาทรัพยากรที่มีในชุมชนมาทําใหเกิด
ประโยชนเกิดรายได จากเดิม ซึ่งทรัพยากรที่มีในชุมชนมี
คุณคา มีอัตลักษณมากมาย ท่ีทําใหนักทองเที่ยวสนใจอยาก
มาศึกษา มาเยี่ยมชม ซึ่งในชุมชุน จากการศึกษามีบริบท มี
ทรัพยากร มีแหลงทองเที่ยวที่ เปนธรรมชาติ มากมาย
นาสนใจ นอกจากนี้ผลผลิตทางการเกษตรสามารถนํามา
แปรรูป ใหเปนของฝากของที่ระลึก เปนอีกกระบวนการหนึ่ง
ที่จะชวยสงเสริมใหการทองเท่ียวโดยชุมชน ในชุมชนบานแม
แจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง เกิด
ประโยชนอยางมากมาย ชาวบานในชุมชนมีรายได หากเกิด
สภาวะสินคาพืชผลทางการเกษตรลนตลาดก็ยังสามารถนํา
ผลผลิตมาแปรรูป ขายเพ่ือการทองเที่ยวไดอีกดวย ซึ่ง
สอดคลองกับสินธุ สโรบล อุดร วงศทับทิม และสุภาวณี ทรง
พรวาณิชย (2545: 39)ไดกลาวเพิ่มเติมวาการทองเที่ยวโดย
ชุมชน หมายถึง การทองเที่ยวท่ีมีชุมชนเปนผูดําเนินการ 
ตั้งอยูบนฐานคิดวาชาวบานทุกคนเปนเจาของทรัพยากรและ
เปนผูมีสวนไดเสียจากการทองเที่ยว นําเอาทรัพยากรการ
ทองเท่ียวที่มีอยูในทองถิ่น ท้ังดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร 
วัฒนธรรมประเพณี รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการ
ผลิตของชุมชนมาใชเปนปจจัยหรือตนทุนสําคัญในการ
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จัดการทองเท่ียวอยางเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
ทองถ่ินทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งมี
การใชทรัพยากรอยางยั่งยืนไปถึงคนรุนลูกหลาน พรอมกันนี้
มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในชุมชน ใหมีความรู
ความสามารถในการจัดการทองเที่ยวและเปนผูมีสวนรวมใน
การดําเนินการตั้งแตคิดวางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ
ดําเนินกิจกรรมตางๆการประเมินผลโครงการและการรับ
ผลประโยชนโดยคํานึงถึงความสามารถในการรองรับของ
ธรรมชาติเปนสําคัญ 

7.  สรุป  

           จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวาการศึกษาขอมูล
ชุมชนหมูบานแมแจม ตําบลแจซอน อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปางโดยศึกษาถึงบริบททางการทองเที่ยวที่มีอยูใน
ทองถิ่น  ดานธรรมชาติ ประวัติศาสตร วัฒนธรรมประเพณี 
รวมทั้งวิถีชีวิตความเปนอยูและวิถีการผลิตของชุมชน และ
ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชน จึงไดขอสรุปวา ในชุมชนมี
แหลงทองเที่ยวที่เปนธรรมชาติสวยงามมากมายโดยเฉพาะ
แหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรเพราะเปนพื้นท่ีที่อยูบนภูเขาสูง
เหมาะแกการเพาะปลูก อากาศหนาวเย็นตลอดท้ังป ภูมิ
ทัศนถูกโอบลอมดวยภูเขาสูง อีกทั้งยังมีความอุดมสมบูรณ
ของทรัพยากรทางธรรมชาติมากมาย ทั้งน้ําตก ภูเขา ตนนํ้า 
ปาไม ลําธาร รวมถึงในชุมชนยังมีวัฒนธรรม วิถีชีวิตความ
เปนอยู ประเพณีที่หลากหลายนาสนใจ เน่ืองจากเปน
ดินแดนที่รวม กลุมชน 4 กลุมดวยกัน คือ ขมุ มูเซอ เยา 
และคนเมือง ซึ่งสามารถอยูรวมกันไดในพื้นท่ีเดียวกัน และมี
ความนาสนใจในวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป จึงเปนสิ่งที่นา
ดึงดูดความสนใจ ใหกับผูที่ ช่ืนชอบการทองเที่ยวในดาน
วัฒนธรรมนี้ อีกด วย  และนอกจากนี้ เอง ผลผลิตทาง
การเกษตรในชุมชนบานแมแจมนี้มีมากมาย สวนใหญเปน
ผลผลิต ผลไมเมืองหนาว เชน สตอเบอรรี่ มัลเบอรรี่ เสาวรส 
อโวคาโด มะขามปอม ลูกพลับ สาลี่ แมคคาเดเมีย พืชผล
ทางการเกษตรตางๆเหลานี้ มีการเพาะปลูกและสงออกไป
ขายในจํานวนมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูกาลที่ผลผลิตออก
มาก ในขณะเดียวกัน เมื่อผลผลิตออกมามาก เกิดภาวการณ
ล น ต ล าด  ทํ า ให ผ ล ผ ลิ ต  ร าค าตกต่ํ า  ไม มี ผู รั บ ซื้ อ              
การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวยปองกันการ
ลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคาผลิตผล ไมให
ตกต่ํา การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตรมาแปรรูป
เปนอาหารระดับอุตสาหกรรม ที่สามารถรับวัตถุ ดิบเพ่ือ

ผลิตเปนอาหารจํานวนมากได  การผลิตอาหารให ได
มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยตอผูบริโภค การสงเสริม ให
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนท่ียอมรับ และสามารถขยาย
ตลาดการคาออกไปสูตางประเทศ จะชวยเพิ่มพูน รายได
ใหแกประเทศไดเปนอยางดี (สํานักบริการคอมพิวเตอร ,  
5 มกราคม 2547) 

              การนําผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปจะชวย
ปองกันการลนตลาดของผลิตผลสด ซึ่งชวยยกระดับราคา
ผลิตผลไมใหตกต่ํา การเพ่ิมมูลคาของผลิตผลทางการเกษตร
มาแปรรูปเปนอาหารระดับอุตสาหกรรมที่สามารถรับ
วัตถุดิบเพื่อผลิตเปนอาหารจํานวนมากได การผลิตอาหารให
ไดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยตอผูบริโภค การสงเสริมให
ผลิตภัณฑแปรรูปอาหารใหเปนที่ยอมรับและสามารถขยาย
ตลาดการคาออกไปสูตางประเทศ จะชวยเพิ่มพูนรายได
ใหแกประเทศไดเปนอยางดี โดยเปนการนําเอาผลผลิต
ทางการเกษตรมาผานกระบวนการตางๆเพ่ือใหเก็บรักษา
ผลผลิตทางเกษตรไวไดนานกอนถึงตลาดและผูซื้อ ปจจัยที่
เกี่ยวของเกี่ยวกับการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร ไดแก 
สภาพของผลผลิตความสะอาด ความช้ืน อุณหภูมิ การ
ถายเทอากาศ (ผลิตผลทางการเกษตร , http://www.eya-
kokareva.com/tag/ผลิตผลทางการเกษตร/)  เกษตรกร  
ตองรับภาระหนี้ สินตางๆ  ทําใหผู วิจัยเกิดแนวคิด  ใน
การศึกษาคนควา หาขอมูลขั้นตน 

รูปภาพ ตาราง และสมการ 
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รูปที่ 1 สภาพบริบทชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง ถายภาพจากมุมสูง บริบทชุมชนที่ถูกโอบลอม

ดวยหุบเขา และความอดุมสมบูรณของธรรมชาติ 

  

รูปที่ 2 รวมกลุมชาวบาน สัมภาษณ สอบถาม รวบรวม
ขอมูล บริบทพื้นที่ในชุมชนบานแมแจม ตําบลแจซอน 
อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 

 

         

 
 

     รูปที่ 3  ลงพื้นท่ี สํารวจผลผลิตทางการเกษตร 
    สวนมัลเบอรรี่ ของชาวบานในชุมชนบานแมแจม 

 

 
รูปที่ 4 ผลผลิตทางการเกษตร(สตอเบอรรี่)  

จากสวนเกษตรกร ในชุมชนแมแจม  
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รูปที่ 5    เครื่องจักสานที่ทําจากไมไผธรรมชาติ ของชาวเขา
เผาลาหู ชุมชนบานแมแจม อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง 
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บทคัดยอ 
                  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ กลุม
ตัวอยางที่ใชรวบรวมขอมูล คือ นักทองเที่ยวชาวไทยท่ีมาทองเที่ยวอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยาง
งาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นวาควรปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ อยูในระดับปานกลาง (  x = 2.89, SD=.786)   
และควรมีการปรับปรุงพัฒนาอันดับแรก ในดานที่พักและรานอาหาร   
คําสําคัญ :  แนวทางการปรับปรุงพัฒนา   การทองเที่ยว     อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  
 

Abstract 

             This research aims to study improvement guideline for tourism development in Khao Kho district 
Phetchabun province.  The Samples were the 384 tourists  in Khao Kho district Phetchabun province using by  
sample random sampling. This research instrument used a questionnaire of study improvement guideline for 
tourism development in Khao Kho district Phetchabun province . The statistics analyzed data used the frequency, 
percentage, mean and standard division. The results showed that the samples have opinions that should 
improvement and development the  tourism in Khao Kho district Phetchabun province in middle level. The first 
priority of  improvement and development is   accommodation and restaurants.  
Keyword : Improvement Guidelines,   Tourism,    Khao Kho District Phetchabun Province 

 

1. บทนํา 
อําเภอเขาคอ  จังห วัด เพชรบูรณ  เปนแหล ง

ทองเที่ยวแหงหนึ่งที่สําคัญและมีศักยภาพท่ีสามารถจะ
รองรับนักทองเที่ยวท้ังจากตางชาติและในประเทศได 
เนื่องจากเขาคอมียอดเขาสูงประมาณ 1,174 เมตร เหนือ
ระดับน้ําทะเล สงผลใหสภาพภูมิอากาศบนเขาคอเย็นตลอด
ป จนมีช่ือเรียกวา “สวิตเซอรแลนดเมืองไทย” นอกจาก
บรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการทองเที่ยวแลวนั้น เขาคอยังมี

สถานที่ ท องเท่ียวอีกหลายแห งที่ เป นจุ ดดึ งดู ด ใจให
นักทองเท่ียวแวะมาเยือน ไดแก อนุสาวรียจีนฮอ ฐานอิทธิ 
(พิพิธภัณฑอาวุธ) อนุสรณผูเสียสละเขาคอ น้ําตกศรีดิษฐ 
เนินมหัศจรรย ไรบีเอ็น บริษัทอุตสาหกรรมการเกษตร 
เขาคอ  จํากัด  ในโครงการพัฒนาลุมน้ํ าเข็ก  (เขาคอ )  
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ และสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาเขา
คอเพชรบูรณ (สวนสัตวเปดเขาคอ) นอกจากน้ันยังมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว ไดแก โรงแรม  
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และรีสอรท รานอาหารและเคร่ืองดื่ม รานขายของฝากและ
ของที่ระลึกซึ่งเปนผลผลิตทางการเกษตรของคนในชุมชน 
ไดแก ผัก และผลไมเมืองหนาว เปน นอกจากน้ัน เขาคอซึ่ง
ตั้งอยูในพื้นที่ลําน้ําเข็กตอนบนยังมีแหลงทองเที่ยวใกลเคียง
ที่สามารถเพ่ิมกิจกรรมการทองเที่ยว ระยะเวลาในการพัก 
และคาใชจายเพ่ือการทองเที่ยวได เชน อุทยานแหงชาติทุง
แสลงหลวง อุทยานแหงชาติภูหินรองกลา บานมงเข็กนอย 
การลองเรือชมแมงกะพรุนนํ้าจืด หรือแหลงทองเที่ยวใน
พื้นที่ลําน้ําเข็กตอนลาง ไดแกน้ําตกปอย น้ําตกแกงซอง 
น้ําตกสกุโณทยาน และการทองเที่ยวชิงผจญภัยลองแกงลํา
น้ําเข็ก ซึ่งสามารถรองรับนักทองเท่ียวไดสูงสุด 63,758 คน
ตอฤดูกาล ในชวงเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม ของทุกป เปน
ตน (รัดเกลา เปรมประสิทธ์ิ, 2552) 

ผลจากการพัฒนาการทองเที่ยวอําเภอเขาคอ
จังหวัดเพชรบูรณ ทําใหมีนักทองเที่ยวเขามาทองเที่ยวเพิ่ม
มากยิ่ งขึ้นอยางตอเน่ืองทุกๆ  ป  จนส งผลให เกิดการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และอาชีพของคนในพื้นที่ และความ
เสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม 
เนื่องจากปญหาการบุกรุกท่ีดิน ขยะที่เกิดจากการทองเท่ียว 
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูล  รวมทั้งที่พัก รานอาหาร และสิ่ง
อํ าน วยความสะดวกต างๆ  มี ไม เพี ย งพอต อจํ านวน
นักทองเที่ยว และการควบคุมมาตรฐานดานราคาสินคา
พื้นเมือง ของฝาก และของท่ีระลึกตางๆ ใหเปนธรรมแก
นักทองเที่ยวยังไมคอยมีประสิทธิภาพเทาที่ควร จากสภาพ
ปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ                                                                                                            
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือเสนอแนะใหสํานักงาน
สงเสริมการทองเที่ยวประจําจังหวัด และหนวยงานที่
เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทองเที่ยวของอําเภอเขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ  ให เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางยั่งยืนไดในขั้นตอไป 
 
2.วัตถุประสงค  
   เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเท่ียว 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบรูณ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 ขอมูลพ้ืนฐานของอําเภอเขาคอ  

จังหวัดเพชรบูรณ 

      อําเภอเขาคอ ตั้งอยูทางตอนบนของจังหวัดเพชรบูรณ 
มีอาณาเขตติดตอกับอําเภอขางเคียง ไดแก อําเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก อําเภอดานซาย จังหวัดเลย และ
อําเภอหลมเกา จังหวัดเพชรบูรณ เขาคอเปนช่ือเรียกรวม
บริเวณเทือกเขานอยใหญของทิวเขาเพชรบูรณ มีพื้นท่ีอยูใน
เขตอําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ เหตุที่เรียกเขาคอเพราะ
สภาพในปานั้นมีตนคอขึ้นมากกวาพื้นท่ีอื่น ภูเขาที่สําคัญใน
เทือกน้ีไดแก เขาคอ มียอดเขาสูงประมาณ 1 ,174 เมตร 
เหนือระดับน้ําทะเล เขายา มียอดเขาสูงประมาณ 1,290 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล และเขาใหญสูงประมาณ 865 
เมตร เหนือระดับน้ําทะเล นอกจากนั้นก็มี เขาตะเคียนโงะ 
เขาหินตั้งบาตร เขาหวยทราย เขาอุมแพ เปนตน ลักษณะ
ปาไมในแถบนี้มีเขตปาเต็งรังหรือปาไมสลัดใบ ปาสน และ
ปาดิบที่นาสนใจคือ พันธุไม ตระกูลปาลม ลักษณะคลายตน
ตาล แตออกผลคลายหมาก แมปจจุบันปาจะถูกทางไปมาก
แลวก็ตาม แตในเขตเขาคอก็ยังมีใหเห็นอยูบาง ภูมิอากาศ
บนเขาคอตลอดป และคอนขางเย็นจัดในฤดูหนาว   

3.2 แนวคิดการพัฒนาแหลงทองเท่ียว  
      การพัฒนาการทองเที่ ยวภายในประเทศ  มี
ความสําคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมาก   เปน
โอกาสในการกระจายรายไดสูชุมชนในชนบท และการจาง
งานในทองถิ่นภาครัฐ  จึงไดกําหนด  ยุทธศาสตรการ
ทองเท่ียวของชุมชน โดยกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา ไดให
การสนับสนุนใหองคกรทองถิ่นสามารถกําหนดนโยบาย 
เปาหมาย แผนงาน และกิจกรรมดานการทองเที่ยวไดอยาง
เปนอิสระ โดยภาครัฐจะสนับสนุนดานความรู ประสบการณ 
และ งบประมาณอุดหนุนผานกลไกของรัฐในรูปแบบตางๆ  

3.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 อรวรรณ เกิดจันทร (2557) ศึกษาเรื่องการมีสวน
รวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการ การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
ป าชาย เลนคลองโคน  จั งห วัดสมุ ทรส งคราม  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและผูที่
มีสวนเกี่ยวของที่มีตอแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ปาชาย
เลนคลองโคน เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของประชาชน
ทองถิ่นเกี่ยวกับการทองเที่ยวเชิงนิเวศ และเปรียบเทียบ
ลักษณะและระดับการมีสวนรวมของประชาชนทองถ่ินใน
การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศปาชายเลยคลองโคน 
ผลการวิจัยพบวา ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีความรูความ
เขาใจเก่ียวกับการทองเท่ียว เชิงนิเวศอยูในระดับดี โดยจัด
กิจกรรมตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
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ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการศึกษาการเปรียบเทียบลักษณะ
ประชากรศาสตรของประชาชนทองถิ่นกับการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปาชายเลนคลอง
โคน ทั้ง 5 ดาน พบวา 1)ดานการคนพบปญหาและสาเหตุ
ของปญหา เพศ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลาการ
อาศัยอยู มีสวนรวมไมแตกตางกัน ในขณะที่ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ มีสวนรวมแตกตางกัน 2) ดานการ
วางแผน เพศ อายุ และระยะเวลาการอาศัยอยูมีสวนรวมไม
แตกตางกัน ในขณะที่ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได
เฉลี่ยตอเดือน มีสวนรวมแตกตางกัน 3) ดานการดําเนินงาน 
เพศ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และระยะเวลา
การอาศัยอยู มีสวนรวมไมแตกตางกัน ในขณะที่ อายุ และ
อาชีพ มีระดับการมีสวนรวมแตกตางกัน 4) ดานการรับ
ผลประโยชน อายุ และรายไดเฉลี่ย ตอเดือน มีสวนรวมไม
แตกตางกัน ในขณะท่ี เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
ระยะเวลาการอาศัยอยู มีสวนรวมแตกตางกัน 5) ดานการ
ติดตามและประเมินผล  เพศ มีสวนรวมไมแตกตางกัน 
ในขณะที่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
และระยะเวลาการอาศัยอยู มีสวนรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
              สุลาพร สุขขี (2553) ศึกษาเรื่องการมีสวนรวม
ของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนาการทองเท่ียว เชิงนิเวศ 
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค เพื่อ
ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก และเพ่ือศึกษา  
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
ของประชาชนในชุมชนกับการมีสวนรวมในการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศ ตลาดน้ําดําเนินสะดวก ผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางประชาชนในชุมชนทองถิ่น มีสวนรวมใน  
การพัฒนาการทองเท่ียวตลาดน้ําดําเนินสะดวกในระดับปาน
กลาง มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ การพัฒนาการทองเที่ยว
ในระดับมาก มีขอเสนอแนะตองการกําหนดกฎระเบียบ
ขอบังคับ ใหเปนแนวปฏิบัติใหทราบโดยทั่วกัน เพ่ือใหการ
ทํากิจกรรมตาง ๆ ของทุกกลุมคนในชุมชนทองถิ่น เกิดความ
เปนระเบียบเรียบรอย    
 
 
 
 
 

3.5 กรอบแนวคิด 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.วิธีการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

        4.1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก 
นักทองเที่ยวในสถานท่ีทองเท่ียว อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 
                 4.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดย
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณทีี่ไมทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (Cochran, 
1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ไดกลุมตัวอยาง 
จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย 
           4.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  
อาชีพ และรายได   

ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
แนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ  

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ

รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเน้ือหา 3 สวน ไดแก  
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สวนที่ 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ 
และรายได  

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ ยว  อําเภอเขาคอ  จังหวัด
เพชรบูรณ เปนแบบวัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 1967) 
ดังนี ้
            ระดับ 5  หมายถึง ควรมีการปรับปรุงพัฒนามาก
ที่สุด 
            ระดับ 4 หมายถึง  ควรมีการปรับปรุงพัฒนามาก 
            ระดับ 3 หมายถึง  ควรมีการปรับปรุงพัฒนา   
ปานกลาง 
            ระดับ 2 หมายถึง ควรมีการปรับปรุงพัฒนานอย 
            ระดับ 1 หมายถึง  ควรมีการปรับปรุงพัฒนานอย
ที่สุด 

สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เปนประโยชน
ในการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 

4.4 การสรางเคร่ืองมือ 
4.4.1 ศึกษาตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 

บทความทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย และสรางแบบสอบถาม 

4.4.2 นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญดานการ
จัดการทองเท่ียว และดานระเบียบวิธีวิจัย จํานวน 3 ทาน   
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content  Validity) 
และตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา และนํามาหา
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค
การวิจัย (IOC : Index of Item Objective Congruence ) 
โดยไดคา IOC ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

4.4 .3  นํ าแบบสอบถามตามที่ ได รับการ
ปรับปรุ งแล วไปทดลองใช รวบรวมขอมู ล  (Try out)  
กับนักทองเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติทุงแสลงหลวง จังหวัด
พษิณุโลก ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  แลวนํามาหา
คาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Coefficient Alpha)  โดยไดคาเทากับ 
0.812 

4.4.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
จํานวน  384 ชุด เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุม
ตัวอยางนักทองเที่ยว  
5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูล  โดยมีวิธีการดังน้ี 
 5.5.1 ผู วิจัยทํ าหนั งสือขอความอนุ เคราะห
รวบรวมขอมูลการวิจัย  ผานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พิษณุโลกไปยังหัวหนาศูนยการทองเท่ียวเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ  และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
 5.2 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
นักทองเท่ียว ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  จํานวน 
384 ชุด ไดกลับคืน จํานวน 384 ชุด เปนรอยละ 100 และ
ไดนําแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณ
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลในข้ันตอไป 
6. การวิเคราะหขอมูล 
  แบบสอบถามศึกษาแนวทางการปรั บปรุ ง
พัฒนาการทองเท่ียว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  มีการ
วิเคราะหขอมูล 3 สวน ไดแก 
 สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเท่ียว อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ
ไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยความ
คิด เห็ น ของกลุ มตั วอย าง  ดั งนี้  (บุญ ชม  ศรีส ะอาด , 
2535:100) 
            คาเฉลี่ ย   4.51  - 5.00  หมายถึ ง ควรมี การ
ปรับปรุงพัฒนามากท่ีสุด 

ค าเฉลี่ ย   3.51  - 4.50  หมายถึ ง ควรมี การ
ปรับปรุงพัฒนามาก 

คาเฉลี่ ย   2.51  - 3.50  หมายถึ ง ควรมี การ
ปรับปรุงพัฒนาปานกลาง 

สวนที่ 3 การวิเคราะหและจําแนกขอเสนอแนะ
เก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอ
เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
รวมกับการใชคาความถี่ และรอยละ 
 

คาเฉลี่ย  1.51  - 2.50  หมายถึง ควรมีการปรับปรุง 
พัฒนานอย 
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 คาเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง  ควรมีการปรับปรุง 
พัฒนานอยที่สุด 

5. ผลการวิจัย  
            ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดดังนี้  
 ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 384 คน สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 50.8 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 49.2 สวนใหญมีอายุระหวาง 20 - 29 ป   คิดเปนรอยละ 34.1  มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 40.1  มีอาชีพ
รับจางและอื่นๆ   คิดเปนรอยละ 28.6  มีรายไดตั้งแต 10,000 – 20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 40.6  
 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก   มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว อําเภอเขาคอ         
โดยภาพรวม  

ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว คาเฉลี่ย 
( x ) 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ดานการพัฒนาที่พักและรานอาหาร 4.00 (1) .578 มาก   
2. ดานของฝากและที่ระลึก 3.00 (2) .617 ปานกลาง   
3. ดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว 2.00  (3) .874   นอย 
4. ดานสถานท่ีที่นาสนใจ 2.00 (3) .741 นอย 
5. ดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 3.00 (2) .754 ปานกลาง 

รวม 3.13 . .786 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 1 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรม  จังหวัดพิษณุโลก    ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  x = 3.13, SD=.786)   
หากพิจารณารายดาน สามารถเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1) ดานการพัฒนาท่ีพักและรานอาหาร มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.00 อยูในระดับมาก 2) ดานของฝากและท่ีระลึกและดานการพัฒนาแหลงทองเที่ยว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 อยูในระดับ
ปานกลาง และ 3) ดานความปลอดภัยในการทองเท่ียวและดานสถานท่ีนาสนใจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.00 อยูในระดับนอย  
 
ตารางที่ 2  ความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะเก่ียวกับขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
1. ควรจะมีที่พักสํารองนักทองเท่ียวท่ีมาเท่ียวเขาคอ
มากกวาน้ี เนื่องจากท่ีพักไมเพียงพอตอนักทองเที่ยว 

 
5 25 

2. รานของฝากและของที่ระลึกมีจํานวนนอย และราคายัง
สูงควรเพ่ิมรานคามากกวานี้ 

 
3 15 

3. ควรจะมีปายบอกทางท่ีชัดเจนและควรเพ่ิมปายบอกทาง
ในสถานท่ีทองเท่ียวบนเขาคอใหชัดเจนมากขึ้น 

 
4 20 

4. จัดหาและตกแตงสถานท่ีทองเที่ยวบนเขาคอใหสวยงาม
มากกวาป จจุบัน  ควรหาอุปกรณ ตกแต งใหดึ งดูดตอ

 
 20 
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ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
นักทองเที่ยว 4 

5.ควรพัฒนาในสถานที่ตางๆในอําเภอเขาคอ ให
สะอาดและดูนาเท่ียวชม 

 
4 20 

รวม 20 100.0 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว 

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ พบวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาการทองเท่ียว อําเภอเขา
คอ จังหวัดเพชรบูรณ ในดานการพัฒนาท่ีพักและรานอาหาร
สูงสุด ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ รัดเกลา เปรมประสิทธิ์ 
(2552) ไดวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวอยาง
ยั่งยืน พื้นที่อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ พบวาควร
พัฒ นาในด านด านที่ พั กและ รีสอรท  อยู ใน ระ ดับที่
นักทองเที่ยวพึงพอใจมากท่ีสุด และพัฒนาในดานอื่นๆ เชน 
รานอาหารและเครื่องดื่ม , รานขายของฝาก/ของที่ระลึก 

อัธยาศัยของคนในทองถิ่น ระบบการดูแลความปลอดภัย 

การคมนาคม (ถนน,จราจร,ปายบอกทางและสถานที่) ความ
สะอาดของสถานที่ทองเที่ยว ความเพียงพอของสุขอนามัย
ของหองน้ําสาธารณะ ความสะดวกความเพียงพอของลาน
จอดรถในสถานท่ีทองเที่ยว การจัดการสิ่งแวดลอม เชน ขยะ 
น้ําเสีย อากาศ และเสียง อยางไรก็ตามถึงแมวาการประเมิน
การใหบริการในดานตางๆ ของกลุมตัวอยางจะอยูในระดับที่
พอใจ แตทั้งนี้เมื่อพิจารณาในรายละเอียดการใหบริการ เพื่อ
เพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานการใหบริการ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในดานการทองเท่ียว และเพ่ือให
นักทองเที่ยวเกิดความพึงพอใจสูงที่สุด จึงมีดานที่ตอง
ปรับปรุงดูแล คือ การจัดการสิ่งแวดลอม เชน ขยะ น้ําเสีย 
อากาศ และเสียง เพราะเน่ืองจากพื้นท่ีในอําเภอเขาคอยัง
ขาดระบบการจัดการระบบที่ดี และความเพียงพอของ
สุขอนามัยหองน้ําสาธารณะ ท่ีตองมีบริการนักทองเที่ยวตาม
จุดแหลงทองเท่ียวตางๆ   

7.  สรุป  
การดําเนินงานวิจัยในครั้งน้ี ทําใหทราบวาการ

พัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   ควร
มีการปรับปรุงพัฒนาในดานการพัฒนาท่ีพักและรานอาหาร 
มากท่ีสุด สวนดานที่มีการมาตรฐานการบริการในระดับที่ดี
อยูแลว คือ  ดานความปลอดภัยในการทองเที่ยว และดาน

สถานที ่ ซึ่งสาระความรูที่ไดจากงานวิจัยนี้ สามารถนําไปใช
เปนขอมูลเสนอตอสํานักงานการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ 
ททท. และ อพท. ซึ่งเปนองคการท่ีมีบทบาทที่สําคัญในการ
ขับเคลื่อนการทองเท่ียวของประเทศไทย ไดนําไปใชกําหนด
นโยบายและกลยุทธในการพัฒนาการทองเที่ยวในสถานท่ี
ดังกลาวใหมีประสิทธิภาพไดในข้ันตอไป 
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การทําวิจัยเลมนี้  รวมทั้ งเจาของแนวคิด ทฤษฏี  และ
บทความวิจัย ที่ไดอางอิงเนื้อมาใชในงานวิจัยน้ี และกลุม
นักทองเที่ยว ณ อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  ที่ใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะเปนประโยชนตอการ
พัฒนาการทองเที่ยว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  
ไดตอไป 
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บทคัดยอ  
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการทองเที่ยววัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร     
กลุมตัวอยางที่ใชรวบรวมขอมูล คือ นักทองเที่ยวชาวไทย ในสถานที่ทองเที่ยววัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร จํานวน 384 คน โดยใชวิธี    
สุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทาหลวง สถิติที่ใช
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ในภาพรวม ทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย           
ดานกิจกรรม ดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว ดานบุคลากร ดานสถานท่ี ดานสิ่งอํานวยความสะดวก อยูในระดับมาก  
( x  = 3.53, SD=.151)   
คําสําคัญ :   การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, นักทองเที่ยว, วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร        
Abstract  
      This research aims to study A Study of Tourist needs in Tourism Watthaluang Phichit Province. The Samples 
were Thai tourists at Watthaluang phichit province the 384 tourist. This research instrument used a questionnaire of 
study A Study of Tourist needs in Tourism. The statistics analyzed data used the frequency, percentage, mean and 
standard division. The results showed that the samples have opinions about the A Study of Tourist needs in 
Tourism Phichit Province. Overview in 6 aspects includes: Security, Activity, The satisfaction of tourists, Personnel, 
Location, Facility Were at high level ( x  = 3.53, SD=.151).  
Keyword: Cultural Tourism Tourist   Watthaluang Phichit Province 
 

1. บทนํา 
   ความสําคัญของปญหา 
          การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เปนรูปแบบการ
ท อ งเที่ ย วทางเลื อกที่ ตอบสนองความต องการของ
นักทองเที่ยว ไมเพียงแตจะไดรับความรูประสบการณอัน
ทรงคุณคาและประทับใจแลว การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยัง
เปนการทองเที่ยวรูปแบบหนึ่งท่ีมุงเรียนรูจากวัฒนธรรมอ่ืนๆ 
เพื่อใหเกิดโลกทัศนใหมๆ ที่กวางไกลจากการมีประสบการณ

ในแหลงวัฒนธรรมที่คงเอกลักษณ เฉพาะถิ่น และรวม
อนุรักษไวซึ่งเอกลักษณความเปนไทย  ซึ่งพิจิตรนั้นถือวาเปน
เมืองเกาแกที่ยอนอดีตไปถึงสมัยสุโขทัย  และนับเปนเมืองท่ี
ประสูติของสมเด็จพระสรรเพชญที่8 หรือสมเด็จพระเจาเสือ  
แตสิ่งที่ทําใหจังหวัดพิจิตรน้ันเปนที่รูจักในวงกวางน้ันคือ 
นิทานพ้ืนบานเรื่องไกรทอง ที่มีฉากหลังเปนจังหวัดพิจิตร
หลายคนอาจจะคิดวาพิจิตรน้ันเปนเพียงเมืองเกษตรกรรม
เงียบๆที่หลายคนใชเปนทางผานสูภาคเหนือ  แตหากมองให
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ดีแลวพิจิตรเองก็นับเปนจังหวัดที่นาเท่ียวจังหวัดหนึ่งเลย
ทีเดียว เพราะแคช่ือเมืองวาพิจิตรนั้นก็เปนเมืองงามแลว 

เริ่มตนความงามท่ีวัดทาหลวง ซึ่งตั้งอยูริมแมน้ํา
นานทางฝงตะวันตกก็นับเปนอีกวัดงามคูเมืองพิจิตร ภายใน
อุโบสถนั้นเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ท่ีสราง
ขึ้นในเมืองเชียงแสน ชาวบานทั่วไป นิยมเรียกกันวา “หลวง
พอเพชร” ซึ่งองคพระน้ันหลอดวยทองสําริด มีพุทธลักษณะ
ที่งดงามมากเปนที่ เคารพสักการะของชาวพิจิตร และ
ชาวเมืองใกลเคียง วัดทาหลวงเปนวัดช้ันตรีชนิดสามัญ    
และเปนวัดพัฒนาตัวอยาง เม่ือพุทธศักราช 2510-2513 

ไดรับการสถาปนาขึ้นเปนพระอารามหลวง  
     คําวา “ทาหลวง” นั้นเปนช่ือของหมูบาน ทาหลวง 
คลองทาหลวง ตําบลทาหลวง และเคยเปนช่ือของอําเภอ    
ทาหลวงมากอน ตอมาเม่ือพุทธศักราช 1418 เปลี่ยนเปน 
อําเภอ เมืองพิจิตรจนถึงปจจุบัน  (“วัดทาหลวง” , วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี) 
       นักทองเที่ยวสวนมากตางเขามากราบไหว หลวงพอ
เพชร เพราะวาเปนมิ่ งขวัญ  ศูนยรวมใจของชาวพิจิตร 
เนื่องจากมีประชาชนนับถือมาก เม่ือใครมีเรื่องเดือดรอน 
เชนของหาย หรือมีความทุกขใจ เปนตน ทุกคนก็จะมาบน
บาลศาลกลาวกันท่ีน่ี เมื่อผูนั้นรูสึกวาตนเองพนทุกข หรือวา
สิ่งท่ีขอเปนจริงพวกเขาก็จะนําของมาแกบน เชน ไข ไก เปด 
หัวหมูไปถวาย แดหลวงพอเพชร พฤติกรรมนักทองเที่ยว
สวนมากที่เดินทางมาเท่ียวในวัดทาหลวงเปนคนไทยไมมี
ชาวตางชาติ อาจจะเปนเพราะวา วัดไมใหญและวัดไมคอยมี
เทศกาลอะไรพิ เศษ  แตสวนมากพวกคนกลุ มสู งอายุ
กลางๆคนจะเขาไปกราบไหวขอพรกัน ปลอยนก ปลอยปลา 
เพื่อความสบายใจ  แตถาทางวัดจัดเทศกาล เชน งานแขง
เรือ หรือวันสําคัญ คนจะมีจํานวนมากกวาปกติ  
             การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจะสามารถนํารายได
เขาสูชุมชนและนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจท้ังระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยังเปน
เคร่ืองมือสําคัญในการสืบทอดวัฒนธรรมใหคงอยูตอไป
สําหรับประเทศไทยแลวการทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรม
บริการที่สรางรายไดและการจางงานใหกับประเทศไทยเปน
อยางมากอยางไรก็ดีท ามกลางการแขงขันของตลาด
ทองเที่ยวที่สูงขึ้นกระแสการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมจึงไดรับความสนใจเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากแหลง
ทองเท่ียว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยมีความ
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวและไดมีการถายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเปนเวลานาน ดังนั้นบทความวิชาการ
นี้จะเนนการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมเพ่ือการวางแผน
พัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยจะแสดงถึงแนวทางใน
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทยโดย
คํานึงถึงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี เพื่ อให เกิดการทองเที่ ยวที่ ยั่ งยืน  (กาญจนา      
แสงลิ้มสุวรรณ . การทองเท่ียวเชิงมรดกวัฒนธรรมอยาง
ยั่งยืน.[ออนไลน]) ดวยเหตุผลขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจ  
ที่จะศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่
ตองการมาทองเที่ยวที่วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเปน
โบราณสถานที่มีชานานและเปนที่รูจักของนักทองเที่ยว    
เพื่อนําผลการศึกษาคร้ังนี้พัฒนารูปแบบการทองเท่ียวของ
วัดทาหลวงใหเปนการทองเท่ียวแบบยั่งยืนในอนาคต 

2.วัตถุประสงค  
   เพื่อศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   
ที่เดินทางมาทองเที่ยววัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

3.1 ขอมูลพื้นฐานของวัดทาหลวง 
               วัดทาหลวงเปนพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิด
สามัญ มีแมน้ํานานไหลผานดานหนาวัด วัดทาหลวงมีอีกช่ือ
หนึ่ง คือ วัดราชดิตถาราม ตั้งอยูหมูที่ 11 ตําบล ในเมือง 
อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร เปนประเภท มหานิกาย มี
พระพุทธรูปที่สําคญั คือ หลวงพอเพชร จุดสนใจ คือ พระ
อุโบสถประดิษฐานหลวงพอเพชร พระพุทธรูปที่มีความ
งดงาม และเปนพระคูบานคูเมือง  

3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการทองเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม 
               มนัส สุวรรณ และคณะ (2541) กลาววา การ
จัดการทองเท่ียว หมายถึง การกระทําอยางมีเปาหมาย ที่
สอดคลองกับหลักทฤษฎี และแนวคิดที่เหมาะสม ยิ่งไปกวา
นี้ ยังตองคํานึงถึง สภาพท่ีแทจริงรวมทั้งขอจํากัดตางๆของ
สังคมและสภาพแวดลอม การกําหนดแนวทาง มาตรการ
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และแผนปฏิบัติการที่ดีตองคํานึงถึงกรอบความคิดที่ได
กําหนดไว มิฉะน้ันแลวการจัดการทองเที่ยวจะดําเนินไป
อยางไรทิศทาง 
           ส รุปได ว า  การจัดการทองเที่ ยว  หมายถึ ง 
กระบวนการในการจัดการทองเท่ียวที่มี รูปแบบการ
ดําเนินการที่เหมาะสม ภายใตสภาพแวดลอมของพื้นที่นั้นๆ 
อีกทั้งมีเปาหมายท่ีสอดคลองกับหลักการ  ทฤษฎี และ
แนวคิด ที่มีความเหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

หลักการและแนวทางบริหารจัดการการทองเท่ียว 
           วรรณพร วณิชชานุกร  (2540) กลาววาในการ
บริหารการจัดการดานการทองเที่ยวให เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ควรจะมีรูปแบบการบริหารใน 2ระดับ คือ 
ระดับแนวนอนซ่ึงประกอบดวยหนวยงานตางๆของรัฐที่
เกี่ยวของ และระดับแนวต้ัง คือ  หนวยงานของรัฐใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น 

          สรุปไดวา การจัดการทองเท่ียวควรเปนไปอยางมี
ขั้นตอน มีคณะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีโครงสราง
อยางเปนระบบ มีบุคลากร มีทักษะ และรวมไปถึงการมีสวน
รวมในการปฏิบัติงานในทุกกระบวนการ เพราะมีการจัดการ
ที่ดีและมีระบบจะปองกันการสับสน 

3.3 กลยุทธในการทองเท่ียว 2561 
 1.กล ยุ ท ธ ป รั บ ภ าพ ลั กษณ แ บ รน ด

ทองเท่ียวไทยสูการเปน Preferred Destination 

ที่มากลยุทธ:                  
  - เปาหมายสําคัญในแผนวิสาหกิจ ททท. พ.ศ. 2560-2564 
ฉบับทบทวนป 2561-2564 กําหนดให “ททท. เปนผูนําใน
การสงเสริมการทองเท่ียวใหประเทศไทยเปนแหลงทองเที่ยว 
ยอดนิยม (Preferred Destination) อยางยั่งยืน” เพื่อให
ภาพลักษณของประเทศไทยปรับสู “การเปนแหลงทองเที่ยว
คุณภาพ  “Quality Leisure Destination” ดวยการเติม
เต็ม มุมมองและประสบการณจากการทองเท่ียวใหเกิด 
Value for Experience แ ล ะ ก า ว ไ ป สู  Preferred 
Destination ในอนาคต  (รายงานประจําป 2560, การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย.) 

2. กลยุทธกระตุนการใชจายและขยาย
ฐานตลาดกลุมระดับกลาง-บน 
ที่มากลยุทธ  
          -จากแนวโนมของโลก The Rise of the Middle 
Class: การเติบ โตอย างรวด เร็วของกลุ มชน ช้ันกลาง 
โดยเฉพาะในประเทศอินเดีย เกิดกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือมากข้ึน 
เปนชนช้ันกลางที่ มีรสนิยม มีอํานาจในการตัดสินใจดวย
ความตองการที่ชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น  (รายงานประจําป 
2560, การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.) 
 

3. กลยุทธขยายฐานตลาดกลุมความ
สนใจพิเศษ 
ที่มากลยุทธ  
               -กิจกรรมท่ีมีแนวโนมเติบโตดี ทั้งสัดสวนและ
มูลคาการใชจายเฉลี่ย ไดแก กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ (รวม
ศัลยกรรมเสริมสวย) และกิจกรรมแสงสียามคํ่าคืน โดยมี
สัดสวนการทํากิจกรรม เทากับรอยละ 3.59 และ 50.87 
ค า ใช จ าย เฉลี่ ย เท ากับ รอยละ  10,755.12 บาท  และ 
3,087.92 บาท  ตามลํ าดับ  (รายงานประจํ าป  2560,  
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย.) 

3.4 ทฤษฎีความตองการ 
ความตองการที่ถูกกระตุนจะนําไปสูพฤติกรรมการ

ซื้อและการบริโภค โดยแสดงผลประโยชนที่คาดคะเน 2  
แบบคื อ  ผลประโยชน ที่ แท จ ริ งของผลิตภัณ ฑ และ
ผลประโยชนดานจิตใจและประสบการณของผูบริโภค ซึ่ง
บุ คคลสามารถตอบสนองความต องการไดหลายวิธี  
ตัวอยางเชน ความตองการดานรางกายท่ีเกิดจากความหิว
กระหาย มนุษยก็จะคิดและกระทําการตอบสนองความ
ตองการในทันที เชน เกิดความหิวทันทีเมื่อไดกลิ่นอาหาร
และตัดสินใจเลือกรับประทานอาหารทันที เปนตน การ
เรียนรูพื้นฐานความตองการผานทฤษฎีความตองการจึงเปน
สวนสําคัญในการทําความเขาใจผูบริโภค (ปณิศา  มีจินดา, 
2553)   
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3.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                 เรื่อง ทัศนคติและพฤติกรรมของนักทองเที่ยว
ชาวตางประเทศท่ีมีตอวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  โดย   

เพ็ญพัชร สุวรรณสนธิชัย  (2547)  ผลการศึกษาพบวา 
นักทองเที่ยวชาว ตางประเทศสวนใหญเปนชาวยุโรป เพศ
ชายและหญิงมีจํานวนใกลเคียงกัน นับถือศาสนาคริสตอายุ 
29-30ป อาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมีวัตถุประสงคหลักใน
การเดินทางเขามาประเทศไทย นักทองเท่ียวสวนใหญมา
เที่ยววัด เปนครั้งแรก ใชเวลาในการเขาชม 2.03 ช่ัวโมง 
สวนใหญ มาเที่ ยววันจันทร -วันศุกรนักทองเท่ียวชาว 
ตางประเทศท่ีมีเพศ อายุอาชีพ 
               เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการทองเที่ยว 
ในจังหวัดพระนครศรอยุธยาของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ  
โด ย  อ ดิ ศ ร  ฉ าย แ ส ง  (2548) ผ ล ก าร ศึ ก ษ าพ บ ว า 
นักทองเที่ยว ชาวตางชาติสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ  
25-34 ป สถานภาพโสด การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได ต่ํากวาหรือเทากับ US$ 

10,000 สวนใหญ เปนชาวยุโรป เคยเดิน  ทางออกนอก
ประเทศมากอน เคยเดินทางมาประเทศไทย การ ทองเที่ยว
เชิงศิลปวัฒนธรรมจึงอยูในระดับมาก 

              เรื่อง การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผล 

ตอพฤติกรรมนักทองเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษาตลาดน้ํา 
อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย กิติยา มโนธรรม
รักษา (2559) งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาแรงจูงใจ
และความพึงพอใจที่มีผลตอพฤติกรรมนักทองเท่ียว ชาวไทย 
กรณีศึกษา ตลาดน้ําอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย
ใชแบบสอบถามแจกใหแกกลุม ตัวอยางคือนักทองเที่ยวชาว
ไทยที่เดินทางมาเที่ยวจํานวน 400 คน และวิเคราะหโดยใช
สถิติวิเคราะห คาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานดวยสถิติ T - Test และ F 

- Test โดยผลการศึกษาพบวาสวนใหญเปนเพศหญงิ อายุต่ํา
กวา 20 ป มีระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือ ปวช. รายไดตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท มาเท่ียว
กับครอบครัว มาโดย รถยนตสวนตัว เคยมาเท่ียวแลวกอน
หนานี้ 1 ครั้ง 

            เร่ือง ปจจัยที่ มีผลตอการตัดสินใจทองเท่ียวเชิง
โหยหาอดีตของนักท องเที่ ยวชาวไทย  โดย  สิ รั ชญ า  
วงษอาทิตย และยุพาวรรณ วรรณวาณิชย (2559) งานวิจัย
นี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจทองเท่ียวเชิงโหยหาอดีตของนักทองเท่ียวชาวไทย 
โดย ได เก็ บ ข อมู ลจากการแจกแบบสอบถาม ให แก
นักทองเท่ียวชาวไทยที่มาเที่ยวสถานท่ีทองเท่ียว ดังนี้   
ตลาดยอนยุคเพลินวาน ตลาดนํ้าหัวหินสามพันนาม และ
รฤก หัวหิน จํานวน 402 คน โดยมีวิธีการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางโดยสุมอยางสะดวกและแบบโควตา วิเคราะหขอมูล
โดยใชการ วิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน T - Test การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว 
และไคลสแควร ซึ่งผลการวิจัยพบวานักทองเท่ียวมักมาเที่ยว
ในชวงวันเสาร - อาทิตย ทราบขอมูลจาก การบอกตอโดย
เพื่อนหรือครอบครัว เดินทางมากับครอบครัวหรือญาติ โดย
ใชรถยนตสวนตัว ซึ่งเปน การมาเพื่อพักผอน โดยมีคาใชจาย
ประมาณ 1,000 บาทขึ้นไป มีระดับความพึงพอใจโดยรวม
ในระดับ ปานกลาง  
           เร่ือง พฤติกรรมของนักทองเที่ยวที่มีผล  ตอการ
ตัดสินใจเลือกสถานท่ีทองเท่ียวอําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย  

โดย ณัฐพล ตันติวงศตระกูล (2554) ผลการวิจัยพบวา กลุม
ตัวอยางสวนมากเปน นิสิตนักศึกษา เพศหญิง โสด อายุ
ระหวาง 26 – 35 ป รายไดตอเดือนต่ํากวา 10,000 บาท 
ชอบ ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จึงมาเชียงคานเพื่อศึกษา
วัฒนธรรมประเพณี โดยจะมา 3 - 5 คน ชวงฤดู หนาว 
กิจกรรมที่ชอบคือการตักบาตรขาวเหนียว ใชเวลาอยู 2 วัน 
คาใชจายตอครั้ง 1,000 – 3,000 บาท สิ่งที่ดึงดูดใหมาเที่ยว
คือความเปนเอกลักษณ บรรยากาศ วิถีชีวิตความเปนอยู 
3.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
       ในวิจัย เรื่อง การศึกษาความความตองการของ
นักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร  
มีกรอบแนวคิดวิจัยดังนี้ 
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           รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
4.วิธีการวิจัย 
   1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก นักทองเท่ียวชาว
ไทยท่ีเดินทางมาทองเที่ยวในวัดทาหลวง จ.พิจิตร 
          1.2  กลุมตัวอยางที่ ใชศึกษาความตองการของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทาหลวง จ .พิจิตร คือ 
นักทองเท่ียวชาวไทยที่เดินทางมาทองเท่ียวในวัดทาหลวง  
จ.พิจิตร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบ
จํานวนประชากรท่ีแนนอน  ที่ระดับความเช่ือม่ัน 95% 
(Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย 

2. ตัวแปรและเนื้อหาท่ีใชศึกษา 
        ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ 
รายได  
        ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยและความ
พึงพอใจที่มีผลตอความตองการของนักทองเที่ยวในการ
ทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร 
        โดยไดกําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาความตองการ
ของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทาหลวง จ .พิจิตร  
จําแนกไดดาน 6 ดาน ไดแก ดานสถานท่ี ดานบุคลากร ดาน
กิจกรรม ดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานความปลอดภัย 

3. เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
           ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อการรวบรวม
ขอมูล โดยประกอบดวยเน้ือหา 3 ตอน ไดแก  
          ตอนท่ี 1 ขอมูลโดยท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได 
 

        ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการและ
ความพึงพอใจของนักทองเท่ียวในการทองเที่ยววัดทาหลวง 
จ.พิจิตร ซึ่งเปนแบบวัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 1967) 
ดังนี ้
       ระดับ 5 หมายถึง   มีความตองการมากท่ีสุด 
       ระดับ 4 หมายถึง   มีความตองการมาก 
       ระดับ 3 หมายถึง   มีความตองการปานกลาง 
       ระดับ 2 หมายถึง   มีความตองการนอย 
       ระดับ 1 หมายถึง   มีความตองการนอยที่สุด  
   สวนที่  3 ขอ เสนอแนะเกี่ ยวกับความต องการของ
นักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร  

4. การสรางเคร่ืองมือ 
      การสรางแบบสอบถามศึกษาความตองการของ
นักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร  มีขั้นตอน
ดังนี ้
        4.1 ศึกษาตํารา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความ
ทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับความตองการ
ของนักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทาหลวง จ .พิจิตร  
เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดการ
วิจัย และสรางแบบสอบถาม 
        4.2 นําแบบสอบถามใหผูเช่ียวชาญดานการจัดการ
ทองเที่ยวและดานระเบียบวิธีวิจัย จํานวน 3 ทาน   เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการ
วิจัย (IOC: Index of Item Objective Congruence) โดย
ไดคา IOC ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 
      4.3 นําแบบสอบถามตามท่ีไดรับการปรับปรุงแลวไป
ทดลองใชรวบรวมขอมูล (Try out) กับนักทองเท่ียว ณ วัด
พระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 30 คน แลวนํามาหาคาความเท่ียง (Reliability) 
ขอ งแบ บสอบถ าม โด ยห าค าสั ม ป ระสิ ท ธิ์ แ อ ลฟ า 
(Coefficient Alpha) โดยไดคาเทากับ 0.812 
       4.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 384 
ชุ ด  เ พ่ื อ นํ า ไป เก็บ รวบ รวม ข อ มู ล กับ กลุ ม ตั วอย า ง
นักทองเที่ยว 

5.การเก็บรวบรวมขอมูล  
     ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
โดยมีวิธีการดังน้ี 
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     5.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหรวบรวมขอมูล
การวิจัย ผานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกไปยังเจา
อาวาส วัดทาหลวง จังหวัดพิจิตร และผูเช่ียวชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัย   
     5.2 ลงพื้ น ท่ี เก็บ รวบรวมขอมู ล กับกลุ มตั วอย าง
นักทองเท่ียว ณ วัดทาหลวง จ.พิจิตร จํานวน 384 ชุด ได

กลั บ คื น  จํ าน วน  384 ชุ ด  เป น ร อยละ  100 แล วนํ า
แบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อ
นําไปวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป 

6. การวิเคราะหขอมูล 
        แบบสอบถามศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวใน
การทองเที่ยววัดทาหลวง จ.พิจิตร มีการวิเคราะหขอมูล 3 
สวน ไดแก 
          สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 
          สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับความ
ตองการของนักทองเท่ียวในการทองเท่ียววัดทาหลวง 
จังหวัดพิจิตร  โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยความ
คิดเห็นตอปจจัยที่มีผลตอความตองการ ดังนี้  
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความตองการมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ ย  3.51 - 4.50  หมายถึ ง มีความตองการมาก   
คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีความตองการปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51 -2.50  หมายถึง มีความตองการนอย   
คาเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง มีความตองการนอยท่ีสุด 
        สวนที่ 3 การวิเคราะหและจําแนกขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในดานสถานท่ี ดานบุคลากร ดานกิจกรรม ดานการ
สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานความปลอดภัย 

สรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานความปลอดภัย  โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 
5. ผลการวิจัย  
     ผลการศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวในการ
ทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร สามารถสรุปไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนท้ังหมด 384 คน สวนใหญ
เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.7 และเปนเพศหญิง คิดเปน
รอยละ 45.3  สวนใหญมีอายุระหวาง 50-59 ป คิดเปน 
รอยละ 27.9  มีระดับการศึกษาต่าํกวาปริญญาตรี คดิเปน
รอยละ 73.2  มีอาชีพรับจางท่ัวไป คิดเปนรอยละ 33.9 
มีรายไดต่าํกวา 10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 64.3   
      ผลการวิเคราะหขอมลูความคิดเห็นเกีย่วกับการศึกษา
ความตองการของนักทองเทีย่วในการทองเท่ียววัดทาหลวง 
จ.พิจิตร มดีังนี ้
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัด
ทาหลวง จังหวัดพิจิตร โดยภาพรวม 

จากตารางที่ 1 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของนักทองเท่ียวในการ
ทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร   ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
(  x = 3.53, SD=.151)  หากพิจารณารายดาน สามารถ
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมาก ไปหานอย ไดแก 1) ดานความ
ปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.95 อยูในระดับมากท่ีสุด  
2) ดานกิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 อยูในระดับมากที่สุด 
และ 3) ดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเที่ยว มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.64 อยูในระดับมาก 4) ดานบุคลากร มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.63 อยูในระดับมาก และ 5) ดานสถานท่ี 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.36 อยูในระดับมาก 6) ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.95 อยูในระดับปานกลาง 
 
ตารางที่ 2  ความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
ดานสถานที่ ดานบุคลากร ดานกิจกรรม ดานการสรางความ
พึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
ดานความปลอดภัย  โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
1. การสรางเครือขายระหวางวัด 
ชุมชน เพื่อประสานสัมพันธใน
การพัฒนาวัด   

11 
 
 39.3 

2. ควรจัดระเบียบรานคาที่ขาย
อาหารใหเปนระเบียบเรียบรอย

5 
 17.9 

ความตองการของ
นักทองเที่ยว 

คาเฉล่ีย 
( x ) 

คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

( SD) 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

1. ดานสถานที ่ 3.36 (5) .481 มาก 
2. ดานบุคลากร 3.63 (4) .483 มาก 
3. ดานกิจกรรม 4.91 (2) .292  มากท่ีสุด 
4. ดานการสรางความพึง
พอใจใหแกนกัทองเท่ียว 

3.64 (3) .481 มาก 

5. ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก 

2.95 (6) .212 ปานกลาง 

6.ดานความปลอดภยั 4.95 (1) .212 มากท่ีสุด 
รวม 3.53 .151 มาก 
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ขอเสนอแนะ ความถี่ คิดเปนรอยละ 
เปนที่เปนทาง 
3. ควรจั ดกิ จก รรม เพื่ อ ก าร
สาธารณูปโภค ตลอดจนการ
สงเสริมอาชีพซ่ึงควรใชวัดเปน
ศูนยกลาง 

3 

10.7 
4. ดานความปลอดภั ยควรมี
ระบบที่เขมงวดใหมากกวานี้ 

2 
 7.1 

5.ควรมีที่นั่งพักผอนใหมากกวา
นี้และก็ควรมีลานจอดรถที่เปน
ระบบระเบียบและมีทางลาด
สําหรับผูสูงอายุ 

2 

7.1 
6.ควรมียามใหมากกวา 1 จุด 2 7.1 
7.บุคลากรจะตองทํางานใหเร็ว
กวานี้ เพื่อความมีประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

2 

7.1 

ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
8.ควรสรา งความประทับ ใจ
ใหกับประชาชนดวยการตอนรับ
เป น อ ย า งดี เมื่ อ เกิ ด ค ว า ม
ประทับใจจะสงผลใหประชาชน
เขามารวมทําบุญมากข้ึน 

1 

              3.6 
รวม 28 100.0 

 ในภาพรวมทั้ง 6 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย 
ดานกิจกรรม ดานการสรางความพึงพอใจใหแกนักทองเท่ียว
ดานบุคลากร  ดานสถานที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
อยูในระดับมากท่ีสุด มาก และปานกลาง 

7.  สรุป  

6. อภิปรายผลการวิจัย  
           ผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาความตองการของ
นักทองเที่ยวในการทองเที่ยววัดทาหลวง จ.พิจิตร  พบวา
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตองการของ
นักทองเที่ยวในการทองเท่ียววัดทาหลวง หากพิจารณาเปน
รายดานพบวา ดานท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวา เปน
ปจจัยที่นําไปสูความตองการมากท่ีสุด  คือ ดานความ
ปลอดภัย คือนักทองเที่ยวมีความตองการความปลอดภัยทั้ง
ดานชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด ถามีความปลอดภัยที่เปน
ระบบมากมากขึ้นนักทองเที่ยวก็จะสบายใจในทุกเรื่อง สวน
สภาพแวดลอมในการทํางานท่ีไมเหมาะสมก็อาจเปน สาเหตุ
หนึ่งที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน  ซึ่งสอดคลองกับ 
เนาวรัตน ชามประโคน (2551) ที่ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการฝายผลิตของบริษัท บางกอกกลาส จํากัด พบวา
ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอพฤติกรรม 
ความปลอดภัยในการทํางาน ดังนั้น หนวยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของควรให ความสําคัญ กับปจจัย
ดานนี้โดยมีการจัดตั้งศูนยอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยแก  ั  นักทองเท่ียวเปน พิเศษ มีการจัดเจาหนาที่
ตํารวจออกปฏิบัติงาน และตรวจตราตามสถานที่ตาง อยาง
ทั่วถึง เพื่อให นักทองเท่ียวรูสึกมั่นใจในความปลอดภัยและ
เกิดความพึงพอใจมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ รัชนีย 
พัฒนะราช (2552) ที่ไดศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาตลาด
การทองเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งผลการวิจัยระบุวานัก
ทองเทียว สวนใหญมีวัตถุประสงคหลักเพื่อการพักผอนและ

การทองเที่ ยว  และเดินทางทองเที่ ยวในชวงวันห ยุด      
นักขัตฤกษ     
      สรุปผลการวิจัย เรื่องการศึกษาความตองการของ
นักทองเท่ียวในการทองเท่ียววัดทาหลวง จ.พิจิตร การวิจัย
ครั้งนี้ พบวาผูตอบแบบสอบสอบถามจํานวน 384 คนไดมี
ความตองการทางดานความปลอดภัยมากที่สุด สวนใหญ
เปนเพศชายมากกวาเพศหญิงที่เดินทางมาเท่ียววัดทาหลวง
จะมีอายุระหวาง 50-59 ป มีการศึกษาระดับท่ีต่ํากวา
ปริญญาตรี  มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท 
 

8. ขอเสนอแนะอื่น ๆ 
1.การสรางเครือขายระหวางวัด ชุมชน เพื่อประสาน

สัมพันธในการพัฒนาวัด   
2.ควรจัดระเบียบรานคาที่ขายอาหารใหเปนระเบียบ

เรียบรอยเปนท่ีเปนทาง 
3.ควรมีที่นั่งพักผอนใหมากกวานี้และก็ควรมีลานจอดรถ

ที่เปนระบบระเบียบและมีทางลาดสําหรับผูสูงอายุ 
 

9. กิตติกรรมประกาศ 

          ผูวิจัยขอขอบคุณ ผศ. ปราโมทย  สิทธิจักร ที่ให
คําแนะนําปรึกษาการทําวิจัยเลมน้ีแกขาพเจา ขอขอบคุณ
เจาของแนวคิด ทฤษฎี และบทความวิจัย ที่ไดอางอิงเนื้อหา
มาใชในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณนักทองเที่ยวทีใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ แนวการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทนจังหวัดพิษณุโลก  

กลุมตัวอยางที่ใชรวบรวมขอมูลคือนักทองเที่ยวชาวไทยในสถานที่พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลกจํานวน 384 คนโดยใชวิธีสุม
อยางงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูลคือแบบสอบถามศึกษาปจจัยที่มีผลตอแนวทางการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวัง
จันทนจังหวัดพิษณุโลก สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่คารอยละคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบวา 
กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแนวทางการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทนจังหวัดพิษณุโลกใน
ภาพรวมทั้ง 5 ดานไดแก ดานสถานท่ีดานการประชาสัมพันธ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการกระจายขาวสื่อสาร และดาน
ความสวยงาม อยูในระดับมากทุกดาน ( x  = 3.92, SD=.399) 
คําสําคัญ : การทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร, พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 
 
Abstract  

This research aims to study Guidelines Development of Tourism Historical Chan Royal Palace, 
Phitsanulok. The Samples were the 384  tourist in Chan Royal Palace, Phitsanulok using by sample random 
sampling. This research instruments used a questionnaire of studyGuidelines Development of Tourism 
Historical Chan Royal Palace, Phitsanulok.The statistics analyzed data used the frequency, percentage, mean 
and standard division. The results showed that the samples have opinions about Guidelines Development of 
Tourism Historical Chan Royal Palace, Phitsanulok. Overview in 5  aspects includes : Palace, information and 
promotion ,Facility, News Distribution, beauty of the place were at high level  ( x  = 3.92, SD=.399)  
Keyword : Tourism Historical, Chan Royal Palace Phitsanulok Province 
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1. บทนํา 
ความสําคัญและปญหา 

ประวัติศาสตรของจังหวัดพิษณุโลก หลักฐานการ
สรางเมืองพิษณุโลกมีมาแตพุทธศตวรรษที่ 15 สมัยขอมมี
อํานาจปกครองแถบน้ี แตเดิมมีช่ือเรียกวา “ เมืองสองแคว 
” เน่ืองจากเมืองนี้ตั้งอยูระหวางแมน้ํานาน และแมน้ําแคว
น อ ย  ห รื อ บ ริ เวณ ท่ี ตั้ งข อ ง วัด จุ ฬ ามณี ใน ป จ จุ บั น  
เมื่อประมาณป พ.ศ. 1900 สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทย
แหงกรุงสุโขทัย ไดโปรดเกลาฯ ใหยายเมืองมาตั้งอยู ณ ตัว
เมืองปจจุบัน โดยมีฐานะเปนเมืองลูกหลวง สมัยอยุธยา 
เมืองพิษณุโลกทวีความสําคัญมากขึ้น เพราะเปนเมือง
กึ่งกลางระหวางกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรฝายเหนือ 
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงปฏิรูปการปกครองและได
เสด็จมาประทับที่เมืองน้ีตั้งแต พ.ศ. 2006 จนสิ้นรัชกาลในป 
พ.ศ. 2031 ชวงนั้นพิษณุโลกเปนราชธานีแทนกรุงศรีอยุธยา
ถึง 25 ป หลังรัชสมัยของพระองค พิษณุโลกมีฐานะเปน
เมืองลูกหลวง เปนหนาดานสําคัญท่ีจะสกัดกั้นกองทัพพมา   
เมื่อครั้งพระนเรศวรมหาราชดํารงฐานะพระมหาอุปราช
ครองเมืองพิษณุโลก ระยะนั้นไทยตกเปนเมืองขึ้นพมา 
สมเด็จพระนเรศวรไดทรงรวบรวมชายฉกรรจชาวพิษณุโลก
กอบ กู อิ ส รภ าพ ช าติ ไท ย ได  ใน ส มั ย รั ต น โก สิ น ท ร    
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก ไดทรงดํารงใหรื้อ
กําแพงเมืองพิษณุโลกเพ่ือไมใหขาศึกใชเปนที่มั่นครั้นถึงป 
พ.ศ. 2473   พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว 
โปรดเกลาฯ ใหยกฐานะเมืองพิษณุ โลกข้ึนเปนมณฑล 
เรียกวา มณฑลพิษณุโลก ตอมาเมื่อยกเลิกการปกครองแบบ
มณฑลแลว พิษณุโลกจึงมีฐานะเปนจังหวัดเรื่อยมา (เว็บไซต
จังหวัดพิษณุโลก, มปป.) 

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร คือ การเดินทาง
ทองเท่ียวไปยั งแหล งท องเที่ ย วทางโบราณคดี  และ
ประวัติศาสตร เพ่ือ ช่ืนชมและเพลิด เพลิ นในสถาน ท่ี
ทองเที่ยวไดความรูมีความเขาใจตอประวัติศาสตรและ
โบราณคดี ในทองถิ่นพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของ
สภาพแวดลอมโดยที่ประชาคมในทองถิ่น มีสวนรวมตอการ
จัดการการ ทองเท่ียวการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรเปน
รูปแบบการทองเที่ยวที่นาสนใจ จากกระแสความตองการ
ของนักทองเที่ยว หรือการถูกจัดให เปนกลุมสินคาการ
ทองเที่ยวที่สําคัญของประเทศ รวมทั้งนโยบายการสงเสริม
การทองเที่ยวของภาครัฐที่มุงรักษา และ พัฒนาแหลง

ทองเท่ียวทางประวัติศาสตร โดยจะมีการสนับสนุนการ
กําหนดจุดขายท่ีชัดเจนและเช่ือมโยงใหเกิดการเก้ือหนุนกัน
ภายใตแนวทางการพัฒนาอยางยั่งยืน  

พระราชวังจันทน ตั้งอยูติดกับ คายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช กองทัพภาคท่ี 3 ถนนวังจันทน ตําบล 
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนที่ตั้งศาลสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ในอดีตยังเคยเปนที่ตั้งของโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม ปจจุบัน กรมศิลปากร ไดขึ้นทะเบียน
โบราณสถานพรอมทั้งประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถาน 
เมื่อ พ.ศ.2537 ระยะที่ 1 เสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว  และ
พระราชวังจันทน เปดใหเขาชมทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 
น.ปญหาท่ีพบ เนื่องดวยผูวิจัยไดลงสํารวจพ้ืนที่เปนจํานวน 
2 ครั้ง และสอบถามนักทองเท่ียวคนไทย จํานวน  5 คน 
พรอมทั้งอางอิงขอมูลเพิ่มเติม จากงานวิจัย เรื่องแนวทาง
การบริหารทรัพยากรกายภาพของพระราชวังจันทน โดย 
ฐาปณีย พันธุเพชร ( 2560 ) พบวา พระราชวังจันทนเปน
ซากโบราณสถานที่อยูในระดับราบซึ่งมองไปก็หลุดสายตา  
สภาพแวดลอมมีตนไมนอยเปนพื้นที่โลงเตียน เพราะตนไม
ไดถูกตัดและเดิมพื้นที่เปนสนามของโรงเรียน ทําใหคนไม
เดินไปชมเพราะอากาศรอน นักทองเที่ยวจึงมีจํานวนนอย 
สถานที่ไมหนาสนใจมากพอ ในสวนของ งบประมาณไม
เพียงพอในการพัฒนา ใหรวดเร็วและคลองตัวมากขึ้น 
อาคารและสถานท่ีสิ่งอํานวยความสะดวก กําลังกอสราง  
ไมพรอมรองรับ นักทองเที่ยวจํานวนมาก บุคลกรผูดูแล และ
มัคคุเทศกไมมี ควรมีการดูแลจากองคกรภาครัฐ ที่มีความ
เกี่ยวของเพื่อความเหมาะสม ในการปรับปรุงสถานท่ีให เปน
สัดสวน และรมรื่นดูนาเที่ยว หามัคคุเทศกหรือกลุมเยาวชน
ใหมีสวนรวม ในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
ไวคอยเผยแพรใหความรู เปนสื่อกลางใหนักทองทั้งคนไทย
และนักทองเท่ียวตางชาติดวย เพื่อใหพระราชวังจันทน เปน
สถานท่ีนาสนใจและนาศึกษา เปนจุดดึงดูดนักเที่ยวทั้งคน
ไทยและตางชาติมากขึ้นตอๆไป  คงความเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ควรอนุรักษ ควรเผยแพร 
เพิ่มขึ้น 

 

2.วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองทองเที่ยว

เชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 
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3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1 ขอมูลพื้นฐานพระราชวังจันทน 
พระมหาธรรมราชาท่ี 1 ทรงครองเมืองระหวาง พ.ศ. 1905 
- พ.ศ. 1912 พระองคทรงสรางพระราชวังจันทรบนเนินดิน
บนฝงตะวันตกของแมน้ํานาน จากนั้นพระราชวังจันทนก็
มักจะเปนท่ีประทับของพระมหาอุปราชของกรุงศรีอยุธยาใน
สมัยตอๆมาจนถึงสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช
ทรงใหสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปประทับอยู ณ  ที่นั่น 
ภายหลังพระราชวังจันทนไดรางลง จนกระท่ังปรากฏ
หลักฐานในจดหมายเหตุ ทําผังพระราชวังจันทนตอมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จสังเวย
เทพารักษ วันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2444 มีพระราชหัตถเลขา
ไววา มีซากพระราชวังกอดวยอิฐ สูงพนดิน 2-3 ศอกเศษ 
คลายพระท่ีนั่งจันทรพิศาล ในพระราชวังนารายณราช
นิเวศน จังหวัดลพบุรี การขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน ใน 
พ.ศ . 2475 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ไดยายมาจาก
บริเวณ วัดนางพญา มาตั้งในพ้ืนท่ีพระราชวังจันทน จึงมีการ
ปรับพื้นที่กอสรางอาคารสถานท่ีตางๆ ขณะท่ีคนงาน
กอสรางขุดหลุมเสาฐานรากไดพบซากอิฐเกา กรมศิลปากร
จึงไดขึ้นทะเบียนเปนโบราณสถาน เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2536 มีพ้ืนท่ี 128 ไร 2 งาน 50 ตารางวา ตามหนังสือ 
ที่  ศธ . 07/4954 เพ่ื อ ให กรมศิลปากรเข ามาบู รณ ะ
พระราชวังจันทนเปนอนุสรณสถานทางประวัติศาสตร  
 
3.2 นโยบายการทองเท่ียวของไทย 
เปาหมายองคกร ป2561  
1. เปาหมายตําแหนงทางการตลาด : มุงสูการเปนแหลง
ทองเที่ยวยอดนิยมอยางยั่งยืน โดยรักษาอันดับ 1 ใน 7 ของ
ประเทศท่ีสรางรายไดทางการทองเที่ยวสูงสุดในโลก 
2. เปาหมายเชิงเศรษฐกิจ : รายไดรวมทางการทองเที่ยวป 
2561 เพ่ิมขึ้นรอยละ 8 โดยแบงเปนตลาดตางประเทศ : 
รายไดเพิ่มขึ้นรอยละ 8 ตลาดในประเทศ : รายไดเพิ่มขึ้น
รอยละ 7 
3. เปาหมายการสรางความย่ังยืน : 
 - อันดับ Loyalty Index : 1 ใน 3 ของเอเชียแปซิฟก 
 - ระดับความพึงพอใจรวมของนักทองเที่ยวทั้งนักทองเท่ียว
ตางประเทศและนักทองเที่ยวไทย (เก็บปแรกเปนปฐาน) 
4. เปาหมายพัฒนาองคกร: คาคะแนน SEPA ไมต่ํากวา 171 
คะแนน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2561) 

3.3  แนวคิด เกี่ ยวกับการพัฒนาการท องเที่ ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร 

การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรเปนการทองเที่ยว
ไปยังแหลงทองเที่ยวที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรวัฒนธรรม
และสังคมรวมถึงสถานท่ีที่มีความผูกพันทางจิตใจของชนรุน
หลังเพื่อช่ืนชมและเรียนรูตอประวัติศาสตรและโบราณสถาน
ในแหลงทองเท่ียวนั้นบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมี
จิตสํานึกตอการรักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณคาของ
สภาพแวดลอมโดยที่ ชุมชนในทองถิ่นมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการการทองเที่ยวนั้นรูปแบบของการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรเชนการจัดรายการเสนทางทองเที่ยวตามรอย
ประวัติศาสตรอุทยานประวัติศาสตรชมซากอารยะธรรม
โบราณสถานตางๆอนุสาวรีย/อนุสรณสถานสิ่งปลูกสรางที่มี
คุณคาและความสําคัญทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปน
ตนทั้งนี้การทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรจําเปนตองมีการ
จัดการอยางเปนระบบอยางมีคุณภาพหากขาดการจัดการที่
ดี จะมีผลกระทบตอแหล งทองเที่ ยวนั้ น ได เชน กัน ซ่ึง
องคประกอบสําคัญของการพัฒนาการทองเที่ ยวเชิง
ประวัติศาสตรไดแก1) การดําเนินการโดยคํานึงถึงศักยภาพ
ในการดึงดูดนักทองเที่ยว 2)การดําเนินการโดยคํานึงถึง
ศักยภาพในการรองรับนักทองเที่ยว 3) การบริหารจัดการ
แหลงทองเท่ียวที่ตองมีการจัดการดานการอนุรักษ และ 4) 
การใหความรูและสรางจิตสํานึกการเปดโอกาสและสรางการ
มีสวนรวมของชุมชนรวมทั้งการกระจายรายไดสู ชุมชน
(เนช่ันบรอดแคสต้ิงคอรปอเรช่ัน, 2553) 
3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

งานวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารทรัพยากร
กายภาพของพระราชวังจันทน โดย ฐาปณีย พันธุเพชร      
( 2560  )พบว าก ารบ ริห ารท รัพ ย ากรกายภ าพ ท่ี มี
ประสิทธิภาพมีความปลอดภยัแกผูเยี่ยมชม จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งท่ีจะตองจัดใหมีการบริหารจัดการท่ีดีทั้งในเรื่องของ
แผนการบริหารจัดการการเตรียมงบประมาณท่ีเหมาะสม
การดูแลบํารุงรักษาระบบประกอบอาคารอาคารพื้นที่
โดยรอบอยางถูกตองรวมทั้งจัดใหมีงานบริการอาคารที่
ถูกตองและเหมาะสมดวยวัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อ
เสนอแนะแนวทางการบริหารทรัพยากรกายภาพของ
พระราชวังจันทน 

งานวิ จั ย เรื่ อ งการพัฒ นาการท อ งเที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตรในจังหวัดสมุทรสงครามโดย ชมพูนุช หุนนาค 
(2559)พบวาแนวทางการพัฒนาการท องเที่ ย ว เชิ ง
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ประวัติศาสตรคือ “เปนเสนทางเรียนรูประวัติศาสตรอัน
ยาวนานที่ทุกคนเขาถึงไดภายในวันเดียวแหงแรกของ
ประเทศไทย”เนนการจัดการดานกายภาพอนุรักษดูแลรักษา
หลักฐานทางประวัติศาสตรและการจัดการดานทัศนียภาพ
รวมถึงพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
อีกทั้งพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรูเชิงประวัติศาสตรใหกับ
นักทองเที่ยวผูสนใจและคนในชุมชนไดรวมเรียนรูศึกษา
ตลอดจนสรางสรรคกิจกรรมรูปแบบใหมที่สะทอนอัตลักษณ
ความมีคุณคาทางประวัติศาสตรของสถานท่ีทองเท่ียว 

ง า น วิ จั ย เ ร่ื อ ง ก า ร พั ฒ น าก า รท อ ง เ ท่ี ย ว 
เชิงประวัติศาสตร: กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสิรินธร ตําบลโนน
บุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุ โดย ธณัศวัล กุลศร 
และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ ( 2559 ) พบวา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการพัฒนา ปญหา
และอุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 
และนํ า เสนอแนวทางการพัฒนาการท อ งเท่ี ยวเชิ ง
ประวัติศาสตรของพิพิธภัณฑสิรินธร ตําบลโนนบุรี อําเภอ 
สหัสขันธ จังหวัดกาฬสินธุเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ  

งานวิจัยเร่ืองศักยภาพของทองถิ่นตอการบริหาร
การจัดการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร วัดเขาขุนพนม ตําบล
บานเกาะ อําเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย     
สุนา ผาดานแกว ( 2556 ) พบวา ผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนา
ศักยภาพของทองถ่ินตอการบริหารจัดการการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรที่วัดเขาขุนพนม เปนจังหวัดขนาดเล็ก แต
หลายป มานี้ก็เปนที่รูจัก และสรางความนาสนใจใหกับผูคน
ในวงกวางเปนอยางมาก เพราะสถานท่ีแหงน้ีมีเร่ืองราว และ
รองรอยความสําคัญทางประวัติศาสตรแอบซุกซอนอยูตาม 
หลืบเขาโดยเฉพาะภายในถ้ําตางๆ  ซึ่งมีอยูอยางกระจัด
กระจายรอบอาณา เขาขุนพนม เพื่อรอใหคนไทยไดสืบเสาะ
คนหา โดยเฉพาะความเก่ียวเนื่องสืบตอวิถีชีวิตบั้นปลายของ
พระมหาวีกษัตริย ชาตินักรบพระองคที่ยิ่งใหญที่สุดของไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 กรอบแนวคิด 

 

4.วิธีการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

4.1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก นักทองเที่ยวใน 
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก 

4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาปจจัยที่มีผลตอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวัง
จันทน จังหวัดพิษณุโลก คือ นักทองเที่ยวชาวไทยในจังหวัด
พิษณุโลก โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบ
จํานวนประชากรที่แนนอน  ที่ระดับความเช่ือมั่น  95% 
(Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543)  ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย 
4.2 ตัวแปรและเนื้อหาที่ใชศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ขอมูล
ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ  
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตรพระราชวังจันทนจังหวัดพิษณุโลก  โดยได
กําหนดกรอบเนื้อหาในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอแนว
ทางการพัฒนาทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน 
จําแนกไดด าน  5 ด าน  ได แก  ด านสถานที่  ด านการ
ประชาสัมพันธ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานการกระจาย
ขาวสื่อสาร ดานความสวยงาม  
4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อการรวบรวมขอมูล 
โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก  
ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ  อาย ุ ระดับการศึกษา  อาชีพ รายได  
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน
จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งเปนแบบวัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 
1967) ดังนี ้
     ระดับ 5 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจมากท่ีสุด 
     ระดับ 4 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจมาก 
     ระดับ 3 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจปานกลาง 
     ระดับ 2 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจนอย 
     ระดับ 1 หมายถึง   มีผลตอการตัดสินใจนอยที่สุด 
ตอนที่3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําเสนอขอมูลการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน จังหวัด
พิษณุโลก ใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่พระราชวังจันทนในอนาคต
เพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
 
4.4 การสรางเคร่ืองมือ 
 การสรางแบบสอบถามศึกษาปจจัยที่มีผลตอ แนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน 
จังหวัดพิษณุโลก มีขั้นตอนดังน้ี 

4.4.1 เอกสาร แนวคิด บทความทางวิชาการ และ
งานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับ 
แนวทางการพัฒนาการทองเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการทองเที่ยวรูปแบบตางๆ 
และฟงกช่ันการทํางานบนสื่อสังคมออนไลน ไดแก เฟสบุค  
และไลน เพ่ือนํามาใชเปนแนวทางในการกําหนดกรอบ
แนวคิดการวิจัย และสรางแบบสอบถาม 

4.4.2 นําแบบสอบถามใหผู เช่ียวชาญดานการ
จัดการทองเที่ยว และดานระเบียบวิธีการวิจัย จํานวน 3 
ท าน  เพื่ อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ื อหา  (Content  
Validity) และตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา และ
นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคการวิจัย  (IOC : Index of Item Objective 
Congruence ) โดยไดคา IOC ของแบบสอบถามอยูระหวาง 
0.67 – 1.00 

4.4.3 นําแบบสอบถามตามท่ีไดรับการปรับปรุง
แลวไปทดลองใชรวบรวมขอมูล (Try out) กับนักทองเที่ยว 
ณ มหาวิหารสมเด็จองคปฐม(วัดจันทรตะวันตก) ที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง จํานวน  30 คน  แลวนํามาหาคาความเท่ียง 
(Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (Coefficient Alpha)  โดยไดคาเทากับ 0.812 

4.4.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 
384 ชุด เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยว  
4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  โดยมี
วิธีการดังนี ้

4.5.1 ผู วิจัยทํ าหนั งสือขอความอนุ เคราะห
รวบรวมขอมูลการวิจัย  ผานอธิการบดีมหาวิทยาลัย
พิษณุโลกไปยังหนวยงานที่ดูแลพระราชวังจันทน จังหวัด
พิษณุโลก และผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย  

4.5.2 ลงพ้ืนท่ีเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยว ณ พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน 
384 ชุด ไดกลับคืน จํานวน 384 ชุด เปนรอยละ 100 แลว
นําแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อ
นําไปวิเคราะหขอมูลในขั้นตอไป 
4.6 การวิเคราะหขอมูล 

แบบสอบถามศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
บนสื่อสังคมออนไลนในการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม จังหวัดพิษณุโลก มีการวิเคราะหขอมูล 3 สวน 
ไดแก 

สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวัง
จันทน จังหวัดพิษณุโลก โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
คาเฉลี่ยความคิดเห็นตอปจจยัที่มีผลตอการตัดสินใจดานการ
นําเสนอขอมูลการทองเที่ยวบนสื่อสังคมออนไลน  ดังนี้    
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) 
คาเฉลี่ย  4.51  - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คาเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
คาเฉลี่ย  2.51  - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
คาเฉลี่ย  1.51  - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 
คาเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

สวนที่ 3 การวิเคราะหและจําแนกขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมในดานสถานท่ี ดานการประชาสัมพันธ ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานการกระจายขาวสื่อสาร ดานความ
สวยงาม  
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5. ผลการวิจัย  
ผลการศึ กษาป จจั ยที่ มี ผ ลต อ แนวทางการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทน 
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปไดดังนี้ 

ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด  384 คน 
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 50.3 และเปนเพศ
ชาย คิดเปนรอยละ 49.7 สวนใหญมีอายุระหวาง 20-29 ป 
และ 30-39 ป คิดเปนรอยละ 27.2 มีระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 49.7  มีอาชีพอื่นๆ คิดเปนรอย

ละ 36.4 มีรายไดต่ํากวา 10,000บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 
43.0 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 55.7 สถานสมรส      
คิดเปนรอยละ 44.3 

ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวัง
จันทร จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี ้
 
 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวม  
ความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียว 

คาเฉลี่ย 

( x ) 
คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ดานสถานท่ี 4.24 (3) .426 มาก 
2. ดานการประชาสัมพันธ 4.30 (2) .565 มาก 
3. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 4.52 (1) .646 มากที่สุด 
4. ดานการกระจายขาวสื่อสาร 3.24 (5) .878 ปานกลาง 
5. ดานความสวยงาม 3.45 (4) .660 ปานกลาง 
รวม 3.92 .399 มาก 
 จากตารางที่ 1 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร
พระราชวังจันทน จังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  x = 3.92, SD=.399)  หากพิจารณารายดาน สามารถ
เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย ไดแก 1) ดานสถานที่ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อยูในระดับมาก 2) ดานการประชาสัมพันธ  
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 อยูในระดับมาก และ 3) ดานสิ่งอํานวยความสะดวก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.52 อยูในระดับมากท่ีสุด 4) ดาน
การกระจายขาวสื่อสาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.24 อยูในระดับปานกลาง และ 5) ดานความสวยงาม มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.45 อยูใน
ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 2  ความถี่และรอยละของขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวัง
จันทน จังหวัดพิษณุโลก 
ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
ดานสถานท่ี   
ไมมีที่รมรื่น 6 21.4 
ควรปรับปรุงแกไขใหมีความสวยงามมากยิ่งข้ึน 1 3.6 
เหมือนไมมีคนดูแล 1 3.6 
ปรับปรุงเสร็จชา ทําใหสิ่งกอสราง คอนขาง อันตราย 1 3.6 
เงียบสงบ แตไมมีอะไรนาสนใจ 2 7.1 
ดานการประชาสัมพันธ   
ควรมีการประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติมาเท่ียว 1 3.6 
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ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
เพื่อเรียนรูประวัติศาสตรไทยใหมมากข้ึน 

ไมทีไกด 4 14.3 
ไมมีปายบอก ชัดเจน 1 3.6 
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก   
พื้นทางเดินเทาควรเทปูน 2 7.1 
ควรมีหองน้ําเพิ่ม 1 3.6 
เดินลําบาก ไมมีวิลแชร 1 3.6 
ไมมีหลังคาบังแดด และ ท่ีนั่งพัก 2 7.1 
ดานการกระจายขาวสาร   
ไมมีปายบอกชัดเจนวา มีพิพิธภัณฑ ไวใหชม 1 3.6 
ดานความสวยงาม   
ควรมีรานกาแฟน่ังชม หรือ ใหเปนจุดสนใจ 2 7.1 
ควรมีตนไมดอกไมเพิ่มความสวยงาม 1 3.6 
ควรสรางใหเสร็จ 1 3.6 
รวม 28              100 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร พระราชวังจันทร จังหวัดพิษณุโลก กลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทร  จังหวัด
พิษณุโลก เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งย่ืน ในดานสิ่ง
อํานวยความสะดวกสูงท่ีสุด เชน หองน้ํา ที่นั่งพักสําหรับ
นักทองเที่ยว สถานท่ีจอดรถ กลุมนักทองเที่ยวไดเสนอแนะ
ใหเห็นสมควรแกการพัฒนา มากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัย ของ ธณัศวัล กุลศรี และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ 
(2559) เรื่อง การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร : 
กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสิรินธร  ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ 
จังหวัดกาฬสินธุ พบวา สิ่งอํานวยความสะดวกทางการ
ทองเที่ยว เชน หองสุขา สถานที่จอดรถ รานอาหาร พื้นที่
นั่งเลนเพื่อพักผอนหยอนใจ การบริการสืบคนขอมูลเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับนิทรรศการดวยระบบคอมพิวเตอร หรือ บริการ
ฟรี WiFi ยังไมสามารถสรางความประทับใจแกนักทองเที่ยว
ได ในสวนของความคิดเห็นที่มีผลตอการพัฒนานอยที่สุด 
นั้น คือดานการกระจายขาวสื่อสาร ปญหาที่พบคือ การ
กระจายขาวสื่อสารน้ัน ขาดไกด ผูนําทัวร ที่คอยชวยสื่อสาร 

ดูแล และใหขอมูลตางๆ ที่ถูกตอง แกนักทองเที่ยวท้ังคนไทย
และคนตางชาติ ในเรื่องของ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ 
ธณัศวัล กุลศรี และ สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ (2559) เรื่อง 
การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร : กรณีศึกษา
พิพิธภัณฑสิรินธร  ตําบลโนนบุรี อําเภอสหัสขันธ จังหวัด
กาฬสินธุ เชนกัน พบวา การบริการของเจาหนาที่ภายใน
พิพิธภัณฑขาดการใหขอมูลที่เปนภาษาตางประเทศ ทําให
นักทองเท่ียวชาวตางประเทศไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
แหลงทองเท่ียวนักทองเท่ียวสวนใหญมีความ ตองการดาน
อัธยาศัย การยิ้มแยมแจมใสของเจาหนาที่ การอํานวยความ
สะดวกของเจาหนาที่ ดานขอมูลขาวสาร การบอกทาง การ
ตอบคําถามและใหขอมูลของเจาหนาท่ีชัดเจนถูกตอง 

7.  สรุป  

 ผลการวิจัยในครั้งนี้ พบวา ไดรับแนวทางการ
พัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรพระราชวังจันทร 
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อไดแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตรพระราชวังจันทร อยางยังยื่น เชน ดานของ
การพัฒนาสถานท่ี สื่อประชาสัมพันธ สภาพสิ่งแวดลอมของ
พระราชวังจันทน และสิ่งอํานวยความสะดวกในพระราชวัง
จันทน ใหเกิดการพัฒนาสถานที่ และเกิดความประทับใจแก
นักทองเท่ียวใหมากที่สุด เปนแนวทางท่ีนําไปสูแนวทางการ
พัฒนาพระราชวังจันทน ยิ่งขึ้น ผูวิจัยพบวา จากการลงพื้นที่
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สํารวจความคิดเห็นของนักทองเที่ยว ในพระราชวังจันทร 
พบวา ความตองการของนักทองเที่ยวที่มีตอพระราชวัง
จันทน ควรไดรับการพัฒนาดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
สูงสุด ในเรื่องของ หองน้ํา ที่นั่งพักนักทองเท่ียว และลาน
จอดรถ ทุกอยางลวนเปนสิ่งแวดลอมท่ีควรตองไดรับการ
พัฒนา มากที่สุด 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัย ขอขอบคุณ ผศ.ปราโมทย สิทธิจักร ที่ให
คําแนะนํา ปรึกษา การทําวิจัยเลมนี้แกขาพเจา ขอขอบคุณ 
เจาของแนวคิด ทฤษฏี และบทความวิจัย ที่ไดอางอิงเนื้อมา
ใชในงานวิจัยนี้ และขอขอบคุณ กลุมนักทองเท่ียวสถานท่ี
พระราชวังจันทน ที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 
ซึ่ ง มี ผ ล ต อ แน วท า งก าร พั ฒ น าก ารท อ ง เที่ ย ว เชิ ง
ประวัติศาสตรพระราชวังจันทนเปนอยางยิ่ง 
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แนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร กลุมตัวอยางที่ใชรวบรวม
ขอมูล คือ นักทองเที่ยวชาวไทย ในสถานท่ีทองเที่ยวเชิงนิเวศในพ้ืนท่ีบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามศึกษาแนวทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร ในภาพรวม ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานความปลอดภัย ดานเสนทาง  
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานความสะดวกสบาย และดานการประชาสัมพันธ  อยูในระดับมาก  ( x   =3.56, SD=.297)   
 
คําสําคัญ :  การทองเที่ยวเชิงนิเวศ   บึงสีไฟ    จังหวัดพิจิตร 
 

Abstract  
This research aims to study Guidelines of Ecotourism Development Buengsifai, Phichit Province. The 

Samples were the 384 tourist in Buengsifai, Phichit Province using by  sample random sampling. This research 
instruments used a questionnaire of study Guidelines of Ecotourism Development Buengsifai, Phichit Province. The 
statistics analyzed data used the frequency, percentage, mean and standard division. The results showed that the 
samples have opinions about Guidelines of Ecotourism Development Buengsifai, Phichit Province. Overview in 5 
aspects includes : Security,Direction, Natural Resources ,Comfortable, Promotion,  were at high level   ( x  = 3.56 , 
SD=.297) . 
 
Keyword : Ecotourism,Buengsifai, Phichit Province 
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1. บทนํา 
ความสําคัญและปญหา 
         ประเทศไทยเปนประเทศท่ีนับไดวามีทรัพยากร
ทองเที่ยวที่อุดมสมบูรณ ทั้งที่เปนทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนับเปนทรัพยากรที่มีคา
อยางมาก การทองเที่ยวเชิงนิเวศถือไดวาเปนอีกนโยบาย
และแนวทางที่การทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท .) ได
กําหนดและผลักดันใหเขามาเปนสวนหนึ่งของการจัดการ
การทองเท่ียวท่ีตองมีการพัฒนาอยางย่ังยืนตามวิสัยทัศน ใน
การพัฒนาการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและไมเกิดผลกระทบตอ
สิ่ งแวดล อม เพื่ อ เส ริมสร างจิ ตสํ านึ ก ในการอนุ รั กษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับแหลงทองเท่ียว  
(รุงตะวัน เกิดโภคา, 2553) 
          จั งห วั ด พิ จิ ต ร  มี นั ก ท อ ง เ ท่ี ย ว เดิ น ท างจ าก
ภายในประเทศ จากสถิติในปพ.ศ.2559 รวมจํานวนท้ังสิ้น 
460,134 คน และมีนักทองเท่ียวเดินทางจากตางประเทศ 
จากสถิติป พ.ศ.2559 รวมจํานวนทั้งสิ้น 1,749 คน รวม
นักทองเที่ยวทั้งภายในประเทศและตางประเทศท้ังหมด 
461,883 คน มีรายไดจากการทองเท่ียวทั้งชาวไทยและ
ชาวต างชาติ  รวมทั้ งสิ้ น  908,485 บาทตอป  โดยแบ ง
คาใชจายตอหัว จากสถิติในป พ.ศ.2559 โดยนักทองเที่ยว
ชาว ไท ย   ใช จ า ยต อ หั ว  1,076 บ าท  นั กท อ ง เที่ ย ว
ชาวตางชาติ 1,410 บาท (สํานักงานสถิติจังหวัดพิจิตร, 
2561) 
          บึงสีไฟถือไดวาเปนสัญลักษณแหงแรกของจังหวัด
พิจิตร ซึ่งต้ังอยูในตําบลในเมือง อําเภอเมือง อยูหางจาก
ศาลากลางจังหวัดพิจิตรไปทางทิศตะวันตกเพียง 1 กิโลเมตร 
บึงแหงนี้มีอาณาเขตติดตอกับ 4 ตําบลในอําเภอเมืองพิจิตร 
ไดแก ตําบลทาหลวง ตําบลโรงชาง ตําบลคลองคเชนทร 
และตําบลเมืองเกา บึงมีความลึกเฉลี่ยประมาณ 1.5 -2 
เมตร ซึ่งถือวาไมลึกมากนักและมีจุดที่นาสนใจหลายแหงเชน
รูปปนพญาชาลวัน สถานแสดงพันธุปลาเฉลิมพระเกียรติ 
และอ่ืนๆนอกจากจะมีบึงสีไฟอันเปนสถานที่ทองเที่ยวหลัก
แลว ในจังหวัดพิจิตรยังมีสถานที่ทองเที่ยวที่นาสนใจอีก
หลายแหง  ซึ่งปญหาที่พบคือ สถานท่ีทองเที่ยวบึงสีไฟมี
สถานที่สวยงาม ไมดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางชาติใหสนใจ
มาทองเที่ยวมากนัก มีนักทองเท่ียวชาวตางชาติสวนนอย 
     ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร อันนําไปสูการมีสวน

รวมในการระดมความคิด ระดมปญหา รวมกับการศึกษา
รูปแบบของการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ เพื่อกอให เกิดการมีสวนรวมของคนในชุมชน ทั้ง
เจาของพ้ืนที่ ภาครัฐ และภาคเอกชน และสามารถดํารงอยู
ไดอยางมั่นคงสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจของ
ชุมชนและเปนตนแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศสําหรับบึงสีไฟ
จังหวัดพิจิตรตอไปในอนาคต 

2.วัตถุประสงค  
    เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการการทองเท่ียวเชิงนิเวศ   
บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
    3.1 ขอมูลพื้นฐานของบึงสีไฟ 

บึงสีไฟเปนแหลงน้ําขนาดใหญเปนอันดับ 5 ของ
ประเทศ เดิมมีเนื้อที่ประมาณ 12 ,000 ไร ปจจุบันเหลือ
ประมาณ 5,000 ไร ลักษณะของบึงกลมคลายกระทะแตรีไป
ทางทะวันตกเล็กนอย ภายในบริเวณบึงสีไฟ มีสถานที่
ทองเที่ยว เชนสถานที่แสดงพันธปลาเฉลิมพระเกียรติ  
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร  รูปปนพญาชาละวัน     

      3.2 แนวคิดการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 
ชวงกระแสของการอนุรักษสิ่งแวดลอมตองแผขยายไปทั่ว
โลกและการทองเที่ยวของประเทศไทย (ททท .) จัดทํา
แผนพัฒนาและอนุรักษการทองเที่ยว จึงไดจัดตั้งคณะการ
ทํางานเพ่ือการศึกษาเรื่อง Ecotourism ในความหมาย
ภาษาไทยวา “การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ” นับเปนรูปแบบ
การจัดการทองเที่ยวอยางมีคุณภาพเพื่ออนุรกัษสิ่งแวดลอม 
และรูปแบบการจัดการทองเที่ยวเพื่อรักษาสิ่งแวดลอมใน
การรับรูของชาวไทย คือ การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ตอมา
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย(ททท.) ไดมอบหมายให
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
(วท.) ทําการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบายการทองเที่ยวเพื่อ
รักษาระบบนิเวศและขอใหราชบัณฑิตยสถานกําหนด
ความหมาย ในที่สุดไดความหมายของคํา วา Ecotourism

คือ การทองเท่ียวเชิงนิเวศ หมายถึง การทองเท่ียวอยางมี
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ความรับผิดชอบในแหลงธรรมชาติที่มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 
และแหลงวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวเน่ืองกับระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว 
     3.3 นโยบายการทองเท่ียวของประเทศไทย 
ยุทธศาสตรการทองเท่ียวไทย พ.ศ. 2558-2560 
     ยุ ท ธ ศ าส ต ร ที่ 1 ก า รส ง เส ริ ม ต ล าด ท อ ง เที่ ย ว
อุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยอยูในภาวะขาดสมดุล  และมี
ความเสี่ยงตอการเติบโตอยางไมยั่งยืนคอนขางสูง เนื่องจาก
การเติบโตเปนไปในลักษณะกาวกระโดด จนเกิดปญหาการ
รองรับไมเพียงพอ และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
      ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาสินคาและบริการทองเที่ยว 
ความทาทายของการพัฒนาสินคาและบริการทองเท่ียว คือ 
จะทําอยางไรใหสินคาและบริการทองเที่ยวของไทยมี
คุณภาพ  ไดมาตรฐานระดับสากล  เพื่ อรองรับจํานวน
นักทองเที่ยวที่เพิ่มขึ้นไดโดยไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู เพ่ิมคุณคาและมูลคาสินคาและบริการทองเที่ยว 
กระจายรายไดสูเกษตรกร 
      ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการการทองเท่ียว 
การบริหารจัดการดานการทองเที่ยวจึงตองมีการกําหนด   
กลยุทธและแนวทางในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวเพื่อแกไข
ปญหาในดานตางๆ ดังกลาว โดยการบูรณาการระหวาง
ภาครัฐภาคเอกชน และภาคประชาคม ผานกลไกการ
ดําเนินงานตั้งแตระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติมีการ
พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวในทุกระดับ พัฒนาระบบ
ขอมูลและกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ นับเปนสิ่งสําคัญใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย ซึ่งจําเปนตอง
ไดรับการสนับสนุนจากภาคีการพัฒนาท้ังสามฝายโดยเฉพาะ
บทบาทการมีสวนรวมของภาคประชาคมและภาคเอกชนใน
ทองถิ่น 

 

    3.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
                   วัฒนาพร สุฉายา (2545) ศึกษาแนวทาง
การจัดการแหลงทองเที่ยวตามหลักการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาแหลงทองเท่ียวดอยตุง จังหวัดเชียงรายมาตรฐาน 
จากการศึกษาพบวาสภาพแหลงทองเท่ียวดอยตุง มีความ
พรอมและสามารถจัดการใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศได
ซึ่งนักทองเท่ียวสวนใหญที่มาทองเท่ียวดอยตุงมีความรูดาน

พื้ นที่ ดอยตุงความรู เรื่องการทองเที่ ยวเชิงนิ เวศและ
พฤติกรรมการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้นนักแหลงทองเท่ียวควรจะมีการปรับปรุงในดานการให
ความรูและการสื่อความหมายใหกับนักทองเที่ยวและคนใน
ทองถิ่น 

           เพ็ญศรี เจริญวานิช (2556) ศึกษาการพัฒนา
คุณภาพการทองเท่ียวเชิงนิเวศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของนักทองเที่ยวนั้นสวนใหญ
จะเคยมาทองเที่ยวเชิงนิเวศแลว 2 – 3 ครั้ง มาทองเที่ยว
ในชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม โดยใชรถยนตสวนตัวในการ
เดินทางใชเวลาในการทองเที่ยว  2 – 3 วัน และมากับ
ครอบครัวเปนสวนใหญ นักทองเที่ยวสวนใหญมีความเขาใจ
ถึงลักษณะการทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

              ศิรินันทน พงษนิรันดร และคณะ (2559) ศึกษา
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการจัดการทองเที่ยว อําเภอ
วังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมาผลการวิจัย พบวาสิ่งดึงดูดใจ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่ งอํานวยความ  สะดวกที่มี
ใหบริการอยางเพียงพอและการเขาถึงแหลงทองเที่ยวได
อยางรวดเร็วและ สะดวก เปนปจจัยที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยว
เดินทางมาทองเท่ียวในพื้นที่ศักยภาพ การจัดการทองเท่ียว
ในป จจุบั นมี ทรัพยากรท องเท่ี ยว  2 ประ เภท  ได แก 
ทรัพยากร ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและทรัพยากรทองเที่ยว
เชิงเกษตร 
        งอกงาม เอี่ยมศรีปลั่ง (2549) ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดนนทบุรีผลการวิจัย
พบวา การสํารวจศักยภาพและทรัพยากรการทองเท่ียวใน
พื้นท่ีวิจัยพบวา แหลงทองเที่ยว ท้ัง 4 แหลงมีคะแนนในการ
ประ เมิ น ศั กยภาพของแหล งท อ งเที่ ย วแตกต างกั น 
นักทองเที่ยว สวนใหญยังไมเขาใจเรื่องการทองเที่ยวเชิง
นิเวศดีเทาที่ควร มีความตองการพัฒนาและมีสวนรวมใน
การ พัฒนาทุกดานอยูในระดับสูง มีขอเสนอแนะถึงแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศจังหวัดนนทบุรี ภายใต
การจัดการและการมีสวนรวมของประชาชน            
          วัชร นันตะยานา และคณะ (2550) ศึกษาวิจัย 
แน วท าง ใน ก ารพั ฒ น า เมื อ งท อ ง เ ท่ี ย ว คู กั บ เมื อ ง
อุตสาหกรรม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวา
โดยทั่วไปการทองเท่ียวและอุตสาหกรรมจะสนับสนุนซึ่งกัน
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และกัน และสามารถพัฒนาควบคูกันโดยมีการบริหาร
จัดการท่ีดี แตในการสวนของจังหวัดเชียงรายควรเนนพัฒนา 
ให เป น เมื อ งท อ งเท่ี ย ว เพ ราะอุ ต ส าหกรรมทํ าล าย
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมจะถูกทําลาย วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมด้ังเดิมความเปนทองถิ่นของเชียงรายเปล่ียนแปลง 
สรางคานิยมทางวัตถุมากกวาความเจริญทาง จิตใจ ทําให
เกิดปญหาทางสังคม 

 
    3.5 กรอบแนวคิดการวิจัย 
                 ใน วิจั ย เรื่ อ ง แนวทางการพัฒ นาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร มีกรอบแนวคิดดังนี้ 

 
รูปที1่ กรอบแนวคิดการวิจัย 

4.วิธีการวิจัย  
    4.1ประชากรและกลุมตัวอยาง 
                 4 .1 .1 ป ร ะ ช า ก ร ใน ก า ร วิ จั ย  ไ ด แ ก 
นักทองเทีย่วในสถานท่ีเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร 
                   4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชศึกษาปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการทองเที่ยวเชิง
นิเวศ คือ นักทองเท่ียวชาวไทย ในสถานท่ีทองเที่ยวเชิงนิเวศ
บึงสีไฟในพ้ืนที่จังหวัดพิจิตร โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
ในกรณีที่ไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% (Cochran, 1977 อางใน ธีรวุฒิ  เอกะกุล , 
2543)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 384 คน โดยใชวิธีสุมอยาง
งาย 

      4.2 ตัวแปรและเนื้อหาท่ีใชศึกษา 
                   ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
รายได และระดับการศึกษา 

                   ตัวแปรตาม คือ ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการทองเที่ยว
เชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร  
        โดยไดกําหนดกรอบเน้ือหาในการศึกษา
ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจบนสื่อสังคมออนไลนในการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ จําแนกไดดาน 5 ดาน ไดแก ดานความ
ป ล อ ด ภั ย  ด า น ก า ร อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก  ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติ ดานเสนทาง ดานการประชาสัมพันธ 

4.3 เครื่องมือที่ ใช ในการเก็บรวบรวม
ขอมูล 
   ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อ
การรวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเน้ือหา 3 ตอน ไดแก  
  ตอนท่ี 1 ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ รายได ระดับ
การศึกษา   
                       ตอน ท่ี  2 ความคิดเห็นเกี่ ยวกับแนว
ทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
ซึ่งเปนแบบวัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 1967) ดังนี ้
          ระดับ5หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
          ระดับ4หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
          ระดับ3หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
          ระดับ2หมายถึง มีความพงึพอใจนอย 
          ระดับ1หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
                      ตอน ท่ี  3 ขอ เสนอแนะเก่ียวกับการ
นําเสนอขอมูลการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร  
     4.4 การสรางเคร่ืองมือ 

การสรางแบบสอบถามศึกษาแนวทางพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร มีขั้นตอนดังน้ี 
            4.4.1 ศึ กษาตํ ารา  เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎี 
บทความทางวิชาการ และงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของกับแนว
ทางการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ปจจัยที่มีผลตอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรใน
การทองเที่ยวรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวทางในการ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสรางแบบสอบถาม 
           4.4.2 นําแบบสอบถามใหผู เช่ียวชาญดานการ
จัดการทองเที่ยวและระเบียบวิธีวิจัย จํานวน 3 ทาน เพื่อ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ตรวจสอบความถูกตองของการใชภาษา และนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงคการ
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วิ จั ย  ( IOC : Index of Item Objective Congruence ) 
โดยไดคา IOC ของแบบสอบถามอยูระหวาง 0.67 – 1.00 

4.4.3 นําแบบสอบถามตามท่ีไดรับการปรับปรุงแลว
ไปทดลองใชรวบรวมขอมูล (Try out) กับนักทองเท่ียว ณ 
บึงราชนก ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน แลวนํามาหา
คาความเท่ียง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) โดยไดคาเทากับ 
0.812 

4.4.4 จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ จํานวน 
384 ชุด เพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตั วอยาง
นักทองเที่ยว 
4.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  
โดยมีวิธีการดังน้ี 

4.5.1 ผูวิจัยทําหนังสือขอความอนุเคราะหรวบรวม
ขอมูลการวิจัยผานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพิษณุโลกไปยัง
หั วหนาศูนยการทองเที่ ยวบึ งสี ไฟจังหวัดพิจิตร และ
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย  

4.5.2 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง
นักทองเที่ยว ณ บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร จํานวน 384 ชุด ได
กลั บ คื น  จํ าน วน  384 ชุ ด  เป น ร อยละ  100 แล วนํ า
แบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณเพื่อ
นําไปวิเคราะหขอมูลในขัน้ตอไป 

4.6 การวิเคราะหขอมูล 
แบบสอบถามศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

ทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีการวิเคราะห
ขอมูล 3 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 

สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับแนว
ทางการทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร  โดยใช
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนเกณฑ
การแปลความหมายจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอแนว
ทางการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไปจังหวัดพิจิตร  

คาเฉลี่ย 4.51  - 5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจ
มากที่สุด 

คาเฉลี่ย  3.51  - 4.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ 
มาก         

คาเฉลี่ย  2.51  - 3.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ 
ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51  - 2.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ
นอย 

คาเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง มีความพึงพอใจ
นอยที่สุด 

สวนที่ 3 การวิเคราะหและจําแนกขอเสนอแนะ
เพิ่ ม เ ติ ม ใน ด า น ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ด า น เส น ท า ง  
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานความสะดวกสบาย ดานการ
ประชาสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 

5. ผลการวจิัย
ผลการศึกษาแนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร สามารถสรุปไดดังนี้ 
ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวนทั้งหมด 384 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56.3 และเปนเพศชาย 

คิดเปนรอยละ 43.8 สวนใหญมีอายุระหวาง 40 - 49 ป คิดเปนรอยละ 37.8 มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 
84.6  มีอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 38.8 มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 46.1 มีสถานภาพโสด คิดเปน
รอยละ 46.1 

   ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร มีดังน้ี 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
โดยภาพรวม  

ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการทองเท่ียว คาเฉลี่ย 
( x ) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
( SD) 

ระดับความคิดเห็น 

1. ดานความปลอดภัย 3.09 (4) .519 ปานกลาง 
2. ดานเสนทาง 2.78 (5) .576 ปานกลาง 
3. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 3.86 (3) .620 มาก 
4. ดานความสะดวกสบาย 4.22 (1) .574 มาก 

5. ดานการประชาสัมพันธ 3.94  (2) .895 มาก 
รวม 3.56 .297 มาก 

จากตารางที่ 1 อธิบายไดวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟ จังหวัด
พิจิตร ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  x =3.56, SD=.297)  หากพิจารณารายดาน สามารถเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 
ไดแก 1) ดานความสะดวกสบาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 อยูในระดับมาก 2) ดานการประชาสัมพันธ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.94 อยูใน
ระดับมาก และ 3) ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก 4) ดานความปลอดภัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.09 
อยูในระดับปานกลาง และ 5) ดานเสนทาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.78 อยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 2  ความถ่ีและรอยละของขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําเสนอแนะเพ่ิมเติมในดานความปลอดภัยดานเสนทาง  
ดานทรัพยากรธรรมชาติ ดานความสะดวกสบาย ดานการประชาสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
ขอเสนอแนะ ความถ่ี คิดเปนรอยละ 
1. ควรติดกลองวงจรปด ถังดับเพลิงหรือยามดูแลตามจุด
มากขึ้นและควรมีการปรับปรุงอุปกรณฉุกเฉินใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน 

 
 
  11       47.8 

2.ควรแบงเสนทางสําหรับรถยนต  รถจักรยานยนต และ
รถจักรยานหรือเพิ่มเสนทางหรือขยายเสนทางใหกวางขึ้น 

 
   5 
       21.7 

3. ศาลาเกาเหลี่ยมควรมีที่นั่งพักสําหรับนักทองเที่ยวใกลๆ
และปรับปรุงเรื่องน้ําท่ีมีกลิ่นและมีเศษอาหาร 

     3 
      13.0 

4. ติดปายบอกจุดสําคัญตางๆใหนักทองเที่ยวเห็นชัดเจน
และควรมีหอกระจายขาว 

     2 
        8.7 

5.ควรมีรถรางไวบริการนักทองเท่ียวและเพ่ิมหองน้ําใหมี
จํานวนมากข้ึน 

     2 
       8.7 

รวม     23      100.0 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
              ผลการวิ จั ย เรื่ อ งแนวท างการ พัฒ นาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร พบวา กลุมตัวอยาง
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิง
นิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร ในดานความสะดวกสบายสูงที่สุด 
ซึ่งสอดคลองกับสอดคลองกับ ธิดารัตน ตันนิรัตร (2557) ได
วิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการพัฒนาการ
ทองเท่ียวตลาดคลองสวน100ป พบวา ควรพัฒนาและรักษา
ความสะอาดสิ่งอํานวยความสะดวกภายในแหลงทองเที่ยว
ใหอยูในสภาพพรอมใชงานและมีความเพียงพอตอความ
ตองการใช เชน ปายบอกทาง ถนนท่ีใชสัญจร หองน้ํา ที่
จอดรถ ที่นั่งพักผอน รานขายอาหาร เครื่องดื่ม ของที่ระลึก 
เปนตน โดยองคการบริหารสวนตําบลอาจชวยสนับสนุนถัง
ขยะที่มีการจัดแยกประเภทติดตั้งบริเวณตลาดอยางเพียงพอ 
รวมทั้งการจัดการบริหารขยะที่ดี ควรจัดเจาหนาท่ีดูแล
ความสะอาดของหองนํ้า และการจราจรใหมีความคลองตัว 
ในสวนของความคิดเห็นที่มีผลตอแนวทางการพัฒนานอย
ที่สุด คือดานเสนทาง ซึ่งสอดคลองกับ ธิดารัตน ตันนิรัตร 
(2557) ไดวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักทองเท่ียวตอการ
พัฒนาการทองเที่ยวตลาดคลองสวน100ป พบวาควร
นําเสนอเสนทางการทองเที่ยว เชน เสนทางทองเท่ียวทางน้ํา

เพิ่มเติม เสนทางเดินเทา เสนทางทองเที่ยวดวยจักรยาน 
เปนตน 
7.  สรุป  

ผลจากการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการ
ทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร พบวาในดานความ
คิดเห็นของนักทองเท่ียวเชิงนิเวศบึงสีไฟจังหวัดพิจิตร มี
ประเด็นการพัฒนาท้ังหมด 5 ดาน มีดานความปลอดภัย 
ด าน เส น ทาง  ด านทรัพ ยากรธรรมชา ติ  ด านความ
สะดวกสบาย และดานการประชาสัมพันธ โดยภาพรวม
นักทองเท่ียวมีความคิดเห็นในดานความสะดวกสบายเปน
อันดับสูงสุดในการพัฒนาเชน  ควรมีรถรางไวบริการ
นักทองเที่ยวและเพ่ิมหองน้ําใหมีจํานวนมากข้ึน และในดาน
เสนทางเปนอันดับนอยสุดในการพัฒนาเชน ควรแบง
เสนทางสําหรับรถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยานหรือ
เพิ่มเสนทางหรือขยายเสนทางใหกวางขึ้น เปนตน  
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัย ขอขอบคุณอาจารยลิลลาลี ศิริวิไลเลิศ
อนันต และผศ.ปราโมทย สิทธิจักร ที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา 
การทําวิจัยเลมนี้แกขาพเจา ขอขอบคุณเจาของแนวคิด 
ทฤษฎี และบทความวิจัย ที่ไดอางอิงเนื้อหามาใชในงานวิจัย
นี ้และขอขอบคุณนักทองเที่ยวท่ีใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
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ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
Factors influencing the Chiang Mai Residents’ Decision to consume  

Fermented Tea Leaves. 
 

ลัดดา ปนตา*, สุรชัย อุตมอางและหฤทัย อาษากิจ 
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้ เพื่อศึกษาทัศนคติ พฤติกรรมและปจจัยที่สงผลตอการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหมโดยมีกลุม
ตัวอยาง จํานวน 241 ราย วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบโตวตา ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยจะใชโปรแกรมทางคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งวิเคราะหขอมูลดวยการแจก
แจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way Anova และ Simple Regression 

 ผลการศึกษา พบวา  ผูบริโภคเมี่ยงดองชาวจังหวัดเชียงใหม สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-60 ป  โดยมี
สถานภาพสมรสเปนสวนใหญและระดับรายไดระหวาง 500-5,000 บาท  ซึ่งมีระดับการศึกษาต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนและ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป/อาชีพอิสระ  สําหรับ พฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดองชาวจังหวัดเชียงใหม สวนใหญจะบริโภคเมี่ยง
ดองวันละครั้งในปริมาณ 1-2 คํา จะบริโภคเม่ียงดองเมื่อไปงานบุญ เชน งานบวช งานทําบุญขึ้นบานใหม  การเลือกบริโภค
เมี่ยงดองรสชาดเม่ียงหวานคูกับเกลือเม็ด ในเวลาวางหลังรับประทานอาหาร โดยจะซ้ือเมี่ยงดองที่ตลาด ในปริมาณ  1 มัด มี
คาใชจายในการซ้ือตอครั้ง นอยกวา 20 บาท ทัศนคติตอการบริโภคเมี่ยงดอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม 2.84 
และหากพิจารณารายขอ พบวา การบริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกไมงวงนอน สดชื่นมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 3.01 การตัดสินใจบริโภค
เมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม ปจจัยการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองมีคาเฉลี่ยรวม 2.74 อยูในระดับมาก หากพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการตลาด ประกอบไปดวย แหลงที่ซื้อหางาย ราคาไมแพง เปนรสชาติที่ช่ืนชอบ และดานเพื่อน ไดแก เห็น
เพื่อนทานจึงทาน เพื่อนแนะนําใหทาน หรือทานกันเปนกลุม มีคาเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับ มากเชนกัน สําหรับปจจัยทัศนคติ
และพฤติกรรม สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดอง    

ขอคนพบจากการศึกษา การผลิตเมี่ยงดองของผูผลิตในแหลงตาง ๆ  ใหตรงกับ กลุมผูบริโภค สิ่งสําคัญ  คือ  
ชองทางการจัดจําหนายที่มีความสะดวกสบายในการซื้อผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีวัตถุประสงคที่หลากหลายจึงตองมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งข้ึน  

 
คําสําคัญ: พฤตกิรรมการบริโภคเม่ียงดอง,ทัศนคติตอการบริโภคเม่ียงดอง,การตัดสินใจบริโภค เมี่ยงดอง 
 
Abstract 

This research aimed to study Attitude, behaviors and factors that affect to fermented tea leaves 
consumption of Chiang Mai residents.  A sample group of 241 participants was derived from a quote 
sampling technique.  A questionnaire was used as an instrument to collect data.  Data analysis used a 
statistics program and applied following statistics:  frequency distribution, percentage, average, standard 
deviation, One-way ANOVA and Simple Regression. 

Results of this study show that a majority of consumers in Chiang Mai province was male, aged 
41-60 years old, was married, had an income of 500-5,000 Baht, completed the lower secondary 
education or lower, and worked for hire/freelancer. For Chiang Mai residents’ consumption behaviors of 
fermented tea leaves, a majority of research participants had fermented tea leaves once per day at the 
amount of 1-2 pieces, would consume the tea leaves when participated in religious ceremonies, such as 
ordination and house warming, preferred sweeten fermented tea leaves together with rock salts during a 
free time after dining, purchased one pack of the tea leaves at a market, and paid less than 20 Baht for 
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each purchase. In terms of attitude towards consumption of fermented tea leaves, in general, the attitude 
was at a high level with an average of 2.84, and when considered each research question, it was found 
that “ Eating fermented tea leaves would make the participant not to be sleepy and fresh”  got the 
highest average of 3.01.  As per Chiang Mai residents’  decision to consume the tea leaves, the overall 
decision factor was at a high level with an average of 2.74, and when considered each aspect, it was 
found that both marketing factors, including easy-to-access sales points, inexpensive price and favorite 
flavors, and friend factors, such as following his or her friends who have the tea leaves, friend 
recommendation and group dining, were at a high level with an average of 2. 82.  For attitude and 
behavior. Affects to decision to consume fermented tea leaves. 

Research findings, to meet demand of the tea leaves, the most important includes convenient 
distribution channels and more product variants to satisfy a variety of consumption objectives. 
 
Keywords: Fermented tea leaves consumption behavior, attitude towards fermented tea leaves consumption, Decision to 
consume fermented tea leaves 

 
 
1.  บทนํา (Introduction) 

“เมี่ยง” เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการนําเอาใบชา
ที่มัดรวมเปนกอนไปผานการนึ่งและแชในถังหมักใหได
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะกับการหมักดองใบชา (เมี่ยง. 
สถาบันชา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2542) เมี่ยงเปน
อาหารชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือ ทํามาจากตนชาหรือ
ตนเมี่ยงตามภาษาถิ่น ใบเมี่ยงก็คือใบชาท่ีผานกรรมวิธีการ
หมักเรียบรอยแลว มีขายเปนกอน ๆ เกาะกันแนน เพราะ
ใบเมี่ยงจะเปยกพอหมาด ๆ เวลากินตองแช  “น้ําสม” 
หรือ“น้ําหวาน” เสียกอน เพ่ือใหใบเมี่ยงชุมฉ่ําและคลาย
ตัวออก นํ้าสมที่ใชคือน้ําสมสายชูหมัก เมื่อราดลงไปในใบ
เมี่ยงและแชไวสักพักใบเม่ียงจะดูดซับน้ําสมไวทําใหมีรส
เปร้ียว สวนน้ําหวานคือน้ําออย ทําใหใบเมี่ยงมีรสหวาน 
เมี่ยงถือวาเปนสิ่งเสพยติดไดอยางหนึ่งประเภทเดียวกับชา
กาแฟ คนท่ีติดเมี่ยงนั้นวันไหนไมไดเคี้ยวเม่ียงจะมีอาการ
งวงนอนบอย ๆ คลายคนติดหมาก คนเมืองเหนือที่สูบ
บุหรี่ ขี้ โยจะกิน เมี่ ยงเพ่ื อลดความฉุนของยาสูบจน
กลายเปนธรรมเนียมในสมัยกอน (วิถีแหงการกินเมี่ยง, 
2546) 

ในป พ.ศ.2550 นักวิจัยไดทําการสํารวจพื้นที่
ปลูกเมี่ยงของประเทศไทยซึ่งอยูในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน แพร แมฮองสอน
และลําปาง มีพื้นที่รวมประมาณ 41,946 ไร เมื่อคํานวณ
ไดผลผลิตเมี่ยงเฉลี่ยจํานวน 18,622 ตันตอป สรางรายได
เฉลี่ ยมู ลค า ถึ ง 229,360,251 บาทต อป โดยจั งห วัด
เชียงใหมมีการปลูกเมี่ยงมากที่สุด คือ 18,060 หนวย:ไร 
(สถาบันชามหาลัยแมฟาหลวง, 2558) การกินเมี่ยงของ

คนเหนือ บางคนจะกินเมี่ยงคูกับสูบปูรี (บุหรี่) หลังอาหาร 
บางคนท่ีไมสูบบุหรี่ก็กิน เม่ียงอยางเดียว เมี่ ยงยั งมี
ความสําคัญในการจัดงานบุญหรือพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนาทุกอยางในภาคเหนือ เชนงานทําบุญขึ้นบานใหม 
งานบวช งานฉลององคผาปาและ กฐิน หรืองานศพ (เมี่ยง
กับวัฒนธรรมลานนา,2558) ซึ่งจากการศึกษาเชิงคุณภาพ
พบวาประชากรมีการการบริโภคเมี่ยงดองท่ีนอยลง
กวาเดิม เนื่องจากมีความลาสมัย และผูบริโภคหันไป
บริโภคสินคาอื่นทดแทน  เชน  กาแฟ  หมากฝรั่ง ซึ่ ง
สามารถทดแทนไดและมีความทันสมัยมากกวา  

จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะผูวิจัยจึงเกิด
คําถามวา ผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตอการบริโภคเมี่ยงดองอยางไร และปจจัยใดที่
สงผลตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองของผูบริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม เพื่อใหไดองคความรูในเร่ืองของทัศนคติ
และพฤติกรรมตอการบริโภคเมี่ยงดอง และปจจัยที่ สงผล
ตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
เพื่อเปนประโยชนแกหนวยงาน ที่ เกี่ยวของใชในการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ตลอดจนเพื่อ
วางแผนกลยุทธการตลาดของเมี่ยงดองใหเหมาะสมตอไป 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives) 

1.ศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคเมีย่ง
ดองของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม 

2. ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสนิใจบริโภค
เมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
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3. การทบทวนวรรณกรรม 
3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับ ความต้ังใจ

ซื้อ  
ความตั้งใจซ้ือของลูกคาเปนสิ่งที่สะทอนหรือ

แสดงถึงการเลือกสินคาหรือบริการน้ันๆ เปนตัวเลือกแรก
ความตั้งใจซ้ือเปนสิ่งจําเปนตอการประกอบธุรกิจเปน
อ ย า งยิ่ ง  Zeithaml, Berry & Parasuraman. (1990) 
กลาววาความตั้งใจซ้ือเปนมิติหนึ่งของความจงรักภักดีซึ่ง 
Kotler. (2003: 97-98) อธิบายวา ลูกคาที่จงรักภักดีจะ
สรางใหเกิดความมั่นคง การเติบโตของสวนแบงการตลาด 
และสงผลความแข็งแกรงทางการเงินของธุรกิจ  Kotler 
(2000)ไดเสนอกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อวาจะซื้อ
สินคาหรือไม เพื่อที่จะพิจารณาดูวาในแตละข้ันตอนของ
กระบวนการตัดสิตใจของผูบริโภคนั้น นักการตลาดจะ
สามารถจัดสวนประสมทางการตลาดใหเขาไปมีอิทธิพลตอ
การตัดสินใจของผูบ ริโภคไดอยางไรบาง  ตามปกติ
ผูบริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจซื้อ 5 ขั้นตอน 
ไดแก ความตองการไดรับการกระตุนหรือการรับรูถึงความ
ตองการ   (Need arousal or Problem recognition) 
การแสวงหาขอมูล(Information search) การประเมิน
ทางเลือก (Evaluation of alternatives) การตัดสินใจ
ซื้อ (Purchase decision) และพฤติกรรมหลังการซื้อ 
(Post-purchase behavior) ดังรายละเอียดของแตละ
ขั้นตอนตอไปนี้ 

1) ความตองการไดรับการกระตุนหรือการรับรู
ถึ ง ค ว า ม ต อ ง ก า ร  (Need arousal or Problem 
recognition) จุดเริ่มตนของกระบวนการซื้อคือ การท่ี
ผูบริโภคตระหนักถึงปญหาหรือถูกกระตุนใหเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภคอาจเปนสิ่ง
กระตุนภายในรางกายหรือนักการตลาดอาจสรางสิ่ง
กระตุนทางการตลาดเพื่อกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ
ตองการข้ึนได   นักการตลาดจะตองรูถึงการใชตัวกระตุน
ใหเกิดความตองการ ในบางคร้ังความตองการไดรับการ
กระตุนและคงอยูเปนเวลานาน    แตความตองการน้ันยัง
ไมถึงระดับที่จะทําใหเกิดการกระทํา  

2) การแสวงหาขอมูล (Information search) 
เมื่อผูบริโภคเกิดความตองการแลวจะมีการแสวงหาขอมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะที่สําคัญเกี่ยวกับประเภทสินคา ราคา
สินคา สถานท่ีจําหนาย และขอเสนอพิเศษตาง ๆ เกี่ยวกับ
สินคาที่ตองการหลาย ๆ ยี่หอ นักการตลาดควรจะสนใจ
ถึงแหลงขอมูลตาง ๆ ที่ผูบริโภคจะหาขอมูลตาง ๆ และ
อิทธิพลของแหลงขอมูลที่จะมีตอการตัดสินใจซื้อของ

ผูบริโภค แหลงขอมูลของผูบริโภคแบงไดเปน 4 กลุม 
ไดแก 

- แหล งบุ ค คล  (Personal Sources) ได แ ก 
เพื่อนสนิท ครอบครัว เพื่อนบาน และผูใกลชิด ซึ่งแหลง
บุคคลนี้จะเปนแหลงขอมูลที่มีอิทธิพลตอผูบริโภคมาก
ที่สุด 

  - แ ห ล ง ก า ร ค า  (Commercial Sources) 
ไดแก โฆษณาตาง ๆ และพนักงานของบริษัท 

   -  แหลงสาธารณะ (Public Sources) ไดแก 
สื่อมวลชนตาง ๆ 

  - แหล งทดลอง (Experimental Sources) 
ไดแก ผูที่เคยทดลองใชสินคานั้น ๆ แลว 

นักการตลาดควรจะทราบวาความสําคัญของ
แหลงขอมูลจะแตกตางกันไปตามชนิดของสินคาและ
ลักษณะของผูซื้อ พบวาโดยสวนมากผูบริโภคจะไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับสินคาประเภทสบู ยาสีฟน จากโฆษณาตาง 
ๆ แตในการซื้อรถยนตผูบริโภคมักจะหาขอมูลจากการ
สอบถามผูที่เคยใช  ดังนั้นจึงควรจะทําการศึกษาวาใน
สินคาประเภทท่ีตนขายนั้นผูบริโภคมีการหาขอมูลจาก
แหล งใดบ าง เพื่ อจะได ใช กํ าหนดในด านแผนการ
ติดตอสื่อสารกับผูบริโภคตอไป 

3. การประ เมิ นทางเลื อก  (Evaluation of 
alternatives) เมื่อผูบริโภคไดรับขอมูลขาวสารก็จะ
นํามาใชใหเปนประโยชนในการเลือกโดยจะมีการกําหนด
ความตองการของตนเองขึ้นพิจารณาลักษณะตาง ๆ ของ
ผลิตภัณฑตรายี่ห อต าง ๆ  ที่ ได รับขอมูลมาทําการ
เปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละยี่หอ และเปรียบเทียบ
กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ตนตั้งไว โดยจะมีเรื่องของ
ความเช่ือ ความเช่ือตอตราย่ีหอและเร่ืองของทัศนคติตาง 
ๆ เขามาเกี่ยวของดวยกอนที่จะตัดสินใจเลือกตราย่ีหอที่
ตรงกับความตองการมากท่ีสุด 
 4. การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) เมื่อ
ผานขั้นของการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะ
ไดสินคาตรายี่หอที่ตรงกับความตองการของตนเองมาก
ที่สุดที่ตั้งใจจะซ้ือ นั่นคือผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ีจะซื้อ 
(Purchase Intention) ขึ้น แตอยางไรก็ตามเมื่อถึงเวลาท่ี
จะทําการซ้ือจริง ๆ อาจมีปจจัยอื่น ๆ เขามามีผลกระทบ
ตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคไดอีก  ไดแก ปจจัย
ทางดานสังคม (Social factors) เชน การท่ีนางสาวสุด
สวยชอบรถญ่ีปุนรุนขนาดเล็กประหยัดนํ้ามันและสะดวก
ในการจอด แตลูกนองในที่ทํางานท่ีซื้อรถใหมมีแตคนใชรถ
ยุโรปแบบหรูหรา ราคาแพง อาจมีผลทําใหนางสาวสุด
สวยลังเลไมกลาซื้อ หรือเปลี่ยนใจไปซื้อยี่หออื่น เพราะ
เกิดความรูสึกถึงความเสี่ยงวาไมเปนที่ยอมรับของคนใน
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สังคม  และยังเก่ียวของกับปจจัยดานสถานการณที่
เก่ียวของกับการซ้ือ (Anticipated Situation Factors) 
เชนในชวงเวลาท่ีตัดสินใจแลวไปจนถึงชวงเวลาที่จะซื้อ
จริงอาจเกิดเหตุการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ขึ้นไดแกภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ํา ผูซื้อตกงาน มีผูเคยใชมาบอกวาสินคา
ยี่หอนั้น ๆ ไมดี เปนตน ซึ่งจะมีผลทําใหผูบริโภคเกิดความ
ลังเลใจในการซ้ือ ทั้ง ๆ ที่มีความตั้งใจซื้อแลว ดังน้ัน
นักการตลาดไมอาจจะเชื่อถือไดเต็มหนึ่งรอยเปอรเซ็นตวา
การที่ผูบริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อสินคาของเราแลว
จะตองมีการซ้ือเกิดข้ึน จริง ๆ เพราะผูบริโภคมักจะเกิด
การรับรูถึ งความเสี่ยง (Risk Perception) เกิด ข้ึนซึ่ ง
ผูบริโภคมักจะทําการลดความเสียงใหกับตัวเองโดยการ
สอบถามจากผูที่เคยใชหรือเลือกซื้อยี่หอท่ีมีการรับประกัน
หรือเลือกเฉพาะยี่หอที่มีคนใชกันมากๆ(ไวใจได) ดังน้ัน
นักการตลาดจะตองพยายามใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูล
ตาง ๆ เกี่ยวกับสินคา ใหความชวยเหลือแนะนําในการซื้อ 
และมีการรับประกันการซ้ือครั้งนั้น ๆ เปนตน เพ่ือชวยให
ผูบริโภคคลายความรูสึกเสี่ยงลงและตัดสินใจซ้ือไดงายขึ้น 

5. พฤติกรรมหลั งการซื้ อ  (Post-purchase 
behavior)ในปจจุบันนักการตลาดไมไดสนใจเพราะการ
ซื้อของผูบริโภคยังสนใจตอไปถึงพฤติกรรมและความรูสึก
หลังการซื้อของผูบริโภคอีกดวย เนื่องจากหากผูบริโภคซื้อ
สินคาไปใชแลวเกิดความพึงพอใจในตัวสินคาก็จะมีการซ้ือ
ซ้ําอีก  ในคราวตอไป แตในทางตรงขาม หากใชแลวไม
พอใจผูบริโภคจะเกิดทัศนคติที่ไมดีตอตัวสินคาและเลิกใช
ในที่สุดดังนั้นนักการตลาดจะตองคอยติดตามความรูสึก
ของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดดานตาง ๆ 
เพื่อจะไดนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตอไป 

กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวา ตัวแปรการตัดสินใจ
ซื้อ นั้น โดยจะแบงเปนตัวแปรยอย ภายใตตัวแปรหลักที่
ไดจากทฤษฎี  ในข้ันตอนของการทบทวนงานวิจัยที่
เกี่ยวของตอไป 

 
 3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 Morwitz  and Pluzinski (1996) ศึกษาความ
ตั้ งใจซื้อของผูบริโภคและพบวา ความต้ังใจซ้ือของ
ผูบริโภคนั้นขึ้นอยูกับประสบการณการใชสินคาของ
ผูบริโภคและทัศนคติที่มีตอตราสินคาเชน ผูบริโภคที่ใช
รถยนตตราสินคาหนึ่งอยูแลวมักจะตอบวาจะซ้ือรถยนต
ตราสินคาเดิมซ่ึงผูบริโภคกลุมนี้จะมีทัศนคติที่ดีตอสินคา
นั้นหลังจากใชสินคาดวย ในขณะที่ผูบริโภคทีไมเคยซื้อ
รถยนตจะมีความตั้งใจซื้อ ตราสินคาที่มีสวนแบงทาง
การตลาดสูงที่สุดแทน แมความตั้งใจซื้อของผูบริโภคจะ

เปนปจจัยที่ดีที่นักการตลาดจะนําไปใชเพ่ือคาดการณ
พฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคตก็ตาม แตพฤติกรรมของ
ผูบริโภคท่ีแทจริงแลวยังมีองคประกอบอีกมากมายที่เขา
มามีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมอยางท่ี  Kotler (2000) 
กลาววา ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอาจไมถูกตองเสมอไป 
ความตั้ งใจซื้ อซ้ํ า ในอนาคตเป น เป าหมายสํ าคัญที่
ผูประกอบการมุงหวังใหผูบริโภคแสดงออกถึงความพึง
พอใจท่ีไดรับจากปจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือจากปจจัยที่
เปนตัวกระตุน ทําใหผูบริโภคมีการเตรียมการเพื่อมา
อุดหนุนสินคาอีก สําหรับการศึกษาพฤติกรรมจะพบวา   
ศิวพร  ฟูเกริกเกียรติ (2554) ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ ในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม พบวา ผูบริโภคอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ สวน
ใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง 21-30 ป สถานภาพสมรส 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน มี
ภูมิลําเนาในภาคกลาง และมีรายไดมากกวา 20,000 
บาท  ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคอาหารพื้นเมืองมาก
ที่สุดคือ ปจจัยทางดานผลิตภัณฑและปจจัยดานบุคคล 
รองลงมาคือ ปจจัยทางดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัย
ดานราคา และปจจัยดานกระบวนการ ตามลําดับ ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสด
และคุณภาพของอาหาร รองลงมาคือความสะอาดของ
อาหารและรสชาติของอาหาร ปจจัยดานราคาคือ การไม
คิดคาบริการหรือคิดไมแพงเมื่อใชบริการอื่น ๆ รองลงมา
คือ ราคาเหมาะสมกับรานอาหาร  ปจจัยดานบุคคลคือ 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับการคิดเงินที่ถูกตองของ
พนักงานมากที่สุด รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ มี
น้ําใจ และมีมนุษยสัมพันธที่ดี  ปจจัยดานกระบวนการ 
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการไดรับอาหารอยาง
ถูกตองตามรายการท่ีสั่งมากท่ีสุด รองลงมาคือ การไดรับ
อาหารอยางรวดเร็วตามรายการท่ีสั่ง  สําหรับปจจัยดาน
ลักษณะทางกายภาพที่มีอิทธิพลในการบริโภคอาหาร
พื้นเมืองภาคเหนือมากที่สุดคือ สถานที่ใหบริการมีความ
สะอาด รองลงมาคือช่ือเสียงของรานเปนที่ รูจัก  ผล
การศึกษาระดับความพึงพอใจในการบริโภคอาหาร
พื้นเมืองภาคเหนือของผูบริ โภค  พบวา ผูบริโภคให
ความ พึงพอใจมากที่สุดในดานลักษณะทางกายภาพ มี
คาเฉลี่ย 4.29 รองลงมาคือ ผูบริโภคใหความพึงพอใจดาน
กระบวนการ ซึ่งมีคาเฉลี่ย 4.28 โดย สุพัตรา คําแหงและ
คณะ(2559) ศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดผลิตภัณฑ
อาหารทองถ่ินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนผลการวิจัยพบวา 
ปจจัยผลประกอบการ ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย 
คือความพึงพอใจ คุณภาพการใหบริการการกลับมาซื้อซ้ํา 
การแนะนําบอกตอและทัศนคติเชิงบวก ผลวิเคราะห
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ปจจัยพฤติกรรมผูบริโภคที่สงผลตอผลประกอบการของ
ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ความสอดคลองของปจจัยที่
สงผลตอผลประกอบการของผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน 
ปจจัยดานพฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลทางตรงและ
ทางออมตอผลประกอบการของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น
และปจจัยภายนอกมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการ
ของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น  ผลการคนหากลยุทธ
การตลาดของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นสงผลตอผล
ประกอบการของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น จึงสรุปไดวามี
ความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษด านกลยุทธ
การตลาดของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น การสงเสริม
การตลาด ราคา สถานท่ีจําหนาย ลักษณะทางกายภาพ 
บุคลากรกระบวนการบริการลูกค าสัมพันธสําหรับ    
วิ ไลวรรณ    นะชาต รีและคณ ะ (2550) ศึ กษาเรื่ อ ง 
พฤติกรรมการบริ โภคอาหารสมุนไพรพ้ืนบานของ
ประชาชนภาคใต ตําบลหวยลึก จังหวัดสงขลา กลุม
ตัวอยางสวนใหญรูจักชนิดของอาหารสมุนไพรพื้นบานทุก
รสชาด โดยจะนํากลุมที่มีรสเผ็ดรอนและรสเปรี้ยวมาใช
บริโภคเกือบทุกวันสวนรสชาติอื่น ๆ บริโภค 2-3 เดือน
ครั้ง. กลุมตัวอยางมีวิธีการเตรียมอาหารสมุนไพรพ้ืนบาน
หลากหลายวิธีขึ้นอยูกับรสชาติของอาหาร โดยรสฝาด รส
ขม และรสมันสวนใหญบริโภคสด , รสจืด รสหวาน รส
เปรี้ยว และรสหอมเย็นใชประกอบอาหารไดหลายวิธี ทั้ง
กินสด ลวก ผัด ตม แกงกะทิ หรือแกงสม, รสเผ็ดรอนสวน
ใหญนํามาประกอบเปนเครื่องปรุงอาหาร  ไดแกแกง
กะทิ  แกงสม   เหตุผลในการบริโภคอาหารสมุนไพร
พื้นบานสามอันดับแรก คือ ปลอดภัยจากสารพิษ, หาได
ง า ย เพ ร าะ มี ใน ท อ งถิ่ น  แ ล ะ มี ป ร ะ โย ช น บํ า รุ ง
สุขภาพ. สําหรับแหลงของอาหารสมุนไพรพื้นบานสวน
ใหญไดจากแหลงธรรมชาติในทองถิ่น. โดย กันทิมา ติรภู 
(2560) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจรานอาหารริมน้ําในเขตเกาะเมือง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปจจัย
สวนบุคคล พบวา พฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจรานอาหารริมน้ําในเขตเกาะเมือง 
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งผูบริโภคสวนใหญเปนเพศ
หญิ ง มีอายุอยู ระหวาง 21–30 ป  สถานภาพโสด  มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพอิสระ/ธุรกิจสวนตัว มี

รายได เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท  สําหรับ
พฤติกรรมการใชบริการรานอาหารริมน้ํา สวนใหญชอบ
รับประทานอาหารภาคกลาง เลือกใชบริการรานอาหาร
เพราะบรรยากาศดี โดยเพ่ือนแนะนํา ซึ่งมีการใชบริการ
รานอาหารครั้งละ 3–5 คน วันที่เขาใชบริการรานอาหาร 
คือแลวแตสะดวก ในชวงเวลา 19.01–22.00 น .และ
รับประทานอาหารนอกบานโดยเฉลี่ยตอเดือนไมแนนอน
โดยเสียคาใชจายตอครั้ง 500–1,000 บาท สวนระดับมี
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจรานอาหารริมน้ํา 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็นยอย
พบวา ดานลักษณะทางกายภาพ ผูบริโภคมีความพึงพอใจ
มากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย3.89 รองลงมาคือ ดานชองทาง
การจัดจําหนายโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 และผูบริโภคมีความ
พึงพอใจนอยท่ีสุด คือดานการสงเสริมการตลาดโดยมี
คาเฉลี่ย 3.30 เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
ผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารริมนํ้า ซึ่งจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวาผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารท่ีริมน้ํา ไม
แตกตางกัน อายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ดานการ
สงเสริมการตลาด แตกตางกัน สถานภาพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
แตกตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร และดาน
กระบวนการใหบริการ แตกตางกัน อาชีพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
แตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานบุคลากร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ α = 0.05  การตัดสินใจ พฤติกรรมการซื้อ 
การตัดสินใจของผูบริโภค การเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค
ชวยให  นักการตลาดตัดสินใจไดดีและระบุแนวโนมของ
ผูบริโภคได ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคที่ตองการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดองของผูบริโภคในจังหวัด
เชียงใหมระดับปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคเมี่ยง
ดองของชาวจังหวัดเชียงใหม                  
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4. กรอบแนวความคิด 
    
 
 
 
 
 
 
       ปจจัยที่สงผลตอ 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากกรอบแนวความคดิจึงนําไปสูการกําหนดสมมติฐาน 
H1 = รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
H2 = ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
H3 = พฤติกรรมการบรโิภคเมี่ยงดองสงผลตอการตดัสินใจบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

การตัดสินใจบริโภคเม่ียงดอง 
ของชาวจังหวัดเชียงใหม 

1. ดานการตลาด 
2. ดานวัฒนธรรม 
3. ดานครอบครัว 
4. ดานเพ่ือน 

 

ทัศนคติตอการบริโภคเม่ียงดอง 

- สดชื่น 

- คลายเครียด 

- แกกระหาย 

 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

- เพศ 

- อาย ุ

- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพ 

- อาชีพหลัก 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
 

พฤติกรรมการบริโภคเม่ียงดอง 

- ความถี ่
- ปริมาณ  
- รสชาด 

 

H1 

H2 

H3 
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5. วีธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุงศึกษาถึงปจจัยที่สงผล

ตอพฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
โดยกําหนดรูปแบบการศึกษาเปนเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) และการใชการวิจัยแบบ
สํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถามใน
การเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร คือ ประชากรจังหวัดเชียงใหมท่ีรูจัก
และเคยบริโภคเม่ียงดอง 

กลุมตัวอยาง คือ เนื่องจากหนวยของประชากร
ไมสามารถระบุหรือทราบขนาดและจํานวนท่ีแนนอน
ชัดเจนได จึงสุมเลือกกระจายตาม 6 อําเภอตัวอยาง โดย
มีสัดสวน (โควตา) ทีใ่กลเคยีงกัน จํานวนรวม 241 ราย 
สูตรท่ีใชคํานวณขนาดตัวอยาง คือ 

 

  
 โดย   

P คือ สัดสวนของประชากรท่ีผูวิจยัตองการสุม 
(สัดสวน 50% หรือ 0.50)  

Q คือ สัดสวนของประชากรท่ีไมไดสนใจศึกษา 
เทากับ (1-P) 0.5 

Z คือ ระดับความมันใจท่ีกําหนด หรือระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ เชน Z ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 
1.96 (ความเช่ือมั่น95%) Z = 1.96 

E คือ สัดสวนความคลาดเคลื่อนท่ียอมใหเกิดขึ้น
ได 5%  

สําหรับงานวิจยัครั้งนี้ ผูวิจัยกาํหนดระดับความ
เชื่อมั่น 95 % และยอมรับใหเกิดความคลาดเคลื่อนได 5 
% (สุรชัย อุตมอาง,2555) 
 การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม 
ภายหลั งจากผู วิ จั ย ส ร างแบบสอบถามแล วได ให
ผู เ ช่ี ยวชาญ ตรวจสอบ  ความตรงเชิ งเน้ื อหา  จาก
ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อพิจารณาความเหมาะสม หลังจาก
นั้นไดมีการปรับปรุงตามความเห็นของผูเช่ียวชาญและ
นําไปทดลองใชในกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นํามาหา
ความเช่ือมั่นโดยคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ
นบาคได เทากับ 0.8773  ถือวามีคุณภาพสูงพอที่จะ
นําไปใชได โดยแบบสอบถามแบงไดเปน 4 ระดับ โดยได
แปลความหมายตามเกณฑที่กําหนดตามแนวทางของ บุญ
ชม ศรีสะอาด  (2535) ดังตอไปนี้  
  3.51-4.00 หมายถึง ระดับมากทีส่ดุ 
   2.51-3.50 หมายถึง ระดับมาก 
   1.51-2.50 หมายถึง ระดับนอย 
   1.00-1.50 หมายถึง ระดับนอยทีสุ่ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

578



6.ผลการวิเคราะหขอมูล 
ตารางที1่ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภคเมี่ยงดองชาวจังหวัดเชียงใหม 

ตัวแปร จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 129 53.5 

 หญิง 112 46.5 
อายุ ต่ํากวา 40 ป 36 14.9 
 ระหวาง 41 - 60 ป 108 44.8 
 ระหวาง 61 - 80 ป 78 32.6 
 มากกวา 81 ป 19 7.9 
สถานภาพสมรส โสด 29 12.0 
 สมรส    154 63.9 
 หมาย 58 24.1 
ระดับการศึกษา ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน 132 54.8 
 มัธยมศึกษาตอนตน 40 16.6 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 31 12.9 
 อนุปริญญาตร/ีปวส. 12 5.0 
 ปริญญาตร ี 25 10.4 
 สูงกวาปริญญาตรี 1 0.4 
อาชีพ นักเรียน/นักศึกษา                                               5 2.1 
 ขาราชการ/รัฐวิสาหกจิ 14 5.8 
 ธุรกิจสวนตัว 39 16.2 
 พนักงานบริษัทเอกชน                                      20 8.3 
 รับจางท่ัวไป/อาชีพอิสระ 111 46.1 
 วางงาน/เกษียณอาย ุ 52 21.6 
ระดับรายได ระวาง 0-5,000 บาท 109 45.2 
 ระหวาง 5,001-10,000 97 40.1 
 มากกวา 10,000 บาทข้ึนไป 35 14.4 

 
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 129 รายรอยละ 53.5 อายุระหวาง 41-60 ป 

จํานวน 108 รายรอยละ 44.8 รองลงมาอายุระหวาง 61-80 ปจํานวน 78 รอยละ 32.6 สถานภาพโสด จํานวน 154 รายรอย
ละ 63.9 รองลงมาเปนหมายจํานวน 58 รายรอยละ 24.1 ระดับการศึกษาต่ํากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 132 ราย 
รอยละ 54.8 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 40 ราย รอยละ 16.6 การประกอบอาชีพรับจางทั่วไปและประกอบ
อาชีพอิสระ จํานวน 111 รายรอยละ 46.1 รองลงมา คือ ผูสูงอายุและไมมีงานทํา จํานวน 52 ราย รอยละ 21.6  สวนใหญ
ระดับรายไดระหวาง 500-5,000 บาท จํานวน 109 รายรอยละ 45.2 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 ทัศนคติตอการบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 

ทัศนคติ คาเฉลี่ย การแปลผล คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1. บริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกกระปรีก้ระเปรา 2.85 มาก 0.917 
2. บริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกไมงวงนอน สดชื่น  3.01 มาก 0.885 
3. บริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกคลายเครียด 2.80 มาก 0.932 
4. บริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกไมกระหายน้ํา 2.71 มาก 0.926 

รวมคะแนน 2.84 มาก 0.754 
จากตารางท่ี 2 ทัศนคติตอการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก และหาก

พิจารณารายขอ พบวา การบริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสึกไมงวงนอน สดช่ืนมีคาเฉลี่ยสูงสุด  รองลงมาไดแก การบริโภคเมี่ยงดอง
ทําใหรูสึกกระปรี้กระเปรา  การบริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสกึคลายเครยีด การบริโภคเมี่ยงดองทําใหรูสกึไมกระหายน้ํา ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 พฤติกรรมการบรโิภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 

พฤติกรรม  จํานวน รอยละ 
ความถ่ีในการบริโภคเม่ียงดอง ทุกวัน 89 36.9 
 มากกวา 4 ครั้งตอสัปดาห 31 12.9 
 ระหวาง 2-3 ครั้งตอสัปดาห 48 19.9 
 ระหวาง 2-4 ครั้งตอเดือน 34 14.1 
 เดือนละ 1 ครั้ง   39 16.2 
การบริโภคเม่ียงดองตอคร้ัง 1 - 2 คํา  163 67.6 
 3 – 4 คํา 60 24.9 
 5 – 6 คํา 8 3.3 
 มากกวา 6 คํา 10 4.2 
โอกาสในการบริโภคเม่ียงดอง เมื่อไปงานพิธีกรรมทางศาสนาและงานบุญเชน งาน

บวช งานทําบุญขึ้นบานใหม 132 54.8 

 เมื่อถูกตอนรับจากเพื่อนบาน 105 43.6 

 อื่นๆ 4 1.6 
สาเหตุที่บริโภคเม่ียงดอง เมื่อเหนื่อยลาหรือรูสึกไมกระปรี้กระเปรา       52 21.6 
 เมื่อสูบบุหร่ี  25 10.4 
 ยามวางหลังรับประทานอาหาร 112 46.5 
 เมื่อกระหายน้ํา 32 13.3 
 ระหวางทํางาน 20 8.3 
รสชาดเมี่ยงดองท่ีนิยมบริโภค เมี่ยงหวาน 91 37.8 
 เมี่ยงเค็ม 60 24.9 
 เมี่ยงหมี ่ 8 3.3 
 เมี่ยงสม 68 28.2 
 เมี่ยงขิง 14 5.8 
สิ่งที่ทานพรอมกับเม่ียงดอง เกลือเมด็ 148 61.4 
 น้ําตาล 5 2.1 
 ขิงดอง 36 14.9 
 กระเทียมดอง 4 1.7 
 มะพราวคั่ว 31 12.9 
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 ถั่วลิสงคั่ว 17 7.0 
แหลงที่ซ้ือเมี่ยงดอง ตลาด 136 56.5 
 รานขายของชําตามบาน 89 36.9 
 แหลงผลิต 16 6.6 
ปริมาณในการซ้ือเมี่ยงดองตอ
คร้ัง นอยกวา 1 มัด 137 56.8 

 1 มัด 92 38.2 
 มากกวา 1 มัด 12 5.0 
คาใชจายในการซ้ือเมี่ยงดองใน
แตละคร้ัง นอยกวา 20 บาท 162 67.2 

 21- 50 บาท 72 29.9 
 มากกวา 50 บาท 7 2.9 

 
 จากตารางท่ี 2 พฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหมพบวา ความถี่ในการบริโภคเม่ียงดอง คือ 
บริโภคทุกวัน จํานวน 89 รายรอยละ 36.9 รองลงมา บริโภคระหวาง 2-3 ครั้งตอสัปดาห จํานวน 48 ราย รอยละ 19.9 การ
บริโภคเมี่ยงดองตอครั้ง ปริมาณ 1-2 คํา จํานวน 163 รายรอยละ 67.6 รองลงมาปริมาณ 3.4 คํา จํานวน 60 รายรอยละ 
24.9  สาเหตุที่บริโภคเมี่ยงดอง เมื่อยามวางหลังรับประทานอาหาร จํานวน 112 รอยละ 46.5 รองลงมา เมื่อเหน่ือยลาหรือ
รูสึกไมกระปร้ีกระเปรา จํานวน 52 รายรอยละ 21.6 สวนใหญจะรสชาติเมี่ยงดองที่นิยมบริโภค เมี่ยงหวาน จํานวน 91 ราย 
รอยละ 37.8  รองลงมา เมี่ยงสม จํานวน 68 รายรอยละ 28.2สิ่งท่ีทานพรอมกับเมี่ยงดอง เกลือเม็ด จํานวน 148 ราย รอยละ 
61.4รองลงมา ขิงดองจํานวน 36 ราย รอยละ 14.9 แหงที่ซื้อเมี่ยงดอง จากตลาด 136 ราย รอยละ 56.5 รองลงมา รานขาย
ของชําตามบาน จํานวน 89 รายรอยละ 36.9 ปริมาณในการซ้ือเมี่ยงดองตอครั้งนอยกวา 1 มัด จํานวน 137  ราย รอยละ 
56.8 รองลงมา จํานวน 1 มัด 92 ราย รอยละ 38.2 สําหรับคาใชจายในการซ้ือเมี่ยงดองในแตละครั้ง นอยละ 162 ราย รอย
ละ 67.2 รองลงมา 21-50 บาทจํานวน 72 ราย รอยละ 29.9 ตามลําดับ   
 
 
ตารางที่ 4 ปจจัยการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 

 การตัดสินใจบริโภคเม่ียงดอง คาเฉลี่ย การแปลผล คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
1. ดานการตลาด 2.82 มาก 0.733 
2. ดานวัฒนธรรม 2.71 มาก 0.777 
3. ดานครอบครัว 2.62 มาก 0.961 
4. ดานเพื่อน 2.82 มาก 0.778 

รวมคะแนน 2.74 มาก 0.550 
 

จากตารางท่ี 4 พบวา ปจจัยการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองมีคาเฉลี่ยรวม 2.74 อยูในระดับ มาก หากพิจารณาราย
ดาน พบวา ดานการตลาด ประกอบไปดวย แหลงที่ซื้อหางาย ราคาไมแพง เปนรสชาติที่ช่ืนชอบ และดานเพื่อน ไดแก เห็น
เพื่อนทานจึงทาน เพื่อนแนะนําใหทาน หรือทานกันเปนกลุม มีคาเฉลี่ย 2.82 อยูในระดับ มาก รองลงมา ดานวัฒนธรรม มี
คาเฉลี่ย 2.71 อยูในระดับ มาก เชนกัน 
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ตารางที่ 5 การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน สถิติทดสอบ Sig.  ผลทดสอบท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 
H1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนสงผลตอการตัดสินใจ

บริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 
Simple Linear 

Regression 
0.281 0.5% ไมมผีล 

H2  
 

ทัศนคติสงผลตอการตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดอง
ของชาวจังหวัดเชียงใหม 

Simple Linear 
Regression 

0.000* 41% มีผล 

H3 พฤติกรรมการบรโิภคเมี่ยงดองสงผลตอการ
ตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหม 

 

 ประเด็นทดสอบดานพฤติกรรม สถิติทดสอบ Sig. ผลทดสอบท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05 

 H3.1 ความถี่การบรโิภคมีผลตอการตัดสินใจ
บริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 

One-way 
ANOVA 
F-test 

0.008* มีผล 

 H3.2 จํานวนที่บริโภคตอครั้งมผีลตอการ
ตัดสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหม 

One-way 
ANOVA 
F-test 

0.025* มีผล 

 H3.3 รสชาติมผีลตอการตัดสินใจบริโภค 
เมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม 

One-way 
ANOVA 
F-test 

0.020* มีผล 

 
จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยดานทศันคติ (H2) และพฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดอง (H3) มีผลตอการตัดสินใจบริโภค

เมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม  ทั้งน้ี ปจจัยทางดานรายได (H1) ไมมผีลตอการตดัสินใจบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหม ที่ระดับนัยสําคญั 0.05 

 
7. อภิปรายผลการวิจัย 

ผูบริโภคสวนใหญจะบริโภคเมี่ยงดองวันละครั้ง
ในปริมาณ 1-2 คํา ในโอกาสเมื่อไปงานบุญ เชน งานบวช 
งาน ทํ าบุ ญ ขึ้ น บ าน ใหม แล ะใน เวล ายามว างหลั ง
รับประทาน และสวนมากบริโภคเมี่ยงดองรสชาติหวาน คู
กับเกลือเม็ด ซึ่งผูบริโภคเมี่ยงดองสวนใหญจะซื้อเมี่ยงดอง
ที่ตลาด ซึ่งเปนสถานท่ีที่มีความสะดวกในการเลอืกซื้อและ
ซื้อในปริมาณนอยกวา 1 มัด มีคาใชจายในการซื้อเมี่ยง
ดองตอครั้ง นอยกวา 20 บาท ซึ่งเปนพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่จะชวยใหนักการตลาดทราบความตองการของ
ผูบริโภค โดยสอดคลองกับทฤษฎีแนวคิดพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน (2553) ท่ีกลาวไว
วา พฤติกรรมของผูบริโภคเปนแนวความคิดเกี่ยวกับ

การศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่พิจารณาเลือก
ซื้อสินคาหรือผลิตภัณฑของแตละบุคคลแตกตางกันโดยมี
แรงจูงใจจากราคาความพึงพอใจหรือความประทับใจ โดย
มีทั้งปจจัยดานจิตวิทยาและปจจัยทางดานสังคมวิทยาที่
ชวยใหเห็นถึงพฤติกรรมของบุคคลท่ีมีอิทธิพลจากกลุม
สังคมท่ีมีคานิยมใหผลิตภัณฑที่แตกตางกัน ซึ่งทุกปจจัย
ทุกดานมีความความสัมพันธสนับสนุนกันและกัน การ
เขาใจพฤติกรรมผูบริโภคชวยให  นักการตลาดตัดสินใจได
ดี และระบุแนวโนมของผูบริ โภคได  ซึ่ งเปนไปตาม
จุดประสงคที่ตองการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดอง
ของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหมระดับปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัดเชียงใหม                  
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สําหรับผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอการ
ตัดสินใจบริโภคเมี่ยงดองทั้งดานทัศนคติ ดานพฤติกรรม 
พบวา ทั้ง 2 ปจจัยสงผลตอการตัดสินใจบริโภคเม่ียงดอง
ของชาวจังหวัดเชียงใหม                  

โดยปจจัยดานทัศนคติสงผลตอการบริโภคเม่ียง
ดอง  ซึ่งมีทัศนคติวาการบริโภคเมี่ยงดองทําใหไมงวงนอน
รูสึกกระปรี้กระเปราหายเหนื่อยจากการทํางาน และทําให
คลายเครียด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สถาบันชา 
(2555) ที่เขียนไวเก่ียวกับสรรพคุณของชา เขียนไววา L-
theanine เปนสาระสํ าคัญ ในชาออกฤทธิ์กับระบบ
ประสาทส วนกลาง ช วย ให สมองปลดปลอยคลื่ น
สมองอัลฟา (Alpha Brain Wave) มากขึ้น และลดการ
ปลดปลอยคลื่นสมองเบตา (Beta Brain Wave) ลงทําให
ชวยผอนคลาย (Relaxation) และลดความเครียด เปน
การสงเสริมใหมีจิตใจท่ีสงบมีสมาธิมากขึ้นไมหงุดหงิด
งาย ลําดับความคิดเปนระบบระเบียบมากขึ้น สงผลให
ประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น และทัศนคติสงผลตอการ
บริโภคน้ัน สอดคลองกับงานวิจัยของ Morwitz  and 
Pluzinski  (1996) ศึกษาความตั้งใจซื้อของผูบริโภค ซึ่ง
พ บ ว า  ความตั้ ง ใจ ซ้ื อขอ งผู บ ริ โภ ค น้ั น ข้ึ น อยู กั บ
ประสบการณการใชสินคาของผูบริโภคและทัศนคติที่มีตอ
ตราสินคาเชน ผูบริโภคที่ใชรถยนตตราสินคาหนึ่งอยูแลว
มักจะตอบวาจะซื้อรถยนตตราสินคาเดิมซึ่งผูบริโภคกลุมนี้
จะมีทัศนคติที่ดีตอสินคานั้นหลังจากใชสินคาดวย ในขณะ
ที่ผูบริโภคทีไมเคยซื้อรถยนตจะมีความตั้งใจซ้ือ ตราสินคา
ที่มีสวนแบงทางการตลาดสูงที่สุดแทน แมความตั้งใจซื้อ
ของผูบริโภคจะเปนปจจัยที่ดีที่นักการตลาดจะนําไปใช
เพื่อคาดการณพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคตก็ตาม แต
พฤติกรรมของผูบริโภคที่แทจริงแลวยังมีองคประกอบอีก
มากมายท่ีเขามามีอิทธิพลตอการเกิดพฤติกรรมอยางที่  
Kotler (2000) กลาววา ความตั้งใจซื้อของผูบริโภคอาจไม
ถูกตองเสมอไป ความตั้งใจซ้ือซํ้าในอนาคตเปนเปาหมาย
สําคัญที่ผูประกอบการมุงหวังใหผูบริโภคแสดงออกถึง
ความพึงพอใจท่ีไดรับจากปจจัยที่มาจากตัวบุคคลหรือจาก
ปจจัยที่เปนตัวกระตุน ทําใหผูบริโภคมีการเตรียมการเพื่อ
มาอุดหนุนสินคาอีก   

สําหรับดานพฤติกรรมสงผลตอการบริโภคเม่ียง
ดองสอดคลองกับการศึกษาของ ศิวพร  ฟูเกริกเกียรติ 
(2554)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารพ้ืนเมือง
ภาคเหนือ  ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  พบวา 
ผูบริโภคอาหารพื้นเมืองภาคเหนือ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การบริโภคอาหารพื้นเมืองมากท่ีสุดคือ ปจจัยทางดาน
ผลิตภัณฑและปจจัยดานบุคคล รองลงมาคือ ปจจัย
ทางดานลักษณะทางกายภาพ ปจจัยดานราคา และปจจัย

ดานกระบวนการ ตามลําดับ ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา 
ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสดและคุณภาพของ
อาหาร รองลงมาคือความสะอาดของอาหารและรสชาติ
ของอาหาร ปจจัยดานราคาคือ การไมคิดคาบริการหรือ
คิดไมแพงเมื่อใชบริการอื่น ๆ รองลงมาคือ ราคาเหมาะสม
กับร านอาหาร   ป จจั ยด านบุ คคลคือ  ผู บ ริ โภค ให
ความสําคัญกับการคิดเงินที่ถูกตองของพนักงานมากที่สุด 
รองลงมาคือ พนักงานมีความสุภาพ มีน้ําใจ และมีมนุษย
สัมพันธที่ดี  ปจจัยดานกระบวนการ พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญกับการไดรบัอาหารอยางถูกตองตามรายการท่ี
สั่งมากที่สุด รองลงมาคือ การไดรับอาหารอยางรวดเร็ว
ตามรายการที่สั่ง  สําหรับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ
ที่มีอิทธิพลในการบริโภคอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือมาก
ที่สุดคือ สถานท่ีใหบริการมีความสะอาด รองลงมาคือ
ช่ือเสียงของรานเปนที่รูจัก ผลการศึกษาระดับความพึง
พอใจในการบริโภคอาหารพื้นเมืองภาคเหนือของผูบริโภค 
พบวา ผูบริโภคใหความ พึงพอใจมากท่ีสุดในดานลักษณะ
ทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.29 รองลงมาคือ ผูบริโภคให
ความพึงพอใจดานกระบวนการ ซึ่ งมีค าเฉลี่ย 4.28  
สําหรับ  สุพัตรา คําแหงและคณะ(2559) ไดศึกษา กล
ยุทธการตลาดผลิตภัณฑอาหารทองถ่ินเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ งยื น  ผลการวิจั ยพบว า  ป จ จัยผลประกอบการ 
ประกอบดวย 5 องคประกอบยอย คือความพึงพอใจ 
คุณภาพการใหบริการการกลับมาซื้อซ้ํา การแนะนําบอก
ตอและทัศนคติเชิงบวก ผลวิเคราะหปจจัยพฤติกรรม
ผูบริโภคที่สงผลตอผลประกอบการของผลิตภัณฑอาหาร
ท องถิ่ น  ความสอดคลองของป จจัยที่ ส งผลต อผล
ประกอบการของผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ปจจัยดาน
พฤติกรรมผูบริโภค มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอผล
ประกอบการของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นและปจจัย
ภายนอกมีอิทธิพลทางออมตอผลประกอบการของ
ผลิตภัณฑอาหารทองถ่ิน ผลการคนหากลยุทธการตลาด
ของผลิตภัณฑอาหารทองถิ่นสงผลตอผลประกอบการของ
ผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น จึงสรุปไดวามีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษดานกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ
อาหารทองถ่ิน การสงเสริมการตลาด ราคา สถานที่
จําหนาย ลักษณะทางกายภาพ บุคลากรกระบวนการ 
บริการลูกคาสัมพันธ เชนเดียวกับ วิไลวรรณ   นะชาตรี
และคณะ(2550) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
สมุนไพรพ้ืนบานของประชาชนภาคใต ตําบลหวยลึก 
จังหวัดสงขลา กลุมตัวอยางสวนใหญรูจักชนิดของอาหาร
สมุนไพรพื้นบานทุกรสชาด โดยจะนํากลุมที่มีรสเผ็ดรอน
และรสเปรี้ยวมาใชบริโภคเกือบทุกวัน , สวนรสชาติ
อื่น ๆ บริโภค 2-3 เดือนคร้ัง. กลุมตัวอยางมีวิธีการเตรียม
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อาหารสมุนไพรพื้นบานหลากหลายวิธีขึ้นอยูกับรสชาด
ของอาหาร โดยรสฝาด รสขม และรสมันสวนใหญบริโภค
สด, รสจืด รสหวาน รสเปรี้ยว และรสหอมเย็นใชประกอบ
อาหารไดหลายวิธี ทั้งกินสด ลวก ผัด ตม แกงกะทิ หรือ
แกงสม, รสเผ็ดรอนสวนใหญนํามาประกอบเปนเครื่องปรุง
อาหาร ไดแกแกงกะทิ แกงสม . เหตุผลในการบริโภค
อาหารสมุนไพรพื้นบานสามอันดับแรก คือ ปลอดภัยจาก
สารพิษ , หาไดงายเพราะมีในทองถ่ิน และมีประโยชน
บํารุงสุขภาพ. สําหรับแหลงของอาหารสมุนไพรพ้ืนบาน
สวนใหญไดจากแหลงธรรมชาติในทองถ่ิน และ กันทิมา 
ติรภู (2560) ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของ
ผูบริโภคท่ีมีตอธุรกิจรานอาหารริมน้ําในเขตเกาะเมือง
อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
สําหรับปจจัยสวนบุคคล พบวา พฤติกรรมและระดับความ
พึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจรานอาหารริมน้ําในเขต
เก าะ เมื อ ง  อํ า เภ อ พ ระ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  จั งห วั ด
พระนครศรีอยุธยา โดยรวม อยูในระดับมาก ซึ่งผูบริโภค
สวนใหญ เปน เพศหญิ ง มีอายุอยู ระหวาง 21–30 ป 
สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพอิสระ/
ธุรกิจสวนตัว มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 25,000 บาท 
สําหรับพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารริมน้ํา สวนใหญ
ชอบรับประทานอาหารภาคกลาง เลือกใชบริการ
รานอาหารเพราะบรรยากาศดี โดยเพ่ือนแนะนํา ซึ่งมีการ
ใชบริการรานอาหารคร้ังละ 3–5 คน วันที่เขาใชบริการ
รานอาหาร คือแลวแตสะดวก ในชวงเวลา 19.01–22.00 
น.และรับประทานอาหารนอกบานโดยเฉลี่ยตอเดือนไม
แนนอนโดยเสียคาใชจายตอครั้ง 500–1,000 บาท สวน
ระดับมีความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอธุรกิจรานอาหาร
ริมน้ํา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาประเด็น
ยอยพบวา ดานลักษณะทางกายภาพ ผูบริโภคมีความพึง
พอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย3.89 รองลงมาคือ ดาน
ชองทางการจัดจําหนายโดยมีคาเฉลี่ย 3.81 และผูบริโภค
มีความพึงพอใจนอยที่สุด คือดานการสงเสริมการตลาด
โดยมีคาเฉลี่ย 3.30 เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจ
ของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารริมน้ํา ซึ่งจําแนก
ตามปจจัยสวนบุคคล พบวาผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มี
ระดับความพึงพอใจในการใชบริการรานอาหารที่ริมน้ํา ไม
แตกตางกัน อายุตางกัน มีระดับความพึงพอใจ ดานการ
สงเสริมการตลาด แตกตางกัน สถานภาพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานชองทางการจัดจําหนาย ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
แตกตางกัน ระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความพึงพอใจ 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย 
ดานการสงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร และดาน

กระบวนการใหบริการ แตกตางกัน อาชีพตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจ ดานผลิตภัณฑดานราคา ดานบุคลากร 
ดานกระบวนการใหบริการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
แตกตางกัน และรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกัน มีระดับ
ความพึงพอใจดานบุคลากร แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ α = 0.05 
 

8. ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใหประโยชน 
 สําหรับผูผลิต เพื่อความย่ังยืนและประสบ
ความสําเร็จของกิจการไดนั้นผูผลิตควรมุงเนนไปที่ 1.) 
การผลิตเม่ียงดองรสชาติหวานมากกวารสชาติอื่น เพิ่ม
เกลือเม็ดและขิงดองเปนเครื่องเคียงเพิ่มควบคูเขาไปดวย 
เพื่อจะสามารถชวยในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 2.) 
สงออกไปตามทองตลาดตาง ๆ มากกวารานขายของชํา 
เพราะผูบริโภคจะเลือกซื้อเมี่ยงดองตามความสะดวกนั้นก็
หมายถึงตามตลาด  3.) ปจจุบันการบรรจุภัณฑใชแค
ถุงพลาสติกเทานั้น ผูผลิตควรออกแบบใหมมีบรรจุภัณฑ
และตราสินคาเพิ่มเอง และสงไปพรอมกับตัวผลิตภัณฑ
ใหแกผูขายสงและขายปลีก เพื่อเพิ่มความดึงดูดแก
ผูบริโภคไดจดจํา เนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญในการ
เลือกซื้อเมี่ยงดองจากรานประจํา 4.) ผลิตเม่ียงดองให
หลากหลายรูปแบบสําหรับงานตาง ๆ เพื่อสรางทางเลือก
ใหผูบริโภคที่มีความตองการท่ีแตกตางกันในการนําไปงาน
ตาง ๆ และผลิตหลากหลายขนาด เพราะในการซ้ือของ
ผูบริโภคจะซื้อในปริมาณ ท่ีแตกตางกัน ตามความบอยใน
การบริโภค 5.) ควรมีการโฆษณาเพื่อจูงใจผูบริโภคตามสื่อ
ตาง ๆ เชนเพ่ือกระตุนปจจัยตาง ๆ ใหแกผูบริโภค 
 

8.1 ขอคนพบ 
 การผลิตเมี่ยงดองของผูผลิตในแหลงตาง ๆ ให
ตรงความตองการของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม สิ่งที่
ควรตระหนักและใหความสําคัญเพื่อความยั่งยืน ซึ่งจะ
สงผลตอความพึงพอใจของผูบริโภคน้ันจะแยกเปนรายขอ
ดังน้ีชองทางการจัดจําหนายที่มีความสะดวกสายในการ
ซื้อผูบริโภคมีพฤติกรรมการบริโคที่แตกตางกันจึงตองมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายขนาด
ปจจัยดานตางๆ สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคควรเพ่ิม
ตราสินคาเพื่อเพิ่มความจดจําใหแกผูบริโภค 

8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้ง
ตอไป 
 1. ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของขอมูลสวน
บุคคลกับพฤติกรรมการบริโภคเม่ียงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อตองการทราบวาขอมูลสวนตัวสงผลตอการ
บริโภคเม่ียงดองอยางไร 
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 2.  ศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธของขอมูลสวน
บุคคลกับปจจัยในการบริโภคเมี่ยงดองของชาวจังหวัด
เชียงใหมเพื่อตองการทราบวาขอมูลสวนตัวสงผลกับปจจัย
ในดานตาง ๆ มีความเกี่ยวของกัน ในการบริโภคเมี่ยงดอง 
 3. ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติของผูที่ไมบริโภคเม่ียง
ดองในจังหวัดเชียงใหมเพื่อตองการทราบวาทําไมถึงไม
บริโภคเม่ียงดอง และมีความรูสึกอยางไรตอเมี่ยงดอง 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของ
กลุมผูผลิตสินคาแปรรูปผลไมหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก โดยแบงการดําเนินงานวิจัยเปน 2 ข้ันตอน คือ 
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบทของกลุม  ขั้นตอนที่ 2 การประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยการสัมภาษณประธานและคณะกรรมการดําเนินงานของกลุม เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 
16 ราย จากการประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูป
ผลไมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก จํานวน 5 ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑกลวยกวนมีตนทุนผลิตภัณฑตอ
หนวยเทากับ 24.36 บาท ผลิตภัณฑกระทอนกวนมีตนทุนผลิตภัณฑตอหนวยเทากับ 18.48 บาท ผลิตภัณฑขนุนกวนมีตนทุน
ผลิตภัณฑตอหนวยเทากับ 24.12 บาท ผลิตภัณฑไสเมี่ยงมีตนทุนผลิตภัณฑตอหนวยเทากับ 24.35 บาทและผลิตภัณฑ
มะพราวเสวยมีตนทุนผลิตภัณฑตอหนวยเทากับ 24.24 บาท ซึ่งประเมินมูลคารายไดโดยรวมของการผลิตสินคาทั้ง 5 
ผลิตภัณฑ ตอครั้งเทากับ 9,575 บาท และมีตนทุนผลิตภัณฑโดยรวม 6,142.25 บาท         
 
คําสําคัญ: การประเมินมูลคารายได, การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ, การพัฒนา, กลุมผูผลิตสินคา, สินคาแปรรูปผลไม OTOP 

 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were to evaluate income and calculate product cost for community 
economy development of fruit goods producer group of One Tumbon One Product ( OTOP)  in Tak 
Province. Research methodology was to design in 2 steps. The first step, history of group was studied. The 
second step, income evaluation and product cost calculation were investigated.  Data collection by 
interviewing chairman and operation group of committees was selection. Sixteen persons of committees 
were purposive sampling. From income evaluation and product cost calculation for community economy 
development of fruit goods producer group of One Tumbon One Product (OTOP) in Tak Province with five 
products found that a stir banana product had product cost per unit of 24.36. A stir sentul product had 
product cost 18.48 baht per unit, a stir jackfruit product had product cost 24.12 baht per unit, a stuff of 
food wrapped in leaves had product cost 24.35 baht per unit and a meat coconut product had product 
cost 24.24 baht per unit. The total income of five goods production per time was 9,575 baht and it had 
the total product cost 6,142.25. 
  
Keyword: Income evaluation, product cost calculation, development, goods producer group, fruit processed goods. 
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1. บทนํา 
 นโยบายของรัฐบาลสรางรายไดใหกับประชาชนโดยการจัด
ใหทุกจังหวัดไดดําเนินการโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ
เพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนา
สินคาเพื่อที่จะสรางความเจริญใหกับทองถ่ินและชุมชนและ
สามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนไดดีขึ้น  
รวมท้ังไดดําเนินการผลักดันนโยบายรากหญาสูรากแกวซึ่งให
ความสําคัญมุงศักยภาพสินคาและสรางมูลคาเพิ่มในการผลิต
สินคาและบริการโดยการผลิตหรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูใน
ทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพดวยการตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินใหสามารถสรางนวัตกรรมใหมเพื่อเกิดความแตกตางใน
ผลิตภัณฑสามารถพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพ มีจุดเดนที่เปน
เอกลักษณของตนเองและสอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละ
ท องถิ่ น ให สามารถจํ าหน ายทั้ งตลาดภายในและตลาด
ตางประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554)                                     
         โครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนหนึ่งในนโยบาย
สําคัญเรงดวนของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐบาลไทยมีเปาหมาย
มุงเนนใหแตละชุมชนไดมุงเนนใหแตละชุมชนไดนําภูมิปญญา
ทองถิ่นไทยมาใชในการพัฒนาสินคาเพื่อสงเสริมสนับสนุน
กระบวนการผลิตสินคาเพื่อพัฒนาทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็ง
สามารถพึงตนเองไดและใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางงาน
สรางรายไดดวยการนาํทรัพยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพดวยการดํารงรักษาไวซึ่งภูมิ
ปญญาทองถ่ินแตละทองถ่ินรวมถึงการทองเท่ียว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยน การ
เรียนรู เพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคณุภาพ มีจุดเดน มีจุดขาย
ที่รูจักกันแพรหลายไปทั่วประเทศและท่ัวโลก (สารานุกรมเสรี , 
2554) แตทั้งน้ีกลุมยังขาดความรูดานการคํานวณตนทุนและการ
ประเมินรายไดซึ่งสังเกตไดจากการตั้งราคาขายสินคายังไม
สอดคลองกับตนทุนผลิตภัณฑและคาใชจายในการขายและ
บริหาร (ขอมูลสรุปแบบสํารวจเบ้ืองตน พัฒนาชุมชน, 2559) 
แตอยางไรก็ตามภาครัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรู
สมัยใหมและการบริหารจัดการเพื่อเช่ือมโยงสินคาชุมชนสูตลาด
ทั้ งในและต างประเทศด วยระบบรานค าและเครือข าย
อินเตอรเน็ตและสินคาชนิดหนึ่งในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อการ
ประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปผลไมหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก 
 
 

2. วัตถุประสงค 
 เพื่อ 1) การประเมินมูลคารายได และ 2) การคํานวณ ตนทุน
ผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปร
รูปผลไมผลไมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
  3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลคารายได 
        แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินมูลคารายได (ประกาศ สภา
วิชาชีพบัญชที่ ๒๑/๒๕๖๐ เร่ืองมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ ๑๘ 
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) เร่ือง รายได ตามกรอบแนวคิดสําหรับการ
รายงานทางการเงินใหคําานิยามไววา รายได หมายถึง การ

เพิ่มขึ้นของประโยชนเชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูป
กระแสรับหรือการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยหรือการลดลงของหนี้สิน
ซึ่งสงผลใหสวนของเจาของเพิ่มขึ้นทั้งนี้ไมรวมถึงเงินทุนที่ไดรับ
จากผูมีสวนรวมในสวนของเจาของรายไดตามคํานิยาม รวมถึง 
รายได ซึ่ งเกิดขึ้นจากกิ จกรรมตามปกติของกิ จการและ 
ผลกําไรรายไดมีช่ือเรียกตางๆกัน เชน รายไดจากการขาย รายได
จากการใหบริการ รายไดคาธรรมเนียม รายไดดอก เบี้ยรับ รายได
เงินปนผลและรายไดคาสิทธิ เปนตน 
   3.2 แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
      แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (กิตติ ลิ่มสกุล, 2544) 
หมายถึง กระบวนการสรางรายไดโดยเนนการพึ่งพาตนเองเปน
แนวคิดเพื่อใหเกิดกระบวนการสรางรายไดจากผลิตภัณฑในแต
ละหมูบานหรือตําบลซึ่งมีการสนับสนุนและสงเสริมใหทองถิ่น
สามารถสรางผลิตภัณฑ(product)ของทองถิ่น ดังน้ันผูเกี่ยวของ
ในกระบวนการนี้จําเปนตองอุทิศพลังกาย ความคิดสรางสรรค 
ความปรารถนา ที่จะใชทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นเพ่ือสรางการ
กินดีอยูดีและคุณภาพชีวิต 
  แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (อัจฉราวรรณ มณีขัติย , 
2544) ไดกลาวถึงหนึ่งตําบลหนึ่ งผลิตภัณฑวาเปนแนวคิดที่
ตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 ประเภท (คําวา
ผลิตภัณฑหมายถึง สินคา บริการ และกิจกรรมตางๆ เชนการ
รักษาสิ่ งแวดลอมการแสดงศิลปะการนําเสนอประเพณี
วัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบานและการทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปน
ตน ) ผลิตภัณฑที่ ใช วัต ถุดิบ  ทรัพยากรของทองถ่ินให เกิด
ประโยชนโดยยึดหลัก 3 ประการคือ 1) ภูมิปญญาทองถิ่นสู
สากล คือ ผลิตภัณฑของทองถิ่นตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความสอดคลองกับประเพณี 
วัฒนธรรมความเปนอยูของชุมชน มีจุดเดนเฉพาะ รวมท้ังเปนที่
ยอมรับของตลาดภายในและตางประเทศ 2) พึ่งพาตนเองได มี
ความคิดอยางสรางสรรค มีการระดมความคิดของประชาชนใน
ทองถิ่นเพื่อคิดคนและการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดสิ่งที่ดีที่สุดโดย
คํานึงถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี ในแตละทองถ่ินให
สอดคลองเหมาะสมไมซ้ําแบบกันและเปนเอกลักษณเฉพาะของ
หมูบานหรือตําบลใหเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป 3) สรางทรัพยากร
มนุษยเพื่อเปนการสรางบุคคลใหมีความคิดกวางไกล มีความรู 
ความสามารถใหเกิดขึ้นในสังคมมีการวางแผนดานการตลาด
มุงเนนเพื่อการผลิตและการบริการโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก 
  แนวคิดหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (กรมพัฒนาชุมชน , 
2544) กลาววา หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑมีจุด เริ่มตนมาจาก
โครงการหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑของจังหวัด โออิตะซึ่งเปน
เมืองอยูทางตอนใตของเกาะคิวซิว ประเทศญ่ีปุนท่ีมีแนวคิดและ
ปรัชญาใหชุมชนมีความรักทองถิ่นมีความเปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
ใหคําแนะนําใหกําลังใจมีความเช่ือมั่นมีทิศทางเดียวกันรวมกัน
ในการฟนฟูทองถ่ินมีความคิดสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑ
บนรากฐานวัฒนธรรมมีเอกลักษณมีคุณภาพมีวัฒน ธรรมมีการ
จัดการทางดานการตลาดอยางเหมาะสมและเพิ่มรายไดใหกับ
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ชุมชนโดยยึดหลักดังตอไปนี้ 1) สําหรับการดําเนินงานสําหรับ
หน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(One Tambon One Product) ของ
ประเทศไทยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเปน
กระบวนการเรียนรูเพื่อคนหาศักยภาพและสรางทิศทางรวมใน
การพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเองท่ีมีความพอเพียงบน
พื้นฐานและศักยภาพของคน ความรู ภูมิปญญา และทรัพยากร
ของชุมชนโดยมุงเนนใหประชาชนไดชวยเหลือตนเอง รูจักคิด 
และในขณะเดียวกันทางขาราชการตองเขาไปใหความรวมมือ
สนับสนุนการทํางานของประชาชน 
  แนวคิดหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (บุญอนันต, 2549) เปน
แนวคิดของรัฐบาลท่ีตองการจะใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหนึ่ง
ผลิตภัณฑโดยอาจเปนผลิตภัณฑบริการและกิจกรรมตางๆ เชน 
การรักษาสิ่ง แวดลอมการแสดงศิลปะการนําเสนอประเพณีวัฒน 
ธรรมและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ เปนตน  ทั้ งนี้ตองเปน
ผลิตภัณฑที่มาจากวัตถุดิบและทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมี
เอกลักษณมีคุณภาพเพื่อการสรางอาชีพสรางรายไดใหกับ
ทองถ่ินเปนการลดปญหาการอพยพยายถิ่นฐานไปสูเมืองใหญ 

 3.3 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต เครื่องยนตที่เลือกใชใน
การขับปมความรอนมีกําลังสูงสดุ 5 HP เมื่อใชในการขับปม
ความรอนโดยตรงจะตองใชความเร็วรอบที่สูงและอัตราเรงท่ีสูง
จึงจะสามารถขับปมความรอนไดและทําใหตองสญูเสียเช้ือเพลิง
ในปริมาณสูงมาก จึงทําการทดอัตราความเร็วรอบในการขับปม
ความรอนเพ่ือเพ่ิม    
    แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (ดวงมณี โกมารฑัต, 2548) 
ตนทุน(Cost) หมายถึง 1) มูลคาทีว่ัดไดเปนจํานวนเงินของ
สินทรัพยหรือความเสียสระท่ีกิจการไดลงทุนไปเพ่ือใหไดสินคา
สินทรัพยหรือบริการตางๆ ซึ่งกิจ การคาดวาจะนําไปใชเพื่อให
เกิดประโยชนภายหลังดวยเหตุนี้นกับัญชีจึงตองพิจารณาจาํแนก
ตนทุนใหสอด คลองกับความตองการใชตนทุนในแตละกรณี  
2) รายจายที่เกิดขึ้นเพื่อใหไดมาซึง่สินคาหรือบริการที่อาจจาย
เปนเงินสด สินทรัพยอื่นหุนทุนการใหบริการหรือการกอหนีส้ิน
รวมทั้งผลขาดทุนท่ีวัดคาเปนตัวเงนิไดและเกี่ยวของโดยตรงกับ
การไดมาซึ่งสินคาและบริการ ตนทุนถือเปนหัวใจสําคัญของ
หนวยธุรกิจเพราะเม่ือตนทุนเพิ่มขึน้ยอมมีผลทําใหหนวยธุรกจิมี
กําไรลดลง   
    ดังนั้น ผูบริหารตองวิเคราะหตนทุนใหถูกตองเพ่ือการ
ตัดสินใจท่ีใหมีประสิทธิภาพ กิจการที่ทําการผลิตสินคาขอมลู
ดานตนทุนซึ่งไดจากระบบบัญชี ตนทุนคือสิ่งสําคัญประกอบดวย
การบันทึกบัญชกีารจดัทํารายงานตนทุนการผลิตสินคา  
 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ, 
2551) เมื่อพิจารณาวัตถุประสงคในการใชตนทุน ไดจําแนก
ตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ ในธุรกิจท่ีผลติสินคา
จําเปนตองคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ (Product Cost) ไมวา
ธุรกิจจะผลิตสินคาในรูปลักษณะใดมีขนาดเล็กหรือใหญ

สวนประกอบของตนทุนผลิต ภัณฑจะเหมือนกัน คือ ตนทุน
วัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงานและตนทุนคาใชจายการผลิต   
 3.4 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
 แนวคิดเร่ืองเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนากลุม
เกษตรกร(อารีย บุษบา, 2548) การบริการจัดการของกลุมเพื่อ
สรางความเขมแข็งใหมีการขับเคลื่อนสูการแกไขปญหาความ
ยากจนและสรางโอกาสใหแกประชาชนอยางยั่งยืนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพของประชาชนใหมีความ
พรอมในกระบวนการสรางสรรคความคิดและนําไปสูแนวทาง
ปฏิบัติในดานการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพยั่งยืนและม่ันคง คือ 
เปนเครื่องมือซึ่งทําใหเห็นทิศทางและความตองการที่แทจริงของ
ประชาชนและเปนรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในภาค
ประชาชนจากการมีสวนรวมในกระบวนการเพ่ือการดํารงชีพและ
การมีการอาชีพของประชาชนโดยสวนรวมเปนการเตรียมการ
ความพรอมของชุมชน เกิดการสรางผูนําในทองถิ่นโดยแทจริงเพื่อ
พัฒนาใหชุมชนทองถ่ินมีประสิทธิภาพในอนาคต  
 แนวคิดเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนของ
เกษตรกร (อารยี บุษบา, 2548) การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนของเกษตรกร คือ ระบบเศรษฐกิจท่ีเขมแข็ง มีกิจกรรม
หลายดาน ครอบคลุมพื้นท่ีกวางขวางมีกิจกรรมการเพาะปลูก
ไปสูการขายและการแปรรูปผลผลติทางการเกษตรในบริบท
ความกาวหนาที่เปลี่ยนแปลงไป  
  แนวคิดเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(อารีย บุษบา, 2548) เศรษฐศาสตรมีความเกี่ยวของกับการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยทุกคนจึงตองศึกษาถึงการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยางจํากัดเพือ่สนองความตองการท่ีมไีม
จํากัด โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท้ังในปจจุบันและในอนาคต 
การตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรที่มจีํากัดในการผลิตสินคาและ
บริการเพื่อสนองความตองการของผูใชผูบริโภคตองคํานึงถึง
ตนทุนการผลิตและประโยชนที่จะไดรับคุมคาตลอดจนการมี
คุณธรรมของผูผลิตปจจัยการผลิตประกอบดวยที่ดินแรงงานทุน 
และผูประกอบการและการพัฒนาเศรษฐกิจหมายถึง การปรับปรุง
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของมนุษยทั้งดานการผลิตการกระจายการ
บริโภคสินคาบริการใหมีประ สิทธิภาพและสนองความตองการของ
ประชาชนไดอยางทั่วถึง 
   3.5 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (อารีย บุษบา, 2548)
เปนการมุงแกไขปญหาภายในธุรกิจตางๆ จัดการ บริหารงาน
อยางไรจึงจะชวยใหไดผลผลติที่สูงมีผลกาํไรมาตนทุนตํ่า
คาดคะเนการในอนาคตไดตามกระบวนการการบริหารที่สําคญั
เปนขอมูลท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารไดเพื่อให
บรรลุเปาหมายท่ีตั้งไวผูบริหารจะตองมีกระบวนการจัดการที่ดีซึ่ง
จะชวยใหการบริการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. วิธีการวิจัย  
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ สัมภาษณโดยถาม
เกี่ยวกับขอมูลโดยทั่วไปและกระบวนการผลิตสินคาตนทุนการ
ผลิตสินคา ไดแก ตนทุนคาวัตถุดิบ ตนทุนคา แรงงาน และ
ตนทุนคาใชจายการผลิต จํานวนครั้งท่ีทําการผลิต ยอดขายสินคา 
คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย โดยทําการวิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive method) ซึ่งตองใชตารางเพื่ออธิบาย
สภาพทั่วไปในการดําเนินงาน ปริมาณการผลิต จํานวนเงินที่
ลงทุน ประชากรท้ังหมดในการวิจัย คือ กลุมผูผลิตสินคาแปรรูป
ผลไมหนึ่ งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP) ในจังหวัดตากที่จด
ทะเบียนจัดตั้งเปนกลุมอาชีพในจังหวัดตาก โดยมีจํานวน 141 กลุม 
เลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบจําเพาะเจาะจง 
(Purposive sampling) กลุมที่ผลิตสินคาประเภทอาหารท่ีมี
ลักษณะเหมือนกัน จํานวน 3 กลุม โดยการสัมภาษณ ประธาน 
คณะกรรมการ และผูเกี่ยวของจํานวนทั้งสิ้น 16 ราย  
 
5. ผลการวิจัย  
     สวนที่ 1 บริบทเบื้องตนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปผลไม
หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก ซึ่งไดจด
ทะ เบี ยน ช่ือกลุ ม วิส าห กิจ ชุมชนกลุ ม ผู ผ ลิ ตสิ นค าต าม
พระราชบัญญัติส งเสริมวิสาหกิจชุมชนพ .ศ .2548 ขอมูล
โดยทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณจํานวน 16 ราย พบวา 
  (1) จํานวนรอยละจําแนกตามเพศเปนเพศหญิงจํานวน 16 
รายคิดเปนรอยละ 100  (2) จํานวนรอยละจําแนกตามอายุมี
อายุชวง 51-60 ป คิดเปนรอยละ 66.66 และรองลงมามีอายุ
ชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 33.34 (3) จํานวนรอยละจําแนก
ตามระดับการศึกษาท่ีมีระดับการศึกษาท้ังหมดยูที่มัธยมศึกษา
ตอนปลายคิดเปนรอยละ 100 (4) จํานวนรอยละจําแนกตาม
อาชีพหลักมีอาชีพหลักจํานวนมากประกอบอาชีพรับจางทั่วไป
คิดเปนรอยละ 50 รองลงมาอาชีพเกษตรกรรมทําสวนทําไร คิด
เปนรอยละ 33.33 และมีอาชีพคาขายรายคิดเปนรอย ละ 16.67 
(5) จํานวนรอยละจําแนกตามรายไดตอเดือน มีรายไดมากที่สุด
ตอเดือนจํานวน15,001ถึง20,000 บาทคิดเปนรอยละ 66.67 
รองลงมามีรายไดตอเดือน จํานวน 10,001ถึง15,000 บาทคิด
เปนรอยละ  33.33 และ  (6) จํานวนรอยละจําแนกตาม
ระยะเวลาที่ทําหนาที่ในกลุมมีระยะเวลาท่ีทําหนาที่ภายในกลุม
จํานวน 6 ปถึง 7 ป ทั้งหมดคิดเปนรอยละ 100 
   สวนที่  2 ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑที่ทําการผลิตการ
ประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภัณฑ พบวา 
  (1) ผลิตภัณฑที่ทําการผลิต ซึ่งจัดตามลําดับตามยอดขาย
ของผลิตภัณฑหลักของกลุมฯซึ่งไดแก ผลิตภัณฑ  กลวยกวน 
ผลิตภัณฑกระทอนกวน ผลิตภัณฑขนุนกวน ผลิตภัณฑใสเมี่ยง 
และมะพราวเสวย ดังน้ี 

 
รูปที่ 1 ผลิตภัณฑกลวยกวน 

 

 
   รูปที่ 2 ผลิตภณัฑกระทอนกวน 

 

 
รูปที่ 3 ผลิตภัณฑขนุนกวน 

 

 
   รูปที่ 4 ผลิตภณัฑไสเมี่ยง 
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รูปที่ 5 ผลิตภัณฑมะพราวเสวย 

 
(2) การประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุนผลิตภณัฑ 
 

     (2.1) ผลิตภัณฑกลวยกวน 
ตารางที่ 1 ตนทุนการผลิต-วัตถุดบิ 

วัตถุดิบ 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคา
ตอ 

(หนวย) 

จํานวนเงิน (บาท) 

กลวยน้ําวาสุกงอม 12 12 144 
รวม 144 

 จากตารางท่ี 1 ตนทุนการผลิต-วัตถุดิบ พบวา การผลิต
ผลิตภัณฑกลวยกวนมีวัตถุดิบทางตรง คือ กลวยนํ้าวาสุกงอมใช
ปริมาณ 12 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 12 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
144 บาท  
ตารางที่ 2 ตนทุนการผลิต-คาแรงงาน  

คาแรงงาน 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาแรงงานกวนกลวย 4 ชม. 50 200 
คาแรงงานตรวจสอบ 
และบรรจุภัณฑ 

6 ชม. 50 300 

รวม 500 
 จากตารางท่ี 2 ตนทุนการผลิต-คาแรงงาน พบวาการผลิต
ผลิตภัณฑกลวยกวนมีคาแรงงานทางตรง คือ คาแรง งานกวน
กลวยใชปริมาณ 4 ช่ัวโมงๆ ละ 50 บาทรวมเปนเงิน 200 บาท 
และคาแรงงานตรวจสอบและบรรจุภัณฑใชปริมาณ 6 ช่ัวโมงๆ 
ละ 50 บาท รวมเปนเงิน 300 บาท มียอดคาแรงงานทางตรง
รวมทั้งสิ้น 500 บาท 

ตารางที่ 3 ตนทุนการผลิต-คาใชจายการผลิต 
คาใชจายการผลิต 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

นํ้าตาลทราย 4 กก. 24 96 

มะพราวขูด 3.5 กก. 60 210 
ริบบิ้นลวด 50 ชิ้น 0.9 45 
ถุงพลาสติกใชหอ 120 ชิ้น 0.90 108 
ถานหุงตม 3 กก. 15 45 
กระดาษแกว 10 แผน 7 70 

รวม 574 

 จากตารางที่ 3 ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑกลวยกวน-คา ใช
จายการผลิต พบวา การผลิตผลิตภัณฑกลวยกวนมีคาใชจายใน
การผลิต คือ น้ําตาลทรายใชปริมาณ 4 กิ โลกรัมราคาหนวยละ 
24 บาท เปนเงิน 96 บาท มะราวขูดใช 3.5 กิโลกรัมราคาหนวย
ละ 60 บาทเปนเงิน 210 บาท ริบบิ้นลวด 50 ช้ินราคาหนวยละ 
0.90 บาทเปนเงิน 45 บาท ถานหุงตม ปริมาณที่ใช 3 กิโลกรัม 
ราคาหนวยละ 15 บาท เปนเงิน 45 บาท และกระดาษแกวใช
ปริมาณ 10 แผน ราคาหนวยละ 7 บาท เปนเงิน 70 บาท รวม
ค า ใ ช จ า ย ก า ร ผ ลิ ต เ ป น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น  5 7 4  บ า ท 
 
ตารางที่  4  ตนทุ นการผลิตสินค าต อหน วย  ผลิตภัณ ฑ 
             กลวยกวน (บรรจุลงถุงได 50 ถุง) 

วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจาย
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุน
รวม 

(บาท) 

ตนทุนตอ
หนวย 

(บาทตอ
หนวย) 

144 500 574 1,218 24.36 

  จากตารางท่ี  4 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของ
ผลิตภัณฑกลวยกวนซึ่งบรรจุลงถุงได 50 ถุง  พบวา ผลิตภัณฑ
กลวยกวนมีตนทุนการผลิตรวม ประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง 
144 บาท คาแรงงานทางตรง 500 บาท และคาใชจายการผลิต 
574 บาท รวมเปนตนทุนการผลิตรวม 1,218 บาท ซึ่งคํานวณ
ตนทุนตอหนวย เทากับ 24.36 บาท 

ตารางที่ 5 รายไดของผลติภณัฑกลวยกวน   
จํานวนสินคา
ขาย (หนวย) 

ราคาขายตอหนวย 
(บาท) 

ยอดขายรวม 
(บาท) 

50 35 1,750 

 จากตารางที่ 5 รายไดของผลิตภัณฑกลวยกวน พบวา  
จํานวนสินคาผลิตภัณฑกลวยกวน 50 หนวย มีราคาขายตอ
หนวยเทากับ 35 บาท มียอดขายรวม 1,750 บาท 

ตารางที่ 6 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนการ 
              ผลิตสินคาของผลิตภัณฑกลวยกวน   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการขาย (50 หนวย x 35 บาท)  1,750.- 
หัก ตนทุนการผลิต   
   - วัตถุดิบทางตรง 144.-  
   - คาแรงงานทางตรง 500.-  
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   - คาใชจายการผลิต 574.- 1,218.- 
กําไรขั้นตน   
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร  60.- 
กําไรสุทธิ  472.- 

 จากตารางท่ี 6 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุน
การผลิตสินคาของผลิตภัณฑกลวยกวน พบวา กําลังการผลิตท่ี 
50 หนวย มีตนทุนการผลิตรวม 1,218 บาท มียอดขาย 1,750 
บาท มีกําไรขั้นตน 532 บาท มีคาใชจายในการขายและบริหาร 
60 บาท และมีกําไรสุทธิเทากับ 472 บาท 
  
     (2.2) ผลิตภัณฑกระทอนกวน 
ตารางที่ 7 ตนทุนการผลิตสินคา-วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

กระทอนดอง 12 กก. 8.334 100 
รวม 100 

  จากตารางท่ี 7 ตนทุนการผลิตสินคาผลิตภัณฑกระทอน
กวนวัตถุดิบ พบวา ผลิตภัณฑกระทอนกวน ใชวัตถุดิบทางตรง 
คือ กระทอนดอง ปริมาณท่ีใช 12 กิโล กรัมๆ ละ 8.334 บาท 
เปนเงินท้ังสิ้น 100 บาท 

ตารางที่ 8 ตนทุนการผลิตสินคา-คาแรงงาน 
คาแรงงาน 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาแรงงานใชกวน 4 ชม. 50 200 
คาแรงงานตรวจสอบ 
และบรรจุภัณฑ 

6 ชม. 50 300 

รวม 500 

จากตารางที ่8 ตนทุนการผลิตสินคาผลติภณัฑกระทอนกวน
คาแรงงาน พบวาคาแรงงานใชกวนปริมาณ 4 ช่ัว โมง ๆ ละ 50 
บาท และคาแรงงานตรวจ สอบและบรรจุภณัฑ 6 ช่ัวโมง ๆละ 
50 บาท เปนเงิน 300 บาท รวมเปนคาแรงงานทางตรงทั้งสิ้น 
500 บาท 
 

ตารางที่ 9 ตนทุนการผลิตสินคา-คาใชจายการผลิต 
คาใชจายในการผลิต 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

นํ้าตาลทราย 3 กก. 24 72 
แบะแซ 1 กก. 30 30 
นํ้ามะนาว 1 ลูก 5 5 
พริกปน 1 ขีด 2 2 
ริบบิ้นลวด 50 ชิ้น 0.9 45 
ถุงพลาสติกใชหอ 50 ใบ 0.5 25 

ถานหุงตม 5 กก. 15 75 
กระดาษแกว 10 แผน 7 70 

รวม 324 

   จากตารางท่ี 9 ตนทุนการผลิตสินคาผลิตภัณฑกระทอน
กวนคาใชจายการผลิต พบวา คาใชจายการผลิตประกอบดวย 
น้ําตาลทรายปริมาณ 3 กิโลกรัมๆ ละ 24 บาท เปนเงิน 72 บาท 
แบะแซ  ปริมาณ 1 กิโล กรัมๆ ละ 30 บาท น้ํามะนาว 1 ลูก 
ราคาหนวยละ 5 บาท เปนเงิน 5 บาท พริกปน จํานวน 1 ขีด ๆ 
ละ 2 บาท เปนเงิน 2 บาท ริบบิ้นลวด จํานวน 50 ช้ินๆละ 0.9 
บาท เปนเงิน 45 บาท ถุงพลาสติกใชหอ จํานวน 50 ใบ ๆ ละ 
0.5 บาท เปนเงิน 25 บาท ถานหุงตม 5 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท 
เปน 75 บาท และกระดาษแกว 10 แผน ๆ ละ 7 บาท เปนเงิน 
324 บาท 
 
ตารางที่ 10 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของผลิตภณัฑ
กระทอนกวน (บรรจลุงถุงได 50 ถุง) 
วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจาย
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุน
รวม 

(บาท) 

ตนทุนตอ
หนวย 

(บาทตอ
หนวย) 

100 500 324 924 18.48 

  จากตารางท่ี 10 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของ
ผลิตภัณฑกระทอนกวน บรรจุลงถุงได 50 ถุง พบวา ตนทุนตอ
หนวยประกอบดวย วัตถุดิบทางตรง 100 บาท คาแรงงาน
ทางตรง 500 บาท และคาใชจายในการผลิต จํานวน 324 บาท 
รวมตนทุนรวม 924 บาทและมีตนทุนตอหนวยเทากับ 18.48 
บาทตอหนวย 

ตารางที่ 11 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกระทอนกวน 
จํานวนสินคาขาย 

(หนวย) 
ราคาขายตอ
หนวย (บาท) 

ยอดขายรวม (บาท) 

50 35 1,750 
  จากตารางท่ี 11 รายไดจากการขายผลิตภัณฑกระทอน
กวน พบวา จํานวนสินคาที่ผลิตและจําหนายมีจํานวน 50 หนวย  
ราคาขายตอหนวยเทากับ 35 บาท ยอดขายรวมเทากับ 1,750 
บาท 

ตารางที่ 12 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนการผลิต
สินคาของผลิตภณัฑกระทอนกวน   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการขาย (50 หนวย x 35 บาท)  1,750.- 
หัก ตนทุนการผลิต   
   - วัตถุดิบทางตรง 100.-  
   - คาแรงงานทางตรง 500.-  
   - คาใชจายการผลิต 324.- 924.- 
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กําไรขั้นตน  826.- 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร  60.- 
กําไรสุทธิ  766.- 

  จากตารางท่ี 6 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุน
การผลิตสินคาของผลิตภัณฑกลวยกวน พบวา กําลังการผลิตที่ 
50 หนวย มีตนทุนการผลิตรวม 924 บาท มียอดขายเทากับ 
1,750 บาท มีกําไรขั้นตนเทากับ 826 บาท และมีคาใชจายใน
การบริหารเทากับ 60 บาท และมีกาํไรสุทธิ 766 บาท  
 
     (2.3) ผลิตภัณฑขนุนกวน 
ตารางที่ 13 ตนทุนการผลิตสินคา-วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

ขนุน 12 กก. 15 180 
รวม 180 

  จากตารางที่ 13 ตนทุนการผลิตสินคาขนุนกวนวัตถุดิบ 
พบวา ตนทุนการผลิตผลิตภัณฑขนุนกวนมีวัตถุดิบทาง ตรง คือ 
ขนุน ใชปริมาณ 12 กิโลกรัม ๆ ละ 15 บาท รวมเปนเงิน 180 
บาท 

ตารางที่ 14 ตนทุนการผลิตสินคาขนุนกวน-คาแรงงาน 
คาแรงงาน 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาแรงงานใชกวน 4 50 200 
คาแรงงานตรวจสอบ
และบรรจุภัณฑ 

6 50 300 

รวม 500 

  จากตารางที่ 14 ตนทุนการผลิตสินคาขนุนกวนคาแรงงาน 
พบวา คาแรงงานใชกวนขนุน 4 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 
200 บาทและคาแรงงานตรวจ สอบและบรรจุภัณฑจํานวน 6 
ช่ัวโมงๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 300 บาท รวมทั้งสิ้นคาแรงงาน
ทางตรงเทากับ 500 บาท 

ตารางที่ 15 ตนทุนการผลิตสินคา-คาใชจายการผลิต 
คาใชจายการผลิต 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

นํ้าตาลทราย 4 กก. 24 96 
กะทิ 3.5 กก. 60 210 
ริบบิ้นลวด 50 ชิ้น 0.9 45 
ถุงพลาสติกใชหอ 120 ชิ้น 0.50 60 
ถานหุงตม 3 กก 15 45 
กระดาษแกว 10 แผน 7 70 

รวม 526 

  จากตารางที่ 15 ตนทุนการผลิตสินคาขนุนกวนคาใชจาย
การผลิต ประกอบดวย น้ําตาลทราย จํานวน 4 กิโลกรัม ราคา
ตอหนวย 24 บาท เปนเงิน 96 บาท กะทิ จํานวน 3.5 กิโลกรัม 
ราคาตอหนวย 60 บาท เปนเงิน 210 บาท ริบบิ้นลวด 50 ช้ิน 
ราคาตอหนวย 0.9 บาท เปนเงิน 45 บาท ถุงพลาสติกใชหอ 
120 ช้ิน ราคาตอหนวย 0.50 บาท เปนเงิน 60 บาท ถานหุงตม 
3 กิโล กรัมๆละ 15 บาท เปนเงิน 45 บาท และกระดาษแกว 
10 แผน ราคาตอหนวย 7 บาท เปนเงิน 70 บาท คาใชจายใน
การผลิตมียอดทั้งสิ้น 526 บาท 
ตารางที่ 16 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของผลิต ภัณฑขนุน
กวน (บรรจุลงถุงได 50 ถุง) 
วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจาย
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุน
รวม 

(บาท) 

ตนทุนตอ
หนวย 

(บาทตอ
หนวย) 

180 500 526 1,206 24.12 

จากตารางที่ 16 ตนทุนการผลิตสนิคาตอหนวยของผลิตภณัฑ
ขนุนกวนบรรจุลงถุงได 50 ถุง พบวา ตนทุนรวมของผลิตภัณฑ
ขนุนกวน ประกอบดวย วัตถุดิบ 180 บาท คาแรงงานทางตรง 500 
บาท และคาใชจายในการผลิต 526 บาท รวมตนทุนการผลิต 1,206 
บาท ณ กําลังการผลิตที่ 50 ถุง มีตนทุนตอหนวยเทากับ 24.12 
บาท 
 

ตารางท่ี 17  รายไดจากการขายผลิตภณัฑขนุนกวน 

จํานวนสินคาขาย 
(หนวย) 

ราคาขายตอหนวย 
(บาท) 

ยอดขายรวม 
(บาท) 

50 35 1,750 

  จากตารางที่ 16 รายไดจากการขายผลิตภัณฑขนุนกวน 

พบวา จํานวนสินคาที่ผลิตและจําหนายมีจํานวน 50 หนวย 
ราคาขายตอหนวยเทากับ 35 บาท มียอดขายรวมเทากับ 1,750 
บาท 

ตารางที่ 18 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนการผลิต
สินคาของผลิตภณัฑขนุนกวน   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการขาย (50 หนวย x 35 บาท)  1,750.- 
หัก ตนทุนการผลิต   
   - วัตถุดิบทางตรง 180.-  
   - คาแรงงานทางตรง 500.-  
   - คาใชจายการผลิต 526.- 1,206.- 
กําไรขั้นตน  544.- 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร  60.- 
กําไรสุทธิ  484.- 

      จากตารางที่ 18 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณ ตนทุน
การผลิตสินคาของผลิตภัณฑกลวยกวน พบวา กําลังการผลิตที่ 
50 หนวย มีตนทุนรวม 1,206 บาท มียอดขาย 1,750 บาท มี
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กําไรขั้นตน 544 บาท มีคาใชจายในการขายและบริหาร 60 
บาท มีกําไรสุทธิ 484 บาท  
 

     (2.4) ผลิตภัณฑไสเมี่ยง  
ตารางที่ 19 ตนทุนการผลิตสินคา-วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

มะพราวขูด 22 กก. 15 330 
รวม 330 

   จากตารางที่ 19 ตนทุนการผลิตสินคาไสเมี่ยง พบวา การผลิต
ผลิตภัณฑไสเมี่ยงตองใชวัตถุดิบ คือ มะพราวขูดปริมาณ 22 
กิโลกรัม ราคาตอหนวย 15 บาท รวมเปนเงิน 330 บาท  

ตารางที่ 20 ตนทุนการผลิตสินคา-คาแรงงาน 
คาแรงงาน 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาแรงงานใชกวน 4 ชม. 50 200 
คาแรงงานตรวจสอบ
และบรรจุภัณฑ 

6 ชม. 50 300 

รวม 500 

  จากตารางท่ี 20 ตนทุนการผลิตสินคาไสเมี่ยง พบวา  
การผลิตภัณฑไสเมี่ยงมีคาแรงงานใชกวนปริมาณ 4 ช่ัวโมงๆละ 
50 บาทเปนเงิน 200 บาทและคาแรง งาน ตรวจสอบและบรรจุ
ภัณฑ จํานวน 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 300 บาท รวม
คาแรงงานทางตรงทั้งสิ้น 500 บาท 
ตารางที่ 21 ตนทุนการผลิตสินคา-คาใชจายการผลิต 

คาใชจายการผลิต 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

นํ้าตาลทราย 2.5กก. 50 125 
นํ้ามันพืช 3 กก. 47 141 
ถั่วลิสงค่ัว 2 กก. 50 100 
กระเทียม 2 ขีด 25 50 
เกลือ 2 ขีด 1 2 
ริบบิ้นลวด 60 ชิ้น 0.90 54 
ถุงพลาสติกใชหอ 60 หอ 0.50 30 
ถานหุงตม 3 กก 15 45 
กระดาษแกว 12 แผน 7 84 

รวม 631 

  จากตารางท่ี 4-21 ตนทุนการผลิตไสเมี่ยง พบวา การผลิต
ผลิตภัณฑไสเมี่ยงมีคาใชจายการผลิตซ่ึงประกอบดวย น้ําตาล
ทราย จํานวน 2.5 กิโลกรัม ๆ ละ 50 บาท เปนเงิน 125 บาท 
น้ํามันพืช 3 กิโลกรัม ๆ ละ 47 บาท เปนเงิน 141 บาท ถั่วลิสง
คั่ว 2 กิโลกรัม ๆ ละ 50  บาท เปนเงิน 100 บาท กระเทียม 2 

ขีด ๆ ละ 25 บาท เปนเงิน50 บาท เกลือ 2 ขีด ๆ ละ 1 บาท 
เปนเงิน 2 บาท ริบบิ้นลวด 60 ช้ิน ละ 0.90 บาท เปนเงิน 54  
บาท ถุงพลาสติกใชหอ 60 หอ ๆ ละ 0.50 บาท เปนเงิน 30 
บาท ถานหุงตม 3 กิโลกรัม ๆ 15 บาท เปนเงิน 45 บาท และ
ก ร ะ ด า ษ แ ก ว  1 2  แ ผ น  ๆ ล ะ  7  บ า ท  เป น เ งิ น  
84 บาท รวมค าใชจ ายในการผลิตทั้ งสิ้ นเท ากับ 631 บาท 
 

ตารางที่ 22 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของผลิต  
ภัณฑไสเมี่ยง (บรรจุลงถุงได 60 ถุง) 

วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจาย
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุน
รวม 

(บาท) 

ตนทุนตอ
หนวย 

(บาทตอ
หนวย) 

330 500 631 1,461 24.35 

   จากตารางท่ี 22 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของ
ผลิตภัณฑไสเมี่ยงบรรจุลงถุงได 60 ถุง พบวา ตนทุนการผลิต
ผลิตภัณฑไสเม่ียงมีตนทุนรวมซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบทางตรง 
330 บาท คาแรงงานทางตรง 500 บาทและคาใชจายในการ
ผลิต 631 บาท รวมตนทุนเทากับ 1461 บาท ตนทุนตอหนวย 
24.35 บาทตอหนวย 

ตารางที่ 23 รายไดจากการขายผลิตภณัฑไสเมี่ยง 
จํานวนสินคาขาย (หนวย) ราคาขายตอ

หนวย (บาท) 
ยอดขายรวม 

(บาท) 
60 40 2,400 

   จากตารางท่ี 23 รายไดจากการขายผลิตภัณฑไสเมี่ยง พบวา 
มียอดขายจํานวน 60 หนวย ราคาขายตอหนวยเทากับ 40 บาท 
ยอดขายรวมเทากับ 2,400 บาท 

ตารางที่ 24 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนการผลิต
สินคาของผลิตภณัฑขนุนกวน   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการขาย (60 หนวย x 40 บาท)  2,400.- 
หัก ตนทุนการผลิต   
   - วัตถุดิบทางตรง 330.-  
   - คาแรงงานทางตรง 500.-  
   - คาใชจายการผลิต 631.- 1,461.- 
กําไรขั้นตน  939.- 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร  60.- 
กําไรสุทธ ิ  879.- 

     จากตารางที่ 24 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณ ตนทุน
ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค า ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ก ล ว ย ก ว น  พ บ ว า  
มีตนทุนการผลิตผลิตภัณฑไสเมี่ยงเทากับ 1461 บาท มียอด
ยอดเทากับ 2400 บาท มีกําไรขั้นตนเทากับ 939 บาท หัก
คาใชจายในการขายและบริหารเทากับ 60 บาท มีผลกําไรสุทธิ 
เทากับ 879 บาท 
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     (2.5) ผลิตภัณฑมะพราวเสวย  
ตารางที่ 25 ตนทุนการผลิตสินคา-วัตถุดิบ 

วัตถุดิบ 
รายการ ปริมาณ 

(หนวย) 
ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

มะพราว 25 กก. 14 350 
รวม 350 

  จากตารางที่ 25 ตนทุนการผลิตสินคามะพราวเสวย พบวา 
ผลิตผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีตนทุนวัตถุดิบ คือ มะพราว
ปริมาณ 25 กิโลกรัมราคาตอหนวย 14 บาทเปนเงิน 350 บาท 

ตารางที่ 26 ตนทุนการผลิตสินคา-คาแรงงาน 
คาแรงงาน 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

คาแรงงานใชกวน 4 ชม. 50 200 
คาแรงงานตรวจสอบ
และบรรจุภัณฑ 

6 ชม. 50 300 

รวม 500 

  จากตารางที่ 26 ตนทุนการผลิตสินคามะพราวเสวย พบวา 
ผลิตผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีคาแรงงานใชกวน 4 ช่ัวโมงๆ ละ 
50 บาทเปนเงิน 200 บาทและคาแรงงานตรวจสอบและบรรจุ
ภัณฑ 6 ช่ัวโมง ๆ ละ 50 บาทเปนเงิน 300 บาทรวมคาแรงงาน
ทางตรงเทากับ 500 บาท 

ตารางที่ 27 ตนทุนการผลิตสินคา-คาใชจายการผลิต 
คาใชจายในการผลิต 

รายการ ปริมาณ 
(หนวย) 

ราคาตอ 
(หนวย) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

นํ้าตาลปบ 2 กก. 35 70 
แบะแซ 3 กก. 30 90 
นมสด 2 กระปอง 20 40 
กะทิ 1 กก. 50 50 
ลิบบิ้นลวด 55 ชิ้น 0.90 49.50 
ถุงพลาสติกใชหอ 55  อัน 0.50 27.50 
ถุงพลาสติกใชใส 55 อัน 0.75 41.25 
ถานหุงตม 3 กก 15 45 
กระดาษแกว 10 แผน 7 70 

รวม 483.25 

  จากตารางที่ 27 ตนทุนการผลิตสินคามะพราวเสวย พบวา 
ผลิตผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีตนทุนคาใชจายในการผลิต คือ 
น้ําตาลปบ 2 กิโลกรัมๆ ละ 35 บาท เปนเงิน 70 บาท แบะแซ 
3  กิ โลกรัม  ๆ  ละ  30  บาท  เปน เงิน  90 บาท  นมสด  2 
กระปองๆ ละ 20 บาท เปนเงิน 40 บาท กะทิ 1 กิโลกรัม ๆ ละ 
50 บาท เปนเงิน 50 บาท ลิบบิ้นลวด 55 ช้ินๆ ละ 0.50 บาท 
เปนเงิน 49.50 บาท ถึงพลาสติกใชหอ 55  อันๆ ละ 0.50 บาท 

เปนเงิน 27.50 บาท ถุงพลาสติกใชใส 55 อันๆละ 0.75 บาท 
เปนเงิน 41.25 บาท ถานหุงตม 3 กิโลกรัมๆ ละ15 บาทเปนเงิน 
45 บาท และกระดาษแกว 10 แผนๆละ 7 บาท เปนเงิน 70 
บาท รวมคาใชจายในการผลิตทั้งสิ้น 483.25 บาท 

ตารางที่ 28 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของผลิต ภัณฑ
มะพราวเสวย (บรรจุลงถุงได 55 ถุง) 
วัตถุดิบ
ทางตรง 
(บาท) 

คาแรงงาน
ทางตรง 
(บาท) 

คาใชจาย
การผลิต 
(บาท) 

ตนทุนรวม 
(บาท) 

ตนทุนตอ
หนวย 

(บาทตอ
หนวย) 

350 500 483.25 1,333.25 24.24 

  จากตารางท่ี 28 ตนทุนการผลิตสินคาตอหนวยของ
ผลิตภัณฑมะพราวเสวยบรรจุลงถุงได 55 ถุง พบวา ผลิต
ผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีตนทุนรวมซึ่งประกอบดวยวัตถุดิบ
ทางตรงเทากับ 350 บาท คาแรงงานทางตรงเทากับ 500 บาท
และคาใชจายในการผลิตเทากับ 483.25 บาทรวมตนทุนรวม
เทากับ 133.25 บาทคํานวณตนทุนตอหนวยเทากับ 24.24 บาท 

ตารางที่ 29 รายไดจากการขายผลิตภณัฑมะพราวเสวย 
จํานวนสินคาขาย 

(หนวย) 
ราคาขายตอหนวย 

(บาท) 
ยอดขายรวม 

(บาท) 
55 35 1,925 

  จากตารางที่ 29 รายไดจากการขายผลิตภัณฑมะพราวเสวย 
พบวา ผลิตผลิตภัณฑมะพราวเสวยมียอดขาย 55 หนวย ราคา
ขายตอหนวย 35 บาท ยอดขายรวมเปนเงิน 1,925 บาท 

ตารางที่ 30 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณตนทุนการผลิต
สินคาของผลิตภณัฑมะพราวเสวย   

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
รายไดจากการขาย (55 หนวย x 35 
บาท) 

 1,925.- 

หัก ตนทุนการผลิต   
   - วัตถุดิบทางตรง 350.-  
   - คาแรงงานทางตรง 500.-  
   - คาใชจายการผลิต 483.25 1,333.25 
กําไรขั้นตน  591.75 
หัก คาใชจายในการขายและบริหาร  60.- 
กําไรสุทธิ  531.75 

     จากตารางที่ 24 ประเมินมูลคารายไดและคํานวณ ตนทุน
ก ารผ ลิ ต สิ น ค าข อ งผ ลิ ต ภั ณ ฑ ม ะ พ ร า ว เส ว ย  พ บ ว า  
มีตนทุนรวมเทากับ 1,333.25 บาทมียอดขายเทากับ 1,925 
บาท มีกําไรข้ันตน 591.75 บาท หักคาใชจายในการขายและ
บริหาร 60 บาท มกีําไรสุทธิ 531.75 บาท 
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ตารางที่ 31 การประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุน
การผลิตภัณฑของสินคาแตละชนิด  

ประเภท
ของ

ผลิตภัณฑ 

ยอดขาย 
(บาท) 

ตนทุน 
รวม 

(บาท) 

กําไร
ข้ันตน 
(บาท) 

หัก 
คชจ. 
ในการ
ขายและ
บรหิาร
(บาท) 

กําไรสุทธ ิ
(บาท) 

จัดลําดับ
ผลิตภัณฑ 
ที่ทํากําไร
ไดมากที่สุด 

กลวย
กวน 

1,750 1,218 532 60 472 ลําดับ 5 

กระทอน
กวน 

1,750 924 826 60 766 ลําดับ 2 

ขนุนกวน 1,750 1,206 544 60 484 ลําดับ 4 
ไสเมี่ยง 2,400 1,461 939 60 879 ลําดับ 1 
มะพราว
เสวย 

1,925 1,333.25 591.75 60 531.75 ลําดับ 3 

รวม 9,575 6,142.25 3,432.75 300 3,132.75  
 

  จากตารางท่ี 31 การประเมินมูลคารายไดและการตนทุน
การผลิตภัณฑของสินคาแตละชนิด พบวา กลุมผลิตภัณฑจํานวน 
5 ชนิด ผลิตภัณฑที่ทํากําไรใหกลุมไดมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑไส
เมี่ยง ณ กําลังการผลิตที่ 60 หนวย มียอดขายเทากับ 2,400 
บาท มีตนทุนรวมเทา กับ 1,461 บาท มีกําไรข้ันตนเทากับ 939 
บาท หักคาใชจายในการขายและบริหาร 60 บาท มีกําไรสุทธิ 
879 บาท จัดเปนลําดับ 1 ท่ีมีจํานวนกําไรมากที่สุด 
    รองลงมาเปนผลิตภัณฑกระทอนกวน ณ กําลังการผลิตท่ี 
50 ถุงมียอดขายเทากับ 1,750 บาท มีตนทุนรวมเทากับ 924 
บาท มีกําไรข้ันตนเทากับ 826  บาท หักคา ใชจายในการขาย
และบริหาร 60 บาท มีกําไรสุทธิเทากับ 766 บาท  
   ลําดับที่ 3 เปนผลิตภัณฑมะพราวเสวย ณ กําลังการผลิตที่ 
55 ถุง มียอดขายเทากับ 1,925 บาท มีตน  ทุนรวมเทากับ 
1,333.25 บาท มีกําไรขั้นตนเทากับ 591.27 บาท หักคาใชจาย
ในการขายและบริหาร 60 บาท มีกําไรสุทธิเทากับ 531.75 บาท 
    ลําดับที่ 4 เปนผลิตภัณฑขนุนกวน ณ กําลังการผลิตที่ 50 
ถุงมียอดขายเทากับ 1,750 บาท มีตนทุนรวม  เทากับ 1,206 
บาท มีกําไรขั้นตนเทากับ 544 บาท หักคาใชจายในการขายและ
บริหาร 60 บาท มีกําไรสุทธิเทากับ 484 บาท 
   ลําดับที่ 5 เปนผลิตภัณฑกลวยกวน ณ กําลังการผลิตที่ 50 
ถุง มียอดขายเทากับ 1,750 บาท มีตนทุนรวมเทากับ 1218 
บาท มีกําไรขั้นตนเทากับ 532 บาท หักคาใชจายในการขายและ
บริหาร 60 บาท มีกําไรสุทธิเทากับ 472 บาท  
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
     จากการประเมินมูลคารายไดและการคํานวณตนทุน
ผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปร
รูปผลไมหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก 
จํานวน 5 ผลิตภัณฑ พบวา ผลิตภัณฑกลวยกวนมีตนทุนการ
ผลิตตอหนวยเทากับ 24.36 บาท ผลิตภัณฑกระทอนกวนมี
ตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 18.48 บาท ผลิตภัณฑขนุนกวน
มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 24.12 บาท ผลิตภัณฑไสเมี่ยง

มีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 24.35 บาทและผลิตภัณฑ
มะพราวเสวยมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 24.24 บาท  
ซึ่งประเมินมูลคารายไดโดยรวมของการผลิต 9,575 บาทและมี
ตนทุนการผลิตโดยรวม 6142.25บาทตอครั้ง 
    ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางการประเมินมูลคาราย ไดและ
การคํานวณตนทุนผลิตภัณฑซึ่งสอดคลองกับงาน วิจัยของขวัญ
นรี กลาปราบโจร (2551) ไดศึกษาการบริหารตนทุนและการ
ประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑจากไผเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืนในตําบลทาเสาอําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอนการผลิตตนทุนการผลิตประเมิน
มูลคา การผลิตโดยรวมตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการ
ตนทุนการผลิตและเสนอแนวทางการบริการจัดการตน ทุนการ
ผลิตของผลิตภัณฑจากไผกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกผู
ผลิตภัณฑจากไผเพื่อการคาจํานวน 4 ชนิด ไดแก ผูผลิตภัณฑ
เขงหนอไมตมสงโรงงานหนอ ไมตมบรรจุปบหนอไมนึ่งบรรจุ
พลาสติก ผลการวิจัยพบ วา ตนทุนของการผลิตเขงมีตนทุนการ
ผลิตตอหนวยเทากับ 37.69 บาทตอใบ ผลิตภัณฑหนอไมตมสง
โรง งานมีตนทุนการผลิตตอหนวย 7.5 บาทตอกิโลกรัม ตนทุน
ผลิตภัณฑหนอไมตมบรรจุปบมีตนทุนตอหนวยเทากับ 190.55 
บาทตอปบ ผลิตภัณฑหนอไมนึ่งบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิต
ตอหนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุงมูลคาโดยรวมของการผลิต
เทากับ 16,444,500 บาท 
 

7. สรุป  
     ผูวิจัยเสนอแนะแนวทางการประเมินมูลคารายไดและการ
คํานวณตนทุนผลิตภัณฑเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุม
ผูผลิตสินคาแปรรูปผลไมหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ใน
จังหวัดตาก จํานวน 5 ผลิตภัณฑ เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานใน
การบริหารจัดการตนทุนหาแนวทางการลดตนทุนการผลิต เพิ่ม
รายไดใหกับผลิต ภัณฑที่สรางผลกําไรไดมากที่สุดและสงเสริม
ผลิตภัณฑตอไป 
 

กิติกรรมประกาศ  
   งานวิจัยน้ีสําเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากงบวิจัยทุน
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บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑสินคาชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิต
สินคาแปรรูปหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตากโดยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณประธานและคณะ 
กรรมการดําเนินงานของกลุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)จํานวน 16 รายผลการวิจัยพบวา ผลิตภัณฑที่สราง
กําไรมากท่ีสุด คือ ผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่รอยละ 55.58 มีอัตราสวนตนทุนการผลิตตอ
ยอดขายอยูที่รอยละ 41.30 รองลงมาเปนผลิตภัณฑกระทอนกวนมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่รอยละ 49.71 มี
อัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายอยูที่รอยละ 46.86 ผลิตภัณฑไสเมี่ยงมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่รอยละ 45.83 
มีอัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายอยูที่รอยละ 51.67 ผลิตภัณฑกลวยกวนมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่รอยละ 
34.06 มีอัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายอยูที่รอยละ 62.51 และผลิตภัณฑขนุนกวนมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่
รอยละ 14.97 มีอัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายอยูที่รอยละ 81.60 ตามลําดับ ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการ
บริหารจัดการตนทุนของกลุมควรมีการวางแผนการผลิตสินคาในแตละครั้ง โดยทําการพิจารณาถึงวัตถุดิบและคาใชจายการ
ผลิตของผลิตภัณฑสินคาท่ีมีลักษณะเหมือนกันควรพิจารณาการสั่งซ้ือวัตถุดิบครั้งละมากๆซึง่จะไดรับสวนลดหรือซื้อไดในราคา
ที่ถูกกวาหรือควรใชเทคนิคระบบปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุดและควรพิจารณาการใชเครื่องมือที่ทันสมัยทําให
ประหยัดเวลาและพลังงาน กลุมควรสงเสริมใหสมาชิกผลิตถานหุงตมซึ่งใชเปนเช้ือเพลิงหลักในขบวนการผลิตเองโดยใชวัสดุ
ธรรมชาติเหลือใชจากเศษไมลําไยที่เหลือทิ้ง โดยใชเตาเผาถานขนาดเล็กเพื่อลดตนทุนการผลิตและควรเพิ่มยอดขายใหกับ
ผลิตภัณฑที่ทํากําไรใหมากที่สุดหรือหาชองทางการจําหนายเพ่ิมมากขึ้นและควรคํานึงถึงสินคาเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ผลิตในแตละครั้งเพ่ือหาแนวทางแกไขสินคาเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 

คําสําคัญ: การบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑ, การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน, สินคาแปรรูปหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
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ABSTRACT 
 The objective of this research was to manage products cost of community goods for community 
economy development of goods producer group of One Tumbon One Product ( OTOP)  in Tak province. 
Sixteen persons of chairman and operation group of committees were purposive sampling.  They were 
interview for data collection.  The results found that a meat coconut product had the maximum profit.  It 
had a ratio of net profit per circulation 55.58 percentages and had a ratio of production cost per circulation 
41.30 percentages. Next, a stir sentul product had a ratio of net profit per circulation 49.71 percentages and 
had a ratio of production cost per circulation 46.86 percentages.  The stuff of food wrapped in leaves had 
a ratio of net profit per circulation 45. 83 percentages and had a ratio of production cost per circulation 
51.67 percentages.  Then, a stir banana product had a ratio of net profit per circulation 34.06 percentages 
and had a ratio of production cost per circulation 62.51 percentages.  Finally, a stir jackfruit product had a 
ratio of net profit per circulation 14.97 percentages and had a ratio of production cost per circulation 81.60 
percentages. 
 Researcher guided the way of cost management of group about planning the production of each 
time.If the goods had same a raw material and production cost so the production group should consider in 
more order of raw material for receiving the discount or cheapness of buying or using technique of quality 
system for saving the payment and considering modern tool for saving time and reduction energy.  The 
groups should produce the charcoal for using in heat production. The groups should use the nature material 
of longan branch and small charcoal kiln for reducing the production cost.  The groups should increase 
circulation for the goods which had the maximum profit or finding more selling way. Finally, the lost goods 
should consider from production procedure of each time for finding a way to solve the lost goods.  
 

Keyword:  products cost management, Community Economy Development, goods producer group of One Tumbon One 

Product (OTOP). 
 

1. บทนํา 
 นโยบายของรัฐบาลสรางรายไดใหกับประชาชนโดย
การจัดใหทุกจังหวัดไดดําเนินการโครงการหนึ่งตําบลหน่ึง
ผลิตภัณฑเพื่อใหแตละชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใช
ในการพัฒนาสินคาเพื่อที่จะสรางความเจริญใหกับทองถิ่น
และชุมชนและสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของคน
ในชุมชนไดดีขึ้น รวมท้ังไดดําเนินการผลักดันนโยบายราก
หญาสูรากแกวซึ่งใหความสําคัญมุงศักยภาพสินคาและ
สรางมูลคาเพิ่มในการผลิตสินคาและบริการโดยการผลิต
หรือจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาท่ี
มีคุณภาพดวยการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหสามารถ
สรางนวัตกรรมใหมเพื่อเกิดความแตกตางในผลิตภัณฑ
สามารถพัฒนาสินค า ใหมีคุณภาพ  มีจุด เดนที่ เปน
เอกลักษณของตนเองและสอดคลองกับวัฒนธรรมในแต
ละทองถิ่นใหสามารถจําหนายทั้งตลาดภายในและตลาด
ตางประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2554)                                     
         โครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑเปนหนึ่งใน
นโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐบาลไทยมี
เปาหมายมุงเนนใหแตละชุมชนไดมุงเนนใหแตละชุมชนได
นําภูมิปญญาทองถ่ินไทยมาใชในการพัฒนาสินค าเพื่อ
สงเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินคาเพื่อพัฒนา
ทองถิ่นสรางชุมชนใหเขมแข็งสามารถพึงตนเองไดและให
ประชาชนมีสวนรวมในการสรางงานสรางรายไดดวยการ
นําทรัพยากรภูมิปญญาทองถ่ินมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ

และบริการที่มีคุณภาพดวยการดํารงรักษาไวซึ่งภูมิปญญา
ทองถิ่นแตละทองถิ่นรวมถึงการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี การตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน การแลกเปลี่ยน 
การเรียนรู เพื่อใหกลายเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ มี
จุดเดน มีจุดขายท่ีรูจักกันแพรหลายไปท่ัวประเทศและทั่ว
โลก (สารานุกรมเสรี, 2554) โดยภาครัฐพรอมที่จะเขา
ชวยเหลือในดานความรูสมัยใหมและการบริหารจัดการ
เพื่อเช่ือมโยงสินคาชุมชนสูตลาดทั้งในและตางประเทศ
ดวยระบบรานคาและเครือขายอินเตอรเน็ตและสินคาชนดิ
หนึ่งในโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  
  ดังนั้น งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการบริหาร
จัดการตนทุนผลิตภัณฑสินคาชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูปหน่ึงตําบลห น่ึง
ผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก  
 
2. วัตถุประสงค 
  เพื่อการบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑสินคาชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูป
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
   3.1 แนวคิดเกี่ยวกับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
      แนวคิดหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (กิตติ ลิ่มสกุล, 
2544) หมายถึง กระบวนการสรางรายไดโดยเนนการ
พึ่งพาตนเองเปนแนวคิดเพื่อใหเกิดกระบวนการสราง
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รายไดจากผลิตภัณฑในแตละหมูบานหรือตําบลซ่ึงมีการ
สนับสนุนและสงเสริมใหทองถ่ินสามารถสรางผลิตภัณฑ
(product)ของทองถ่ิน ดังนั้นผูเก่ียวของในกระบวนการน้ี
จําเปนตองอุทิศพลังกาย ความคิดสรางสรรค ความ
ปรารถนา ที่จะใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินเพื่อสรางการ
กินดีอยูดีและคุณภาพชีวิต 
  แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (อัจฉราวรรณ 
มณีขัติย, 2544) ไดกลาวถึงหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑวา
เปนแนวคิดที่ตองการใหแตละหมูบานมีผลิตภัณฑหลัก 1 
ประเภท (คําวาผลิตภัณฑหมายถึง สินคา บริการ และ
กิจกรรมตางๆ เชนการรักษาสิ่งแวดลอมการแสดงศิลปะ
การนําเสนอประเพณีวัฒนธรรมภูมิปญญาชาวบานและ
การทองเท่ียวเชิงอนุรักษเปนตน) ผลิตภัณฑที่ใชวัตถุดิบ 
ทรัพยากรของทองถิ่นใหเกิดประโยชนโดยยึดหลัก 3 
ประการคือ 1) ภูมิปญญาทองถ่ินสูสากล คือ ผลิตภัณฑ
ของทองถิ่นตองมีคุณภาพ ไดมาตรฐานและมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง มีความสอดคลองกับประเพณี วัฒนธรรม
ความเปนอยูของชุมชน มีจุดเดนเฉพาะ รวมท้ังเปนที่
ยอมรับของตลาดภายในและตางประเทศ 2) พ่ึงพาตนเอง
ได มีความคิดอยางสรางสรรค มีการระดมความคิดของ
ประชาชนในทองถิ่นเพื่อคิดคนและการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหไดสิ่งที่ดีที่สุดโดยคํานึงถึงการรื้อฟนวัฒนธรรมประเพณี
ในแตละทองถิ่นใหสอดคลองเหมาะสมไมซ้ําแบบกันและ
เปนเอกลักษณเฉพาะของหมูบานหรือตําบลใหเปนที่
ยอมรับโดยท่ัวไป 3) สรางทรัพยากรมนุษยเพื่อเปนการ
สรางบุคคลใหมีความคิดกวางไกล มีความรู ความสามารถ
ใหเกิดขึ้นในสังคมมีการวางแผนดานการตลาดมุงเนนเพื่อ
การผลิตและการบริการโดยคํานึงถึงผูบริโภคเปนหลัก 
  แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (กรมพัฒนาชุมชน, 
2544) กลาววา หนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑมีจุด เร่ิมตนมา
จากโครงการหน่ึงตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของจังหวัด โออิตะ
ซึ่งเปนเมืองอยูทางตอนใตของเกาะคิวซิว ประเทศญี่ปุนท่ี
มีแนวคิดและปรัชญาใหชุมชนมีความรักทองถ่ินมีความ
เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันใหคําแนะนําใหกําลังใจมีความ
เช่ือมั่นมีทิศทางเดียวกันรวมกันในการฟนฟูทองถ่ินมี
ความคิดสรางสรรคและพัฒนาผลิตภัณฑบนรากฐาน
วัฒนธรรมมีเอกลักษณมีคุณภาพมีวัฒน ธรรมมีการจัดการ
ทางดานการตลาดอยางเหมาะสมและเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชนโดยยึดหลักดังตอไปนี้ 1) สําหรับการดําเนินงาน
สําหรับหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ(One Tambon One 
Product) ของประเทศไทยยึดหลักตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อคนหาศักยภาพและ
สรางทิศทางรวมในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชน
พึ่งตนเองท่ีมีความพอเพียงบนพื้นฐานและศักยภาพของ

คน ความรู ภูมิปญญา และทรัพยากรของชุมชนโดย
มุงเนนใหประชาชนไดชวยเหลือตนเอง รูจักคิด และใน
ขณะเดียวกันทางขาราชการตองเขาไปใหความรวมมือ
สนับสนุนการทํางานของประชาชน 
  แนวคิดหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (บุญอนันต, 2549) 
เปนแนวคิดของรัฐบาลท่ีตองการจะใหแตละหมูบานมี
ผลิตภัณฑหน่ึงผลิตภัณฑโดยอาจเปนผลิตภัณฑบริการ
และกิจกรรมตางๆ เชน การรักษาสิ่ง แวดลอมการแสดง
ศิลปะการนําเสนอประเพณีวัฒน ธรรมและการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษ เปนตน ทั้งนี้ตองเปนผลิตภัณฑที่มาจาก
วัตถุดิบและทรัพยากรภูมิปญญาทองถิ่นมีเอกลักษณมี
คุณภาพเพื่อการสรางอาชีพสรางรายไดใหกับทองถิ่นเปน
การลดปญหาการอพยพยายถิ่นฐานไปสูเมืองใหญ 
 
 3.2 แนวคิดเก่ียวกับตนทุนการผลิต  
 เครื่องยนตที่เลือกใชในการขับปมความรอนมีกําลัง
สูงสุด 5 HP เมื่อใชในการขับปมความรอนโดยตรงจะตอง
ใชความเร็วรอบท่ีสูงและอัตราเรงที่สูงจึงจะสามารถขับปม
ความรอนไดและทําใหตองสูญเสยีเชื้อเพลิงในปริมาณสูง
มาก จึงทําการทดอัตราความเร็วรอบในการขับปมความ
รอนเพื่อเพิ่ม    
 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (ดวงมณี โกมารฑัต, 
2548) ตนทุน(Cost) หมายถึง 1) มูลคาที่วัดไดเปนจํานวน
เงินของสินทรัพยหรือความเสียสระที่กิจการไดลงทุนไป
เพื่อใหไดสินคาสินทรัพยหรือบริการตางๆ ซึ่งกิจ การคาด
วาจะนําไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนภายหลังดวยเหตุนี้นัก
บัญชีจึงตองพิจารณาจําแนกตนทุนใหสอด คลองกับความ
ตองการใชตนทุนในแตละกรณี 2)รายจายทีเ่กิดขึ้นเพื่อให
ไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการที่อาจจายเปนเงินสด สินทรัพย
อื่นหุนทุนการใหบริการหรือการกอหน้ีสินรวมทั้งผล
ขาดทุนที่วัดคาเปนตัวเงินไดและเกี่ยวของโดยตรงกับการ
ไดมาซ่ึงสินคาและบริการ ตนทุนถือเปนหัวใจสําคญัของ
หนวยธุรกิจเพราะเม่ือตนทุนเพ่ิมขึน้ยอมมีผลทําใหหนวย
ธุรกิจมีกําไรลดลง   
    ดังนั้น ผูบริหารตองวิเคราะหตนทุนใหถูกตองเพื่อ
การตัดสินใจท่ีใหมีประสิทธิภาพ กิจการที่ทําการผลติ
สินคาขอมูลดานตนทุนซึ่งไดจากระบบบัญชี ตนทุนคือสิ่ง
สําคัญประกอบดวยการบันทึกบัญชีการจัดทํารายงาน
ตนทุนการผลิตสินคา  
 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนการผลิต (สมนึก เอื้อจิระพงษ
พันธ, 2551) เมื่อพิจารณาวตัถุประสงคในการใชตนทุน ได
จําแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภณัฑ ในธุรกิจท่ี
ผลิตสินคาจาํเปนตองคํานวณตนทนุผลิตภัณฑ (Product 
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Cost) ไมวาธุรกิจจะผลิตสินคาในรูปลักษณะใดมขีนาดเลก็
หรือใหญสวนประกอบของตนทุนผลิต ภัณฑจะเหมือนกัน 
คือ ตนทุนวัตถุดิบ ตนทุนคาแรงงานและตนทุนคาใชจาย
การผลิต     

3.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา  
 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา (Ginzberg,E: 1996)  
 ทฤษฏีการพัฒนา เปนปรากฏการณทางสังคมใน
ทิศทางท่ีมุงแกไขปญหาโดยพิจารณาคุณสมบัต ิ3 ประการ
คือ 1) คุณสมบัติในเชิงสัมพันธ หมายความวา เมื่อพูดถึง
คําวาพัฒนาจําเปนตองมีการเปรียบเทียบสิ่งอื่นกับตนเอง
ในชวงระยะเวลาที่ผ านมาโดยยึดเอาแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีเปนการกลาวอางวาประสบความ สําเร็จมา
ที่สุดมาเปนบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบ 2)เปน
คุณสมบัติที่สามารถมองได 2 มิติ คือ มิติที่สภาพการ
พัฒนาเปนอยูซึ่งหมายถึงภาวะท่ีจะนําความสําเร็จ 

 

3.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ  
     แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ (อารีย 
บุษบา, 2548) เปนการมุงแกไขปญหาภายในธุรกิจตางๆ 
จะจัดกรบริหารงานอยางไรจึงจะชวยใหไดผลผลิตที่สูงมี
ผลกําไรมาตนทุนต่ําคาดคะเนการในอนาคตไดตามกระ 
บวนการการบริหารท่ีสําคัญเปนขอมูลที่สามารถตอบ 
สนองความตองการของผูบริหารไดเพื่อใหบรรลุเปา หมาย
ที่ตั้งไวผูบริหารจะตองมีกระบวนการจัดการท่ีดีซึ่งจะชวย
ใหการบริการจัดการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 
4. วิธีการวิจัย  
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สัมภาษณกลุม
ของกลุมผูผลิตสินคาฯจํานวน 3 กลุม ที่ผลิตสินคาหรือ
ผลิตภัณฑที่เหมือนกันจํานวน 5 ชนิด โดยถามเก่ียวกับ 
กระบวนการผลิตสินคา องคประกอบของการผลิตสินคา 
แหลงที่มาของตนทุนการผลิตสินคา ซึ่งไดแก ตนทุนคา
วัตถุดิบ ตนทุคาแรงงาน และตนทุนคาใชจายการผลิต 
จํานวนคร้ังที่ทําการผลิต ยอดขายสินคาตอครั้งที่ทําการ
ผลิต จํานวนคร้ังที่ทําการผลิตตอป ปริมาณการผลิต 
จํานวนเงินท่ีลงทุนตอครั้ง คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย
และบริหารโดยการวิเคราะหและคํานวณซึ่งนํา เสนอขอมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive method)  
 
5. ผลการวิจัย  
     สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการผลิตหรือ
องคประกอบของการผลิตสินคา แหลงที่มาของตนทุนใน

การผลิตสินคาของกลุมผูผลิตสินคาฯ พบวากระบวนการ
ผลิตสินคาหรือองคประกอบของการผลิตสินคาของกลุม
ผูผลิตสินคาฯ ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ วัตถุดิบ
คาแรงงาน และคาใชจายการผลิตและแหลงที่มาของตน 
ทุนการผลิตสินคาทั้ง 3 กลุม มีแหลงที่มาที่เหมือนกันคือ
ตนทุนวัตถุดิบมาจากคนในชุมชนและสมาชิกในชุมชนที่
ปลูกผลไมและเกิดการเนาเสียจึงไดมาทําการแปรรูปเปน
ผลไมกวนจึงทําใหกลุมมีตนทุนของวัตถุดิบต่ําสวนตนทุน
คาแรงงานสวนใหญกลุมไดทําการจางแรงงานจากคนที่อยู
ในกลุมสมาชิกหรือลูกหลานสมาชิกในกลุมจางตามชั่วโมง
แรงงานโดยท่ัวไปหรือเปนการจางรายวันและตนทุน
คาใชจายการผลิตสวนใหญมาจากการซ้ือในตลาดซ่ึงกลุม
ตองใชถานหุงตมซึ่ งเปนพลังงานในการแปรรูปหรือ
บางสวนเลือกใชแกสเพ่ือแปรรูปผลไมซึ่งตองใชในปริมาณ
ที่มากสวนวัตถุดิบทางออม เชน เกลือ น้ําตาล มะพราวขูด 
แปง เปนตน ซึ่งใชเพียงเล็กนอยซื้อจากตลาดหรือรานโช
หวยในทองถิ่น จํานวนครั้งที่ทําการผลิตสวนใหญทั้ง 3 
กลุมฯ จะทําการผลิตทุกเดือนแตจะทําการผลิตในจํานวน
มากหรือกําลังการผลิตมากตอนท่ีใกลเทศกาลตางๆ หรือมี
งานจัดแสดงสินคาโอทอปจํานวนเงินท่ีลงทุนตอครั้งขึ้นอยู
กับปริมาณการผลิตสินคาโดยสวนใหญอยูประมาณ 
10,000 บาท ถึง 30,000 บาท สวนคาใชจายที่เกี่ยวของ
กับการขายและบริหารสวนใหญเปนลักษณะของการฝาก
ขายซ่ึงตองขายในราคาท่ีต่ํากวาขายสินคาปลีกโดยท่ัวไป
หรือมีคาใชจายในการเติมน้ํามันรถเพื่อเปนยานพาหนะไป
ฝากของขายในแตละครั้งโดยเฉลี่ยแลวประมาณสัปดาห
ละ 4 ครั้ง 
 สวนท่ี 2 วิเคราะห SWOT 
 จากการวิเคราะหปจจัยภายในจุดแข็งจุดออนและ
ปจจัยภายนอกโอกาสอุปสรรคของท้ัง 3 กลุม พบวามี
ลักษณะคลายกัน ปจจัยภายในจุดแข็งดานรสชาติและ
คุณภาพของสินคาเปนที่ยอมรับ ราคาสินคาต่ํากวา
ทองตลาดประธานกลุมมีความรูความชํานาญและสูตรของ
ในการผลิตสินคาเปนที่ยอมรับและดําเนินธุรกิจมาเปน
ระยะ เวลนานเปนที่รูจักของผูซื้อหรือลูกคาเปนอยางดี
และคุณลักษณะสินคาสามารถเก็บไว ได เปนระยะ
เวลานานพอสมควร สวนปจจัยภายในดานจุดออนในดาน
ตราของสินคาของกลุมฯยังไมเปนที่รูจักของผูบริโภค
เน่ืองจากยังไมมีการโฆษณาและประชาสัมพันธตราสินคา
ใหผูบริโภครับรูเทาที่ควรสถานที่ผลิตสินคาอยูในเขตที่พัก
อาศัยของชุมชนทําใหเกิดขอจํากัดในดานการขยายกําลัง
การผลิตไมมีหนารานใชวิธีการฝากขายสินคาเปนหลักซึ่ง
ตองเสียคาใชจายในการขาย ปจจัยภายนอกโอกาสและ
อุปสรรควัฒนธรรมของคนไทยเปนคนที่ไปลามาไหวซึ่ง
ของฝาก ญาติผูใหญในชวงเทศกาลตางๆ จึงเปนโอกาส
อยางหน่ึงที่จะใหขายสินคาไดชวงเทศกาลตางๆและงาน
แสดงสินคาท่ีทางจังหวัดเปนผูจัด ดานภาวะทางเศรษฐกิจ
มีแนวโนมการเติบโตนักทองเที่ยวสูงขึ้นทําใหขายสินคาได
มากขึ้นมีองคกรหนวยงานราชการตางๆใหการสนับสนุน
ทุนและอุปกรณในการผลิตสินคา สวนอุปสรรคสวนใหญ
มาจากปญหาพลังงานท่ีเปนสวนประกอบในการผลิตสิน 
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คาสงผลใหตนทุนการผลิตสูงข้ึนชนิดของสินคามีลักษณะ
คลายกันสูตรและฝมือการทําผลิตภัณฑของผูผลิตแตละ
รายไมแตกตางกันมากทําใหผูบริโภคแยกความแตกตาง
ของสินคาไดยากและคูแขงมีผลิตภัณฑที่หลาหลาย 
  สวนที่ 3 ขอมูลเก่ียวกับการวิเคราะหเปรียบเทียบ
องคประกอบของตนทุนการผลิตสินคาในแตละผลิต ภัณฑ
โดยจําแนกตามผลิตภัณฑที่กลุมทําการผลิต เปรียบเทียบ
รายไดและตนทุนการผลิตสินคาแตละผลิต ภัณฑโดย
จําแนกออกเปนและกลุมฯเพื่อคํานวณยอด ขาย ตนทุน
การผลิต กําไรข้ันตน คาใชจายในการขายและบริหาร 

กําไรสุทธิ วิ เคราะหอัตรสวนของตนทุนการผลิตตอ
ยอดขาย วิเคราะหอัตรสวนกําไรข้ันตนตอยอดขาย 
วิเคราะหกําไรสุทธิตอยอดขาย และทําการจัดลําดับรอย
ละกําไรสุทธิตอยอดขายเพื่อหาแนวทางในการบริหาร
จัดการตนทุนผลิตภัณฑ พบวา 
  (1) ผลิตภัณฑที่ทําการผลิตซ่ึงจัดตามลําดับตาม
ยอดขายของผลิตภัณฑหลักของกลุมฯ ซึ่งไดแกผลิตภัณฑ 
กลวยกวน ผลิตภัณฑกระทอนกวน ผลิตภัณฑขนุนกวน 
ผลิตภัณฑใสเมี่ยงและมะพราวเสวยดังน้ี 

 
ตารางที ่1 องคประกอบของตนทุนการผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปจําแนกตามผลิตภัณฑ 
ผลิตภัณฑ 

 

ณ 
กําลัง
การ
ผลิต 

(หนวย) 

กลุมแมบานหลักเมือง กลุมแมบานทิพยศิลา กลุมแมบานฉะออน 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

คาแรง 
งาน

ทางตรง 

คาใช 
จาย
การ
ผลิต 

รวม
ตนทุน 
การ
ผลิต 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

คาแรง 
งาน

ทางตรง 

คาใช 
จาย
การ
ผลิต 

รวม
ตนทุน 
การ
ผลิต 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

คาแรง 
งาน

ทางตรง 

คาใช 
จาย
การ
ผลิต 

รวม
ตนทุน 
การ
ผลิต 

1. กลวยกวน 
2. กระทอนกวน 
3. ขนุนกวน 
4. ไสเม่ียง 
5. มะพราวเสวย 

50 
50 
50 
60 
55 

144 
100 
180 
330 
350 

500 
500 
500 
500 
500 

574 
324 
526 
631 
483 

1,218 
924 

1,206 
1,461 
1,333 

180 
100 
160 
300 
60 

400 
400 
400 
400 
400 

580 
350 
868 
540 
335 

1,160 
850 

1,428 
1,240 

795 

139 
120 
150 
360 
340 

400 
400 
400 
400 
400 

555 
300 
348 
660 
445 

1,094 
820 
898 

1,420 
1,185 

รวมทั้งสิ้น 6,142  รวมทั้งสิ้น 5,473 รวมทั้งสิ้น 5,417 

 

จากตารางท่ี1 องคประกอบของตนทุนการผลิตของผลิต 
ภัณฑผลไมแปรรูปจําแนกตามผลิตภัณฑของกลุมผูผลิต
สินคาฯ พบวา 1) ผลิตภัณฑกลวยกวน ณ กําลังการผลิต 
50 หนวย กลุมแมบานหลักเมืองมีตนทุนการผลิตรวมสูง
เปนอันดับแรกเทากับ 1,218 บาทรองลงมาเปนกลุม
แมบานทิพยศิลาเทากับ 1,160 บาทและกลุมแมบาน
ฉะออนเทากับ 1,094 บาท ตามลําดับ 2) ผลิตภัณฑ
กระทอนกวน ณ กําลังการผลิต 50 หนวย กลุมแมบาน
หลักเมืองมีตนทุนการผลิตรวมสูงเปนอันดับแรกเทากับ 
924 บาท รองลงมาเปนกลุมแมบานทิพยศิลาเทากับ 850 
บาทและกลุมแมบานฉะออนเทากับ 820 บาท ตามลําดับ 
3) ผลิตภัณฑขนุนกวน ณ กําลังการผลิต 50 หนวย กลุม

แมบานหลักเมืองมีตนทุนการผลิตรวมสูงเปนอันดับแรก
เทากับ 1,428 บาท รองลงมาเปนกลุมแมบานหลักเมือง
เทากับ 1,206 บาท และกลุมแมบานฉะออน 898 บาท 
ตามลําดับ 4) ผลิตภัณฑไสเมี่ยง ณ กําลังการผลิต 60 
หนวย กลุมแมบานหลักเมือง มีตนทุนการผลิตรวมสูงเปน
อันดับแรกเทากับ1,461 บาท รองลงมาเปนกลุมแมบาน
ฉะออนเทากับ1 ,420 บาทและกลุมแมบานทิพยศิลา
เทากับ 1,240 บาทตามลําดับ และ5)ผลิตภัณฑมะพราว
เสวย ณ กําลังการผลิต 55 หนวย กลุมแมบานหลักเมือง 
มีตนทุนการผลิตรวมสูงเปนอันดับแรกเทากับ 1,333 บาท  
รองลงมาเปนกลุมแมบานฉะออนเทากับ 1,185 บาท และ
กลุมแมบานทิพยศิลาเทากับ 795 บาท ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

601



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
จากตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบรายไดกับตนทุนการผลิต
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานหลักเมืองพบวา 
ผลิตภัณฑกลวยกวนมีอัตรารอยละตนทุนการผลิตตอ
ยอดขายสูงเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 69.60 ตอ
ยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑมะพราวเสวยคิดเปนรอย
ละ 69.26 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑขนุนกวนคิดเปนรอยละ 
68.90 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑไสเมี่ยงคิด  เปนรอยละ 
60.78 และผลิตภัณฑกระทอนกวนคิดเปนรอยละ 52.80 

ตอยอดขาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการจัดลําดับอัตรา
รอยละกําไรสุทธิตอยอดขายพบวา ผลิตภัณฑกระทอน
กวนมีกําไรสูงที่สุดอัน ดับที่1 เทากับรอยละ 43.77 
รองลงมาเปนผลิตภัณฑไสเมี่ยงลําดับที่2 เทากับรอยละ 
36.62 ผลิตภัณฑขนุนกวน  ลําดับที่3 เทากับรอยละ 
27.66 ผลิตภัณฑมะพราวเสวย ลําดับที่4 เทากับรอยละ 
27.62 และผลิตภัณฑกลวยกวนลําดับที่5 เทากับรอยละ 
26.97 ตามลําดับ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

จากตารางที่ 3 การเปรียบเทียบรายไดกับตนทุนการผลิต
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานทิพยศิลาพบวา
ผลิตภัณฑขนุนกวนมีอัตรารอยละตนทุนการผลิตตอ
ยอดขายสูงเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 81.60 ตอ
ยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑกลวยกวนคิดเปนรอยละ 
66.29 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑไสเมี่ยงคิดเปนรอยละ 
51.67 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑกระทอนกวนคิดเปนรอยละ 
48.57 และผลิตภัณฑมะพราวเสวยคิดเปนรอยละ 41.30  

ตอยอดขาย ตามลําดับ เมื่อพิจารณาการจัดลําดับอัตรา
รอยละกําไรสุทธิตอยอดขาย พบวาผลิตภัณฑมะพราว
เสวยมีกําไรสูงที่สุด อันดับที่1 เทากับรอยละ 55.58 
รองลงมาเปนผลิตภัณฑกระทอนกวน ลําดับที่2 เทากับ
รอยละ 48.00 ผลิตภัณฑไสเมี่ยง ลําดับที่3 เทากับรอยละ 
45.83 ผลิตภัณฑกลวยกวน ลําดับที่4 เทากับรอยละ 
30.29 และผลิตภัณฑขนุนกวนลําดับที่5 เทากับรอยละ 
14.97 ตามลําดับ

ตารางที ่2 การเปรียบเทียบรายไดกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานหลักเมือง 
ผลิตภัณฑ ณ กําลัง 

การผลิต 
(หนวย) 

ยอดขาย 
(บาท) 

ตนทุน 
การ
ผลิต 

(บาท) 

กําไร
ขั้นตน 
(บาท) 

หัก
คาใชจาย 
ในการ
ขาย 
และ
บริหาร 
(บาท) 

กําไร
สุทธิ 

(บาท) 

รอยละ 
ตนทุน 
การผลิต 
ตอ 

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไร
ขั้นตน 
ตอ

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไรสุทธ ิ

ตอ
ยอดขาย 

จัดลําดบั 
รอยละกําไร
สุทธิตอ
ยอดขาย 

 

1. กลวยกวน 
2. กระทอนกวน 
3. ขนุนกวน 
4. ไสเมี่ยง 
5. มะพราวเสวย 

50 
50 
50 
60 
55 

1,750 
1,750 
1,750 
2,400 
1,925 

1,218 
924 

1,206 
1,461 
1,333 

532 
826 
544 
939 
592 

60 
60 
60 
60 
60 

472 
766 
484 
879 
532 

69.60 
52.80 
68.90 
60.78 
69.26 

30.40 
47.20 
31.09 
39.12 
30.74 

26.97 
43.77 
27.66 
36.62 
27.62 

ลําดับที่ 5 
ลําดับที่ 1 
ลําดับที่ 3 
ลําดับที่ 2 
ลําดับที่ 4 

รวม - 9,575 6,142 3,433 300 3,133 64.15 35.85 32.72 - 

ตารางที ่3 การเปรียบเทียบรายไดกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานทิพยศิลา 
ผลิตภัณฑ ณ กําลัง 

การผลิต 
(หนวย) 

ยอดขาย 
(บาท) 

ตนทุน 
การ
ผลิต 

(บาท) 

กําไร
ขั้นตน 
(บาท) 

หัก
คาใชจาย 
ในการ
ขาย 
และ
บริหาร 
(บาท) 

กําไร
สุทธิ 

(บาท) 

รอยละ 
ตนทุน 
การผลิต 
ตอ 

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไร
ขั้นตน 
ตอ

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไรสุทธ ิ

ตอ
ยอดขาย 

จัดลําดบั 
รอยละกําไร
สุทธิตอ
ยอดขาย 

1. กลวยกวน 
2. กระทอนกวน 
3. ขนุนกวน 
4. ไสเมี่ยง 
5. มะพราวเสวย 

50 
50 
50 
60 
55 

1,750 
1,750 
1,750 
2,400 
1,925 

1,160 
850 

1,428 
1,240 

795 

590 
900 
322 

1,160 
1,130 

60 
60 
60 
60 
60 

530 
840 
262 

1,100 
1,070 

66.29 
48.57 
81.60 
51.67 
41.30 

33.71 
51.43 
18.40 
48.33 
58.70 

30.29 
48.00 
14.97 
45.83 
55.58 

ลําดับที่ 4 
ลําดับที่ 2 
ลําดับที่ 5 
ลําดับที่ 3 
ลําดับที่ 1 

รวม - 9,575 5,473 4,102 300 3,802 57.16 42.84 39.71 - 
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จากตารางที่ 4 แสดงรายการเปรียบเทียบรายไดกับตนทุน
การผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานแม
ฉะออน พบวาผลิตภัณฑกลวยกวนมีอัตรารอยละตนทุน
การผลิตตอยอดขายสูงเปนอันดับแรกคิดเปนรอยละ 
62.51 ตอยอดขาย รองลงมาเปนผลิตภัณฑมะพราวเสวย
คิดเปนรอยละ 61.56 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑไสเม่ียงคิด
เปนรอยละ 59.17 ตอยอดขาย ผลิตภัณฑขนุนกวนคิด
เปนรอยละ 51.31 และผลิตภัณฑกระทอนกวน  คิดเปน
รอยละ 46.86 ตอยอดขาย ตามลําดับ 

  เมื่อพิจารณาการจัดลําดับอัตรารอยละกําไรสุทธิตอ
ยอดขาย พบวาผลิตภัณฑกระทอนกวนมีกําไรสูงที่สุด 
อันดับที่1 เทากับรอยละ 49.71 รองลงมาเปนผลิตภัณฑ
ขนุนกวน ลําดับที่2 เทากับรอยละ 45.26 ผลิตภัณฑไส
เมี่ยงลําดับที่3 เทากับรอยละ 38.33 ผลิตภัณฑมะพราว
เสวย ลําดับที่4 เทากับรอยละ 35.32 และผลิตภัณฑกลวย
กวนลําดับท่ี5 เทากับรอยละ 34.06 ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่4 การเปรียบเทียบรายไดกับตนทุนการผลิตผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของกลุมแมบานแมฉะออน 
ผลิตภัณฑ ณ กําลัง 

การผลิต 
(หนวย) 

ยอดขาย 
(บาท) 

ตนทุน 
การ
ผลิต 

(บาท) 

กําไร
ขั้นตน 
(บาท) 

หัก
คาใชจาย 
ในการ
ขาย 
และ
บริหาร 
(บาท) 

กําไร
สุทธิ 

(บาท) 

รอยละ 
ตนทุน 
การผลิต 
ตอ 

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไร
ขั้นตน 
ตอ

ยอดขาย 

รอยละ 
กําไรสุทธ ิ

ตอ
ยอดขาย 

จัดลําดบั 
รอยละกําไร
สุทธิตอ
ยอดขาย 

1. กลวยกวน 
2. กระทอนกวน 
3. ขนุนกวน 
4. ไสเมี่ยง 
5. มะพราวเสวย 

50 
50 
50 
60 
55 

1,750 
1,750 
1,750 
2,400 
1,925 

1,094 
820 
898 

1,420 
1,185 

656 
930 
852 
980 
740 

60 
60 
60 
60 
60 

596 
870 
792 
920 
680 

62.51 
46.86 
51.31 
59.17 
61.56 

37.49 
53.14 
48.69 
40.83 
38.44 

34.06 
49.71 
45.26 
38.33 
35.32 

ลําดับที่ 5 
ลําดับที่ 1 
ลําดับที่ 2 
ลําดับที่ 3 
ลําดับที่ 4 

รวม - 9,575 5,417 4,158 300 3,858 56.57 43.43 40.29 - 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
     จากการบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑสินคาชุมชน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิตสินคาแปรรูป
หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัดตาก จํานวน 
5 ผลิตภัณฑ พบวาผลิตภัณฑที่สรางกําไรมากที่สุด คือ 
ผลิตภัณฑมะพราวเสวยมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย
รอยละ 55.58 มีอัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายรอย
ละ  41 .30รองลงมาเปนผลิตภัณฑกระทอนกวนมี
อัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายรอยละ 49.71 มีอัตราสวน
ตนทุนการผลิตอยอด ขายอยูที่รอยละ 46.86 ผลิตภัณฑ
ไสเมี่ยงมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายรอยละ 45.83 มี
อัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายรอยละ 51.67 
ผลิตภัณฑกลวยกวนมีอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขายอยูที่
รอยละ 34.06 มีอัตราสวนตนทุนการผลิตอยอดขายอยูที่
รอยละ 62.51และผลิต ภัณฑขนุนกวนมีอัตราสวนกําไร
สุทธิตอยอดขายอยูท่ีรอยละ 14.97 มีอัตราสวนตนทุนการ
ผลิตอยอดขายอยูที่รอยละ 81.60 ผูวิจัยขอเสนอแนะ
แนวทางในการจัดการความรูทางการบัญชีดานการบริหาร
จัดการตนทุนการผลิตสินคาใหมีมูลคาตนทุนการผลิตที่ต่ํา 
แนวทางหน่ึงที่สามารถลดตนทุนการผลิตสินคาได คือ  
ลดของเสียจากกระบวนการผลิตสินคาโดยอาจนํา
เครื่องจักรราคาถูกมาใชในการผลิตสินคาบางชนิด 
เนื่องจากถาผูผลิตสินคานําเครื่องจักรมาใชจะสามารถลด
ตนทุนของเสียไดจํานวนมากสงผลใหตนทุนการผลิตสินคา
มีจํานวนที่ต่ําลงแตในขณะเดียวกันกลุมฯ ควรพิจารณา
ตนทุนที่เสียไปกับประโยชนที่จะไดรับมากกวาโดยมีการ
เปรียบ เทียบวามีจํานวนมากกวาหรือไม ถามีจํานวน
มากกวาควรรับขอเสนอแนะแตถาเสียประโยชนไมควรรับ
ขอเสนอแนะน้ีทางผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ตนทุนผลิตภัณฑ โดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่มปริมาณ
การผลิตเพิ่มข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของขวัญนรี   
กลาปราบโจร (2551) ไดศึกษาการบริหารตนทุนและการ
ประเมินมูลคาการผลิตโดยรวมของผลผลิตภัณฑจากไผ
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในตําบลทาเสา อําเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาข้ันตอนการ
ผลิตตนทุนการผลิตประเมินมูลคาการผลิตโดยรวม
ตลอดจนการศึกษาการบริการจัดการตนทุนการผลิตและ
เสนอแนวทางการบริการจัดการตนทุนการผลิตของ
ผลิตภัณฑจากไผกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาไดแกผู
ผลิตภัณฑจากไผเพื่อการคาจํานวน 4 ชนิด ไดแกผู
ผลิตภัณฑเขงหนอไมตมสงโรงงานหนอไมตมบรรจุปบ 
หนอไมนึ่งบรรจุพลาสติก ผลการวิจัยพบวาตนทุนของการ
ผลิตเขงมีตนทุนการผลิตตอหนวยเทากับ 37.69 บาทตอ

ใบผลิตภัณฑหนอไมตมสงโรงงานมีตนทุนการผลิตตอ
หนวย 7.5 บาทตอกิโลกรัม ตนทุนผลิตภัณฑหนอไมตม
บรรจุปบมีตนทุนตอหนวยเทากับ 190.55 บาทตอปบ 
ผลิตภัณฑหนอไมนึ่งบรรจุพลาสติกมีตนทุนการผลิตตอ
หนวยเทากับ 8.26 บาทตอถุง มูลคาโดยรวมของการผลิต
เทากับ 16,444,500 บาท ปญหาการบริการจัดการตนทุน
ไผ 4 ชนิดเกิดจากตนทุนการผลิตผันแปรโดย  เฉพาะ
ตนทุนวัตถุดิบทางผูวิจัยจึงเสนอแนะแนวทางการบริหาร
ตนทุนผลิตภัณฑจากไผ โดยลดตนทุนการผลิตและเพิ่ม
ปริมาณการผลิต         
 

7. สรุป  
     ผูวิจัยเสนอแนะแนวบริหารจัดการตนทุนผลิตภัณฑ
สินคาชุมชนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของกลุมผูผลิต
สินคาแปรรูปหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในจังหวัด
ตาก ตองทําอยางตอเน่ืองเพ่ือศึกษาชวงเวลาของตนทุน
การผลิตขึ้นลงไมเทากันและเพ่ือใชเปนแนวทางการลด
ตนทุนการผลิตของเสียและสินคาเสียตอไป 
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สูงไว ณ ท่ีนี้ 
 

เอกสารอางอิง  
กุสุมา  ดําพิทักษและคณะ. (2552). ศึกษาการพัฒนา

บัญชีเศรษฐกิจพอเพียง. คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราภัฏพระนคร กรุงเทพฯ. 

ขวัญนรี  กลาปราบโจร. (2551). การบริหารจัด การ
ตนทุนและการประเมินมูลคาการผลิตโดยรวม
ของผลิตภัณฑจากไผเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนใน
ตําบลทาเสาอําเภอไทรโยคจังหวัดกาญจนบุรี.
คณะวิทยาการ จัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎ
กาญจนบุรีจังหวดักาญจนบุรี    

จิตนา  สุนทโรทกและคณะ. (2553). ศึกษาการพัฒนา
ระบบบัญชี OTOP กรณีศึกษากลุมอาหาร
จังหวัดปทุมธานี .   สาขาวิชาการบัญชีและ
การเ งินคณะบริหาร  ธุ รกิจ  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 

 

604



จาริตา  หินเธาวและคณะ. (2552). การจัดการผลิตภัณฑ 
OTOP กรณีศึกษา: กลุมแมบานสามัคคีพัฒนา
บานถํ้าเตาหมู 1 ตําบลสามัคคีพัฒนาอําเภอ
อากาศอํานวยจังหวัดสกลนคร.  คณะศิลป
ศ า ส ต ร แ ล ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตเฉลิมพระ
เกียรติจังหวัดสกลนคร. 

ดวงมณี โกมารฑัต. (2548). การบัญชีตนทุน.  กรุงเทพฯ 
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

พรศิริ  กองนวล. (2553).  ศึกษาการวิจัยและพัฒนาการ
จัดการวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
และเอื้อตอการแกไขปญหาความยากจนอยาง
บูรณาการ การศึกษาผลิตภัณฑอาหารแปรรูป
อําเภอพระสมุทรเจดียจังหวัดสมุทรปราการ . 
บัญ ชีมหาบัณฑิต .สถาบันวิ จัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี.  

   

 
สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ, สมเดช โรจนคุรีเสถียร. (2547). 

การบัญชีตนทุน2. กรุงเทพฯ :แมคกรอ-ฮิล. 
สํานักงานพัฒนาชุมชน. 2558. รายงานขอมูลกลุมผูผลิต

สินคา OTOP จังหวัดตาก ปพ.ศ.2558.  
สํานักงานพัฒนาชุมชน. 2559. รายงานขอมูลการจัดต้ัง

กลุมผูผลิตสินคาOTOPจังหวัดตากปพ .ศ.
2559.  

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สสว. 
(2558). ขอมูลโอกาสและผลกระทบของ
OTOP กับการเขาสู ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC). [ออนไลน]. สืบคนวันที่ 1 
มิถุนายน 2558  จาก http://www.sme.go.th 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูประถัมภ . (2560). 
มาตรฐานการบัญชี เร่ือง รายได (ปรับปรุง 
2560). [ออนไลน]. สืบคนวันที่ 20 มิถุนายน 
2561  จาก http://www.Fap.or.th 

 

605



การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง 

Marketing Development for White Jew's Ear Mushroom of  

Ban Ta Chang Mushroom Cultivation Community Enterprise 

สวรรยา  หาญวงษา1*, กานตธีรา โพธิ์ปาน1, โสภณา สําราญ1 และพวงเงนิ ยอดเพชร1 
Sawanya Hanvongsa1*, Kanttera Popan1, Sophana Somran1

 

and Phuangngoen Yodphed1 

1มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก ตําบลบานกราง อําเภอเมือง พิษณุโลก 65000 
1Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok Amphur Muang, Phitsanulok 65000 

*sawanya_han@yahoo.co.th, 08 9640 4097  

บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือกของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด 
บานทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอพรหมพิราม พิษณุโลก โดยนําผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมด่ืมไปใหผูบริโภคกลุมตัวอยาง 
ในอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 120 คน ทดลองดื่มแลวสอบถามความคิดเห็น และนําผลิตภัณฑเห็ดหหูหนูเผือกอบแหงไปให
ผูประกอบการรานอาหารในอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน 21 แหง ทดลองใชประกอบอาหารแลวสัมภาษณ ผลการวิจัย พบวา 
ผูบริโภครายบุคคลรอยละ 85.8 สนใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม ในภาพรวมปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก ไดแก การสงเสริมการตลาด ชองทางการจัดจําหนาย ผลิตภัณฑ และราคา เมื่อเปรียบเทียบ
ปจจัยแตละดานจําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน พบวา ผูบริโภคที่เพศแตกตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานไมแตกตางกัน แตผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคาแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ระดับ
อนุปริญญา/ปวส. และระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับราคามากกวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้ยัง
พบวา ผูที่มีระดับการศึกษาและรายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.01 สวนผูที่มีอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญกับชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดย 
ผูที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ระดับอนุปริญญา/ปวส. และระดับสูงกวาปริญญาตรีใหความสําคัญกับชองทาง 
การจัดจําหนายมากกวาผูที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในขณะที่ผูที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10 ,001-20,000 บาท  
ใหความสําคัญกับการจัดจําหนายมากกวาผูที่มีรายได 20,001-30,000 บาท และรายได 30,001-40,000 บาท  สวนผูที่เปน
ขาราชการ/พนักงานรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน พอคา/แมคา เกษตรกร และพอบาน/แมบานใหความสําคัญกับ
ชองทางการจัดจําหนายมากกวาผูที่เปนขาราชการบํานาญ และพบวาพนักงานเอกชนและพอบาน/แมบานใหความสําคัญกับ
ชองทางการจัดจําหนายมากกวานักศึกษา   

สวนตลาดผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกอบแหง พบวา ผูประกอบการรานอาหารรอยละ 61.9 นิยมใชเห็ดสดในการ
ประกอบอาหารมากกวาเห็ดอบแหง เห็ดอบแหงที่นิยมใชคือเห็ดหิมะ มีผูประกอบการท่ีใชเห็ดอบแหงและสนใจซื้อผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูเผือกอบแหงเพียงรอยละ 9.5 เทาน้ัน                       
คําสําคัญ:   การตลาด, เห็ดหูหนูเผือก  
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Abstract 
 The research aimed to study the marketing development method for White Jew's Ear 

Mushroom of Ban Ta Chang Mushroom Cultivation Community Enterprise at Ta Chang sub- district, Muang 

district, Phitsanulok. The sample of the study was 120 people who were examined by drinking the product 

and answered questionnaire for their opinions. In addition, dried mushroom products were sent to 21 

restaurant entrepreneurs in the city area of Phitsanulok to examined and then interviewed. The results of 

the study were found that 85.5% of respondents interested to purchase White Jew's Ear Mushroom 

drinking. For overall perspectives, marketing mix factors which influenced to decision making in high level 

were marketing promotion, distribution, product and price. When comparing each factors classified by 

gender, age, level of education, job and monthly average income, it was found that different gender had 

no different significantly on the 4 marketing mix factors. However, customers who had different 

background of education gave precedence on price significantly different at 0.01. Customers with 

secondary education / vocational certificate, diploma / high vocational certificate and upper Bachelor’s 

degree gave more precedence on price than customers who hold Bachelor’s degree. Moreover, it was 

found that different background of education and monthly average income gave precedence on 

distribution factor significantly different at 0.01. Different jobs gave precedence on distribution significantly 

different at 0.05. People with secondary education / vocational certificate, diploma / high vocational 

certificate and upper Bachelor’s degree gave more precedence on distribution than customers who hold 

Bachelor’s degree.  People with monthly average income 10,001 – 20,000 baht gave more precedence on 

distribution than People with monthly average income 20,001 – 30,000 baht and 30,001 – 40,000 baht. 

Government officer / Government employee / State enterprise employee, Business employee, Sellers, 

Agriculturists, Housewives gave more precedence on distribution than retired government officers. Finally, 

it was found that company employees and housewives gave more precedence on distribution than 

university student.  

For the market of White Jew's Ear Mushroom, it was found that 61.9% of restaurant entrepreneurs 

preferred fresh mushroom than dried mushroom. The prevalent mushroom was snow mushroom. There 

was only 9.5% of entrepreneurs who used dried mushroom and interested in buying dried mushroom.  
Keywords: Marketing, Jew's Ear Mushroom      

1. บทนํา 

เห็ดเปนพืชที่พบอยูในธรรมชาติมีจํานวนมากกวา 
100,000 ชนิด แบงเปนเห็ดรับประทานได เห็ดสมุนไพร 
และเห็ดพิษ  ปจจุบันมนุษยสามารถเพาะเห็ดเลียนแบบ
ธรรมชาติจนพัฒนาเพ่ือการคา ไดประมาณ 20 ชนิด 
ประเทศไทยมีเห็ดที่นิยมเพาะเปนการคาประมาณ 10 
ชนิด ไดแก เห็ดฟาง เห็ดสกุลนางรม  เห็ดหอม เห็ด
แชมปญอง เห็ดขอนขาว เห็ดหลินจือ เห็ดลม เห็ดเข็มทอง 
และเห็ดหูหนู เปนตน  เน่ืองจากประชากรโลกเพิ่มมากขึ้น 
จึงตองการอาหารโปรตีนที่ราคาไมแพง แตมีคุณคาอาหาร

สูง มีไขมันต่ํา ปลอดจากสารเคมี โดยตลาดมีความตองการ
ทั้งเห็ดสด เห็ดแหง และเห็ดกระปอง ประเทศไทยมีสภาพ
ภูมิอากาศเหมาะสมตอการเจริญเติบโตของเห็ด มีเศษวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตรหลายชนิดซึ่งสามารถนํามาเพาะ
เห็ดไดเปนอยางดี หากเพาะเห็ดอยางจริงจังจะสามารถ
เปนทั้งอาชีพเสริมและอาชีพหลักได (วิทยา ทวีนุช, 2552, 
น. 7) สถิติยอดสงออกเห็ดสดหรือแชเย็นของประเทศไทย 
ป 2559 มีมูลคา 42.1 ลานบาท (กระทรวงพาณิชย , 
2560, ออนไลน)   
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เห็ดแตละชนิดจะมีคุณคาทางโภชนาการแตกตาง
กันขึ้นกับชนิดของเห็ด ซึ่งสวนใหญจะใกลเคียงกับผักคือ 
มีวิตามิน เกลือแร โปรตีนในเห็ดจะมีคุณภาพดีกวาในผัก 
แตก็จัดเปนโปรตีนพวกที่ไมสมบูรณบางสวนเมื่อเทียบกับ
เนื้อสัตว เห็ดหูหนู (Ear mushroom) มีชื่อทางวิทยาศาสตร
วา Auricularia Auricularis (S.F.Gray) มีหลายชนิด
แตกตางกันดวยการจัดเรียงลําดับลักษณะเน้ือเยื่อและ
ขนาดความกวางของแตละลําดับช้ัน และลักษณะอ่ืน ๆ 
เชน สี ขนาด และความหนาบางของดอกเห็ด  ลักษณะ
ของดอกเห็ดเปนแผนใสคลายแผนวุน ดานหนึ่งของดอก
เห็ดมีลักษณะมันเปนเงา มีสีน้ําตาลปนดํา สีน้ําตาลปนแดง  
สีน้ําตาลออน หรือสีขาวนวล แลวแตพันธุของดอกเห็ด 
ดานบนของเห็ดหูหนูสวนมากมีรอยจีบหรือหยักเปนคลื่น 
เห็ ดหูหนูมี ขนาดแตกต า งกันตั้ งแต เ ล็ กจนถึ ง ใหญ 
มีเสนผาศูนยกลางวัดไดยาว 10-15 เซนติเมตร โดย
ธรรมชาติเห็ดหูหนูชอบภูมิอากาศรอนช้ืนจึงเหมาะสมที่จะ
เพาะเลี้ยงในประเทศไทย สามารถจําแนกได 10 ชนิด 
(บรรณ บูรณะชนบท, 2552, น.5-6) ในประเทศไทยพบ  
2 ชนิด คือ เห็ดหูหนูพันธุบางหรือเห็ดหูหนูจีน (Tree ear 
mushroom, Wood ear mushroom) ช่ือวิทยาศาสตร 
Auricularia Auricula Judae และเห็ดหูหนูพันธุหนา
หรือเห็ดหูหนูชาง (Jew’s ear mushroom) ช่ือ
วิทยาศาสตร Auricularia Polytricha (Mont.) เห็ดหูหนู
ที่นิยมบริโภคมี 3 พันธุ คือ 1) เห็ดหูหนูจีน ดอกเห็ด
ลักษณะบาง มีสีน้ําตาลออนหรือดํา คลายเยลลี่ ผิวเรียบ 
ไมมีขน เนื้อดอกหยิก มักจะออกดอกเดี่ยว ดอกที่ออกใหม
มีลักษณะรูปถวยควํ่าพอเริ่มแกจะคอย ๆ ตั้งตรง ขอบดอก
จะหยักบิดขึ้นลง กานดอกสั้นหรือไมมีกาน มีลักษณะเปน
เมือกนิ่ม ๆ เมื่อแหงแลวแข็งกรอบ 2) เห็ดหูหนูชาง ดอก
เห็ดลักษณะขอบหนาใหญ ผิวดอกลอกไดสองช้ัน ผิวดาน
นอกเรียบ ดานหลังจะเปนริ้วและมีขนละเอียดเม่ือแกจะมี
สีดํา กานดอกสั้นหรือไมมีกาน มีสีน้ําตาลแดงและสีดํา 3) 
เห็ดหูหนูขาว (Silver Ear Mushroom, White Jelly 
Mushroom) ช่ือวิทยาศาสตร Tremella Fusiformis 
Berk เปนเห็ดคนละสกุลกับเห็ดหูหนูสองพันธุแรก มักจะ
ขึ้นรวมกันเปนกลุมกอนติดกัน ดอกเห็ดมีลักษณะบาง สี
ขาวใสหรือสีขาวอมเหลือง ขอบหยักยนเปนคลื่นคลายตน
กัลปงหา ออนนุม เสนใยจะมีเมือกจับตัวกันอยางหนาแนน 
มีเนื้อนิ่มคลายเยลลี่มีถิ่นกําเนิดอยูในประเทศจีน เมืองจาง
โจว มณฑลฮกเกี้ยน (วิทยา ทวีนุช, 2552, น. 108-109) 
สวนเห็ดหูหนูเผือก ลักษณะดอกจะเปนสีขาว เปนเห็ดที่
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทยได
พัฒนาข้ึนจากการเพาะเห็ดที่นําเขาสายพันธุเห็ดเขตหนาว
จ า กต า ง ป ร ะ เ ทศ  ศึ ก ษ าทดลอ ง ก า ร เ พ า ะ เ ลี้ ย ง 

ที่ศูนยวิจัยเห็ดเขตหนาวดอยปุย อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม โดยมูลนิธิโครงการหลวงมอบหมายใหดําเนินการ
วิจัย พัฒนาเพ่ือทดลองตลาดผานฝายตลาดมูลนิธิโครงการ
หลวง และไดขยายผลสูเกษตรกรของศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงตาง ๆ (อลิสรา คูประสิทธ์ิ, 2553, ออนไลน) 

การเพาะในโรงเรือนแบบถาวรเม่ือผานไประยะ
หน่ึงผลผลิตจะเริ่มลดลง และเริ่มมีแมลงศัตรูเห็ดและ 
เช้ือโรคเห็ดมารบกวนทําใหผูเพาะตองนําสารเคมีปองกัน
กําจัดแมลง และสารเคมีปองกันกําจัดเช้ือรามาใช สารเคมี
ที่นํามาใชนอกจากจะมีผลตอการเจริญเติบโตของเห็ดและ
ผลผลิตแลวยังตกคางในเห็ดเปนอันตรายตอตัวผูเพาะและ
ผูบริโภค  ดังนั้นจึงเกิดความพยายามเพาะเห็ดแบบอินทรีย
โดยไมตองใชสารเคมีซึ่งปลอดภัยตอตัวผูเพาะและไมเกิด
สารเคมีตกคางในเห็ดซ่ึงเปนอันตรายตอผูบริโภค (นิรนาม, 
2554, ออนไลน) 

วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง ตั้งอยูที่
ตําบลทาชาง อําเภอพรหมพิราม พิษณุโลก เริ่มกอตั้ง
วิสาหกิจชุมชน เมื่อป 2553  โดยนางวิมล ฟกทอง ซึ่งเปน
ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดบานทาชาง เปน 
ผูริเริ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางมากอน จากเดิมที่ประกอบอาชีพ
พนักงานขายซึ่งแมจะมีรายไดดีแตตองสูญเสียโอกาสใน
การใชชีวิตครอบครัวแบบพรอมหนากันจึงตัดสินใจลาออก
และมองวาอาชีพเพาะเห็ดฟางเปนทางเลือกที่ดี ทํางานท่ี
บานได จึงเริ่มตนทดลองทําโดยเริ่มตั้งแตศึกษาวิธีการเพาะ
เห็ด ผสมกอนเห็ดผสมเช้ือเห็ด ดูแลจนสามารถตัดดอกเห็ด
จําหนายได ทําใหมีรายไดจากการจําหนายดอกเห็ดสดและ
กอนเช้ือเห็ด เปนแบบอยางท่ีดีแกชุมชน  หนวยงานพัฒนา
ชุมชนจึงสนับสนุนใหจดทะเบียนเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน
โดยระดมสมาชิกจากชาวบานในพื้นที่มารวมทุน เห็ด ท่ี
เพาะในปจจุบัน ไดแก เห็ดนางฟา เห็ดฮังการี เห็ดภูฐานดํา 
เห็ดหูหนูจีน และเห็ดหูหนูเผือก เปนตน โดยเพาะเห็ดแบบ
อิ นทรี ย   ป จ จุ บั นก ลุ ม วิ ส าห กิ จ ชุ มชน เ พา ะ เ ห็ ด 
บานทาชางขยายโรงเรือนเพาะเห็ดและเปดหนาราน
จําหนายกอนเห็ด เห็ดสดเห็ดอบแหง น้ําเห็ดบรรจุขวด
พรอมด่ืม และอุปกรณการเพาะเห็ด รวมทั้งเปนศูนยการ
เรียนรูดานการเพาะเ ห็ดแกเกษตรกรและผูสนใจมา
ฝกอบรม ดูงาน  เนื่องจาก เห็ดหูหนูเผือก เปนสินคาใหมที่
ยังไมเปนที่รูจักแพรหลายในกลุมผูบริโภค แตกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถผลิตไดปริมาณมากตลอดป หากจําหนาย
เปนเห็ดสดจะมีอายุการเก็บรักษาสั้น กลุมวิสาหกิจชุมชน
จึงทดลองนํามาอบแหง แลวนําเห็ดอบแหงมาแปรรูปเปน
น้ําเห็ดหูหนูพรอมดื่มบรรจุขวดจําหนาย  กลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเล็งเห็นวาหากศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเห็ดหูหนู
เผือกของกลุมวิสาหกิจแลวจะทําใหสามารถเลือกลูกคา
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กลุมเปาหมาย ไดเหมาะสม ทราบ ความตองการของ
ลูกคา เชน คุณคาของสินคาท่ีลูกคาตองการ ตนทุนที่ลูกคา
ยินดีจาย ชองทางที่ลูกคาเขาถึงสินคาไดสะดวก และสื่อที่มี
ประสิทธิภาพในการเขาถึงลูกคา และสามารถใช กลยุทธ
สวนประสมทางการตลาด อาทิ ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ
และสรางตราสินคาใหเปนที่รูจัก การกําหนดราคาสินคา 
เลือกชองทางจําหนาย และเลือกวิธีการสงเสริมการตลาด 
เชน ประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจัก ซ่ึงจะทําใหกลุม
วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายไดเพิ่มขึ้น 

2. วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือก

ของกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง ตําบลทา
ชาง อําเภอพรหมพิราม พิษณุโลก  

3. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
คอตเลอร, ฟลลิป,, และ อารมสตรอง, เอ็ม. 

(2546, น. 4). กลาววา การตลาด (Marketing) หมายถึง 
กระบวนการทางสังคมและการจัดการท่ีมุงสนองความ
จําเปนและความตองการใหกับบุคคลและกลุมตาง ๆ โดย
อาศัยการสรางสรรคและการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑและ
คุณคากับผูอื่น 

ความจําเปนของมนุษย (human needs) เปน
สภาวะหนึ่ งของความรูสึกที่ ไม ไดรับการตอบสนอง 
แบงเปน 3 ประเภท คือ 1) ความจําเปนดานรางกาย 
(physical need) เปนความจําเปนตอการดํารงชีพ เชน 
อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน  2) ความจําเปน
ดานสังคม (social need) เกิดจากความตองการคบหา
และอยูรวมกันกับบุคคลอื่น ความตองการท่ีจะไดรับการ
ยอมรับ และความรัก ความอบอุนจากบุคคลอ่ืน  3) ความ
จําเปนสวนบุคคล (Individual need) เปนความจําเปน
เฉพาะตัวที่ตองการแสดงความเปนตัวของตัวเอง รวมถึง
ค ว า ม ต อ ง ก า ร ส ร า ง ค ว า ม แ ต ก ต า ง ด า น ต า ง  ๆ  
จากบุคคลอ่ืน เชน ความรู ความสามารถ เปนตน  ความ
จําเปนเหลานี้เปนสิ่งพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนมีอยู 

ความตองการ (wants) เปนความจําเปนอีก
รูปแบบหนึ่งซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมและบุคลิกภาพสวน
บุคคล เชน อาหารเปนสิ่งจําเปนสําหรับมนุษยทุกคน  คน

แตละคนมีความตองการอาหารแตกตางกัน ดวยเหตุนี้
การตลาดจึงตองทํางานหนักเพื่อตอบสนองความตองการ
ที่แตกตางกันของผูบริโภค และความตองการน้ีสามารถ
เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดลอมของสังคม 

ความพอใจของลูกคา (customer satisfaction) 
ขึ้นกับประโยชนหรือคุณคาที่รับรูจากการใชผลิตภัณฑ 
เมื่อเทียบกับสิ่งที่ลูกคาคาดหวัง  หากประโยชนที่ไดรับ
จากผลิตภัณฑต่ํากวาที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกไมพอใจ 
ในผลิตภัณฑนั้น แตหากประโยชนที่ไดรับสอดคลองหรือ
เกินกวาที่ผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกพอใจหรือประทับใจ
เพื่อใหเกิดการซื้อซ้ํา (คอตเลอร, ฟลลิป,, และ อารมสต
รอง, เอ็ม., 2546, น. 5-7) 

ผลิตภัณฑใหม (new product) หมายถึง สินคา 
บริการ หรือความคิดซึ่งลูกคาที่มีศักยภาพรับรูวาเปน
ผลิตภัณฑใหม  

กระบวนการยอมรับผลิตภัณฑใหม (adoption 
process) เปนกระบวนการทางจิตที่เริ่มตั้งแตการเรียนรู
นวัตกรรมผานขั้นตอนตาง ๆ จนถึงการยอมรับที่จะใช
ผลิตภัณฑใหมนั้นอยางสม่ําเสมอในข้ันสุดทาย  

กระบวนการยอมรับผลติภณัฑใหม มี 5 ข้ันตอน 
คือ 

การรูจัก (awareness) : ผูบริโภครูถึงผลติภณัฑ
ใหม แตยังขาดขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

ความสนใจ (interest)  : ผูบริโภคแสวงหา
ขาวสารเกี่วกับผลติภณัฑ 

การประเมินคา (evaluation) : ผูบริโภค
พิจารณาวาจะลองใชผลิตภณัฑหรอืไม 

การทดลอง (trial) : ผูบริโภคทดลองผลิตภัณฑ
ใหมในปริมาณเล็กนอยเพ่ือปรับการประเมินคุณคาที่ได
ประเมินไว 

การยอมรับ (adoption) : ผูบริโภคตัดสินใจใช
ผลิตภัณฑเต็มที่และใชเปนประจํา (คอตเลอร, ฟลลิป,, 
และอารมสตรอง, เอ็ม., 2546, น. 82-83) 
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ภาพที่ 1 การสรางผลิตภัณฑใหม. จาก คัมภีรนักการตลาด (น. 202), โดย บารไวส, แพ็ททริค, 2553, กรุงเทพฯ :  

เอ็กซเปอรเน็ท. 
กลยุทธสวนประสมการตลาด (Marketing Mix 

Strategy) เปนการศึกษาองคประกอบสําคัญของ
การตลาด ประกอบดวยปจจัยดานการตลาดสี่ประการ 
เรียกวา “4Ps”  ไดแก 

- ผลิตภณัฑ (product) หมายถึง สนิคาหรือ
บริการที่จะนาํเสนอขายสูผูบริโภค 

- ราคา (price) หมายถึง ราคาของสินคาหรือ
บริการที่ผูบริโภคจะตองจายเพื่อใหไดสินคานั้น ๆ  ราคา
จะตองมีมูลคาสูงกวาตนทุนของสินคาหรือบริการเพื่อจะ
ไดเกิดสวนตางเปนผลกําไร 

- ชองทางจําหนาย (Place) หมายถึง ชองทาง
ในการนําสินคาหรือบริการเสนอขายผูบรโิภค 

- การสงเสริมการตลาด (promotion) หมายถึง 
กระบวนการสงเสริมและกระตุนใหผูบรโิภคหันมาใชสินคา
และบริการของกิจการ   

ปจจุบันแนวความคิด Customer Centric  
ทําใหเปลี่ยนมุมมองจาก 4Ps เปน 4Cs ไดแก 

- คุ ณ ค า ที่ ลู ก ค า ม อ ง ห า ใ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ 
(Customer Value) ไดแก การคนหาคุณคาที่ลูกคามอง
หาในผลิตภัณฑวาลูกคาตองการอะไร เพื่อจะผลิตสินคา
หรือใหบริการนั้นข้ึนมา 

- ตนทุนของลูกคา (Cost to Customer) ไดแก 
ความคุมคาและความพึงพอใจท่ีลูกคามองหาในการใช
สินคา รวมทั้งปริมาณและราคาที่ขาย 

- ความสะดวกของลูกคาในการเขาถึงผลิตภัณฑ 
(Conven ience )  ได แก  การที่ ลู กค า ได รั บความ
สะดวกสบายในการเขาถึงสินคาหรือบริการมีชองทาง
ใดบาง 

- การสื่อสารถึงลูกคาอยางมีประสิทธิภาพ 
(Communication) ไดแก การเลือกใชเครื่องมือสื่อสารที่
เหมาะสมเพื่อใหสามารถเขาถึงลูกคาแตละกลุมไดอยาง
เหมาะสม (วิกรานต มงคลจันทร, 2558, น. 103-105) 

ชลธิชา โคประโคน (2559, น. ง, 47-48) ไดศึกษา
การลงทุนเพาะเห็ดนางฟา มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ
ความคุมคาในการลงทุนเพาะเห็ดนางฟา  ระยะเวลา
ทดลอง 1 ป เก็บรวบรวมขอมูลการผลิตระหวางเดือน
มกราคมถึงธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยศึกษาตนทุนในการ
สรางโรงเรือน ตนทุนในการเพาะเห็ดนางฟา ชองทางการ
จัดจําหนายเห็ดนางฟา ผลตอบแทนจากการลงทุน และ
อุปสรรคในการลงทุนเพาะเห็ดนางฟา เพื่อใหสามารถ
กําหนดกลยุทธตามกลุมเปาหมายที่ตองการได จัดเก็บ
ขอมูลจาก 1) เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพื่อศึกษา
ปจจัยแวดลอมที่มีผลตอการตรวจสอบความคุมคาในการ
ลงทุนเพาะเห็ดนางฟา ระยะเวลาทดลอง 1 ป 2) การ
สัมภาษณเกษตรกรฟารมเห็ดและความตองการผลผลิต
เห็ดนางฟาของตลาด  ผลการวิจัย พบวา ตั้งแตขั้นตอน

การสรางโรงเรือน การทํากอนเช้ือเห็ด การเพาะเห็ด
นางฟา การเปดดอกเห็ดนางฟาจนไดผลผลิตออกมาคิด
เปนตนทุนกอนเช้ือเห็ดนางฟา 3.98 บาทตอกอน ตนทุน
การสรางโรงเรือนสําหรับกอนเห็ด 4,000 กอน 9,500 
บาทตอโรงเรือน โดยราคาจําหนายเห็ดนางฟาจะอยูที่
กิโลกรัมละ 80 บาท ผลกําไรท่ีไดจากวิจัยครั้งน้ีเปนตัว
เลขท่ีนาสนใจในการลงทุนเปนอยางมาก เพราะไดผลกาไร
ที่คอนขางสูงและอีกทั้งผลผลิตยังเปนที่ตองการของตลาด 
จนทําใหในบางชวงผลผลิตออกมาไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูบริโภค จึงทําใหมีราคาจําหนายที่สูงขึ้น 
บางครั้งสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท จากการศึกษาตนทุน
รายไดและผลกําไรครั้งนี้มีความเปนไปไดนอยที่การเพาะ
เห็ดนางฟาจะขาดทุนเพราะในชวงที่เห็ดออกนอยที่สุด 
ประมาณ 2.5 ขีดตอกอนนั้น ผูวิจัยก็ยังคงมีผลกําไรอยูที่ 
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47,940 บาทตอป ผลวิเคราะหดานการตลาด พบวา 
ตลาดท้ังในและตางประเทศมีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 
โดยเฉพาะตลาดตางประเทศมีแนวโนมจะขยายตัว เห็ด
นางฟาท่ีมีคุณภาพดี 70% สงออกไปจําหนายตางประเทศ 
เชน จีน ญี่ปุน เวียดนาม อเมริกา และประเทศในแถบ
ยุโรป สวนตลาดในประเทศคิดเปน 30% เชน จําหนายใน
หางสรรพสินคาขนาดใหญและร านสะดวกซ้ือ  ผล

การศึกษาดานอุปสรรคในการเพาะเห็ดนางฟา พบวา  
เห็ดเปนพืชที่มีการตอบสนองตอสภาพแวดลอมและสิ่งเรา
ภายนอกอยางรวดเร็ว ปญหาและอุปสรรคที่พบจะเปนโรค
ของเห็ด ศัตรูเห็ด เช้ือรา ไร และหนู หากสามารถแกไข
ปญหาและอุปสรรคที่พบและรีบแกไขใหถูกตองและ
ทนัทวงทีจะทําใหเห็ดนางฟาเจริญเติบโตดีขึ้น 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

 

4. ระเบียบวิธีการวิจัย 
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีศึกษาวิจัย แบงเปน 1) กลุมผูบริโภค
รายบุคคล อายุระหวาง 18 – 80 ป ซึ่งอาศัยอยูในอําเภอ
เมือง พิษณุโลก จํานวน 144,183 ราย  2) ผูประกอบการ
รานคาอาหารในอําเภอเมือง พิษณุโลก ซึ่งไมทราบจํานวน
แนนอน  

กลุมตัวอยางที่ศึกษา  ไดแก 1) กลุมผูบริโภค
รายบุคคลซ่ึงอาศัยในอําเภอเมือง พิษณุโลก จํานวน 120 
ราย ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ  2) ผูประกอบการ
รานคาอาหารในอําเภอเมือง พิษณุโลก จํานวน 21 ราย ใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีกําหนดตัวแปรอิสระ 2 

กลุม ไดแก  
1) สถานภาพของผูบริโภครายบุคคลซึ่งอาศัยใน

อําเภอเมือง พิษณุโลก จําแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

2) สถานะของรานคาจําหนายอาหารในอําเภอ
เมือง พิษณุโลก จําแนกตามท่ีตั้ง  ประเภทของอาหาร 
ที่จําหนาย และประเภทของเห็ดท่ีใช 

ตั วแปรตาม  ได แก  แนวทางพัฒนาตลาด
ผลิตภัณฑจากเห็ดหูหนูเผือกตามสวนประสมการตลาด  
4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางจําหนาย การ
สงเสริมการตลาด 

 

4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
1) แบบสอบถามผูบริโภครายบุคคล ซึ่งทดลองดื่ม

ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค 

สวนที่ 2 : ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่
สงผลตอตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม 

สวนท่ี 3 : การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ด
หูหนูเผือกพรอมดื่ม 

2) แบบสัมภาษณผูประกอบการรานจําหนาย
อาหารในอําเภอเมือง พิษณุโลก ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ 

สวนท่ี 1 : ขอมูลรานจําหนายอาหาร 
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สวนที่ 2 : การใชเห็ดเพื่อประกอบ
อาหาร 

สวนที่ 3 : ความตองการซ้ือเห็ดหูหนู
เผือกอบแหง 

4.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดย 1) นําผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่มจากวิสาหกิจชุมชนบานทาชาง 
มาใหผูบริโภคที่อาศัยในอําเภอเมือง พิษณุโลก จํานวน 
120 คน ทดลองดื่มแลวตอบแบบสอบถาม  2) นําเห็ดหู
หนูเผือกอบแหงจากวิสาหกิจชุมชนบานทาชางมาให
ผูประกอบการร านจําหนายอาหารในอําเภอเ มือง 
พิษณุโลกทดลองใช แลวสัมภาษณความคิดเห็น 

4.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 1) วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยสอบถาม
ผูบริโภคที่อาศัยในอําเภอเมือง พิษณุโลก  โดยใชสถิติ 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-
test และ F-test  

2) วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยสังเคราะห
ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณผูประกอบการรานอาหารใน
อําเภอเมือง พิษณุโลก แลวนํามาวิเคราะหจัดหมวดหมู 
จําแนกความตองการใชเห็ดและเห็ดหูหนูเผือก 

3) วิเคราะหกลยุทธสวนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมด่ืมและเห็ดหูหนูเผือก
อบแหงที่วิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดทาชางควรนํามาใช
เพื่อพัฒนาตลาด 

5. ผลการวิจัย 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง พั ฒ น า ต ล า ด 

“ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมด่ืม” ของกลุมผูบริโภค
ใ น อํ า เ ภ อ เ มื อ ง พิ ษ ณุ โ ล ก  จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจยัสวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอตดัสินใจซ้ือ 
ผลิตภณัฑเหด็หูหนูเผือกพรอมดืม่ 

สวนประสมทางการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม 

ความคิดเห็น 

X S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ดานผลิตภัณฑ    

- รสชาติอรอย หวานกําลังด ี 2.70 0.460 มาก 

- ปริมาณเน้ือเห็ดเหมาะสม 2.63 0.581 มาก 

- สินคามีคณุคาทางอาหารสูง 2.76 0.467 มาก 
- ขนาดบรรจภุัณฑเหมาะสมกับราคาขาย 2.08 0.740 ปานกลาง 
- ฉลากแสดงสินคาเหมาะสม 2.30 0.766 ปานกลาง 

ภาพรวมดานผลิตภัณฑ 2.49 0.396 มาก 
ดานราคา    

- กําหนดราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ 2.36 0.619 มาก 

- กําหนดราคาขายเหมาะสมกับปริมาณ 2.29 0.640 มาก 

- ควรกําหนดราคาเทากับสินคาทีม่ีคุณประโยชนใกลเคียงกัน 2.43 0.603 มาก 
- ควรเพ่ิมสินคาใหมีหลายขนาดและราคา 2.37 0.733 มาก 
- ควรระบุราคา ณ จดุขายใหชัดเจน 2.43 0.779 มาก 

ภาพรวมดานราคา 2.37 0.424 มาก 
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ดานการจัดจําหนาย    

- ควรวางสินคาจําหนายในตูแชของรานขายเครื่องดืม่ในเขตเทศบาล 2.67 0.540 มาก 

- ควรจัดสงสินคาตามบานใหลูกคาประจํา 2.71 0.525 มาก 

- ควรจําหนายสินคาทางระบบออนไลน 2.76 0.567 มาก 
- ควรแบงเขตขายโดยมีพนักงานขาย 2.63 0.581 มาก 
- ควรสนับสนุนลูกคาประจําใหกระจายสินคาภายในชุมชน 2.79 0.429 มาก 

ภาพรวมดานการจัดจําหนาย 2.70 0.404 มาก 
ดานการสงเสริมการตลาด    

- ควรนําสินคามาแนะนําใหลูกคาทั่วไปรูจัก คุนเคย 2.85 0.381 มาก 

- ควรประชาสมัพันธคุณคาทางอาหารของสินคาใหลูกคาทราบ 2.87 0.365 มาก 

- ควรมีตัวอยางสินคาใหลูกคาทดลองชิมกอนซ้ือ 2.84 0.430 มาก 
- ควรลดราคาใหเมื่อซื้อมากกวา 1 โหล 2.70 0.544 มาก 
- ควรแถมเมื่อซื้อคร้ังละมากกวา 1 โหล 2.72 0.568 มาก 

ภาพรวมดานการสงเสริมการตลาด 2.80 0.347 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบวา ในภาพรวมผูบริโภคเห็ดหู

หนูเผือกพรอมดื่มใหความสําคัญกับสวนประสมทาง
การตลาดทุกดาน ไดแก ดานการสงเสริมการตลาด การจัด
จําหนาย ผลิตภัณฑ และราคาในระดับมาก เมื่อพิจารณา
สวนประสมทางการตลาดแตละดานเปนรายขอ พบวา 
ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญระดับมากในเรื่อง
สินคามีคุณคาทางอาหารสูง รสชาติอรอย หวานกําลังดี 
และปริมาณเนื้อเห็ดเหมาะสม สวนเร่ืองท่ีผูบริโภคให
ความสําคัญในระดับปานกลางคือ ฉลากแสดงสินคา
เหมาะสม และขนาดบรรจุภัณฑเหมาะสมกับราคาขาย  

ดานราคาผูบริโภคใหความสําคัญระดับมากทุกเรื่อง ไดแก 
กําหนดราคาเทากับสินคาที่มีคุณประโยชนใกลเคียงกัน 
ควรระบุราคา ณ จุดขายใหชัดเจน เพิ่มสินคาใหมีหลาย
ขนาดและราคา กําหนดราคาขายเหมาะสมกับคุณภาพ 

และกําหนดราคาขายเหมาะสมกับ  ดานการจัดจําหนาย
ผูบริโภคใหความสําคัญระดับมากทุกเรื่อง ไดแก ควร
สนับสนุนลูกคาประจําใหกระจายสินคาภายในชุมชน ควร
จําหนายสินคาทางระบบออนไลน ควรจัดสงสินคาตามบาน
ใหลูกคาประจํา ควรวางสินคาจําหนายในตูแชของรานขาย
เครื่องดื่มในเขตเทศบาล และควรแบงเขตขายโดยมี
พนักงานขาย  ดานการสงเสริมการตลาดผูบริโภคให
ความสําคัญระดับมากทุกเรื่อง ไดแก ควรประชาสัมพันธ
คุณคาทางอาหารของสินคาใหลูกคาทราบ ควรนําสินคามา
แนะนําใหลูกคาทั่วไปรูจักและคุนเคย ควรมีตัวอยางสินคา
ใหลูกคาทดลองชิมกอนซื้อ ควรแถมสินคาเมื่อซื้อครั้งละ
มากกวา 1 โหล และควรลดราคาใหเมื่อซื้อสินคามากกวา 
1 โหล  

 

ตารางที่ 2 รอยละของผูบริโภค จําแนกตามการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม 
การตัดสินใจ จํานวน (คน) รอยละ 

ซื้อ 103 85.8 
ไมซื้อ  14 11.7 
ไมระบ ุ    3   2.5 

รวม 120 100.0 
จากตารางท่ี 2 พบวา ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่ม จํานวน 103 คน คิด
เปนรอยละ 85.8 และตัดสินใจไมซื้อ จํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 11.7   
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ทั้งนี้ ผูบริโภคใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา 
สินคาควรไดรับการรับรองมาตรฐานเคร่ืองหมาย อย. จาก
คณะกรรมการองคการอาหารและยา แสดงไวที่บรรจุ
ภัณฑสินคา  เมื่อพิจารณาจากบรรจุภัณฑที่กลุมวิสาหกิจฯ 
ใชในปจจุบัน ผูบริโภคมีความเห็นวา ควรกําหนดราคาขาย

ประมาณ 20 บาทตอขวด หากปรับบรรจุภัณฑเปนขวด
แกวที่มีตรายี่หอเปนที่รูจักและวางจําหนายในรานสะดวก
ซื้อหรือหางสรรพสินคาจึงจะกําหนดราคาขายไดในราคาท่ี
สูงขึ้น 

 

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนายที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนู
เผือกพรอมดื่มของผูบริโภค จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลดานอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ปจจัยสวนบุคคล Df SS MS F 

ดานการจัดจําหนาย     

อาย ุ     

ระหวางกลุม 1.466 5 .293 1.860 

ภายในกลุม 17.974 114 .158  

ระดับการศึกษา     

ระหวางกลุม 2.348 4 .587 4.055** 
ภายในกลุม 15.922 110 .145  

อาชีพ     

ระหวางกลุม 2.488 6 .415 2.764* 
ภายในกลุม 16.952 113 .150  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน     

ระหวางกลุม 3.849 5 .770 5.628** 
ภายในกลุม 15.591 114 .137  

หมายเหตุ     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่  3 พบวา  ผูบริ โภคที่มี ระดับ
การศึกษาและรายได เฉลี่ยตอ เดือนแตกตางกันให
ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชอง
ทางการจัดจําหนายแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

ในขณะท่ีผูบริโภคที่มีอาชีพแตกตางกันใหความสําคัญกับ
ชองทางการจัดจําหนายแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  
สวนผูบริโภคที่มีอายุตางกันใหความสําคัญกับชองทางการ
จัดจําหนายไมแตกตางกัน  

 

เพื่อเปนการศึกษาวาผูบริโภคที่มีระดับการศึกษา
แต กต า ง กั น ว า มี ก ลุ ม ใ ด บ า ง ไ ด ใ ห ค ว า ม สํ า คั ญ กั บ 
สวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย

แตกตางกัน จึงทดสอบเปรียบเทียบคาเฉลี่ยโดยใชวิธี LSD  

ดังตารางที่ 4-6 

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดานชองทางการจัดจําหนายกับระดับการศึกษาของผูบริโภค 

ระดับการศึกษา คาเฉลี่ย 
ประถม 

ศึกษา 
มัธยมศึกษา 

/ ปวช. 
ปวส. / 

อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี

สูงกวา
ปริญญาตร ี

ประถมศึกษา 2.6000 - -.21250 -.18667 -.11628 .26154 

มัธยมศึกษา / ปวช. 2.8125 -  .02583 .09622 .47404** 
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ปวส. / อนุปรญิญา 2.7867 -   .07039 .44821** 
ปริญญาตร ี 2.6000 - - - - .37782** 
สูงกวาปริญญาตรี 2.3385 - - - - - 
หมายเหตุ     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 4 พบวา ผูบริโภคท่ีมีการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษา / ปวช. ระดับระดับปวส. / อนุปริญญา 
และระดับปริญญาตรีใหความสําคัญกับปจจัยดานการจัด

จําหนายในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอม
ดื่มมากกวาผูบริโภคที่มีการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญา
ตรี อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดานชองทางการจัดจําหนายกับอาชีพของผูบริโภค 

อาชีพ คาเฉลี่ย ขาราชการ 
พนักงาน
เอกชน 

คาขาย เกษตรกร 
พอบาน/
แมบาน 

ขาราชการ 
บํานาญ 

นักศึกษา 

ขาราชการ 2.7125 - -.09620 .00197 -.05417 -.28750 .38750* .28750 

พนักงานเอกชน 2.8087 - - .09817 .04203 -.19130 .48370** .38370* 

คาขาย 2.7105 - - - -.05614 -.28947 .38553* .28553 

เกษตรกร 2.7667 - - - - -.23333 .44167* .34167 

แมบาน 3.0000 - - - - - .67500** .57500* 

ขาราชการบํานาญ 2.3250 - - - - - - .10000 

นักศึกษา 2.4250 - - - - - - - 

หมายเหตุ     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูบริโภคที่เปนขาราชการ
ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูพรอมดื่มมากกวา
ผูบริโภคที่เปนขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่เปนพนักงานเอกชนใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูพรอมดื่มมากกวาผูบริโภคที่ เปน
ขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผูบริโภคที่เปนพนักงานเอกชนใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูพรอมดื่มมากกวาผูบริโภคที่ เปน
นักศึกษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่มีอาชีพคาขายใหความสําคญักับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูพรอมด่ืมมากกวาผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ
บํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่มีอาชีพเกษตรกรใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือ
ผลิตภัณฑเห็ดหูหนูพรอมด่ืมมากกวาผูบริ โภคที่ เปน
ขาราชการบํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผูบริโภคที่เปนแมบานใหความสําคัญกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูพรอมด่ืมมากกวาผูบริโภคท่ีเปนขาราชการ
บํานาญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผูบริโภคที่เปนแมบานใหความสําคัญกับปจจัย
ดานชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูพรอมด่ืมมากกวาผูบริโภคที่เปนนักศึกษาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคูดานชองทางการจัดจําหนายกับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูบริโภค 

รายได 
เฉลี่ยตอเดือน 

คาเฉลี่ย 
< 10,001 10,001 – 

20,000 
20,001 – 
30,000 

30,001 – 
40,000 

40,001 – 
50,000 

50,001 
ขึ้นไป 

< 10,001 บาท 2.4960 - -.37768** -.09400 .09600 -.30400 -.17067 

10,001 – 20,000  2.8737 - - .28368** .47368** .07368 .20702 

20,001 – 30,000  2.5900 - - - .19000 -.21000 -.07667 

30,001 – 40,000  2.4000 - - - - -.40000 -.26667 

40,001 – 50,000  2.8000 - - - - - .13333 

50,001 ขึ้นไป 2.6667 - - - - - - 
หมายเหตุ     * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     ** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางที่ 6 พบวา ผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือนตํ่ากวา 10,001 บาท ใหความสําคัญกับปจจัยดาน 
ชองทางการจัดจําหนายในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหู
หนูพรอมดื่มนอยกวาผูบริโภคท่ีมีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 
20,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท 
ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายใน
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูพรอมดื่มมากกวา

ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท และ
รายได 30,001 – 40,000 บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 

 
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า แ น ว ท า ง พั ฒ น า ต ล า ด 

“ผลิ ตภัณฑ เ ห็ ดหู หนู เ ผื อก อบแห ง”  ของกลุ ม
ผูประกอบการรานจําหนายอาหารในอําเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

 
 
 
ตารางที่ 7 รอยละของรานจําหนายอาหาร จําแนกตามชนิดของเห็ดที่ใชในการประกอบอาหาร 

ชนิดของเห็ดที่ใช จํานวน (ราน) รอยละ 
เห็ดสด 
เห็ดแหง 
ไมใชเห็ด 
ไมระบ ุ

         13 
          2 
          3 
          3   

61.9 
9.5 
14.3 
14.3 

รวม                                         21 100.0 
จากตารางที่ 7 พบวา รานจําหนายอาหารใชเห็ด

สด จํานวน 13 ราน คิดเปนรอยละ 61.9 มากที่สุด 
รองลงมาไมไดใชเห็ดและไมไดระบุ จํานวน 3 ราน คิดเปน
รอยละ 14.3 เทากัน และใชเห็ดแหง จํานวน 2 ราน คิด
เปนรอยละ 9.5  

ทั้งนี้ เห็ดสดที่นิยมใชไดแก เห็ดหูหนูดํา เห็ดฟาง 
เห็ดเข็มทอง เห็ดนางฟา เห็ดออรินจิ และเห็ดนางรม นิยม
ซื้อจากตลาดสดและหางสรรพสินคาแมคโคร สวนเห็ดแหง
ที่นิยมใช ไดแก เห็ดหิมะ       

 

ตารางที่ 8  รอยละของผูประกอบการรานอาหาร จําแนกตามการตัดสินใจซ้ือเห็ดหูหนูเผือกอบแหง 
การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเห็ดหูหนูอบแหง จํานวน (ราน) รอยละ 

ซื้อ  2  9.5 

ไมซื้อ 19 95.5 
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รวม  21 100.0 

จากตารางที่ 8 พบวา ผูประกอบการรานอาหาร
ที่ตัดสินใจซ้ือเห็ดหูหนูเผือกอบแหง จํานวน 2 ราน คิด
เปนรอยละ 9.5  สวนผูประกอบการท่ีไมสนใจซื้อ จํานวน 
19 ราน คิดเปนรอยละ 95.5    
 ทั้งนี้ ผูประกอบการรานอาหารท่ีไมซื้อใหเหตุผล
วาสวนมากจะใชเห็ดสดมากกวาเห็ดแหง เมนูอาหารท่ีทํา
ขายใช เห็ดหูหนูประกอบอาหารไมมากแตจะใช เห็ด
ประเภทอื่นมากกวา ลูกคารานอาหารตามสั่งไมคอยนิยม
สั่งอาหารท่ีใชเห็ดหูหนู สวนเห็ดแหงนิยมใชเห็ดหูหนูขาว
หรือที่เรียกวาเห็ดหิมะอบแหงมากกวาเพราะเม่ือแชน้ํา
แลวจะมีเนื้อท่ีออนตัว ฟู และนุมกวาและใชเวลาในการแช
น้ําไมนาน เห็ดหูหนูเผือกอบแหงไมเหมาะสมจะใชในการ
ทําอาหารประเภทปงยาง สีของเห็ดไมสวยเนื่องจากไมใชสี
ขาวหรือสีดํา  สวนเหตุผลที่สนใจซื้อเพราะเมื่อใชเห็ดหูหนู
เผือกอบแหงที่แชน้ําแลวใชไมหมดสามารถนํากลับมาใชได
อีก 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผอืก
ของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทาชาง ตําบลทาชาง อําเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก พบวา ภายหลังทดลอง
บริโภคผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่มของกลุมวิสาหกิจ
ฯ แลว ผูบริโภครอยละ 85.8 ตัดสินใจวาจะซ้ือหากนํามา
จําหนาย โดยใหเหตุผลวาเปนสินคาที่มีคุณคาทางอาหาร
สูง รสชาติอรอย หวานกําลังดี และมีปริมาณเนื้อเห็ด
เหมาะสม นอกจากน้ีผูบริโภคยังใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวา 
สินคาควรไดรับการรับรองจากคณะกรรมการองคการ
อาหารและยา โดยมีเครื่องหมาย อย. รับรองที่บรรจุภัณฑ
สินคา  เมื่อพิจารณาจากบรรจุภัณฑที่กลุมวิสาหกิจฯ ใชใน
ปจจุบัน ผูบริโภคใหคําแนะนําวาหากปรับบรรจุภัณฑเปน
ขวดแกวท่ีมีตราย่ีหอเปนท่ีรูจัก สามารถนําไปวางจําหนาย
ในรานสะดวกซื้อหรือหางสรรพสินคาและกําหนดราคา
ขายใหสูงขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีของ  
คอตเลอร, ฟลลิป,, และ อารมสตรอง, เอ็ม.  ที่กลาววา 
ความพอใจของลูกคา (customer satisfaction) ขึ้นกับ

ประโยชนหรือคุณคาที่รับรูจากการใชผลิตภัณฑเมื่อเทียบ
กับสิ่งท่ีลูกคาคาดหวัง หากประโยชนท่ีไดรับจากผลิตภัณฑ
ต่ํากวาท่ีผูซื้อคาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกไมพอใจในผลิตภัณฑนั้น 
แตหากประโยชนที่ไดรับสอดคลองหรือเกินกวาที่ผูซื้อ
คาดหวัง ผูซื้อจะรูสึกพอใจหรือประทับใจเพ่ือใหเกิดการ
ซื้อซํ้า (คอตเลอร, ฟลลิป,, และ อารมสตรอง, เอ็ม. , 
2546, น. 5-7)  นอกจากนี้ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ชลธิชา โคประโคน (2559, น. ง, 47-48) ไดศึกษาการ
ลงทุนเพาะเห็ดนางฟา มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความ
คุมคาในการลงทุนเพาะเห็ดนางฟา ระยะเวลาทดลอง 1 ป 
เก็บรวบรวมขอมูลการผลิตระหวางเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2558 โดยศึกษาตนทุนในการสรางโรงเรือน 
ตนทุนในการเพาะเห็ดนางฟา ชองทางการจัดจําหนาย
เห็ดนางฟา ผลตอบแทนจากการลงทุน และอุปสรรคใน
การลงทุนเพาะเห็ดนางฟา เพื่อใหสามารถกําหนดกลยุทธ
ตามกลุมเปาหมายที่ตองการได ผลการศึกษา  ดาน
การตลาด พบวา ตลาดท้ังในและตางประเทศมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะตลาดตางประเทศมี
แนวโนมจะขยายตัว เห็ดนางฟาที่มีคุณภาพดี 70% 
สงออกไปจําหนายตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน เวียดนาม 
อเมริกา และประเทศในแถบยุโรป สวนตลาดในประเทศ
คิดเปน 30% เชน จําหนายในหางสรรพสินคาขนาดใหญ
และรานสะดวกซื้อ  

7. สรุปและขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
 ผลการศึกษา พบวา การแปรรูปเห็ดหูหนูเผือก

เปนเห็ดหูหนูเผือกอบแหงเพื่อจําหนายโดยตรงแกราน
จําหนายอาหารไมสอดคลองกับความตองการของ
ผูประกอบการ เนื่องจากผูประกอบการสามารถซื้อเห็ดสด
มาทําอาหารไดสะดวก หลากหลายชนิดตามฤดูกาลใน
ราคาไมแพง ประกอบกับเห็ดหูหนูเผือกเนื้อจะไมออนนุม
เทาเห็ดหูหนูขาวหรือเห็ดหิมะและใชเวลาในการแชน้ํา
คอนขางนาน ไมสะดวกตอการใชงาน  ในขณะที่การแปร
รูปเห็ดหูหนูเผือกอบแหงเปนผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือก
พรอมดื่มไดรับความสนใจจากผูบริโภครายบุคคลมากกวา 
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการวางแผนกลยุทธเพื่อ 
ขยายตลาดดังนี ้
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1) ด า นผลิ ต ภัณฑ แ ล ะ ร าค า   ค วรป รั บ
กระบวนการผลิตภัณฑเห็ดหูหนูเผือกพรอมดื่มใหไดรับ
มาตรฐาน อย. จากองคการอาหารและยา  นอกจากน้ี 
ควรกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายเปน 2 กลุม คือ กลุม
ผูบริโภคซึ่งมีรายไดปานกลางถึงนอย สะดวกซื้อสินคาจาก
ในรานคาภายในชุมชน สามารถจําหนายโดยใชบรรจุภัณฑ
เปนขวดพลาสติกรูปแบบเดิม และจําหนายในราคาขวดละ 
20 บาทลงมา  สวนกลุมผูบริโภคท่ีมีรายไดปานกลาง
คอนขางสูงถึงสูง รูปแบบการดํารงชีวิตทันสมัย ควรปรับ
รูปแบบบรรจุภัณฑเปนขวดแกวโดยใชตราสินคาและฉลาก
ที่ทันสมัย พัฒนาใหเนื้อและน้ําเห็ดกลมกลืนเปนเนื้อ
เดียวกันใหมากที่สุด โดยอาจจะปรับแตงรสชาติให
แตกตางจากเดิมและกําหนดราคาคอนขางสูงใกลเคียงกับ
ผลิตภัณฑอื่นที่มีคุณลักษณะทางกายภาพภายนอก
ใกลเคียงกันและวางในรานคาประเภทเดียวกัน 

2) ดานการจัดจําหนาย  ผลิตภัณฑเห็ดหูหนู
เผือกพรอมดื่มบรรจุขวดรูปแบบเดิม ชองทางกระจาย
สินคา ไดแก การจําหนายสินคาผานทางลูกคาประจํา
ภายในชุมชน การวางจําหนายในตูแชของราน  สวน
ผลิตภัณฑที่ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑสําหรับจําหนาย
ผูบริโภคซึ่งมีรายไดปานกลางคอนขางสูงถึงสูง ชองทาง
กระจายสินคา ไดแก การจําหนายสินคาผานระบบ
ออนไลน การจัดสงสินคาตามบานหรือที่ทํางานของลูกคา
ประจํา เปนตน 

3) ดานการสงเสริมการตลาด  ทั้งผลิตภัณฑ
เห็ดหูหนูเผือกพรอมด่ืมรูปแบบท่ีปรับปรุงใหมและรูป
แบบเดิมควรประชาสัมพันธสินคาใหเปนที่รูจักโดยเฉพาะ
ช่ือตรายี่หอของผลิตภัณฑรูปแบบใหมท่ีจะวางตลาด ควรมี
ตัวอยางสินคาใหลูกคาทดลองชิม รวมทั้งใหขอมูลดาน
คุณคาทางอาหารใหลูกคารับรู  สวนผลิตภัณฑเห็ดหูหนู
เผือกพรอมดื่มรูปแบบเดิม สามารถใชวิธีการสงเสริมการ
ขายดวยการแถมสินคาหรือลดราคาเม่ือลูกคาซ้ือใน
ปริมาณมากได   

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาตลาดเห็ดหูหนูเผือก
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ดบานทาชาง ดําเนินการ
สําเร็จลุลวงดวยดี  คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณ คุณวิมล 
ฟกทอง ประธานกลุมวิสาหกิจชุมชนฯ และสมาชิกกลุมทุก
ทานที่ใหความอนุเคราะหผลิตภัณฑแปรรูปของกลุมเพื่อ
นําไปใชในการทดสอบผูบริ โภคและผูประกอบการ
รานอาหาร รวมท้ังใหขอเสนอแนะเก่ียวกับกลุมตัวอยางที่
ใชในการศึกษา ขอขอบคุณประชาชนและผูประกอบการ
รานอาหารในอําเภอเมืองพิษณุโลกที่สละเวลาในการ
ทดสอบผลิตภัณฑ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนาและสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีซึ่งไดสนับสนุนทุนวิจัย ทําใหผูประกอบการ
กลุมวิสาหกิจชุมชนไดรับสารสนเทศที่เปนประโยชนตอ
การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหไดยอดขายเพ่ิมมาก
ขึ้น 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1)ศึกษาการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในการดําเนินธุรกิจสินคาเกษตรปลอดภัย 

2)ศึกษาระบบการผลิตและการตลาดของกลุมวิสาหกิจชุมชน 3)ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน การวิจัยนี้เปนการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลายวิธี เชน การสังเกต การสนทนาแบบไมเปนทางการ
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งมีคําถามแบบปลายปดและปลายเปด โดยใชกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน 
จํานวน 32 คน โดยจะทําการสุมแบบเจาะจง วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการแจกแจงความถี่  หาคารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชแบบสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ จํานวน 4 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา 
(Content Analysis)  

ผลการวิจัยพบวากลุมวิสาหกิจชุมชนเปนเกษตรกรผูปลูกผักปลอดภัย สวนใหญเปนเพศหญิงอยูในวัยกลางกลางคน อายุ 
เฉลี่ย 53 ป มีความรู ความเขาใจและมีประสบการณดานการผลิต กลุมสามารถบริหารจัดการการปลูกผักปลอดภัยไดอยางดี และมี
การรวมกลุมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและสรางเครือขาย มีกระบวนการผลิตท่ีคลายกันโดยวางแผนการผลิตหมุนเวียน
ตอเนื่องตลอดป การกําหนดราคาขายเปนไปตามกลไกตลาด ชองทางการจัดจําหนายโดยการจําหนายดวยตนเอง ในตลาดของ
ชุมชนและออกรานรวมกับจังหวัด การพัฒนาคุณภาพของผลผลิตโดยมีเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร  ในการใหคําปรึกษา 
ประสานงานและมีการขอใบรับรองมาตรฐาน สําหรับปญหาและอุปสรรคไดแก ความแปรปรวนของภูมิอากาศ ความไมแนนอนของ
สินคาเกษตร ทําใหเกิดความเสี่ยงในเรื่องของราคาและรายได 

 

คําสําคัญ : การพัฒนาคุณภาพ, มาตรฐานความปลอดภัย, สินคาเกษตร 
 

Abstract 
This research aims to 1) study the operation of the community enterprise group on safe agricultural 

business 2) study the production and marketing system of community enterprises and 3) study the problems 
and obstacles in the operation. This is a qualitative research consisted of several methods of collecting data, 
such as observations and informal conversations. The instrument was a structured questionnaire with closed-
end and open-ended questionnaires administered to 32 community enterprise members by using purposive 
sampling method. Data were analyzed using frequency distribution statistics, percentage, mean, standard 
deviation, and in-depth interview with 4 key informants. The data was analyzed using content analysis.  

The research found that the community enterprise was a group of vegetable growers, mostly female 
in the middle age group, the average age of 53 years old, with knowledge, understanding and experience in 
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production. The group has well ability to manage cultivation of "safe vegetables" and cooperate in sharing 
experiences and creating networks with similar production processes by planning the production cycle all 
over the year. Pricing is based on the market mechanism, with distribution channels, i.e., self-selling, in 
community markets and provincial trade fairs. Development of quality of product was undertaken through 
collaboration with agricultural extension officers in consultation, coordination and obtaining a certificate of 
conformity. The problems and obstacles include climate variability and the uncertainty of agricultural 
products which causes a risk of price and revenue. 
 
Keyword: quality development, safety standards, agricultural products 

 

1. บทนํา 
ประเทศไทยมีการปลูกพืชผักที่หลากหลาย ตาม

ความเหมาะสมของพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล  ที่เนน
ความปลอดภัยทางดานอาหาร การที่จะทําใหพืชผักมี
คุณภาพตามความตองการของผูบริโภคนั้น ตองผานกรรมวิธี
การผลิตที่ถูกตองตามหลักการ ตั้งแตการผลิตจนถึงระยะ
เก็บเกี่ยว รวมท้ังการควบคุมคุณภาพทางดานโภชนาการ
และความปลอดภัยตอผูบริโภค  ในชวงระยะเวลา 10 ปกวา
ที่ผานมากระแสของผูบริโภค ไดใหความสําคัญกับสุขภาพ
มากขึ้นเรื่อย ๆ และเปนไปอยางตอเน่ือง ทําใหเกษตรกร
ผูผลิตตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิต  ใหมีความ
ปลอดภัยและไดรับสินคาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  มีการ
ลด ละ เลิก การใชสารเคมี หันมาใชวิธีการปองกันกําจัด
ศัตรูพืชแบบผสมผสาน ใชสารจากธรรมชาติทดแทนสารเคมี
และรักษาสมดุลระบบนิเวศเพิ่มมากข้ึน (พฤกษ ยิปมันตะสิริ
และคณะ, 2543) ในปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ มี
การสงเสริมให เกษตรกร ที่มีสวนผักหรือผลไมเพื่อการ
จําหนายทุกแปลง มีการตระหนักเรื่องความปลอดภัย จาก
สารพิษตกคางในผลิตผลทางการเกษตร จึงไดมีการ
กําหนดใหเกษตรกร ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร เพื่อ
ขอใบรับรองคุณภาพ ซึ่งเปนการรับประกันคุณภาพของ
สินคาและทําใหเกิดความม่ันใจ ในการสามารถทวนสอบ
กลับไดถึงแหลงผลิตของผลิตภัณฑ หากตรวจสอบพบ
สารพิษตกคางเกินมาตรฐาน ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอ
ผูบริโภค นอกเหนือจากนั้นในกรณีที่เกษตรกร มีใบรับรอง
คุณภาพ เกษตรกรสามารถสงผลิตผลของตนเอง ไปจําหนาย
ใหแกผูประกอบการสงออก กอปรกับรัฐบาลไทยมุงสงเสริม
การเกษตรอินทรียมาตั้งแตปพ.ศ. 2544 โดยเนนการผลิตท่ี
ไมใชสารเคมีหรือใชไดในระดับที่ปลอดภัย เนื่องจากสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชบางชนิด ยังไมมีสารชีวภาพมาทดแทนได 
รูปแบบของสารกํ าจัดศั ตรูพื ช  ที่ ใช ในการเกษตรจึง

เปลี่ยนแปลงไป โดยเนนการใชสารท่ีมีฤทธิ์ตกคางสั้น ยอย
สลายไดงายโดยธรรมชาติและการใชเทาท่ีจําเปน (กรม
วิชาการเกษตร, 2561) แตอยางไรก็ตาม  ยังมีเกษตรกรอีก
จํานวนหนึ่งท่ีใชสารเคมีไมถูกตอง ประสบปญหาในการผลิต 
เกิดการระบาดของศัตรูพืช  จําเปนตองใชสารเคมีในปริมาณ
มาก สงผลใหศัตรูพืชดื้อยาและระบบนิเวศเสียหาย ตนทุน
การผลิตสูง เกิดสารพิษตกคางในผลผลิต เปนอันตรายตอ
ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม ทําใหลดความนาเช่ือถือจาก
ผูบริ โภคและตลาด  แมวาหนวยงานที่ เกี่ยวของจะได
ดําเนินการใหความรูแกผูผลิตและผูบริโภคเชน การผลิตผัก 
ตามระบบการจัดการคุณภาพ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practice: GAP) แลวก็ตาม  

บานกลาง เปนหมูบานไมใหญมากนัก ตั้งอยูหมู  
ที่ 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน สภาพ
พื้นท่ีเหมาะตอการทําการเกษตร มีลําน้ําเปอไหลผาน พ้ืนที่
ทําการเกษตร 1,029 ไร เกษตรกรสวนใหญทํานา ทําสวน
ผลไมและปลูกพืชหมุนเวียน โดยทํานาไดเพียงปละ 1 ครั้ง 
ในระยะหลายปที่ผานมาเกษตรกรบางสวน ไดเปลี่ยนอาชีพ
มาทําการเกษตรเมล็ดพันธุพืช เปนลักษณะเกษตรพันธะ
สัญญากับบริษัทแหงหนึ่งตอมาในปพ .ศ . 2556 เริ่มมี
ชาวบานเจ็บปวย จากการใชสารเคมีมาอยางตอเนื่องหลายป 
เชน เปนผื่นคันตามผิวหนัง เวียนศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ 
ดานการบริโภคอาหาร ชาวบานยังจําเปนตองพึ่งพาอาหาร
จากการซ้ือตามทองตลาดมากกวาปลูกเอง ที่ผานมาทาง
หมูบานรวมกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพระธาตุ ก็
ไดมาอบรมใหความรูเก่ียวกับการรักษาสุขภาพ โดยลดการ
ใชสารเคมี แตก็ขาดความเอาใจใสและความสนใจจากคน
ทั่วไปในหมูบาน ขอมูลจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ        
ตําบลพระธาตุ พบวาเกษตรกรบานกลางรอยละ 65 มี
สารพิษตกคางในรางกาย ชาวบานจึงเริ่มตื่นตัวเกิดการ
รวมกลุมกันปลูกผักปลอดสารเคมีไวบริโภคเอง 
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จากสภาพปญหาการเกษตรของชุมชน ที่ไดรับ
ผลกระทบตอสุขภาพ ปญหาดินเสื่อมโทรมขาดความอุดม
สมบูรณ  สารเคมีกําจัดศัตรูพืชกอใหเกิดปญหาสารเคมี
ตกคาง ประกอบกับผูใหญบานและแกนนําชุมชนไดชวยกัน
รณรงค จุดประกายและผลักดันใหเกษตรกรเปลี่ยนความคิด
แบบเดิม หันมาใหความสนใจและเห็นความสําคัญของ
เกษตรอินทรียมากขึ้น โดยมีการรวมตัวกันกอตั้งเปนกลุม
วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัย เพื่อปลูกผักไวบริโภคเองที่เหลือ
จึงนําไปขาย คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาวาวิสาหกิจชุมชนกลุม
นีม้ีระบบการผลิต ระบบการตลาดและมีการดําเนินงานของ
กลุมอยางไร ตลอดจนการพัฒนาผลผลิต ผักปลอดภัยใหได
คุณภาพตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 
เพื่อจะไดนําผลการศึกษา ไปพัฒนากลุมวิสาหกิจชุมชนจาก
ระดับพ้ืนฐาน ใหกาวไปสูการเปนผูประกอบการ ในระดับสูง
ขึ้น ทั้งนี้จะสงผลใหเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนเติบโตตอไป
ในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค 
 2.1 เพื่อศึกษาการดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
 2.2 เพ่ือศึกษาระบบการผลิตและการตลาดของกลุม   
วิสาหกิจชุมชน 
 2.3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชน 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
    3.1 แนวคิดเกษตรปลอดภัย 
  การผลิตทางการเกษตรท่ี เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
มีความปลอดภัยตอผูผลิตและผูบริโภค  มีหลาย ๆ รูปแบบ
ซึ่งการทําเกษตรปลอดภัยก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง 
      เกษตรปลอดภัยหมายถึง การทําการเกษตรท่ียอม
ใหใชปุยเคมีและสารเคมีกําจัดวัชพืช และกําจัดศัตรูพืชได
โดยอาจจะใชรวมกับปุยคอก ปุยหมัก แตตองควบคุมใหอยู
ในปริมาณที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล  กอนสงไปถึง
ผูบริโภค บางทีก็เรียกการเกษตรแบบนี้วาเกษตรอนามัย 
เพื่อไมใหผูบริโภคไดรับอันตรายที่เกินขนาด และระบบการ
ผลิตจะตองปลอดภัยกับสิ่งแวดลอม 
 3.2 แนวคิดเกษตรแบบผสมผสาน  
  เปนระบบการเกษตรที่มีการเพาะปลูกหรือการ
เลี้ยงสัตวหลาย ๆ ชนิดอยูในพ้ืนที่ เดียวกัน ภายใตการ
เกื้อกูลประโยชนตอกันและกัน อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยอาศัยหลักการ ของการอยูรวมกันระหวางพืช สัตวและ
สิ่งแวดลอม อาจอยูในรูปความสัมพันธระหวางพืชกับพืช 
  ห ลั ก ก ารข อ ง  “ เก ษ ต รแบ บ ผ ส ม ผ ส าน ”
ประกอบดวยหลักสําคัญ 2 ประการ คือ 
            1) กิจกรรมการเกษตรต้ังแต 2 กิจกรรมเปนตนไป 
โดยอาศัยสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ
นิ เวศตามธรรมชาติมาจัดการ  และปรับ ใช ในระบบ
การเกษตร 
           2) การเก้ือกูลประโยชน ระหวางกิจกรรมเกษตร
ตาง ๆ และการใชประโยชนจากทรัพยากรในระบบเกษตร
แบบผสมผสานนั้น เกิดขึ้นทั้งจากวงจรการใชแรธาตุอาหาร 
รวมถึงอากาศและพลังงาน 
      3.3 แนวคิดเกษตรตามมาตรฐาน GAP 
     GAP ย อ ม า จ า ก คํ า ว า  Good Agricultural 
Practices ซึ่งทางกรมวิชาการเกษตร ไดใหความหมายวา
หมายถึงการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี เปนระบบการจัดการ
กระบวนการผลิตทางการเกษตร ที่ครอบคลุมในทุกขั้นตอน
ของการผลิต เพื่อให ไดผลผลิตที่มีคุณภาพดี ตรงตาม
มาตรฐานที่กําหนด เหมาะสมตอการบริโภค ไดผลผลิตสูง 
คุมคาการลงทุนและกระบวนการผลิต จะตองปลอดภัยตอ
เกษตรกรและผูบริโภค มีการใชทรัพยากรท่ีเกิดประโยชน
สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตร และไมทําใหเกิดมลพิษ
ตอสิ่งแวดลอม โดยหลักเกณฑนี้ ไดรับการกําหนดโดย
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) การ
ตรวจประเมินและการรับรองระบบการจัดการ โดยกรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

หลักการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) มี 8 ขอ
ไดแก 1)แหลงน้ํา 2)พื้นที่ปลูก 3)การใชวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร 4)การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตกอน    
การเก็บเกี่ยว 5)การเก็บเกี่ยวและปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว  
6)การพักผลิตผล การขนยายในแปลงปลูกและเก็บรักษา     
7)สุขลักษณะสวนบุคคล 8)บันทึกขอมูลและการตามสอบ 
(กรมวิชาการเกษตร, 2561. ออนไลน) 

ผลท่ีไดจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 
ไดแก 1)ไดผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยสําหรับผูบริโภค 
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 2)เกษตรผูผลิตมีสุขภาพ
อนามัยดีขึ้น ประหยัดคารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวย    
3)ผูบริโภคเช่ือมั่นในสินคาทางการเกษตร ของประเทศไทย 
4)รักษาสภาพแวดลอม และเกิดระบบการผลิตสินคาเกษตร
แบบยั่งยืน 
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4.วิธีการวิจัย 
คณะผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพดังนี้ 

    4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม ดังนี ้
          4.1.1 สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนจํานวน 32 คน 
          4.1.2 ผูใหขอมูลสําคัญที่มีความรู เกี่ยวกับการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย และมีประสบการณในการทํางาน
รวมกับชุมชนอยางนอย 5 ปข้ึนไป จํานวน 4 คน 

 กลุมตัวอยางเชิงคุณภาพประกอบดวย 
                 1) เกษตรกรท่ีเปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน 
โดยจะทําการสุมแบบเจาะจงรวม 32 คน 
                2) ผูใหขอมูลสําคัญ  ที่เกี่ยวของกับการผลิต
สินคาเกษตรปลอดภัย ไดมาจากการสุมแบบเจาะจง ไดแก 
เกษตรอําเภอเชียงกลาง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจาก
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเกษตร จังหวัดนาน ผูใหญบานบาน
กลาง หมูที่ 4 และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชน รวม 4 คน 
     4.2 เคร่ืองมือการวิจัยเชิงคุณภาพ  

คณะผูวิจัยไดสรางประเด็นคําถาม จากการศึกษา
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ลงพื้นที่สํารวจขอมูลใน
ชุมชน การชักถาม การสนทนาแบบไมเปนทางการกับผูนํา
กลุมและสมาชิกกลุม เพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอนใหเห็นความ
เปนจริงและไดแนวทางในการดําเนินงานของกลุม ไดแก 
            4.2.1 แบบสัมภาษณสําหรับสมาชิก โดยจะทําการ
สุมแบบเจาะจงจํานวน 32 คน ประเด็นคําถามสัมภาษณ 
ไดแก ขอมูลทั่ วไปของเกษตรกร  สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ขอมูลดานการผลิตและการตลาดเกษตรปลอดภัย 
ปญหาและอุปสรรคในการทําการเกษตรปลอดภัย 
            4.2.2 แบบสัมภาษณเชิงลึก สําหรับผูใหขอมูล
สําคัญที่เกี่ยวของกับการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย โดยจะ
ทําการสุมแบบเจาะจงจํานวน  4 คน  ประเด็นคําถาม
สัมภาษณ ไดแก การจัดการผลิตของกลุม ความคิดเห็นที่มี
ตอการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ปญหาในการผลิต การให
ความรูดานการผลิตและการตลาด บทบาทในการสงเสริม
สนับสนุนดานการผลิต และการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

เมื่อไดจัดทําราง แนวคําถามสัมภาษณเรียบรอย
แลว คณะผูวิจัยไดจัดสงใหผู เช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบโครงสรางของขอคําถาม ความสมบูรณและความ
ถูกตอง โดยมีดัชนีของความสอดคลอง (IOC) ที่ 0.84 กอน
นําไปใชจริง 
       
 

4.3 การวิเคราะหขอมูล  
          4.3.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ คณะผูวิจัย
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบสัมภาษณ สําหรับสมาชิก
กลุม จํานวน 32 ชุด โดยใชโปรแกรมคํานวณอยางงาย เพื่อ
หาคาเฉลี่ย (Mean:  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation: S.D) คณะผูวิจัยใชวิธีการสอบถาม
ความคิดเห็น โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามแนวคิดของไลเคิรท 
(Likert’s Scale) ซึ่งกําหนดคาเปนตัวเลข 1 ถึง 5 กําหนด
ชวงระดับคะแนนดังนี้  

เห็นดวยอยางยิ่งให 5 คะแนน  
เห็นดวยให 4 คะแนน  
ปานกลางให 3 คะแนน  
ไมเห็นดวยให 2 คะแนนง  

  ไมเห็นดวยอยางยิ่งให 1 คะแนน 
     จุดมุงหมายของการสรางตารางแจกแจงความถี่ คือ
ตองการสรุปขอมูล เพื่อจะไดเห็นภาพรวมของขอมูลทั้งกลุม 
ไดอยางถูกตอง ดังนั้นจึงตองหาความกวาง ในแตละช้ันของ
อันตรภาคช้ัน และใชสมการคํานวณหาคาความกวางของ
อันตรภาคช้ัน  (กัลยา วานิชยบัญชา , 2551) โดยแปล
ความหมายของคาเฉลี่ยดังนี้  

คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใน
ระดับนอย  

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ความคิดเห็นอยูใน
ระดับนอยท่ีสุด  

การนําเสนอขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง 
โดยการพรรณนาวิเคราะห 

4.3.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  ใชการ 
วิเคราะหเนื้อหา 
 

5. ผลการวิจัย 
    5.1 การดําเนินงานของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

ลักษณะขอมูลทางประชากรศาสตร สภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจของสมาชิกกลุม จากการศึกษาพบวา
เกษตรกรสมาชิกกลุมสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 53 
ป สมรสแลว จบการศึกษาระดับประถมศึกษา สวนใหญไมมี
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ตําแหนงในชุมชน และไมไดทํางานอาสาสมัครในชุมชน 
สภาพการถือครองท่ีดินในการทําการเกษตร เปนท่ีดินของ
ตนเองโดยเฉลี่ย 5 ไรตอราย รายไดจากการทําการเกษตร
ปลอด ภั ย โดย เฉลี่ ย  4 ,000  บาทต อค รั ว เรื อนต อ ป 
ประสบการณในการทําเกษตรปลอดภัยโดยเฉลี่ย 3 ป กลุม
วิสาหกิจชุมชนที่ศึกษาเริ่มจัดตั้งเมื่อปพ.ศ. 2558 มีสมาชิก
กลุมจํานวน  32 คน  แหลงของเงินทุนเริ่มมาจากการ
สนับสนุนปจจัยการผลิตจากภาครัฐ จากการรวมกลุมกูยืม
เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) และ
จากกลุมออมทรัพยการผลิต นอกจากน้ีเกษตรกรบางรายที่มี
กําลังแรงกายและกําลังทรัพย ก็จะใชทุนสวนตัวเปนทุนหมุน 
เวียนอีกทางหนึ่ง การดําเนินกิจกรรมการผลิตของกลุมและ
การระดมหุนจากสมาชิก  การจัดการเรียนรูมีหลายรูปแบบ 
ไดแก การอบรมจากศูนยเรียนรู การเรียนรูภายในกลุม การ
ทดลองดวยตนเอง การศึกษาดูงานและจากภาคีเครือขาย
เกษตรอินทรีย 
 

     5.2 การผลิตและการตลาดของกลุม 
           5.2.1 ผลการศึกษาดานระบบการผลิตของกลุม 
พบวาในภาพรวม เกษตรกรสมาชิกกลุมสาหกิจชุมชน มี
ความเห็นดานระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย ในระดับ

มาก ( =3.85) เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการปองกันกําจัด
โรคและแมลงในแปลงปลูก การใสปุยแตละชวงการเติบโต 
การคัดเลือกพันธุปลูกที่เหมาะสม การเตรียมพื้นท่ีปลูก การ
เลือกใชปุยและการควบคุมการใหน้ําในแปลงปลูก เกษตรกร
ใหความสําคัญ โดยมีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูใน
ระดับมากที่สุด ( = 4.95, 4.92, 4.90, 4.85, 4.84 และ 
4.73 ตามลําดับ) การปองกันสารพิษเขาสูแปลงและการดูแล
รักษาในแนวเกษตรปลอดภัยไมใชสารตองหาม เกษตรกรมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมาก ( =4.31 และ 4.20 
ตามลําดับ) การเตรียมดินในแนวเกษตรปลอดภัย การเก็บ
เกี่ยวผลผลิตเหมาะสม  และการเก็บรักษาผลผลิตให
เหมาะสมในแนวเกษตรปลอดภัย เกษตรกรมีความคิดเห็น 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( =3.25, 2.88 และ 2.75 
ตามลําดับ) การวิเคราะหดินและนํ้า เกษตรกรมีความคิดเหน็    
ในระดับนอย ( =2.17) และเกษตรกรมีความคิดเห็นใน
ระดับนอยที่สุดคือการบันทึกขอมูลในการผลิต มีระดับ
ค าเฉลี่ ยต่ํ าสุด  ( =1.40) ปรากฏผลตามตารางท่ี  1

 
 
 

ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของเกษตรกรสมาชิกดานระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย 
ประเด็นความคดิเห็น  S.D. การแปลคา 

1. การปองกันกําจัดโรคและแมลงในแปลงปลูกเหมาะสม 4.95 0.81 มากที่สุด 
2. การใสปุยแตละชวงการเจริญเติบโตที่เหมาะสม  4.92 0.42 มากที่สุด 
3. การคัดเลือกพันธุปลูกที่เหมาะสม  4.90 0.38 มากที่สุด 
4. การเตรียมพื้นท่ีปลูกในแนวเกษตรปลอดภัย  4.85 0.46 มากที่สุด 
5. การเลือกใชปุยในการผลิต  4.84 0.43 มากที่สุด 
6. การควบคุมการใหน้ําในแปลงปลูก  4.73 0.64 มากที่สุด 
7. การปองกันสารพิษเขาสูแปลง  4.31 0.54 มาก 
8. การดูแลรักษาในแนวเกษตรปลอดภัยไมใชสารตองหาม  4.20 0.95 มาก 
9. การเตรียมดินในแนวเกษตรปลอดภัย  3.25 1.22 ปานกลาง 
10. การเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมาะสมในแนวเกษตรปลอดภัย  2.88 1.10 ปานกลาง 
11. การเก็บรักษาผลผลิตใหเหมาะสมในแนวเกษตรปลอดภัย  2.75 1.12 ปานกลาง 
12. การวิเคราะหดินและนํ้า  2.17 0.75 นอย 
13. การบันทึกขอมูลในการผลิต  1.40 1.36 นอยที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 3.85 0.71 มาก 

            5.2.2 ผลการศึกษาดานการตลาดของกลุม พบวา 
ในภาพรวม เกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความคิดเห็น

ดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย ในระดับนอย ( =

2.28) เมื่อพิจารณารายขอพบวา มีชองทางการจัดจําหนาย
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หลายชอง การวิเคราะหเพื่อประเมินตลาด การกําหนดราคา
เหมาะสม มีคาเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นอยูในระดับกลาง 
( =3.25, 3.12 และ 2.96 ตามลําดับ) การควบคุมการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย และการปฏิบัติตามแผนการ
ตลาด มีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับนอย ( =

2.23 และ 1.88) และเกษตรกรสมาชิกกลุม มีความคิดเห็น
ในระดับนอยท่ีสุด คือการประชาสัมพันธและการวางแผน
การตลาดเพ่ือเลือกกลุมเปาหมาย มีระดับเฉลี่ยต่ําสุด ( =

1.34 และ 1.22) ซึ่งปรากฏผลตามตารางที่ 2 

 

ตารางที ่2 ความคิดเห็นของสมาชิกดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย 

ประเด็นความคดิเห็น  S.D. การแปลคา 
1. ชองทางการจัดจําหนายหลายชองทาง  3.25 0.91 ปานกลาง 
2. การวิเคราะหเพื่อประเมินตลาด  3.12 0.84 ปานกลาง 
3. การกําหนดราคาเหมาะสม  2.96 1.15 ปานกลาง 
4. การควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามเปาหมาย  2.23 1.05 นอย 
5. การปฏิบัติตามแผนการตลาด  1.88 1.24 นอย 
6. การประชาสัมพันธ  1.34 0.70 นอยที่สุด 
7. การวางแผนการตลาดเพ่ือเลือกกลุมเปาหมาย  1.22 0.53 นอยที่สุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.28 0.84 นอย 
 

       5.3 ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน  พบวา 
เกษตรกรไม ใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูล และ
แบบฟอรมการบันทึกท่ีคอนขางยุงยาก จึงมีสวนนอยที่มีการ
ปฏิบัติตามประเด็นบันทึกขอมูลและการตามสอบ เพียงรอย
ละ 27 ปญหาดานการตลาดสินคาเกษตรปลอดภัย ขาดการ
ประชาสัมพันธและการวางแผนการตลาด  เพ่ือเลือก
กลุมเปาหมาย และความไมแนนอนของสินคาเกษตร ทําให
เกิดความเสี่ยงในเรื่องของราคา และรายไดของสมาชิก 
ปญหาดานการผลิต สภาพอากาศท่ีมีความแปรปรวน ไม
สามารถคาดการณได 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 เนื่องจากหลายปที่ผานมาเกษตรกรในชุมชน    
บานกลาง ประสบปญหาเกี่ยวกับสุขภาพเกิดการเจ็บปวย
เนื่ อ งจ ากมี ส ารพิ ษ ต กค า งใน ร า งก าย  และป ญ ห า
สภาพแวดลอมดินเสื่อมโทรม จากการทําการเกษตรแบบ
ดั้งเดิมที่ใชสารเคมีมานาน ประกอบกับมีหนวยงานราชการ
ไดใหความรูเก่ียวกับการทําเกษตรปลอดภัย จึงเกิดการ
ตระหนักรูเรื่องอาหารเกษตรปลอดภัย ซึ่งสอดคลองกับพัชร
พรรณ ยาโน (2552) ไดศึกษาวิถีชีวิตกับการพัฒนาอาชีพ
ของเกษตรกรแบบผสมผสานพบวา 1) รูปแบบการทําเกษตร

แบบผสมผสาน สอดคลองกับการเกษตรทฤษฎีใหม ของ
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และยังสอดคลองกับกับ
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอ่ืน ๆ เชน วนเกษตร เกษตรอินทรีย 
พุทธเกษตร เกษตรกรรมธรรมชาติ อีกทั้งพบวาอาชีพ
เกษตรกรรม นอกจากจะทําเพื่อเปนการหาเลี้ยงชีพแลว ยัง
เปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิต และเปนหนทางแหงการพัฒนา
ตนเอง ไปสูความสมบูรณของการเปนมนุษย 2) หลักคิดและ
แนวทางในการดําเนินชีวิต ของเกษตรกรแบบผสมผสาน 
สอดคลองกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับ
บุคคล ระดับครอบครัวและระดับชุมชน มีการดําเนินชีวิต
อยางพอเพียง คือมีความพอประมาณ  มี เหตุผลและมี
ภูมิคุมกันในตัวเอง และปฏิบัติตนสอดคลองกับเง่ือนไข 
ความรูและเง่ือนไขคุณธรรม นอกเหนือจากการยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตแลว ยังยึดหลักการ
ปฏิบัติตามวิถีทางธรรมชาติ ทําใหประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินชีวิต มีความพึงพอใจในชีวิตและมีความสุขท่ียั่งยืน 3) 

อุปสรรคและความสําเร็จ พบวาปญหาและอุปสรรคท่ีพบ 
คือปญหาจากภัยธรรมชาติ และจากการทําการเกษตรแบบ
สวนกระแสสังคมในอดีต ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จคือ 
ความมุ งมั่น  อดทน ความเพียรและการเรียนรู การทํา
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เกษตรกรรม ดวยรูปแบบของตนเอง 4) การเช่ือมโยงทาง
สังคม พบวาเกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีการขยาย
ผลสําเร็จของตนอง เพื่อเช่ือมโยงกับสังคม เชน มีการสราง
ศูนยการเรียนรูและรวมตัวกันเปนกลุมสหกรณ 5) การ
พัฒนาอาชีพ พบวาการเขาสูอาชีพของเกษตรกรแบบ
ผสมผสาน ไดรับอิทธิพลมาจากครอบครัว หรืออาชีพของ
บิดามารดา มีความพึงพอใจในอาชีพของตนเองและมีการ
พัฒนาอาชีพอยางตอเนื่อง ในเบื้องตนสมาชิกในชุมชนบาน
กลาง  จึงไดรวมตัวกันกอตั้ งเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ดําเนินการผลิตสินคาเกษตร ในรูปแบบของเกษตรปลอดภัย 
แตยังไมถึงขั้นเปนเกษตรอินทรีย โดยยึดแนวทางทางการ
ผลิตตามมาตรฐาน GAP ซึ่งมีหลักการปฏิบัติที่ดี 8 ขอ (กรม
วิชาการเกษตร, 2561.ออนไลน) 
 เกษตรกรที่เปนสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน สวน
ใหญเปนเพศหญิง อยูในวัยกลางคน อายุเฉลี่ย 53 ป มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 
(พีระดา  แซเต้ียว, 2555) ไดศึกษาเร่ืองการใชเกษตรดีที่
เหมาะสมในการผลิตผักเหลียงของเกษตรกร ในตําบลราช
กรูด อําเภอเมือง จังหวัดระนอง พบวาเกษตรกรมากกวา
ครึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 60-79 ป และมีการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปท่ี 4 หรือ 6 เกษตรกรไดรับแหลงขอมูล
เกี่ยวกับการผลิตผักปลอดภัย ตามการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) จากสื่อกิจกรรม ในภาพรวมระดับความรูที่ไดรับ
ระดับมาก โดยเฉพาะความรูจากการฝกอบรม ผลการศึกษา
ดานระบบการผลิตของกลุม พบวา เกษตรกรสวนใหญไมให
ความสําคัญในการวิเคราะหดินและนํ้า ทําใหไมทราบวาใน
ดินและน้ํามีการปนเปอนสารเคมีมากนอยเพียงใด รวมถึง
อาจมีขั้นตอน ที่ยุงยากในทางปฏิบัติสอดคลองของกับเจริญ  
ทาระเบี ยบ  (2555) ไดศึกษาเรื่องปจจัย ท่ีสัมพันธกับ
การเกษตรที่ดีเหมาะสม ของเกษตรกรผูปลูกลิ้นจี่ อําเภอ
ฝาง จังหวัดเชียงใหม พบวา เกษตรกรสวนใหญไม ไดนํา
ตัวอยางดินสงไปวิเคราะห ปญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือใน
ดานการบันทึกขอมูลและการตามสอบ เกษตรกรสวนใหญ     
ไมไดจดบันทึกขั้นตอนการผลิตตาง ๆ ท่ีครบถวน ขอมูลการ
ใชสารเคมี ขอมูลผูรับซื้อและปริมาณการผลิต เพื่อประโยชน
ตอการตามสอบ และไมไดเก็บเอกสารแยกเปนหมวดหมู ที่
สามารถตรวจสอบยอนกลับได ที่เปนเชนนี้อาจเน่ืองจาก
เกษตรกร ไมไดใหความสําคัญกับการบันทึกขอมูล  และ
แบบฟอรมการบันทึกที่คอนขางยุงยาก ซึ่งสอดคลองกับจํา

เลียง หมื่นวัน (2556) ไดศึกษาเรื่องการยอมรับการผลิตผัก
ปลอดภัย จากสารพิษ ของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานี 
พบวาการจดบันทึกทางดานการผลิต การใชสารเคมีของ
เกษตรกร ยังนําไปปฏิบัติไมถึงรอยละ 60 
 นอกจากน้ีเกษตรกรที่เปนสมาชิก กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน ยังตองมีการปรับตัวท้ังดานการผลิตและการตลาด 
การพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรปลอดภัย   ใหผานการ
รับรองตามมาตรฐาน GAP เพื่อสรางความนาเช่ือถือใหกับ
สินคาและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค เช่ือมโยงกับการ
ประชาสัมพันธ  โดยการสงเสริมใหคนทุกระดับมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับสินคาเกษตรปลอดภัย จะเปน
การสรางความตองการเพิ่มขึ้น  ของตลาดสินคาเกษตร
ปลอดภัยได 
 

7. สรุป 
 วิสาหกิจ ชุมชนสวนผักอินทรีย ณ รงคฟารม          
บานกลาง จังหวัดนาน มีสมาชิกเปนเกษตรกรผูปลูกผัก
ปลอดภัย สวนใหญเปนเพศหญิง อยูในวัยกลางคน อายุ
เฉลี่ย 53 ป  มีประสบการณ การผลิตเกษตรดั้ งเดิมมา
ยาวนานกวา 20 ป ในระยะ 10 ปท่ีผานมาไดปรับเปลี่ยนทํา
การเกษตรปลอดภัย ตามแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(GAP) โดยเริ่มจากปลูกไวบริโภคเองกอน ตอมากระแส
ความนิยมผักปลอดภัยที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  จึงไดผลิต
ขายโดยขายดวยตนเอง หรือขายตามตลาดในชุมชน และ
กลุมไดไปรวมออกรานจําหนายผักปลอดภัย  ในงานของ
จังหวัด แตกลุมก็ยังประสบปญหาในดานการผลิตและ
การตลาด เชน ในเรื่องของการบันทึกขอมูลและการตาม
สอบ โดยอาจออกแบบฟอรมที่ ทําใหเกษตรกรสามารถจด
บันทึกไดงาย รวมถึงวิธีการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ใหเปน
ปจจุบันสวนปญหาดานการตลาดของกลุม  เชน  การ
ประชาสัมพันธ และการวางแผนการตลาด  เพื่อเลือก
กลุมเปาหมาย จึงควรมีการใชชองทางจากสื่อเทคโนโลยี 
เชน อินเทอรเน็ต (Internet), เฟสบุค (Facebook) หรือ
ไลน  (LINE) เพื่อให เกษตรกรและผูบริโภคไดรับขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับการผลิตผัก ตามหลักการปฏิบัติทางการ
เกษตรท่ีดี 
 สําหรับประเด็นท่ีเกี่ยวเนื่องกับการตลาด คือความ  
ผันแปรของรายได จะพบวาเกษตรกรที่ทําเกษตรปลอดภัย
จะตองพรอมรับความเสี่ยงสูง ในดานรายไดที่ไมแนนอน จึง
ควรสรางตลาดทางเลือก มีระบบประกันความเสี่ยง เชน 
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การจัดต้ังตลาดหรือศูนยจําหนาย  เฉพาะสินคาเกษตร 
ปลอดภัย  ที่ ทํ าให ขายได ในราคาสูง  หรืออาจชวยให
เกษตรกรรายยอยอื่น พรอมท่ีเขามาสูระบบน้ีมากขึ้น 

ขณะเดียวกัน การมีตลาดผลผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยมา
รองรับ ก็เปนอีกทางหนึ่งที่จะเพิ่มอุปสงคสินคาเกษตร
ปลอดภัย ซึ่งจะสงผลในการขยายตลาดใหกวางขวางย่ิงข้ึน 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจั ยนี้ ได รับ งบประม าณ สนับสนุ นจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ประจําปงบประมาณ 2561 ขอขอบคุณผูใหญบาน 
บานกลาง หมูที่ 4 ตําบลพระธาตุ อําเภอเชียงกลาง จังหวัด
นาน และหัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนสวนผักอินทรียณรงค
ฟารม บานกลาง จังหวัดนาน ที่ชวยประสานงานและอํานวย
ความสะดวก ขอขอบคุณสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนทุกทาน
ที่ใหขอมูลตาง ๆ ที่ เอื้อตอการทํางานวิจัย  ขอขอบคุณ
ผูทรงคุณวุฒิ คณาจารยและเจาหนาท่ีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ฉบับน้ี ที่มีสวนชวยใหการทํางานสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ   
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก กลุมตัวอยางท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในปการศึกษา 
2561 จํานวน 113 คน โดยใชวิธีสุมอยางงาย เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ในรูปแบบเกณฑวัด 5 ระดับ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบน มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกสวนใหญมีพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเองในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (  = 3.24, SD=0.712) โดยการเรียนรูผานสื่อบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
ไดแก การเรียนรูจากคลิปวีดีโอการสอนจากผูเช่ียวชาญภาษาอังกฤษที่เปนคนไทย การเรียนรูจากการฟงเพลง และดูขาวภาค
ภาษาอังกฤษ ขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไดแก การมีวินัยทองจํา
คําศัพท ควบคูไปกับการศึกษาดวยตนเองจากสื่อออนไลน การฝกแตงประโยคภาษาอังกฤษ การสื่อสารและแชทพูดคุยกับกลุม
เพื่อนชาวไทย และตางประเทศบนสื่อสังคมออนไลน และการใชแอพพลิเคชั่นโมบายเพื่อชวยฝกสนทนาภาษาอังกฤษ  
คําสําคัญ: : พฤติกรรม การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

Abstract  
 This research aims to study the behavior and suggestion of self english skills development of personnel 
Phitsanulok University.The samples used collect data were 113 support staffs and academic staffs of Phitsanulok 
University in semester 2018 by using sample random sampling.  The research instrument was questionnaire to 
study the behavior of self english skills development in the five scales from.   The statistics used in this study 
were the frequency, percentage, mean and standard deviation.  The results showed that the most of personnel 
Phitsanulok University have behavior of self english skills development.  Overview, were at middle level. 
The learning english via media on internet was at highest average, Includes the learning from english teaching 
video clip of thai specialists, learning by english songs and news.  The suggestions in self english skills 
development of personnel Phitsanulok University were discipline memorize english vocabulary with self 
learning from online media, practice to create english sentences,  chatting english message with foreigners and 
colleagues  and using mobile application for practicing the english conversation skill. 
 
Keywords: Behavior,  Self English Skills Development,  Personnel Phitsanulok University 
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1.บทนํา 
 ในยุคที่ประเทศไทยได ย าง เข าสู ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน และใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสาร
และทําธุรกรรมทางธุรกิจและทางราชการอยางแพรหลาย
มากยิ่งขึ้น ทําใหประชาชนและบุคลากรในองคการจะตองมี
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษท้ังดานการฟง พูด อาน 
และเขียน เพื่อใหสามารถปฏิสัมพันธกับชาวตางชาติที่เขามา
ในสังคมและประเทศใหไดอยางมีประสิทธิภาพ  จากผลการ
สํารวจความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของคนไทย โดย 
EF Education First (2017)  พบว า  คนไทย มีคะแนน
ความสามารถภาษาอังกฤษอยู ในอันดับที่ 53 จาก 80 
ประเทศ  และผลการวิจัยจากขอมูลที่ไดจากการสํารวจใน
ครั้งนี้ ยังพบขอสรุปเพิ่มเติมไดแก 1) ประชาชนชวงอายุ
ระหวาง 25 – 35 ป ซึ่ งเปนชวงวัยทํางาน จะเปนผูมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษดีกวาในชวงอายุอ่ืนๆ 2) 
ประชาชนในหลายประเทศของทวีปเอเชียยังไมสามารถใช
ภาษาอังกฤษในระดับดี ทั้งท่ีหลายประเทศมีช่ือเสียงโดดเดน
ในดานวิชาการ และ 3) ปจจัยที่สงผลใหทักษะภาษาอังกฤษ
ของประชาชนอยู ในระดับดีไดนั้น  จะมาจากพื้นฐาน
การศึกษา ระดับภาษา ที่มีการฝก/พัฒนามากอนหนา และ
การไดรับการพัฒนาจากระบบการเรียนการสอนในช้ันเรียน     
          มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปนสถาบันการศึกษาเอกชน
ในระดับอุดมศึกษาที่มีบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน  ปฏิบัติงานในสํานักงาน และคณะวิชาตางๆ  
ซึ่งในชวงหลายปที่ผานมาน้ัน มหาวิทยาลัยไดมุงเนนในการ
กํ า หนดมาตร ฐ าน ให บุ ค ล าก รมี ก า รพัฒน าทั กษะ
ภาษาอังกฤษทั้งดานการฟง พูด อาน และเขียน โดยใช
คะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาท่ี เปนที่
มาตรฐานและเปนที่ยอมรับในระดับสากล เชน TOEIC, 
IELSE, TOEFL  และ CU-TEP เปนตน ซึ่งจากผลการศึกษา
ทบทวนผลการวัดระดับความสามารถทางภาษาของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในปการศึกษา 2560 -
2561 บุคลากรมีการยื่นผลคะแนนภาษาอังกฤษเพ่ือช้ีใหเห็น
พัฒนาการที่ดีขึ้น ยังมีจํานวนนอย และระดับคะแนนภาษาที่
บุคลากรได ยังไมเปนไปตามมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยได
กําหนดไว ทั้งนี้ปญหาดังกลาว จะสามารถแกไขไดหากมีการ
พัฒนา สงเสริม และมีระบบการติดตามความกาวหนาจาก
มหาวิทยาลัยอยางเปนระบบ รวมท้ังบุคลากรก็ควรมีการ
วางแผนและดําเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเองควบคูไปดวย ซึ่งจะชวยทําใหเกิดผลสําเร็จไดอยาง

รวดเร็ว ซึ่ง Littlewood (1999) ไดอธิบายสวนประกอบ 
และลักษณะของการเรียนรูภาษาตางประเทศดวยตนเองวา
ควรประกอบดวย แรงจูงใจ ความเช่ือมั่นในตนเอง ความรู 
และทักษะ ลักษณะของการเรียนรูภาษา ดวยตนเองมี 3 
ประเภท คือ การเรียนรูภาษาดวยตนเองในฐานะผูใชภาษา
ในการสื่อสาร การเรียนรูภาษาดวยตนเองในฐานะนักเรียน 
การเรียนรูภาษาดวยตนเองในฐานะปจเจกบุคคล และบุคคล
สามารถมีลักษณะการเรียนรูดวยตนเองในฐานะตางๆ นี้ได
ตามบริบท หรือวัตถุประสงคของแตละบุคคล 
        จากความสําคัญและสภาพปญหาขางตน ผูวิจัยจึง
เล็งเห็นวา การดําเนินงานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก จะชวยทําใหทราบถึงรูปแบบและแนวทางการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่บุคลากรปฏิบัติใชแลวเกิด
ความสําเร็จ รวมท้ังสามารถนํารูปแบบมาถายทอดสูกลุมผู
ตองการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และกําหนดนโยบายการ
พัฒนาและสงเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกได
อยางเหมาะสมและมีความสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการไดอยางแทจริง 
 

2.วัตถุประสงค 
เ พื่ อ ศึ ก ษ า พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ

ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณโุลก
  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 

และเอกสารงานวิจัยที่ เ ก่ียวของกับการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเองของผูที่มิใชเจาของภาษา เพื่อให
งานวิจัยไดบรรลุตามประสงค ดังนี ้

3 . 1  ทฤษ ฎี ก า ร ส ร า ง ค ว า ม รู ด ว ย ตน เ อ ง 
(Constructivism) 

 ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ รี ย น รู ต า ม แ น ว 
Constructivism จัดเปนทฤษฎีการเรียนรูกลุมปญญานิยม 
(cognitive psychology)  มีรากฐานมาจากผลงานของ 
Ausubel และ Piaget ประเด็นสําคัญประการแรกของ
ทฤษฎีการเรียนรูตาม Constructivism คือ ผู เรียนเปน
ผูสราง (Construct) ความรูจากความสัมพันธระหวางสิ่งที่
พบเห็นกับความรูความเขาใจที่มีอยูเดิม โดยใชกระบวนการ
ทางปญญา(cognitive apparatus) ของตน ประเด็นสําคัญ
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ประการที่ สองของทฤษฎี  คือ  การ เ รียนรู ต ามแนว 
Constructivism คือ โครงสรางทางปญญา  เปนผลของ
ความพยายามทางความคิด ผูเรียนสรางเสริมความรูผาน
กระบวนการทางจิตวิทยาดวยตนเอง ผูสอนไมสามารถ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาของผูเรียนได แตผูสอน
สามารถชวยผูเรียนปรับเปลี่ยนโครงสรางทางปญญาไดโดย
จัดสภาพการณที่ทําใหเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น การประยุกตใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวย
ตนเอง ไดแก 1) การใชสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 2)  
การสรางสภาพแวดลอมที่มีบรรยากาศที่หลากหลาย เปด
โอกาสใหผูเรียนไดเลือกตามความสนใจ 3)  เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทําในสิ่งที่สนใจ ซึ่งจะทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจในการ
คิด การทําและการเรียนรูตอไป 4) จัดสภาพแวดลอมที่มี
ค ว า ม แ ต ก ต า ง กั น  เ พื่ อ ป ร ะ โ ย ชน ใ น ก า ร เ รี ย น รู      
ความสามารถ และประสบการณ 5) สรางบรรยากาศที่มี
ความเปนมิตร 6) ครูตองทําหนาที่อํานวยความสะดวกใน
การเรียนรูแกผู เรียน 7) การประเมินผลการเรียนรูตอง
ประเมินทั้งผลงานและกระบวนการ และ 8.) ใชวิธีการที่
หลากหลายในการประเมิน เชน การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยครูและ เพื่อน การสังเกต การประเมินโดยแฟม
สะสมงาน (ทิศนา   แขมมณี, 2554)  

3.2 ทักษะ 4 ดานของการเรียนภาษา และการวัด
ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ 

    ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษผูเรียนตองใช
ความมานะพยายามและความอดทน หลักการศึกษาวิชา
ภาษา  อังกฤษใหไดผลนั้นไมมีสูตรสําเร็จตายตัว เพราะ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาภาษา ซึ่งเปนวิชาทักษะน้ัน ตอง
อาศัยทั้งความเขาใจและการฝกฝน การทบทวนบอยๆ 
ผูเรียนแตละคนมีสิทธิ์เลือกวิธีการเรียนภาษาตามท่ีตนเอง
ถนัด ดังท่ี Watson (2000) แนะนํา ไววา “พึงรําลึกไววา ไม
มีวิธีที่ถูกและผิดในการเรียนภาษาอังกฤษ วิธีใดก็ตามที่
สามารถชวยผูเรียนคือวิธีที่ดีที่สุด ดังนั้นในการเรียนวิชา
ภาษาไมวา จะเปนภาษาใด ตามหลักทฤษฎีการเรียนรูภาษา
แลวผูเรียนจะตองไดรับการฝกฝนและพัฒนาทักษะทั้งสี่ดาน 
คือ การฟงการพูด การอาน และการเขียน 

สถาบันตางๆคาดหวังที่จะใหบุคคลในสถาบันมี
ความสามารถทางการสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี โดยเฉพาะผู
ที่ใชภาษาอังกฤษ เปนภาษาที่สอง  ซึ่งมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ทุกแหง ไดกําหนดใหนักศึกษาท่ีจะเขาศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา หรือเมื่อจะสําเร็จการศึกษาจะตองมีความรู

ภาษาอังกฤษอยูในเกณฑที่ดี สามารถเขาใจเอกสารวิชาการ
ที่เปนภาษาอังกฤษ สามารถท่ีจะสืบคนขอมูลจากระบบ 
Internet และสามารถที่จะถายทอดความรูความเขาใจ
ออกมาเปนภาษาอังกฤษไดดี  โดยท่ัวไปสถาบันการศึกษา
มักจะยอมรับผลการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานสากล 
จากTOEFL และ IELTS โดยใหสามารถใชผลการทดสอบ 
ดังกลาวมาใชเทียบ และยกเวนการสอบภาษาอังกฤษที่แต
ละมหาวิทยาลัย/สถาบันกําหนดได โดยทั่วไประดับคะแนนที่
เปนที่ยอมรับ คือ TOEFLตั้งแต 450 คะแนนขึ้นไป และ 
IELTS ตั้งแต Overall Band 5.0 ขึ้นไป โดยผลการทดสอบ
นั้นจะตองมีอายุไมเกิน 2 ป อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัย/
สถาบันอาจกําหนดระดับคะแนนตางจากน้ีตามความ
เหมาะสม  (พรรณี ชุติวัฒนธาดา, 2545) 

 

4.วิธีการวิจัย  
       4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
          1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในป
การศึกษา 2561 จํานวน 157 คน   
          1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชศึกษาพฤติกรรมการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง คือ บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในปการศึกษา 
2561 โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางในกรณีที่ทราบจํานวน
ประชากรท่ีแนนอน ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% (Yamane, 
Taro, 1973) ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 113 คน และใชวิธีการ
สุมอยางงาย 

 4.2 ตัวแปรและเนื้อหาท่ีใชศึกษา 
        ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ/
หนวยงานท่ีสังกัด  
        ตั วแปรตาม  คือ  พฤติกรรมการ พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณโุลก  
        โดยไดกําหนดกรอบเน้ือหาในการศึกษาพฤติกรรม
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง จําแนกได    
3 ดาน ไดแก 1) ดานการเรียนรูผานสื่อบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 2) ดานการเรียนรูจากหนังสือ/ตํารา และ  
3) ดานการเรียนรูกับสภาพแวดลอมที่มีการสื่อสารดวย
ภาษาอังกฤษ 
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 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
           ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพื่อการรวบรวม
ขอมูล โดยประกอบดวยเน้ือหา 3 ตอน ไดแก  
          ตอนที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา คณะ/หนวยงานท่ีสังกัด  
        ตอนที่ 2 พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งเปนแบบ
วัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 1967) ดังนี ้
       ระดับ 5 หมายถึง   มีการปฏิบัติมากที่สุด 
       ระดับ 4 หมายถึง   มีการปฏิบัติมาก 
       ระดับ 3 หมายถึง   มีการปฏิบัติปานกลาง 
       ระดับ 2 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอย 
       ระดับ 1 หมายถึง   มีการปฏิบัตินอยที่สุด  
 สวนที่ 3  ขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

 4.4 การวิเคราะหขอมูล 
       แบบสอบถามเพื่อศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะ 
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง  มีการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ไดแก 
          สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 
          สวนที่ 2 การวิเคราะหพฤติกรรมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณโุลก  
โดยใชคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและไดกําหนด
เกณฑการแปลความหมายจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอ
ปจจัยที่มีผลตอความตองการ ดังน้ี  
     คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีการปฏิบัติมากที่สุด  
     คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มีการปฏิบัติมาก    
     คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีการปฏิบัติปานกลาง 
     คาเฉลี่ย 1.51 -2.50  หมายถึง มีการปฏิบัตินอย   
     คาเฉลี่ย  1.00  - 1.50  หมายถึง มีการปฏิบัตินอยท่ีสุด 
        สวนท่ี 3 การวิเคราะหและจําแนกขอเสนอแนะในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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5. ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก สามารถสรุปได
ดังนี ้
      ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมจําแนกรายดาน 
 

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง 

ระดับการปฏิบัต ิ
 SD แปลผล 

1 .  ด า น ก า ร เ รี ย น รู ผ า น สื่ อ บน เ ค รื อ ข า ย
อินเทอรเน็ต  

4.26 0.651 มาก 

2. ดานการเรียนรูจากหนังสือ/ตํารา  2.90 0.626 ปานกลาง 
3. ดานการเรียนรูกับสภาพแวดลอมที่มีการ
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

2.57 0.672 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.712 ปานกลาง 
 

      ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการเรียนรูผานสื่อบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง ดานการเรียนรูผานสื่อบนเครือขาย

อินเทอรเน็ต 

ระดับการปฏิบัต ิ
 SD แปลผล 

1. เรียนรูจากคลิปวีดีโอการสอนจากผูเช่ียวชาญ
ภาษาอังกฤษท่ีเปนคนไทย  

4.56  (1) 0.651 มากที่สุด 

2.  เรียนรูจากการฟงเพลงภาษาอังกฤษ  4.52  (2) 0.711 มากที่สุด 
3.  เรียนรูจากการดูขาวภาคภาษาอังกฤษ 4.17  (3) 0.548 มาก 
4. เรียนรูจาก e-book ใหความรูภาษาอังกฤษ 3.88 0.765 มาก 
5. เรียนรูจาก web blog ใหความรูภาษาอังกฤษ 4.15 0.654 มาก 

รวม 4.26 0.651 มาก 
 
 

      ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการเรียนรูจากหนังสือ/ตํารา 
 

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง ดานการเรียนรูจากหนังสือ/ตํารา 

ระดับการปฏิบัต ิ
 SD แปลผล 

1.  เรียนรูจากตํารา/หนังสือท่ีมีวางจําหนายตาม
รานหนังสือตางๆ  

3. 56 0.581 มาก 

2. เรียนรูจากตํารา/หนังสือท่ีมีใหดาวนโหลดฟรี / 
ไมมีคาลิขสิทธิ์ 

2.82 0.652 ปานกลาง 

3. เรียนรูจากตํารา/หนังสือท่ีใชประกอบการเรียน
การสอนในหองเรียน 

3.51 0.690 มาก 
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4. เรียนรูจากตํารา/หนังสือท่ีใชประกอบการเรียน
การสอนจากสถาบันติวดานภาษา 

2.38 0.712 นอย 

รวม 2.90 0.626 ปานกลาง 
    
   ตารางท่ี 4 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวยตนเอง ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการเรียนรูกับสภาพแวดลอมที่มีการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 
 

พฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษดวย
ตนเอง ดานการเรียนรูกับสภาพแวดลอมที่มีการ

สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ 

ระดับการปฏิบัต ิ
 SD แปลผล 

1. พูดคุยและติดตอสื่อสารกับเพื่อนชาวตางชาติ 2.02 0.532 นอย 
2. ไปทองเที่ยวตางประเทศ หรือสถานท่ีทองเท่ียว
ที่มีชาวตางชาติเขามาเที่ยวจํานวนมาก 

3.12 0.672 ปานกลาง 

รวม 2.57 0.672 ปานกลาง 
 

ตารางที่ 5 จํานวนและรอยละในการจําแนกขอเสนอแนะของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดวยตนเองใหเกิดผลสําเร็จที่ดี 
 

ขอเสนอแนะ จํานวนผูใหขอเสนอแนะ คิดเปนรอยละ 

1.  การมีวินัยทองจํ าคํ าศัพท  ควบคู ไปกับ
การศึกษาดวยตนเองจากสื่อออนไลน  

29 

43.3 
2.  การฝกแตงประโยคภาษาอังกฤษ  และ
ตางประเทศบนสื่อสังคมออนไลน   

15 

22.4 
3. การสื่อสารและแชทพูดคุยกับกลุมเพ่ือนชาว 
ไทย 

15 

22.4 
4.  การใชแอพพลิ เค ช่ันโมบายเ พ่ือชวยฝก
สนทนาภาษาอังกฤษ 

8 
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รวม 67 100.0 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
   ผลการศึกษาพฤติกรรมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ดวยตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวา 
บุคลากรมีการเรียนรูผานสื่อบนเครือขายอินเทอรเน็ต มี
คาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก  โดยใชวิธีการเรียนรู ไดแก 
การ เ รียนรู จ ากคลิปวี ดี โอการสอนจากผู เ ช่ี ยวชาญ
ภาษาอังกฤษท่ีเปนคนไทย การเรียนรูจากการฟงเพลง และ
ดูขาวภาคภาษาอังกฤษ  ซึ่งสอดคลองกับ Rajaram (2011) 
ที่กลาววาการพัฒนารูปแบบการสอนโดยใชอินเทอรเน็ต
สามารถกระตุนและสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษไดเปน

อยางดี และวิธีการเรียนรูจากสื่อบนอินเทอรเน็ต ในลักษณะ
การฟง เพลงภาษาอั งกฤษก็ เปนกิจกรรมที่บุคลากร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก นิยมใชฝกภาษาอังกฤษ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของอาทิตยา เวียงนิล และปญชลีวาสนสมสิทธ  
(2555) พบวา กิจกรรมการเรียนรูภาษาอังกฤษนอกช้ันเรียน
ที่เปนที่นิยมมากที่สุด คือ กิจกรรมการใชอินเตอรเน็ตเปน
ภาษาอังกฤษ  และขอเสนอแนะในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเอง ที่บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
แนะนําจํานวนมากท่ีสุด คือ การมีวินัยทองจําคําศัพท ควบคู
ไปกับการศึกษาดวยตนเองจากสื่อออนไลน ซึ่งเมื่อพิจารณา
ดูแลวจะเห็นวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลกสวน
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ใหญมุงพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือนําความรูไปสอบวัด
ความสามารถทางภาษาในมาตรฐานสากล เชน TOEFL และ 
IELTS เพื่อใหผานตามเกณฑมาตรฐานที่สถาบันการศึกษา
กําหนด และใชเพื่อศึกษาตอ ซึ่งตองใชความสามารถท้ังการ
ฟง พูด อาน เขียน  และสิ่งที่สําคัญอยางยิ่งในการบรรลุ
ความสําเร็จ คือ การมีพื้นฐานที่ดีในการรูจําคําศัพทใน
ปริมาณมากๆ   
 

7.  สรุป  
     การ วิจั ย เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการ พัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษดวยตนเองของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ในคร้ังนี้ ทําใหทราบวา บุคลากรไดเลือกใชวิธีการศึกษา
เรียนรูภาษาอังกฤษจากการเรียนรูผานสื่อบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต และโมบายแอพพลิเคช่ัน ท่ีนําเสนอแบบสื่อ
ประสมทั้งขอความ ภาพ และเสียง มากกวาการเลือกเรียนรู
จาก e-book หรือไฟลเอกสารดาวนโหลด ซึ่งไมคอยมีความ
น าสน ใจ  และการ เพิ่ มประสิท ธิภาพในการ เรี ยนรู
ภาษาอังกฤษดวยตนเองน้ัน บุคลากรควรมีการพัฒนาตนใน
การรูจําคําศัพททางวิชาการและคําศัพทในชีวิตประจําวัน
เพิ่มเติม รวมท้ังการฝกหัดแตงประโยคตามโครงสรางไว
ย ก รณ ที่ ถู ก ต อ ง  ร ว ม ท้ั ง ก า ร ไ ด อ อ ก ไ ป สั ม ผั ส กั บ
สภาพแวดลอมที่มีการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เชน  
การไดพูดคุยและติดตอสื่อสารกับเพ่ือนชาวตางชาติ และ
การไปทองเท่ียวตางประเทศ หรือสถานที่ทองเท่ียวที่มี
ชาวตางชาติเขามาเที่ยว ก็จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและทํา
ใหเกิดประสิทธิผลในการเรียนรูภาษาอังกฤษไดเพิ่มมากขึ้น 
และสงผลใหคะแนนวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
มีแนวโนมที่ดีขึ้นอยางรวดเร็ว ในการนํามาใชพัฒนา
ความกาวหนาในอาชีพ  และการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นได 
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอบขอบคุณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได
สนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังน้ี รวมท้ังบุคลากรท่ีไดอนุเคราะหที่
ไดอนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใหการวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี 
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ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ 
กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.กาญจนาไมเสียบ 

Study and Develop in Model of Value Added Bamboo Products:  
A Case Study of C. Kanjana Factory 

 

คงศักดิ์ ตุยสืบ1*, ณัฐพันธ อินละปะ2, ภัทรพงค ธรรมวงค2, วัชรพงษ ตาเมืองมูล2,  
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ โรงงาน ฉ.กาญจนา ไมเสียบ 

ผลการศึกษาพบวา 1) ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (กอนการปรับปรุง) ดานโครงสราง
บรรจุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ นอย (  = 1.92) ดานการออกแบบ กราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับนอย  
(  = 1.75) ดานคุณภาพการใหบริการ  โดยรวมอยูในระดับ นอย (  = 2.30) ภาพรวมทั้งสามดาน โดยรวมอยูในระดับนอย 
(  = 2.02)  2) ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (หลังการปรับปรุง) ดานโครงสรางบรรจุ
ภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ มาก (  = 4.40) ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  
(  = 4.58) ดานคุณภาพการใหบริการ  โดยรวมอยูในระดับ มาก (  = 4.34) ภาพรวมท้ังสามดาน โดยรวมอยูในระดับ มาก  
(  = 4.44) 

 
คําสําคัญ: การเพิ่มมูลคา, ผลิตภัณฑจากไมไผ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

651



 

Abstract  
The Objectives of this research aim to study Study and Develop in Model of Value Added Bamboo 

Products: A Case Study of C. Kanjana Factory. The results could be summed up as follows: 1) The satisfaction 

of package characteristics (before re-design) are The overall of packaging structure level is Less satisfied (  = 
1.92). The overall of graphic design level is Less satisfied (  = 1.75) and the overall of quality of service level 

is Less satisfied (  = 2.30). After re-design the packaging the overall of packaging structure level is Very satisfied 
(  = 4.40). The overall of graphic design level is Most satisfied (  = 4.58) and the overall of quality of service 

level is Very satisfied (  = 4.34) although the overall of the packaging level is Very satisfied (  = 4.44)   
 
Keywords: Value-Added, Bamboo Products. 
 

1. บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยภายใตภาวะเศรษฐกิจที่มี

ความผันผวนอยูตลอดเวลา ทําใหภาคธุรกิจมีความจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองวิเคราะหตัดสินใจ กําหนดแนวทางธุรกิจที่
ถูกตองและสามารถใชกลยุทธในการบริหาร  ไดอยางมี
ประสิทธิผล  ธุรกิจไมไผแปรรูป นับเปนธุรกิจหนึ่งที่มี
ความสําคัญ เนื่องจากเปนท่ีนิยม ธุรกิจไมไผแปรรูป ใน
ปจจุบันมีการขยายตัวเปนอยางมากจึงเกิดสภาวะการ
แขงขันที่รุนแรงทําใหผูประกอบการ หรือผูบริหารธุรกิจไมไผ
แปรรูป ตองเรียนรู และทําความเขาใจถึงปจจัยที่สงผล
กระทบตอการดําเนินงาน การท่ีคนไทยนิยมปลูกตนไผนั้นมี
ความเช่ือมาต้ังแตสมัยโบราณแลววา หากปลูกตนไผเอาไว
ภายในบริเวณบานก็จะชวยให สมาชิกทุกคนภายในบานนั้น 
เปนคนที่ ไมคดโกง  หรือเอารัดเอาเปรียบใครไมวาจะ
ประกอบอาชีพอะไรก็จะตั้งใจทําดวยความซื่อสัตยสุจริต 
และมีคุณธรรม ซึ่งความเช่ือเหลานั้น ก็มีพื้นฐานมาจาก
ลักษณะของตนไผนั่นเอง ตนไผนั้นจะเจริญเติบโตอยาง
รวดเร็ว แตกกิ่งกานสาขาที่เหยียดตรง และเรียบเนียน สวน
ดานในของปลองไผแตละปลอง ก็จะมีแตเนื้อไมสีขาวบริสทุธิ์ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงคนโบราณเชื่อวาไผสีสุกนั้น จะชวยสงผล
ใหสมาชิกทุกคนในบานน้ันประสพแตความสําเร็จ ร่ํารวยเงิน
ทอง มีความสุขกันถวนหนา เพราะช่ือของไผชนิดนี้ คลอง
จองกับคําวา “มั่งมีศรีสุข” จึงชวยใหเกิดความสุขความเจรญิ 
แกผูปลูกกันทั่วทุกคนชาวจีนก็เชื่อกันวา ไผจะเสริมมงคลให
คนในบาน เปนคนมุงม่ันตั้งใจจริง มีปญญาเลิศมีเหตุผล ช่ือ
ตรง เอื้ออารี และกตัญูรูคุณ ขึ้นช่ือวาไผก็เขาใจวาจะรูจัก
กันทุกคน เพราะเปนไมที่แพรหลายท่ีสุดในเมืองไทย เราได
เอาไมไผมาทําภาชนะเครื่องใชสอยในบานหลายอยาง เปน
ตนวาทําพัด กระจาด ชะลอม กระชอน หรือแมที่สุดไมกลัด 

ไมไผเปนไมที่มีประโยชนมากท่ีสุดในชนบท เพราะชาว
ชนบทไดใชในการกอสรางแทบทุกชนิด เปนบาน เปนคอก
ควาย และอ่ืนๆ ในสมัยโบราณไดเคยใชทําเปนแพตางเรือ 
เมื่อมีแพเปนที่อยูอาศัยก็เอาไมไผมาเปนเครื่องหนุนแพที่
เรียกกันวาแพลูกบวบ พวกชาวประมงของจีนก็เคยทําเปน
เรือทอดแหจับปลา ในเมืองจีนสมัยโบราณก็ไดใชไมไผนี้เปน
ที่จารึกเรื่องราวเก่ียวกับประวัติศาสตรพงศาวดาร  หรือที่
เ รี ยกกันว าประวัติ ศาสตรท อนไม ไผ  หลักฐานทาง
ประวัติศาสตรของจีนไดจากคําจารกึในทอนไมไผนี้มาก  ชาว
ลานชางแตโบราณก็จดเหตุการณลงท่ีบั้งไมไผ แลวผูกจุมกัน
ไวจึงไดเรียกประวัติศาสตรวาบั้งจุม นี่จะเห็นวาประโยชน
ของไมไผในสมัยโบราณมีคุณประโยชนแกประวัติศาสตรใน
สมัยนี้มากทีเดียว ชาวจีน นอกจากจะใชไมไผตางกระดาษ
จารึกตัวอักษรแลว เขายังนับถือไมไผวาเปนสัญลักษณของ
สันติสุขและอายุยืนอีกดวย  

โรงงานไมไผแปรรูป ฉ.กาญจนา ภายใตสินคาตรา
ไผหวาน เริ่มมีการกอตั้งเมื่อประมาณป พ.ศ. 2527 ตั้งอยูที่ 
90/1 ม.9 ตําบลพิชัย อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 52000 
โดย คุณสุพัฒน  รูปดี และคุณบัวลอย  รูปดี  โดยเริ่มจาก
การทําเปนธุรกิจของครอบครัวเล็กๆ โดยนําไมที่รับซื้อไมไผ
มาทําการตัดเปนทอนสงใหกับบริษัท ไทยหวา จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทของคนจีนท่ีมาทําการลงทุนในประเทศไทย ประมาณ 
ป พ.ศ. 2530 – 2539  ไดมีการลงทําการแปรรูปไมไผ
เพิ่มขึ้นโดยการนําเอาเครื่องจักรมาทําการแปรรูปออกมา
เปนไมเสนเพื่อท่ีจะไดเพิ่มมูลคาของไมจากกิโลกรัมละ  5 
บาท มาเปนกิโลกรัมละ 10 บาท  เพื่อทําการเพ่ิมกําไรมาก
ขึ้นกวาเดิม เมื่อป พ.ศ. 2540 ไดมีการขยายตลาดเพ่ิมมาก
ขึ้น จากที่เปนธุรกิจเล็กๆ ไดมีการเร่ิมจางงานจากการจาง
ชาวบานจะทําใหชวยเพ่ิมปริมาณมากไดมากขึ้นและ ไดนํา
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เครื่องจักรมาเพิ่มถือวาเปนการลงทุนครั้งใหญที่สุดของธุรกิจ
การแปรรูปไมไผ  โดยการแปรรูปไมไผใหเปนไมตะเกียบ
อนามัย ไมจิ่มฟน และไมเสียบลูกช้ิน เมื่อปพ.ศ. 2547  ได
ใหลูกชายและลูกสะใภเขามาบริหารกิจการแทน กิจการจึง
ไดผลการตอบรับจากลูกคาในคุณภาพของไมไผเพิ่มมากขึ้น 
โดยการบริหารงานของ คุณเฉลิม รูปดี ซึ่งเปนบุตรชาย และ
คุณกาญจนา กาจูมปู ซึ่งเปนลูกสะใภ และไดตั้งช่ือ แบรนด
ของตนเองขึ้นมาคือ  “ผลิตภัณฑไมเสียบตรามามังกร”  
โดยการสงสินคาขายเองตามจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศและ 
เมื่อวันท่ี 27 กันยายน พ.ศ. 2550 – จนถึงปจจุบัน บริษัทไม
เสียบตรามามังกร ไดทําการเปลี่ยนช่ือเปน ผลิตภัณฑ “ไม
เสียบตราไผหวาน”และไดผลิตสินคาใหมเพ่ิมขึ้นมาอีกหนึ่ง
สินคา คือ ผลิตภัณฑไมธง  ซึ่งกําลังเปนที่นิยมกันอยู ใน
ปจจุบัน  

เพ่ือใหเกิดความพึงพอใจตอลูกคาที่เพิ่มมากขึ้น  
ซึ่งปจจุบัน โรงงานไมเสียบตราไผหวานมีกําลังการผลิตไม
ตะเกียบ เดือนละ 300,000 คู และโรงงานไดขยายสาย
ผลิตภัณฑจากเปนไมเสียบธง  ไมเสียบขนาดตางๆ  จึง
ตองการขยายกําลังการผลิต คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดที่จะ
ศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ 
กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.กาญจนาไมเสียบ เพื่อรองรับความ
ตองการของลูกคาในปจจุบันและอนาคตตอไป  

 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพ่ิมมูลคา

ผลิตภัณฑจากไมไผ โรงงาน ฉ.กาญจนา ไมเสียบ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
3.1) ความรูทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ  
 ปจจุบันผูบริโภคใหความสําคัญกับบรรจุภัณฑมาก
ขึ้น เพราะบรรจุภัณฑที่ดีนอกเหนือจากจะสามารถปกปอง
สินคาเพื่อสามารถสงมอบจากผูผลิตไปถึงมือผูบริโภคแลว 
ยังสามารถแสดงความถึงอัตลักษณของตราสินคา  ดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค กระตุนใหเกิดการซ้ือสินคาได 

สมพงษ เฟองอารมณ (2550, หนา 9) กลาววา 
การบรรจุภัณฑ (Packaging) คือกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้น
ตลอดกระบวนการการตลาดในการใชวัสดุชนิดใดชนิดหน่ึง
มาสรางภาชนะบรรจุใหกับผลิตภัณฑ เพ่ือปกปองความ
เสียหาย รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ เกิดความสะดวกใน
การใชสอยสะดวกในการขนสงและเพื่อสื่อสารทางการตลาด 

โดยมีคาใชจายที่เหมาะสม องคประกอบที่สําคัญกับการ
ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑคือ  รูปราง (Shape and 
form) ขนาด (Size) และวัสดุ (Material) ใหเหมาะสมกัน
หนาท่ีใชสอย และปกปองตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพพรอมสง
มอบจากผูผลิตไปยังผูบริโภค   

 

ประเภทของบรรจุภัณฑ  
 บรรจุภัณฑ เปนสิ่ งที่หอหุมรองรับผลิตภัณฑ  
รวมท้ังภาชนะที่ใสเพื่อปองกันผลิตภัณฑจากความเสียหาย
ตางๆ ชวยอํานวยความสะดวกในการขนสง เก็บรักษาใหคง
คุณภาพใกลเคียงกับเมื่อแรกผลิตใหมากที่สุด ตลอดจนชวย
แจงรายละเอียดผลิตภัณฑและกระตุนใหเกิดความตองการ
ซื้อ ซึ่ งบรรจุภัณฑเปนสวนหน่ึงของกระบวนการทาง
การตลาด ดังนั้นนักการตลาดจึงไดหันมาเนนเรื่องบรรจุ
ภัณฑ โดยการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ เพื่อชวยทั้งในดาน
การเก็บรักษา การขาย การตลาด การโฆษณา บรรจุภัณฑจงึ
เขามามีบทบาททางการตลาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยท่ัวไปบรรจุ
ภณัฑแบงออกไดเปน 3 ประเภทดังน้ี 

1 .  บรร จุภัณฑขั้ นแรก  (Primary packaging) 
หมายถึง สิ่งที่หอหุมตัวสินคาที่ติดอยูกับตัวสินคาโดยตรง ทํา
หนาที่รักษาและปองกันสินคามิใหเสียหาย เชน อาหารเชา
ซีเรียลคอนเฟลก บรรจุภัณฑขั้นแรกที่ใชหุมตัวสินคาคือ 
บรรจุภัณฑอาหาแบบถุง  

2. บรรจุภัณฑขั้นท่ีสอง (Secondary packaging) 
หมายถึงสิ่งที่หอหุมการบรรจุภัณฑขั้นแรกเพื่อทําหนาที่
รักษาและปองกันสินคามิใหเสียหาย รวมท้ังทําหนาที่ในการ
ดึงดูดความสนใจของผูบริโภคดวยการออกแบบใหสวยงาม
สะดุดตา และใหขอมูลที่สําคัญเกี่ยวกับตัวสินคาและผูผลิต
ดวย เชนกัน เชน กลองท่ีบรรจุถุงอาหารเชาซีเรียลคอน
เฟลก เปนตน 

แตในปจจุบันสินคาหลายชนิดใชบรรจุภัณฑขั้นที่
สองทําหนาที่เปนบรรจุภัณฑขั้นแรกไปพรอมๆกัน กลาวคือ
นอกจากจะเปนผลิตภัณฑที่ใชบรรจุ เก็บ รักษาสินคาและยัง
ทําหนาท่ีในการในการดึงดูดความสนใจตลอดจนทําการ
สื่อสารขอมูลตางๆ แกลูกคาอีกดวย 

3 .  บ ร ร จุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ ก า ร ข น ส ง  ( Shipping 
packaging) หมายถึงการบรรจุภัณฑโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ทําหนาที่ในการเก็บรักษา และขนสงสินคา เชน กลอง
กระดาษสําหรับการบรรจุสนิคาปรมิาณมากๆ สะดวกตอการ
ยกและเคลื่อนยาย  
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3 . 2 )  ก า ร พัฒนาผลิ ต ภัณฑ ใ หม  ( New product 
development) 

ก า ร พัฒนาผ ลิ ต ภั ณฑ ใ หม  ( new product 
development) หมายถึง กระบวนการคนควา การคิด
ออกแบบ การแกไขและปรับปรุง เพื่อใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่
ดีและอาจเปนผลิตภัณฑที่มีความใหมใน ลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง เชน นวัตกรรมอยางแทจริง (really innovation) การ
เลียนแบบ (emulation) การปรบัปรุง (adaption) และการ
เขาสูตลาดใหม (new market)    

New product หรือผลิตภัณฑใหม แบงออกเปน 
3 ลักษณะ ดังนี ้     
 1. Innovation หมายถึง ผลิตภัณฑนวัตกรรมใหม 
ที่ไมเคยมีมากอนในตลาด    
 2. Modified หมายถึง ผลิตภัณฑปรับปรุงใหม 
โดยการปรับเปลี่ยน ดัดแปลงผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหมีความ
แปลกใหมมากขึ้น 

3. Me-too หมายถึง ผลิตภัณฑลอกเลียนแบบ 
โดยการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑของคูแข ง ขัน  เปน
ผลิตภัณฑใหมสําหรับบริษัท แตเกาในตลาด  
  สาเหตุของการพัฒนาผลิตภัณฑใหม 
  1. การเผชิญปญหาจากสภาพแวดลอม 
  2. ยอดขายผลิตภัณฑลดลง  
  3. ตองการยืดอายุของผลิตภัณฑ 
      3.1 กลยุทธการเจาะตลาด (market 
penetration strategy) ดวยการปรับปรุงผลิตภัณฑ แยง
ลูกคาจากคูแขง และหาลูกคาใหม   
      3.2 กลยุทธการพัฒนาการตลาด 
(market development strategy) ดวยการขยายตลาด
ดานภูมิศาสตร  และการพัฒนา  ปรับปรุงสวนประสม
การตลาด        
                           3.3 กลยุทธการพัฒนาผลิตภัณฑ  
(product development strategy)   
   

ขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม  
 1. การสรางสรรคความคิดผลิตภัณฑใหม 
 2. การกลั่นกรองความคิดผลิตภัณฑใหม  
 3. การพัฒนาและทดสอบแนวความคิดผลิตภัณฑ
ใหม      

4. การพฒันากลยุทธการตลาด  
 5. การวิเคราะหธุรกิจ   

 6. การพัฒนาทางกายภาพของผลิตภัณฑ 
 7. การทดสอบตลาด   
 8. การนําสินคาออกสูตลาด    
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ  
เจนยุทธ ศรีหิรัญ (2560) ผลจากการศึกษาปญหา

และความตองการในการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑดูแล
เสนผมสมุนไพรไทย พบวา โครงสรางของบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑแชมพูและครีมนวดผมสมุนไพรท่ีมีอยูเดิมใชงาน
ไดยากเนื่องจากผลิตภัณฑมีความขนหนืด และเปนขวด
พลาสติกใสแบบบีบเทจึงตองใชแรงบีบมากและถาผลิตภัณฑ
ภายในเหลือนอยก็ตองใชแรงบีบมากข้ึนหรือตองเปดฝา ขวด
ทําใหไมสะดวกตอการใชงาน นอกจากนี้บรรจุภัณฑเดิมยัง
ขาดความสวยงาม และยังไมสามารถแยกแยะสูตรตางๆทั้ง
สาม สูตรไดทําใหผูบริโภคเกิดการหยิบผิดขึ้นและสงผลเสีย
ตอผูประกอบการกลุมวิสาหกิจชุมชน ท้ังนี้ผูผลิตแชมพูและ
ครีมนวดผม ผสมสมุนไพรบานนาขุม มีความตองการบรรจุ
ภัณฑชนิดขวดพลาสติกใสแบบมีหัวปมท่ีบรรจุแชมพูและ
ครีมนวดผมสมุนไพร เพื่อใหเห็นผลิตภัณฑภายในและนํา
ผลิตภัณฑออกมาใชไดงายโดยเลือกหัวปมที่มีรูเปดขนาด
ใหญเพื่อนําผลิตภัณฑที่มีความขน หนืดออกมาไดในปริมาณ
มากและงายขึ้นเหมาะสมกับผูหญิงซึ่งสวนใหญมีผมยาว 
ตลอดจนออกแบบกราฟกใหดูมีความทันสมัย เปนธรรมชาติ
และสามารถดึงดูดใจผูบริโภคในกลุมผูหญิงทุกวัยไดในขนาด
บรรจุที่เหมาะสม จํานวน 3 คูผลิตภัณฑทั้งแชมพูและ ครีม
นวดผม ไดแกผลิตภัณฑรางจืดผสมวานหางจระเขบอระเพ็ด
ผสมมะกรูด และอัญชันขาวผสมใบบัวบก ซึ่งผลิตภัณฑ
ทั้งหมด มีสรรพคุณโดยรวมเกี่ยวกับบํารุงหนังศีรษะใหมี
ความชุมชื่น ทําใหผมนุมสลวยและเงางามเปนธรรมชาติ  
 สุรภา วงศสุวรรณ และธานี  สุคนธะชาติ (2559) 
ไดศึกษาเรื่อง การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑแปรรูป จากขาวพันธไรซเบอรี่สูการสงเสริมการ
เพิ่มมูลค าการทองเที่ ยวเ ชิงนิ เวศน เศรษฐกิจ  โดยมี
วัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับ
ผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวพันธุไรซเบอรรี่ 2) เพื่อสงเสริม
และพัฒนาเพ่ิมมูลคาการทองเท่ียวเชิงนิเวศนเศรษฐกิจ 3) 
เพื่อทดสอบความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอบรรจุภัณฑ
ของผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวพันธุไรซเบอรรี่  ผลการศึกษา
พบวา กลุมตัวอยางใหความสนใจวัสดุที่ใชในการผลิตบรรจุ
ภัณฑเปนวัสดุประเภทพลาสติกเปนโครงสรางช้ันท่ี 1 และมี
ฉลากเพ่ือบอกรายละเอียดของสินคา ผูเช่ียวชาญและกลุม
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ตัวอยางใหความสนใจใหรูปแบบและวัสดุของบรรจุภัณฑ 
SET A1 เปนบรรจุภัณฑมากที่สุด  และผลการประเมินผล
การออกแบบของบรรจุภัณฑสมุนไพรไทยโดยรวมพบกวา
กลุ มตั วอย า ง ให ค วามคิ ด เห็ นรู ปแบบ  SET A1 โ ดย
ประเมินผลการออกแบบอยูในระดับมาก 
 นภดล คลายวิเศษ และคณะ (2559) ไดศึกษาเรื่อง 
การศึกษาและพัฒนาเพ่ือการออกแบบเฟอรนิเจอรจากไมไผ 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาและพัฒนาการออกแบบ
เฟอรนิเจอรจากไมไผ โดยใหความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุ
ธรรมชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑดานการออกแบบเพ่ือ
ทดแทนการใชไมประเภทอื่นที่มีการตัดไมทําลายปา และใช
ระยะเวลาในการปลูกทดแทนที่ยาวนาน โดยศึกษาขอมูล
เก่ียวกับไมไผและหลักการออกแบบเฟอรนิเจอร วิเคราะห 
เพื่อทําการพัฒนาและออกแบบเฟอรนิเจอรแลวทําการ
ทดสอบเก็บขอมูลจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ เพื่อทํา
การพัฒนาปรับปรุงแกไขในการผลิตช้ินงานตนแบบและทํา
การทดสอบการใชงานเพ่ือวิเคราะห และสรุปผล  โดย
กําหนดช้ินงานจํานวน 3 ช้ิน ประกอบดวย ชุดเฟอรนิเจอร
ประเภทโซฟา 2 ที่นั่ง ขนาดกวาง 80 เซนติเมตร ยาว 160 
เซนติเมตร จํานวน 1 ช้ิน และประเภทโซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด
กวาง 80 เซนติเมตร ยาว 80 เซนติเมตร จํานวน 2 ช้ิน ผล
การศึกษาและพัฒนาเพ่ือการออกแบบเฟอรนิเจอรจากไมไผ 
พบวาไมไผสามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรเพื่อการ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาใหเหมาะสม
กับการใชงานและมีความสวยงามในรูปแบบของวัสดุ
ธรรมชาติ 
      

4.วิธีการวิจัย  
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชากรในการวิจัย ไดแก พอคาคนกลางท่ีรับ

สินคาไปจําหนาย และลูกคาของธุรกิจ ฉ.กาญจนา ไมเสียบ 
ในจังหวัดลําปาง โดยใชแบบสัมภาษณและการสังเกต 
เพ่ือใหไดแนวทางในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากไมไผ 
ตามความตองการที่วิเคราะหไดจากการสัมภาษณจากกลุม
ตัวอยางอธิบายถึงกระบวนการดําเนินการวิจัยอยางละเอียด
และชัดเจน 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ มีจํานวน 20 
ราย ประกอบดวย พอคาคนกลางท่ีรับสินคาไปจําหนาย 
และลูกคาของธุรกิจ ฉ.กาญจนา ไมเสียบ ในจังหวัดลําปาง 
การเลือกกลุมตัวอยางประชากรใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ

เจาะจง  (Purpose Sampling)  ซึ่ ง ผู วิ จั ย ไ ด พิ จ า รณา
คุณสมบัติคือลูกคาที่คาขายกับ ฉ.กาญจนา ไมเสียบ ตั้งแต 1 
ป ข้ึนไป  

2.  เค ร่ืองมือที่ ใช ในการวิจัย ประกอบดวย
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูลตามข้ันตอน ดังนี้  

ขั้นตอนท่ี 1 เพื่อศึกษาความความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ 
กอนการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑ เมื่อไดขอมูลความพึง
พอใจและขอเสนอแนะมาแลว ผูวิจัยไดทําการปรับปรุงและ
พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

ขั้นตอนท่ี 2 ดําเนินการพัฒนาบรรจุภัณฑตาม
ขอเสนอแนะของกลุมเปาหมาย  

ขั้นตอนที่ 3 ดําเนินการศึกษาความความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ 
หลังการปรับปรุงพัฒนาบรรจุภัณฑจากกลุมเปาหมายเดิม  

3. การเก็บรวบรวมขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูล
นั้นในข้ันตอนที่ 1 ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณพอคาคนกลาง 
และลูกคา จํานวน 20 ราย โดยใชแบบสอบถามเพ่ือประเมิน
ความตองการกอนการออกแบบบรรจุภัณฑ ในขั้นตอนที่ 2 
ดํ า เ นินการพัฒนาบรรจุภัณฑตามขอ เสนอแนะของ
กลุมเปาหมาย  และในขั้นตอนที่ 3 ผูวิจัยใชแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ หลังการปรับปรุง  

4. การวิเคราะหขอมูล  
หลังจากเก็บแบบสอบถามท้ังกอนการปรับปรุง 

และหลังการปรับปรุงบรรจุภัณฑ ผูวิจัยวิเคราะหหาคาเฉลี่ย
เลขคณิต (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) มาสรุปวิเคราะหผลขอมูลและแปรผลโดยการ
บรรยายและนําเสนอในรูปความเรียง   

โดยผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบจากระดับตาม
ความพึงพอใจ ซึ่งใชเกณฑระดับ 5 คือ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง นอย และนอยที่สุด ใชการแปลความหมายของคา
คะแนนเฉลี่ย เกณฑในการวิเคราะหพิจารณาชวงของ
คาเฉลี่ยเลขคณิตของแบบสอบถามแบบลิเคิรทสกลเปน ดังนี้ 
(Weigel @ Newman, 1976)  

4.50-5.00 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด  

3.50-4.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจ
มาก  
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2.50-3.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง  

1.50-2.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจ
นอย 

1.00-1.49 หมายความวา มีระดับความพึงพอใจ
นอยที่สุด  

5. ผลการวิจัย  
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 

11 คน คิดเปนรอยละ 55 รองลงมาไดแก เพศชาย จํานวน 
9 คน คิดเปนรอยละ 45  มีอายุ ระหวาง 41-50 ป มากที่สดุ 

คือจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมาเปนผูที่มี
อายุ ระหวาง 31-40 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 35.0 
สวนใหญมีสถานภาพสมรส มากที่สุด คือจํานวน 14 คน คิด
เปนรอยละ 70.0 รองลงมาสถานภาพโสด จํานวน 6 คน คิด
เปนรอยละ 30.0 มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
มากที่สุด คือจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 50.0 รองลงมา 
และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดมากกวา 50,000 
บาทตอปมากที่สุด คือจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 90.0  

 
 
 
 

 
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (กอนการปรับปรุง)  

คุณลักษณะของรูปแบบบรรจภุัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสยีบ N = 20 ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

1. ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) 
1.1 รูปแบบของโครงสรางบรรจุภัณฑโดยรวมมีความเหมาะสมกับตัว

ผลิตภัณฑ 
1.2 บรรจุภัณฑมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของสินคา 
1.3 สามารถเปด-ปด และเก็บรักษาสินคาไดดี สะดวก 

 
1.90 

 
1.90 
1.95 

 
0.55 

 
0.55 
0.61 

 
นอย 

 
นอย 
นอย 

ผลรวมดานโครงสรางบรรจภุัณฑ 1.92 0.57 นอย 
2. ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) 

2.1 สีสัน มีความสดใส สวยงาม 
2.2 รูปภาพ ลวดลายที่ตกแตง มีความเหมาะสม สวยงาม 
2.3 รูปแบบตัวอักษร มีความสอดคลอง เหมาะสม 
2.4 บรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดนที่เหมาะสมกับสินคา 

 
 

1.80 
1.75 
1.70 
1.75 

 
 

0.41 
0.44 
0.47 
0.44 

 
 

นอย 
นอย 
นอย 
นอย 

ผลรวมดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ 1.75 0.44 นอย 
3. คุณภาพการใหบริการ 

3.1 คุณภาพของเนื้อไม 
3.2 มีการบรรจุภัณฑอยางดี 
3.3 จัดสงใหลูกคารวดเร็ว 
3.4 ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 

 
2.55 
1.90 
2.55 
2.50 

 
0.61 
0.64 
0.61 
0.61 

 
ปานกลาง 
นอย 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ผลรวมดานการใหบริการ 2.30 0.62 นอย 
รวม 2.02 0.54 นอย 

 

 จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (กอนการ
ปรับปรุง) ดานโครงสรางบรรจุภณัฑ โดยรวมอยูในระดับ นอย (  = 1.92) ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ โดยรวม
อยูในระดับนอย (  = 1.75) ดานคุณภาพการใหบริการ  โดยรวมอยูในระดับ นอย (  = 2.30) ภาพรวมทั้งสามดาน โดยรวมอยู
ในระดับนอย (  = 2.02) 
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                 รูปที่ 1 ภาพบรรจุภัณฑกอนการปรับปรุง      รูปที่ 2 ภาพบรรจุภัณฑกอนการปรับปรุง 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (หลังการปรับปรุง)  
 

คุณลักษณะของรูปแบบบรรจภุัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสยีบ N = 20 ระดับความพึงพอใจ 
 S.D. 

1. ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) 
1.1 รูปแบบของโครงสรางบรรจุภัณฑโดยรวมมีความเหมาะสมกับตัว

ผลิตภัณฑ 
1.2 บรรจุภัณฑมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของสินคา 
1.3 สามารถเปด-ปด และเก็บรักษาสินคาไดดี สะดวก 

 
4.30 

 
4.40 
4.50 

 
0.47 

 
0.50 
0.51 

 
มาก 

 
มาก 

มากท่ีสุด 
ผลรวมดานโครงสรางบรรจภุัณฑ 4.40 0.49 มาก 

2. ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) 
2.1 สีสัน มีความสดใส สวยงาม 
2.2 รูปภาพ ลวดลายที่ตกแตง มีความเหมาะสม สวยงาม 
2.3 รูปแบบตัวอักษร มีความสอดคลอง เหมาะสม 
2.4 บรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดนที่เหมาะสมกับสินคา 

 
4.55 
4.55 
4.60 
4.60 

 
0.51 
0.51 
0.50 
0.50 

 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

ผลรวมดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ 4.58 0.51 มากท่ีสุด 
3. คุณภาพการใหบริการ 

3.1 คุณภาพของเนื้อไม 
3.2 มีการบรรจุภัณฑอยางดี 
3.3 จัดสงใหลูกคารวดเร็ว 
3.4 ความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 

 
4.30 
4.40 
4.35 
4.30 

 
0.47 
0.50 
0.49 
0.47 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

ผลรวมดานการใหบริการ 4.34 0.48 มาก 
รวม 4.44 0.45 มาก 

  
 จากตารางท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (หลัง
การปรับปรุง) ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับ มาก (  = 4.40) ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด (  = 4.58) ดานคุณภาพการใหบริการ  โดยรวมอยูในระดับ มาก (  = 4.34) ภาพรวมทั้งสาม
ดาน โดยรวมอยูในระดับ มาก (  = 4.44) 
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 รูปที่ 3 ภาพบรรจุภัณฑหลังการปรับปรุง            รูปที่ 4 ภาพบรรจุภัณฑหลังการปรับปรุง 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
    6.1 สรุปผลการวิจัย  

ระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบ
บรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (กอนการปรับปรุง) 
 ผลการศึกษาดานโครงสรางบรรจุภัณฑ (กลองไม
เสียบ) พบวา สมาชิกกลุมผูตอบแบบสอบถามขอมูลระดับ
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ   
ฉ.กาญจนาไมเสียบอยูในระดับนอยทั้งหมด คือรูปแบบของ
โครงสรางบรรจุภัณฑโดยรวมมีความเหมาะสมกับตัว
ผลิตภัณฑ, บรรจุภัณฑมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของ
สินคา และสามารถเปด-ปด และเก็บรักษาสินคาไดด ีสะดวก  
 ผลการศึกษาดานการออกแบบกราฟคบนกลอง
บรรจุภัณฑ (กลองไมเสียบ ) พบวา สมาชิกกลุมผูตอบ
แบบสอบถามขอมูลระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ  ฉ .กาญจนาไม เสียบดานดานการ
ออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) อยู
ในระดับนอยทั้งหมด คือ สีสัน มีความสดใส สวยงาม , 

รูปภาพ ลวดลายที่ตกแตง มีความเหมาะสม สวยงาม, บรรจุ
ภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดนที่เหมาะสมกับสินคา และรูปแบบ
ตัวอักษร มีความสอดคลอง เหมาะสม 

 ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการ พบวา พบวา 
สมาชิกกลุมผูตอบแบบสอบถามขอมูลระดับความพึงพอใจ
ตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ 
ดานคุณภาพการใหบริการ  อยู ในระดับปานกลาง  คือ
คุณภาพของเน้ือไม , จัดสงใหลูกคารวดเร็ว , ความสะอาด 
และถูกสุขลักษณะ และระดับนอย คือมีการบรรจุภัณฑอยาง
ด ี
 

ระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุ
ภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ (หลังการปรับปรุง)   
 ผลการศึกษาดานโครงสรางบรรจุภัณฑ (กลองไม
เสียบ) พบวา สมาชิกกลุมผูตอบแบบสอบถามขอมูลระดับ
ความพึงพอใจตอคุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ   
ฉ.กาญจนาไมเสียบ ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ (กลองไม
เสียบ) อยูในระดับมากที่สุด คือสามารถเปด-ปด และอยูใน
ระดับมาก คือ บรรจุภัณฑมีขนาดเหมาะสมตอปริมาณของ, 
และรูปแบบของโครงสรางบรรจุภัณฑโดยรวมมีความ
เหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ 
 ผลการศึกษาดานการออกแบบกราฟคบนกลอง
บรรจุภัณฑ (กลองไมเสียบ ) พบวา สมาชิกกลุมผูตอบ
แบบสอบถามขอมูลระดับความพึงพอใจตอคุณลักษณะของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ  ฉ .กาญจนาไม เสียบดานดานการ
ออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ (กลองใสไมเสียบ) อยู
ในระดับมากท่ีสุดทั้งหมด คือรูปแบบตัวอักษร มีความ
สอดคลอง เหมาะสม, บรรจุภัณฑสามารถสื่อถึงจุดเดนที่
เหมาะสมกับสินคา, สีสัน มีความสดใส สวยงาม, รูปภาพ 
ลวดลายที่ตกแตง มีความเหมาะสม สวยงาม 

 ผลการศึกษาคุณภาพการใหบริการ พบวา สมาชิก
กลุมผูตอบแบบสอบถามขอมูลระดับความพึงพอใจตอ
คุณลักษณะของรูปแบบบรรจุภัณฑ ฉ.กาญจนาไมเสียบ ดาน
คุณภาพการใหบริการ อยูในระดับมากทั้งหมด คือมีการ
บรรจุภัณฑอยางดี, มีการบรรจุภัณฑอยางดี, จัดสงใหลูกคา
รวดเร็ว และความสะอาด และถูกสุขลักษณะ 
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     6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
ดานโครงสรางบรรจุภัณฑผลการวิจัยผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ เจนยุทธ ศรีหิรัญ (2560) ที่ไดศึกษาการ
ออกแบบอัตลักษณ บนบรรจุภัณฑของสําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  กรณีศึกษาผลิตภัณฑดูแลเสนผมสมุนไพรไทย บาน
นาขุม จังหวัดพิษณุโลก ในดานความพึงพอใจ ดานการใช
งานของบรรจุภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

ดานการออกแบบกราฟคบนกลองบรรจุภัณฑ
ผลการวิจัยผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุรภา วงศสุวรรณ 
และ ธานี สุคนธะชาติ (2559) ที่ไดศึกษาการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑแปรรูปจากขาวพันธไรซ
เบอรี่สูการสงเสริมการเพิ่มมูลคาการทองเท่ียวเชิงนิเวศน
เศรษฐกิจ ในดานความพึงพอใจ ดานดานการออกแบบกราฟ
คบนกลองบรรจุภัณฑ  โดยรวมอยู ในระดับมากที่สุด
เชนเดียวกัน 

ดานคุณภาพการใหบริการผลการวิจัยผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของ นายโสรัจ พฤฒิโกมล นายประชม ทางทอง 
(2557) การออกแบบและศึกษาความเป  นไปไดของ
ผลิตภัณฑที่ทําจากไมไผอัดประสาน เพื่อสงเสริมรายไดให
ชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี โดยเทคนิคการแปลงหนาท่ีทาง
คุณภาพ ในดานความพึงพอใจดานคุณภาพการใหบริการ 
โดยรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

 6.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
        ผลการศึกษาการศึกษาและพัฒนารูปแบบการเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑจากไมไผ กรณีศึกษา โรงงาน ฉ.กาญจนาไม
เสียบ ทําใหคณะผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัย
ตอไป ดังนี ้

1. ผลิตบรรจุภัณฑใหมีความหนาข้ึนเพื่อไมให
ประสบปญหาไมเสียบทะลุ 

2. พัฒนากลองบรรจุภัณฑใหมีสีสันท่ีดีกวาเดิม
7. สรุป

ขอเสนอแนะควรมีการออกแบบโครงสรางบรรจุ
ภัณฑ ใหม ใหมีรูปทรงท่ีสามารถใช ไดกับผลิตภัณฑที่
หลากหลาย นอกเหนือจากไมเสียบ 

กิตติกรรมประกาศ 
โครงการ วิจัยนี้ ไดทรับทุนอุดหนุนการ วิจั ย

งบประมาณ ภายใต โครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา กับการนําวิทยาศาสตร
เทคโนโล ยี  และน วัตกรรม  ไปพัฒนาและยกระดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือ 6 จังหวัด 
( RMUTL OTOP Mentor’ 61)  โ ด ย ค วา มร ว มมื อขอ ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และสํานักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะผูวิจัย
ขอขอบพระคุณ คุณกาญจนา กาจูมปู เจาของกิจการ  
ฉ.กาญจนา ไมเสียบ ที่อํานวยความสะดวกดานขอมูลและ
การพัฒนาดังกลาว จนทําใหการวิจัยสําเร็จเสร็จสิ้นดวยดี  
เอกสารอางอิง  
เจนยุทธ ศรีหิรัญ. (2560). การออกแบบอัตลักษณบนบรรจุ
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บทคัดยอ 

  งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคศึกษา คือ (1) เพื่อศึกษากรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาอาจิณณกรรมที่มี
ผลตอวิถีชีวิตชาวพุทธ และ (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหผลของอาจิณณกรรมของชุมชนวัดแมน้ํา ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ ศึกษาขอมูลภาคเอกสารจากพระไตรปฎก 
อรรถกถา ตํารา และเอกสารทางวิชาการทางพระพุทธศาสนา และภาคสนามจากการสัมภาษณ กลุมตัวอยาง คือ ผูทําบุญเปน
ประจําในพื้นที่ชุมชนวัดแมน้ํา ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย จํานวน 20 คน คัดเลือกโดยผูมาทําบุญตักบาตร 
ปฏิบัติธรรม ทําวัตรสวดมนตในวัดประจํา โดยวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบวา กรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนา 
คือ การกระทําดวยเจตนาดี โดยทางกายสุจริต วจีสุจริต และมโนจริต เรียกวา กุศลกรรม ตรงกันขามน้ี คือ อกุศลกรรม การ
กระทําดวยเจตนาไมดี โดยทางกายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต มีน้ําหนัก 3 ระดับ คือ ระดับหนักสุดเรียนอนันตริยกรรม มี
ฆาพอ แม เปนตน  ผลของอาจิณกรรม คือ จะทําใหผูนั้นกลับมาประสบหรืออยูในสภาพเดิมทั้งท่ีดีและชั่ว เชน อนาถปณฑิก
เศรษฐีไดทําบุญเปนประจําทําใหทานไดกลับมาเกิดเปนเศรษฐีเหมือนเดิม ตามท่ีพระพุทธเจาจึงตรัสวา แมบุคคลผูทําบาปใน
โลกนี้ ยอมเห็นบาปวาดี ตลอดการที่บาปยังไมผลิตผล แตเมื่อใด บาปของเขาผลิตผล เมื่อนั้น เขายอเห็นบาปวาช่ัวแท ๆ ฝาย
บุคคลผูกระทําดียอมเห็นกรรมดีวาช่ัว ตลอดกาลที่กรรมดียังไมผลิตผล แตเมื่อใด กรรมดีของเขาผลิตผล เมื่อนั้นเขายอมเห็น
กรรมดีวาดีจริง การใหผลของกรรมมี 2 แบบ คือ การใหผลของกรรมตามกฎธรรมชาติและตามกฎศีลธรรม  เชน คนละเมิดศีล 
5 เกิดชาติหนาเปนกะเทย คนท่ีอิจฉาริษยา จะมีผิวพรรณหมนหมอง คนตระหนี่ จะมีฐานยากจน คนท่ีทําแทงจะถูกญาติพี่นอง
ทอดท้ิงและถูกตําหนิรายแรง    
 ผลการวิเคราะหอาจิณณกรรม พบวา ชุมชนวัดแมน้ํามีความเช่ือกฎแหงกรรมที่มีผลมาจากอาจิณณกรรม คือ 
เชื่อวา ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว เปนพื้นฐาน เขาจึงทํากรรมดีละกรรมช่ัว ทําดีมีผลใหข้ึนสวรรค ทําช่ัวมีผลใหตกนรก เสวยกรรมใน
ลักษณะตางๆ ในทางปฏิบัตินั้นชาวชุมชนวัดแมน้ําผูทําบุญตักบาตรเปนอาจิณ มีอานิสงสทําใหตนเองมีกินมีใช ไม เปนคน
ยากจนขัดสนในชาตินี้และชาติหนา ผูรักษาศีลประจํา จะทําใหผูนั้นหางไกลไรโรคภัย  เปนที่รักผูคน เปนที่ไววางใจ เปนที่
เคารพเช่ือถือตอผูคนทั้งหลาย  ผูปฏิบัติธรรมประจํา จะทําใหเขาจิตใจสงบตั้งมั่น มีสติ มีสมาธิดีขึ้น สิ่งสําคัญคือ มีจริตที่สมดุล
ไมมากไปไมนอย เปนเหตุเปนผลสอดคลองกันตามกําลังของแตละคน ผูทําวัตรสวดมนตเปนประจํา จะทําใหผูนั้นมีจิตใจสงบ 
มีอนุสสติในพระรัตนตรยั เปนท่ีรักของมนุษยและเทวดา หางไกลจากสัตวมีพิษ ไดรับการคุมครองจากผีสางนางเทวดา ผานพน
ภยันตรายไดโดยงาย 

 คําสําคัญ : กรรม, อาจิณณกรรม, วิถีชีวิต  
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Abstract 

 This thesis has 3 objectives of study ; (1) to study of kamma in the Buddhist scriptures, (2) to 

study of the Ācinnakamma (Habitual Kamma) affecting the Buddhist way of life and (3) to study and to 

analyze the affecting of Ācinnakamma belonging the community of Wat Maenam, Banrai district, 

Srisamrong, Sukhothai.  This is the qualitative research using documents and interview.  The researcher 

studied from the Tipitaka and commentaries  texts and academic papers on Buddhism as the secondary 

and field data from interview of sample group in Wat Maenam, Banrai district, Srisamrong, Sukhothai.  It is 
analyzed by narration. The result of study found that;-The Kamma (Action)  in Buddhist  Text is deed of 

good intention from physical deed, verbal deed and mental deed in converse to bad deed being bad 

intention  from   physical deed, verbal deed and mental deed. There three levels of weight in deed are 

the heaviest called Anantariyakamm, namely;- to kill a father, mother, etc. The result of Ācinnakamma is 

to return in same state, both good and bad, i.e. Anathapindikasetthī, he continuously  makes merit and 

he becomes new millionaire. According to the Buddha says that although anyone in this world sees sin as 

good, that time the sin does not jet return. Whenever, that deed gives result, he see that deed as real 

good. The two kinds of retribution are natural retribution and moral one i.e. anyone violates Sīla 5, he is 

new born as gay. Anyone  is jealous, he is bad skill. Anyone is stingy, he is poor. Anyone aborts, she will 

be disgarded by relatiives and her children seriously blame her. 
 The analyzed result of Ācinnakamma is found that the community of Wat Maenam 

Srisamrong, Sukhothai believe the law of action from Ācinnakamma, namely;- good deed, its result is 

good, bad deed, its result is bad as basis. They act good deed and  abstain bad deed. The good deed, its 

result is heaven, the bad deed, its result is hell. They farewells in many kinds. Anyone regularly makes 

merit, its benefit makes him get food and get usage without poor in this existence and next.  Anyone 

regularly observes the sīla, its benefit makes him get freedom from disease.  In the other than, he is 
beloved, credit, respectable for many people. Anyone regularly meditates, its benefit regularly makes him 

success, sustain, do mindfulness, to be remembrance  in triple gem. He is beloved for gods and people 

and free from killing animals, he is protected from ghost and devils and then free from dangers easily.  

 Keywords : action (kamma), Regular Action  (Ācinnakarma), the way of life. 
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1. บทนํา 
 สังคมไทย เปนสังคมคูกับพระพุทธศาสนา มี
กิจวัตรประจําวันด วยการทํ าบุญ ในลักษณะต าง ๆ  
นอกจากหลักธรรมคําสอนรวมถึงวิธีการประพฤติปฏิบัติ
เพื่อไปถึงความพนทุกขแลว ยังมีอุบายธรรมหลายอยางได
ถูกประยุกตใชและสั่งสอนและสอดแทรกไวในวิถีชีวิตของ
ชาวพุทธเรื่อยมา จากรุนสูรุนอีกดวย โดยหลักพื้นฐานได
ถูกสอดแทรกไวในในกิจวัตรประจําวันของชาวพุทธ โดย
ยืนอยูบนหลักแหง “บุญกิริยาวัตถุ 3  คือ  1. ทานมัย 2. 
สีลมัย 3. ภาวนามัย1  ทําบุญดวยการให (ทานมัย) คือการ
แบงปนสิ่งของ แกคนอื่น  ดวยความเต็มใจ เปนการ
เสียสละ  ทําบุญดวยการรักษาศีล (สีลมัย) เปนการสํารวม
กายและวาจา โดยออนนอมถอมตน มีวาจาสุภาพ ทําบุญ
ดวยการเจริญภาวนา (ภาวนามัย) คือ การฝกอบรมจิตให
สงบและเกิดปญญา ไมถูกโมหะครอบงํา คิดแตเรื่องดีที่
เปนกุศล เปนการสํารวมจิตใจ เพื่อกําจัดกิเลส  เนื่องจาก
การแบงปนสิ่งของแกผูอื่น เปนการลดกิเลสความเห็นแก
ตัว ตามดวยการสํารวมกายและวาจาเปนการกําจัดกิเลส
อยางหยาบ ไหลเรื่อยไปถึงการสํารวมจิตใจ ซึ่งเปนกําจัด
กิเลสอยางละเอียดในที่สุด  การสอนใหรูจักการสรางทาน
เปนประจํา ดวยการใสบาตรพระภิกษุในตอนเชาเปน
ประจํา เพื่อการสรางสมทานบารมีจนเปนอุปนิสัยแบงปน 
เมตตากรุณา การปลูกฝงใหสรางจริยธรรมพ้ืนฐานดวย
การรักษาศีล 5 เปนประจําเพื่อความสุข สงบเรียบรอย
ของตนเองและสังคม และเพ่ือเปนการรักษากายใจให
เรียบรอยดีงามเปนอุปนิสัย และสอนใหสรางฝกสวดมนต
ไหวพระ เจริญสมาธิเปนประจํา เพ่ือใหจิตใจตั้งมั่น นําสง
เพื่อความพนทุกข เปนตน ซึ่งวิธีการตาง ๆ ดังกลาวมานี้
ไดถูกปลูกฝงจนเปนอุปนิสัยอันดีงาม จนเกิดความเคยชิน
เปนการกระทําเปนประจําของชาวพุทธตั้งแตอดีตเปนตน
มา ซึ่งเรียกการกระทําจนชินหรือทําเปนประจําอยูใน
ชีวิตประจําวันน้ีวา พหุลกรรม หรือ “อาจิณณกรรม”2   

ในปจจุบันนี้  ชุมชนตาง ๆเปลี่ยนแปลงไป
มากทั้งสภาพแวดลอมและแนวคิด ทัศนคติประการตาง ๆ 
ทั้งตอรัฐ ศาสนา สังคม  เกิดความเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว สงผลทําใหการใชชีวิตของประชาชนเปลี่ยนไป
จากเดิม คนหางวัด  บทบาทของพระสงฆมีนอย คนหนุม
                                                           
 
          

สาวเขาทํางานไกลบาน  ขาดโอกาสทําบุญ รักษาศีล ทํา
วัตรสวดมนตนั่งสมาธิตอเนื่อง ทําบุญตามโอกาส จึงสงผล
ใหชุมชนไมเห็นความสําคัญของการอนุรักษคานิยมนี้ไว ซึ่ง
ถูกสอดแทรกไปดวยหลักธรรมคําสอนพื้นฐาน  

อาจิณณกรรม เปนคําที่ไมคอยคุนหูเทาไร
นัก  แตแทจริงแลวเราประสบกับคํานี้อยูเปนประจํา  ทุก
การกระทําก็เปนอาจิณณกรรมทั้งนั้น  ทั้งฝายดี และฝาย
ช่ัว แตเปาหมายของทุกสังคมจะมุงหวังเปาหมายท่ีดี สวน
ที่ ช่ัวน้ัน ไมไดตั้งใจแตก็มาเอง ปญหาวา เราจะปฏิรูป
สังคม ชนชนของเราอยางไร ใหอาจิณณกรรมที่ดี ที่พึง
ประสงค ซึ่งระยะไกล คือ ความสันติสุขในชุมชน และ
สังคมน่ันเอง   
 ดังนั้น การศึกษาถึงผลของอาจิณณกรรมตอ
วิถีชีวิตของชาวพุทธในชุมชนวัดแมน้ํา ตําบลบานไร 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ที่มีการสรางอาจิณณกรรม
ในชีวิตประจําวันเปนประจํา จากการใสบาตรพระภิกษุใน
ตอนเชาเปนประจํา การรักษาศีล 5 เปนประจํา และจาก
การสวดมนตไหวพระกอน เจริญสมาธิภาวนาเปนประจํา 
เพื่อหาความสัมพันธที่เปนเหตุและเปนผลซึ่งกันและกัน 
เพื่อเปนการรับรองถึงประโยชน หรืออานิสงสจากการ
สรางอาจิณณกรรมตามขอมูลดังปรากฏในขอมูลปฐมภูมิ 
ทุติยภูมิ ขอมูลภาคสนามตาง ๆ 1 องฺ อฏฐก. (ไทย )  
23/36/294. 
1 พระพรหมคุณาภรณ  ป.อ.ปยุตฺโต (2557), พุทธธรรม 
ฉบับปรับขยายความ,  (กรุงเทพ : มูลนิธิธรรมทานกุศล
จิต, หนา 322. 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
   1) เพื่อศึกษากรรมในคัมภรีพระพทุธศาสนา   
  2) เพื่อศึกษาอาจิณณกรรมที่มผีลตอวิถีชีวิต
ชาวพุทธ  

    3) เพื่อศึกษาวิเคราะหผลของอาจณิณกรรม
ของชุมชนวัดแมน้ํา ตําบลบานไร  
อําเภอศรสีําโรง จังหวัดสุโขทัย 

3. ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตประชากร   ก าร วิ จั ย นี้ เป น

การวิจัยชิงคุณภาพใชเอกสารและการสัมภาษณ กําหนด
ประชากรใหขอมูลจํานวน 20 คน เนนชุมชนวัดแมน้ํา 
ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  
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2) ขอบเขตดานเอกสารในการศึกษาวิจัยนี้  
ผูวิจัยจะศึกษาขอมูลจากพระไตรปฎกฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และเอกสารตารางานวิจัยที่เกี่ยวของ
อาจิณณกรรม   

3) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี ใชพื้นท่ีวิจัยไดแกชุมชนวัด
แมน้ํา ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย 

 
4. วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

 1) รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบเชิง
คุณภาพ 

       2) พื้นท่ี/ประชากรการวิจัย โดยกําหนดพื้น
ไดแก ชุมชนวัดแมน้ํ า ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง 
จังหวัดสุโขทัย โดยประชากรตัวอยางที่คัดเลือกจากผูทํา
กิจกรรมในชุมชนอยูเปนประจํา 20 คน  

   3) การเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยตรง
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง 2 วิธี คือ   (1) เก็บขอมูล
จากการทบทวนเอกสารชั้นปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และรายงาน
การวิจัย   (2) เก็บขอมูลจากการสัมภาษณ/เสวนากลุม
โดยตรงจากผูที่ใสบาตรพระภิกษุตอนเชาเปนประจํา ผูที่
รักษาศีล 5 เปนประจํา ผูที่สวดมนตไหวพระและน่ังสมาธิ
เปนประจํา จํานวน 20 คน 

   4) การสรางเครื่ อ งมือ   (1) สรางแบบ
สัมภาษณ เพื่อการสัมภาษณ รายบุคคล ประเด็นผูทําบุญ
ใสบาตรประจํารักษาศีลประจํา  ทําวัตรสวดมนตนั่งสมาธิ
ภาวนาประจํา  (2) นําเคร่ืองมือที่สรางแลวเขาปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาหาความสอดคลองเที่ยงตรง ตอบโจทย
ตามวัตถุประสงคทุกขอ   

   5) การวิเคราะหขอมูล  เนื่องจากการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยใชขอมูลวิจัยจากเอกสาร
และการสัมภาษณ  ผูวิจัยจึงกําหนดการวิเคราะหจากการ
ทบทวนเอกสารและจากการเก็บขอมูลแบบพรรณนา  

5. ผลการดําเนินการวิจัย วิเคราะหและสรุปสาระ
ประเด็น 

 ในพระพุทธศาสนา แยกกรรมออกเปน 12 
ประการ หนึ่งในสิบสองนี้ คือ อาจิณณรรม หรือพหุล
กรรม คือกรรมที่ทําเปนอาจิณหรือทําเปนประจํา ทําบอย 
ทําจนเคยชิน เปนกรรมท่ีใหผลตามความหนัก-เบาของ
การกระทําเปนอาจิณนั้น  โดยกรรมหนักหรือครุกรรม  
เรียกวาอนันตริยกรรม ไดแก มาตุฆาต ฆามารดา ปตุฆาต 

ฆาบิดา อรหันตฆาต ฆาพระอรหันต โลหิตปบาท ทําราย
พระพุทธเจาถึงพระโลหิตหอขึ้นไป เชน เทวทัตไดทําราย
พระพุทธเจาในสมัยพุทธกาล และสังฆเภท ทําลายสงฆให
แตกกัน กรรมหนักนี้เปนกรรมที่จะใหผลโดยไมมีกรรมอื่น
มาขวางกั้นได อาจิณณกรรมท่ีขนาดกลาง  ก็เปนการ
กระทําที่นอกเหนือจากอนันตริยกรรม 5 ประการน้ี จะ
ใหผลชาบาง เร็วบางข้ึนอยูวา การกรทําน้ันอุกอาจ  ผิด
ธรรมชาติมนุษยเพียงไร มีอาการโหดรายโหดเห้ียม เชน 
ฆาหั่ นศพ  ฆาทรมานอยางแสนสาหัสเพียงใด   ตาม
กฎหมายคือฆาโดยเจตนา ที่มีการไตรตรองไวกอน  สวน
อาจิณณกรรมขนาดเบานั้น จะใหผลชา หรือไมใหผลเลย  
ขนาดของอาจิณกรรมชนิดเบา ก็จะเปนเพียงกรรมท่ีผิด
พลั้งพลาดไมมีเจตนา หรือเสียมารยาทธรรมปฏิบัติของ
สังคม ซึ่งสามารถขออโหสิกรรมหรือขอโทษได กรรมนั้นก็
นอยลงหรือไมหมดไปโดยปริมาย กรรมนี้เรียกวา  กตัตตา
กรรม กรรมสักแตวาทํา คือ เจตนาไมสมบูรณ อาจจะทํา
ดวยความประมาทหรือรูเทาไมถึงการณ แตก็อาจสงผลดี
รายใหไดเหมือนกัน ในเมื่อไมมีกรรมอื่นจะใหผลแลว  
ยกเวนแตวา กรรมบางอยางแมจะเปนเพียงเล็กนอย เชน
พระภิกษุสงฆดื่มสุรา ก็จะอาบัติปาจิตตีย สามารถปลงได 
แตสังคมถือวาผิดมาก ถึงขั้นใหสึกจากพระสงฆได นับวา
กฎสังคมรุนแรงมาก  ก็แสดงวา อาจิณณกรรมนี้ข้ึนอยูกับ
สภาพแวดลอมสังคมนั้น ๆ   
 ในเชิงสังคมวิทยา  อาจิณณกรรมนี้ สามารถ
สรางคุณธรรมอันดีงามใหเกิดข้ึนไดในจิตใจของผูปฏิบัติ 
ตลอดจนสงผลเปนความสุขในครอบครัว และสังคม และ 
สามารถนําไปประยุกตใชกับหลักธรรม ตาง ๆ ได อาทิ 
การสงเสริมจริยธรรม ในแตละระดับ เพ่ือผลแหงคุณธรรม 
และ ทัศนคติที่ดีงามของประชาชนในประเทศ เพื่ อ
ความสุข ความสงบ ความสมานฉันท ความสันติสุข ความ
สันติภาพ ใหเกิดขึ้นไดอยางยั่งยืนอีกดวย นอกจากนี้ ยังมี
อานิสงสสงไปสูภพตอ ๆ ไป ไดอีกดวย กลาวคือ สุคติ 

 พื้นที่ของประชากรตัวอยางชุมชนวัดแมน้ํา 
จํานวน 20 ตําบลบานไร อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย  
จากการสัมภาษณรายบุคคล และเสวนากลุม โดยได
กําหนดชนิดของอาจิณณกรรมที่จะศึกษาไว 3 อยาง คือ 
1) อาจิณณกรรมจากการใสบาตรพระภิกษุตอนเชาเปน
ประจํา 2) อาจิณณกรรมจากการรักษาศีล 5 เปนประจํา 
3) อาจิณณกรรมจากการสวดมนตไหวพระ และ เจริญ
สมาธิเปนประจํา จากการศึกษาวิจัยพบความสัมพันธ ดังนี้  
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 1)  ผูที่เช่ือผลของกรรม จะเกรงกลัวตอบาป 
จึงหมั่นใสบาตรพระภิกษุตอนเชาเปนประจํา เมื่อใสบาตร
พระภิกษุเปนประจําแลวจะมีจิตเมตตาและกรุณามากขึ้น  
 2)  ผูที่ ใสบาตรพระภิกษุ ในตอนเชาเปน
ประจํา จะหมั่นรักษาศีล 5 ประจําดวยเมื่อรักษาศีล 5 
เปนประจําแลว จะไมมีความทุกขรอนใจ 

 3) ผูที่รักษาศีล 5 เปนประจํา จะหมั่นสวด
มนตไหวพระและเจริญสมาธิภาวนาเปนประจํา เมื่อทํา

เปนประจําดีแลว จะทําใหจิตใจสุขสงบตั้งมัน และเกิด
ปญญารูแจงได พนทุกขได  
 4. ผูปฏิบัติธรรม  นั่ งสมาธิภาวนา จะมี
เมตตา-กรุณาธรรม  ไมทุกขรอนใจ มีจิตใจท่ีสงบสุขเปน
สมาธิตั้งมั่นดี เกิดปญญา และบรรลุธรรมได คือ วิมุต และ 
นิพพานเปนอันที่สุดแหงธรรมได ดังแผนผังสรุปองค
ความรูนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

แผนผัง  แสดงองคความรูที่เกิดจากการวิจัย 

 
   
 
 

ใสบาตรพระตอนเชา
ประจํา 

รักษาศีล 5 ประจํา 

สวดมนตไหวพระ
ประจํา

นั่งสมาธิภาวนา
ป ํ

  จิตใจสงบสุข 

ไมทุกขรอนใจ 

เมตตา-กรุณา 

เกรงกลัวบาป 

เชื่อเรื่องกรรม   

ปัญญา 

หลดุพ้น 
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ผูทําบุญที่ใสบาตรพระภิกษุในตอนเชาเปนประจํา มักจะ
เอื้อเฟอคนรอบขางเสมอ โดยคิดวา นอกจากตัวเองจะได
บุญ ไดความสุขแลว ก็มักจะเห็นแกลูกหลานที่จะอบรม
สอนใหออกมาใสบาตรพระสงฆ  จะเห็นวา  เวลาคนเฒา
คนแกออกมาใสบาตร จะพาเด็ก ๆ ออกมาใสบาตรดวย  
กอนใสบาตรน้ัน จะจบขาวกอน  คือตั้งจิตอธิษฐานขอให
เทพยดาฟาดินชวยคุมครองตนเอง ญาติพี่นอง ลูกหลาน
เหลน ขอใหญาติพี่นองรักกัน มีเมตตาตอกัน รอดพนจาก
การทะเลาะ พยาบาทกัน นอกจากนี้ ยังอุทิศสวนกุศลไป
ยังผูลวงลับไปแลว โดยเช่ือวาผูลวงลับไปแลวนั้นจะไดรับ
สวนกุศลที่ตนอุทิศใหนี้ เชน เปรตพระเจาพิมพิสาร เมื่อ
ครั้งพระองคถวายพระวิหารเวฬุวันแดพระพุทธเจานั้น 
ไมไดอุทิศสวนกุศลไปยังผูลวงลับไปหรือบรรดาเปรตชน
ทั้งหลายเลย เปรตเหลานั้นจึงมาเขาฝนพระองควา อด
อยาก หิวโซ มาหลายวันแลว หวังจะไดสวนบุญที่ถวาย
วิหารแดพระพุทธเจาก็ไดรับ คร้ันทราบเชนนี้ พระเจาพิม
พิสารจึงเขาเฝาพระพุทธเจากราบทูลความฝนนั้ น  
พระพุทธเจาตรัสวา มหาบพิตรมิไดกวดน้ําอุทิศสวนกุศล
ไปใหเขาเหลานั้นแลวสวดบทติโรกุฑฒสูตร วา อทาสิ เม 
อกาสิ เม ญาติมิตตา สขา จะ เม เปตานัง  ......หลังจาก
นั้น พระเจาพิมพิสารจึงทําการถวายวิหารใหม ผลปรากฏ
วา บรรพาเปรตเหลานี้ ไดรับแลวก็ไมมาปรากฏใหอีกเลย  
 ผูรักษาศีล 5 เปนอาจิณ มีผลทําใหผูนั้น ไมมี
เวร มีภัยกับใคร ๆ หรือ ใคร ๆ ก็ไมกอเวรสรางกรรมแก
เขา มีผลความสันติสุขในสังคมรวมไปถึงชาติหนาดวย  
ผูรักษาศีลเปนอาจิณนี้  จะมีหลักประกันชีวิต คือ ชีวิต
ปลอดภัย มีหลักประกันทรัพยสิน  มีหลักประกันความ
แตกแยกในครอบครัว มีหลักประกันความเช่ือถือจากการ
พู ดความจ ริง มีหลั กประกันความ ไม ประมาท   มี
สติสัมปชัญญะ ไมเปนขี้โรค พูดจาไมกอทะเลาะวิวาท ยิ่ง
ไปกวาน้ันเปนที่รักของเพ่ือนฝูงรวมถึงเทวดาดวย  ในเชิง
สังคมปจจุบันนี้ จะเห็นจากขาวอาชญากรรมสวนใหญมี
สาเหตุมาจากการละเมิดศีลท้ังนั้น การทํารายรางกายจาก
การด่ืมสุรา การจี้ปลน ฉกชิงวิ่งราวโดยอางวา อดอยาก 
ขาดการเคารพสิทธ์ิของกันและกัน เชน ซื้อของแลวขอคืน
สินคานั้นๆ  โดยไมไดตกลงหรือไมมีการประกันไว มีผลถึง
ฆากันตาย เปนตน   
 ผูสวดมนตพรอมนั่งสมาธิภาวนาเปนอาจิณ 
หลังจากทําวัตรสวดมนตแลวก็ตามดวยนั่งสมาธิ  เพราะ
การสวดมนตนั้น เปนกลอุบายใหมีสมาธิไดเร็วนั่นเองผู

ปฏิบัติเชนนี้ จะมีผลทําใหมีจิตใจเมตตา มีสภาพจิตที่ดี ไม
หลง ไมเพอ มีความละเอียดออนตอความรูสึก เพราะ
มองเห็นคุณที่จะทํา มองเห็นโทษท่ีตองละ และผูปฏิบัติ
สมาธิดีแลว มีจริตท่ีปรับสมดุล ไมมากดวยราคะเพราะมี
อสุภะ ไมมากดวยโทสะ เพราะมีเมตตา ไมมากดวยโมหะ 
เพราะมีปญญา ไมมากดวยศรัทธา เพราะมีอนุสสติ ไม
มากดวยวิตกจริต  เพราะมีอาณาปานสติ ไมมากดวยพุทธิ
จริต เพราะมีมรณาสติ  
 สรุปโดยภาพรวมวา ผูที่ใสบาตรเปนประจํา 
รักษาศีล 5 เปนประจํา สวดมนตไหวพระ และเจริญสมาธิ
ภาวนาเปนประจํา จะมีจิตใจสงบต้ังมั่นดี จะเปนผูไมทุกข
รอนใจอะไรมาก จะเปนผูที่มีเมตตา-กรุณาธรรมสูง เกรง
กลัวบาปกรรมช่ัว และ มีความเช่ือเรื่องกฎแหงกรรม หรือ 
อาจกลาวไดวา เปนผูที่ มีจริยธรรมขั้น พื้นฐาน ขั้นกลาง 
และสูง ดีขึ้นตามความเพียรท่ีไดสรางอาจิณณกรรมนั่นเอง 
และจากการวิจัยยังพบวา อาจิณณกรรมสามารถสรางสม
ใหมากแลวจะบริบูรณได ดังที่พระพุทธองคตรัสไว วา 
“บุคคลไมควรดูหมิ่นบุญวา บุญมีประมาณนอยจักมาไมถึง 
แมหมอนํ้ายังเต็มดวยหยาดน้ําที่ตกลงมา (ทีละหยาด ๆ) 
ไดฉันใด ธีรชน (ชนผูมีปญญา) สั่งสมบุญแมทีละนอย ๆ 
ยอมเต็มดวยบุญไดฉันนั้น”3  (3 ขุ.ธ. (ไทย) 25/118/68.) 
 
6. ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 แทจริงนโยบายมีหลายระดับ  สูงสุดคือ
นโยบายระดับชาติ ลงมาถึงชุมชน  ดังน้ัน  ในที่นี้ขอ
เสนอแนะนโยบายระดับชุมชนวัดแมน้ํา ตําบลบานไร 
อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย นี้วา  
  1. ตั้งโครงการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม โดย
มีกิจกรรมศาสนารวมดวย เชน เทศนาธรรม ตักบาตร
ขาวสารอาหารแหง  
  2. ตั้งโครงการสังคมสงเคราะห เชนทําทาน
แกคนชรา มอบผานุงหมแกคนยากจน  
  3. ตั้งโครงการธรรมหมชุมชน สัปดาหละ
วัน โดยนําชุมชนทุกรุนเขารวมกิจกรรม สอดแทรกธรรม
ดวยตอบปญหาธรรมชิงรางวัล 
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 4. ตั้งโครงการลานธรรมในวัด โดยมี
กิจกรรมสอยดาวบันเทิง เพื่อเสี่ยงดวง จะมีผลทําใหคนทุก
รุนเขาวัดในตัว  
 5. ตั้งโครงการวิสาหกิจชุมชน โดยมีภาระ
งานทําไมกวาด ทําขาวเกรยีบ ทํายาสมุนไพร นวดแผน
โบราณ  
 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

ผูที่ใหความสนใจในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม 
เกี่ยวกับอาจิณณกรรม สามารถนําไปปรับใชและตอยอด
งานวิจัย เพื่อประโยชนอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได หลายอยาง เชน 

 1. การศึกษาถึงการประยุกต อาจณิณกรรม
เขากับหลักธรรมอื่น ๆ เพื่อประโยชนท่ี 

ตองการ เชนเพื่อความสมานฉันทปรองดอง 
 2. การศึกษาถึงผลของอาจิณณกรรมฝาย 
อกุศลกรรม ซึ่งตรงกันขามกับงานวิจัยนี้ 
 3. การศึกษาถึงผลหรืออานิสงสอืน่ ๆ จาก
อาจิณณกรรมใหม ๆ เปนตน 

 
7. เอกสารอางอิง 
พระพรหมคุณาภรณ  ป.อ.ปยุตโฺต, พุทธธรรม ฉบับปรับ

ขยายความ,  กรุงเทพ : มูลนิธิธรรมทานกุศล
จิต, 2557. 
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บทคัดย่อ  

 บทความวิจัยการพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ( SWOT Analysis) และแนวปฏิบัติทางการบัญชี ของธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น  เลือกใช้
การศึกษาเฉพาะกรณี (Case  Study  Method) มีขอบเขตพื้นที่คือ  ร้านข้าวแต๋นสุภาพ  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่   

 พบว่า  ธุรกิจภูมิปัญญาท้องถิ่น พบว่า ผู้ประกอบการไม่มีแนวปฏิบัติทางการบัญชีอย่างเป็นระบบ  นั่นคือ  ไม่มี
ระบบบัญชี  ไม่มีการออกแบบและจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  แต่มีระบบการควบคุมภายในตามประสบการณ์และ
สัญชาตญาณเยี่ยงผู้ประกอบธุรกิจ  ดังนั้น คณะวิจัยจึงได้จัดทำระบบบัญชีที่เป็นอยู่ปัจจุบันที่พอจะมีอยู่บ้างแล้วนำเสนอส่วนที่ควร
แก้ไขพร้อมกับนำเสนอข้อเสนอแนะ  ตามรูปแบบระบบบัญชีและหลักการบัญชีที่ได้รับการยอมรับทั่วไปแต่ปรับและประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจขนาดเล็ก  รูปแบบเจ้าของคนเดียว และจากการศึกษาครั้งนี้มีข้อสังเกตสำหรับงานวิจัยในอนาคต นั่นคือ ผู้ประกอบระดับ
ชุมชนจะให้ความสำคัญกับเงินสดดำเนินงาน(CFO) และมีความสามารถในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี  ซึ่งงานวิจัยในอนาคต
อาจจะมีการวิจัยศึกษาถึงระบบการจัดการเงินสดดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชนต่อไป 

คำสำคัญ: ระบบบัญชี , ผู้ประกอบการระดับชุมชน 

 

Abstract  
Research paper on developing a prototype accounting system for community entrepreneurs. The objective is 
to study the SWOT analysis and accounting practices. Of local wisdom business Use Case Study Method. The 
rice restaurant in San Sai, Chiang Mai. 
The local wisdom business found that there was no systematic accounting guideline for entrepreneurs. No 
systematic design and documentation. However, there is an internal control system based on the experience 
and beliefs of the business operators. Therefore, the research team has established a current accounting system 
that is sufficient to present some of the issues that should be solved with suggestions. The accounting system 
and accounting principles are generally accepted, but adapted and applied to small businesses. Single Owner 
Style And from this study, there is a remark for future research that community-based entrepreneurs will focus 
on CFOs and have the ability to manage them well. Future studies may include research into the cash 
management system for community entrepreneurs. 
Keywords: Accounting system , Local businesses 
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1. บทนำ 
 การผลิตข้าวในประเทศไทย เป็นส่วนสำคัญของ
เศรษฐกิจไทยซึ ่งม ีแรงงานทำงานอยู ่ เป ็นจำนวนมาก  

ประเทศไทยมีการปลูกข้าวมาช้านานเพราะข้าวเป็นอาหาร
หลักของคนไทย  มีที่ดินปลูกข้าวมากที่สุดเป็นอันดับที่ห้า
ของโลกและเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลก ประเทศ
ไทยวางแผนที่จะเพิ่มที่ดินเพื่อผลิตข้าวใหไ้ด้มากยิ่งขึ้น โดยมี
เป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ 500,000 เฮกตาร์ จากพื้นที่ปลูก
ข้าวที่มีอยู่แล้วเดิม 9.2 ล้านเฮกตาร์  กระทรวงเกษตรของ
ไทย คาดว่าการผลิตข้าวจะให้ผลผลิตราว 30 ล้านตันในปี 
พ.ศ. 2551[4] ข้าวสายพันธุ์ที่ปลูกมากที่สุดในประเทศคือ 

ข้าวหอมมะลิ ซึ ่งเป็นข้าวประเภทที ่ม ีค ุณภาพสูง(วิกิพี
เดีย,2561) 

 ข้าวแต๋น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำข้าวเหนียว
ที่เหลือจากรับประทานนำมาแปรรูป ถนอมอาหารเพื่อให้
เก็บไว้ได้นานด้วยการนำไปตากให้แห้ง นำไปทอดในน้ำมัน
กลายเป็นข้าวแต๋นอาหารรับประทานเล่นของภาคเหนือ  แต่
อีกทางหนึ ่งมีผู ้กล่าวไว้ว่าการทำข้าวแต๋น เป็นวิธีถนอม
อาหารเพื่อเก็บไว้กินนาน ๆ ของชาวบ้าน(รัตนา,2556) เป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีการพัฒนาจนกลายเป็นอาชีพเป็นการ
ประกอบธุรกิจของคนในท้องถิ่น   สร้างรายได้แก่ท้องถิ่นได้
อย่างคาดไม่ถึง     อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่เป็น
อำเภอที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของจังหวัด
เชียงใหม่ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดย
มีพื้นที่ทำการเกษตรคิดเป็น 32.25% ของพื้นที่ทั้งหมด โดย
มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่ ข้าว ถั่วเหลือง และ
พืชสวนจำพวกมันสำปะหลัง มันเทศ ถั่วฝักยาว พริก เป็นต้น 

จากการมีผลผลิตทางการเกษตรจำนวนวนมาก และมี
บางส่วนเหลือจากการบริโภค และขาย จึงมีการนำผลผลิต
ดังกล่าวมาทำการแปรรูปเป็นอาหาร เช่น ถั่วเหลืองนำมา
แปรรูปเป็นเต้าเจ ี ้ยว มันสำปะหลังนำมาทอดเป็นของ
รับประทานเล้วข้าวนำมาแปรรูปเป็นข้าวแต๋น ซึ่งต่อมาข้าว
แต๋นของอำเภอสันทรายมีชื่อเสียงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ 

เป็นของฝากจากอำเภอสันทราย สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 

และชุมชนได้เป็นอย่างดี  ถือเป็นการการดำรงไว้ซึ ่งภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและการสร้างแรงจูงใจกับคนรุ่นหลังในการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ เพื่อการดำรงอยู่
ต่อไปอย่างยั่งยืน 

 จากการสำรวจข้อมูลเบื ้องต้น ณ บ้านป่าตอง 
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งถือเป็นย่านเก่าแก่ขึ้น
ชื่อของอำเภอสันทรายที่มีการผลิตข้าวแต๋นเพื่อจำหน่ายเป็น
ธุรกิจ พบว่า  มีผู ้ประกอบการที่ดำเนินงานสืบสานธุรกิจ
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้วยการสืบทอดจากรุ่นบรรพบุ
รุต  ดำรงไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นที่น่าสนใจต่อ
การใช้องค์ความรู้ทั ้งด้านงานบริการวิชาการและงานวิจัย  

 ดังนั้น คณะวิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญและจำเป็น
ของการวางระบบบัญชีสำหรับผู้ประกอบการระดับชุมชน
เพื ่อให้การทำบัญชีเป็นไปตามหลักการบัญชีที ่ได้รับการ
ยอมรับภายใต้การบริหารจัดการตามรูปแบบของธุรกิจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  คงความเป็นอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นการยกระดับความยั่งยืนของเศรษฐกิจฐานรากอย่าง
แท้จริงของประเทศไทยต่อไป 

2.วัตถุประสงค์  
1 . เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการทำ

บัญชีของผู้ประกอบการระดับชุมชนผู้ผลิตข้าวแต๋น อำเภอ
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม ่

2 .  เพ ื ่ อพ ัฒนาระบบบ ัญช ีต ้นแบบสำหร ับ
ผู้ประกอบการระดับชุมชนผลิตข้าวแต๋น อำเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชี 
 ระบบบัญชีจึงประกอบไปด้วยระบบที่สำคัญ 2 
ระบบ คือ ระบบทางเดินข้อมูล หรือระบบการบันทึกบัญชี
และการเก็บข้อมูล และระบบทางเดินเอกสาร โดยที่ระบบ
ทางเดินข้อมูลจะแสดงถึงทางเดินของข้อมูลตั้งแต่การบันทึก
บัญชี ซึ่งในปัจจุบันการบันทึกบัญชีอาจทำได้ 2 วิธี คือ การ
บ ันท ึกด ้วยม ือ  (Manual) ก ับ  การบ ันท ึกบ ัญช ีด ้ วย
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คอมพิวเตอร์ โดยเริ ่มจากการบันทึกบัญชีเข้าสมุดบัญชี
รายวันขั ้นต้น ไปบัญชีแยกประเภท จนสามารถออกงบ
ทดลองเพื่อใช้ในการจัดทำงบการเงิน เช่น งบแสดงฐานะ
การเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบต้นทุนการผลิต 
และงบอื่น ๆ ที่กิจการต้องการ ภายใต้การบันทึกบัญชีเข้า
ระบบ เพื่อให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์ สามารถจัดทำงบการเงินได้โดยสะดวก
ยิ่งขึ้น จำเป็นต้องอาศัยผังบัญชีละรหัสบัญชีในการบันทึก
บัญชี ส่วนระบบทางเดินเอกสาร จะแสดงถึงทางเดินของ
เอกสาร แบบฟอร์ม ที ่ใช้ในระบบบัญชี ตลอดจนลำดับ
ขั้นตอนของการทำงานว่างานที่ทำเป็นอย่างไร ใครเป็นคน
รับผิดชอบงานนั ้น ทำที ่ไหน และทำเมื ่อไร  นอกจากนี ้
ส่วนประกอบอันสำคัญที่จะทำให้การปฏิบัติงานระบบบัญชี
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือตัวบุคคล ซึ่งจะต้องมีความรู้ 
ความสามารถ ความรับผิดชอบ ความชื่อสัตย์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ส่วนเครื่องมือเครื่องใช้ เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นเพียง
เครื่องทุ่นแรงในการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและรวดเร็วทำให้
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สามารถลดข้อผิดพลาดได้มาก
ขึ้นความสำคัญของระบบบัญชี  ช่วยสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันให้กับองค์กรยุคใหม่  ช่วยให้การบันทึกบัญชี
เป็นไปอย่างครบถ้วน  ทำให้ได้ตัวเลขข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้อง เชื่อถือได้ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชี สามารถนำมาใช้
ในการวางแผนได้ถูกต้อง  ข้อมูลจากระบบบัญชี นำมาใช้ใน
การควบคุมให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและ  ข้อมูลที่
ได้จากระบบบัญชี ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจทางการเงินได้ 
เอกสารทางการบัญชี 
 จุดเริ่มต้นของรายการค้าในวงจรบัญชีหรือวัฏจักร
ทางการบัญชีของกิจการ คือ เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ ที่มี
ผลกระทบต่อสมการบัญชี  เหตุการณ์ดังกล่าวแสดงเป็น
ข้อมูลที่บันทึกอยู่ในเอกสารทางการบัญชี ดังนั้น นักบัญชี
หรือผู ้ทำบัญชีของกิจการจะใช้เอกสารทางการบัญชีเพื ่อ
วิเคราะห์รายการค้า และบันทึกรายการบัญชีลงในสมุดบัญชี 
ต่อจากนั้นนักบัญชีจึงนำข้อมูลในบัญชีไปจัดทำงบการเงิน 
ดังนั้นเอกสารทางการบัญชีจึงมีความสำคัญมากต่อการบัญชี 
ความหมายของเอกสารทางการบัญชี 
 เอกสารทางการบัญชี (Accounting Documents) 
หรือเอกสารเบื ้องต้น (Source Documents)   หมายถึง 
บันทึก หนังสือ หรือเอกสารใด  ๆ ที่ใช้เป็นหลักฐานในการ
ลงรายการในบัญชีบางทีเรียกว่าเอกสารธุรกิจ (Business 
Documents) พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 เรียก

เอกสารทางการบัญชีนี ้ว่า เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการ
ลงบัญชี 
 
ความสำคัญของการใช้เอกสารทางการบัญชี 
การจัดระบบเอกสารต้องสอดคล้องกับแผนกงานต่าง ๆ การ
ใช้เอกสารทางการบัญชีจะต้องคำนึงถึงสภาพของธุรกิจ และ
การเป็นหลักฐานที่ดีของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น 
ความสำคัญของการใช้เอกสารทางการบัญชี มีดังนี้ 
1. ใช้เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในและ
ภายนอกองค์กร ทำให้การติดต่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
2. ใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกเหตุการณ์หรือรายการค้าที่
เกิดจากการดำเนินงานของกิจการ  
3. สามารถช่วยลดค่าใช้จ่าย จากการทำเอกสารและการ
บันทึกข้อความซ้ำ ๆ 
4. เป็นเครื่องมือในการเตือนความทรงจำ หากกิจการลืม
บันทึกรายการค้า ก็สามารถบันทึกภายหลังได้ โดยบันทึก
ตามหลักฐานที่ปรากฏเท่านั้น 
 
ประเภทของเอกสารทางการบัญชี 
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้
จัดแบ่งประเภทของเอกสารทางการบัญชีตามเกณฑ์ของ
ผู้จัดทำและผู้ใช้เอกสารโดยเรียงลำดับตามความน่าเชื่อถือ
ของเอกสารจากมากไปหาน้อยไว้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.  เอกสารจากภายนอก หมายถึง เอกสารที่จัดทำขึ้นโดย
บุคคลภายนอก และบุคคลภายในหรือกิจการ ได้รับเอกสาร
ดังกล่าวมาเพื ่อใช้เป็นหลักฐานทางการบันทึกบัญชี เช่น 
ใบสั่งซื้อของลูกค้า   ใบส่งของจากผู้ขาย ใบเสร็จรับเงินของ
ผู้ขาย ใบกำกับสินค้าซื้อ ใบกำกับภาษีซื้อ ใบแจ้งหนี้ของ
ผู ้ขาย เป็นต้น เอกสารจากภายนอกนี้จะเป็นหลักฐานที่
น่าเชื่อถือมากที่สุดและเชื่อถือได้มากกว่าเอกสารจากภายใน 
เพราะว่าเอกสารดังกล่าวมาจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายนอก
กิจการซึ่งมีความเป็นอิสระจากกิจการ 
2. เอกสารจากภายในส่งไปภายนอก หมายถึง เอกสารที่
จ ัดทำขึ ้นโดยบุคคลภายในหรือกิจการ เพื ่อออกให้แก่
บุคคลภายนอกนำไปใช้ เช่น ใบสั่งซื้อส่งไปให้ผู้ขาย ใบรับ
ของส่งไปให้ผู้ขาย ใบส่งของส่งไปให้ลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน
ออกให้ผู้จ่ายเงิน ใบกำกับสินค้าขายและใบกำกับภาษีขาย
ส่งไปให้ผู้ซื้อ ใบแจ้งหนี้ส่งไปให้ลูกหนี้ เป็นต้น กิจการต้องมี
สำเนาเอกสารนี้เก็บไว้อย่างน้อย 1 ฉบับ เพื่อเป็นหลักฐาน
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การบัญชี เอกสารจากภายในนี้มีความน่าเชื่อถือปานกลาง
และน้อยกว่าเอกสารจากภายนอก 
3. เอกสารจากภายในเพื ่อใช้ภายใน หมายถึง เอกสารที่
จัดทำขึ้นโดยบุคคลภายในกิจการ เพื่อใช้ภายในกิจการของ
ตนเอง เช่น ใบขอซื้อ ใบเบิกของ บัตรลงเวลาทำงาน บัตรจด
เวลาทำงาน รายละเอียดการคิดค่าเสื ่อมราคาของอาคาร
และอุปกรณ์ รายละเอียดการคิดดอกเบี้ยค้างจ่าย ใบสำคัญ
รับเง ิน ใบสำคัญจ่ายเง ิน ใบสำคัญทั ่วไป ใบสำคัญซื ้อ 
ใบสำคัญขาย รายงานการรับเงินประจำวัน ใบตรวจนับ
สินค้าคงเหลือ เป็นต้น เอกสารจากภายในเพื่อใช้ภายในนี้มี
ความน่าเชื่อถือน้อยที่สุด  ในการใช้เอกสารทางการบัญชี
เพื่อการลงรายการในสมุดบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญช ี
พ .ศ . 2543 กำหนดให้ผ ู ้ทำบ ัญชีต ้องใช ้เอกสารจาก
ภายนอก หรือเอกสารจากภายในส่งไปภายนอก แล้วแต่
กรณีก่อน เว้นแต่กิจการไม่มีเอกสารดังกล่าวจึงให้ใช้เอกสาร
จากภายในเพื่อใช้ภายใน 
 
ระบบบัญชีรับเงิน 
ระบบบัญชีรับเงิน เป็นกิจกรรมหลักของกิจการที่เกี่ยวข้อง
กับการขายสินค้าเป็นเงินสด การให้บริการเป็นเงินสด 
เนื ่องจากเง ินสดเป็นสินทรัพย์ท ี ่ม ีสภาพคล่องสูง เป็น
แหล่งที่มาของเงินสดที่ใช้ในการหมุนเวียนในการดำเนินงาน 
การวางระบบบัญชีด้านการรับเงินจึงสำคัญ ทั้งนี้เพื่อกิจการ 
จะได้บริหารและมีระบบป้องกันการรับเงินไม่ให้เกิดการสูญ
หาย มีการเก็บรักษาเงินสดหรือเช็ครับไว้เป็นอย่างดี ระบบ
บัญชีรับเงินมีความสัมพันธ์กับระบบบัญชีขายสินค้า ระบบ
บัญชีส่งคืนสินค้า 
  
ระบบบัญชีเงินเดือนและค่าแรง  
 ระบบบัญชีต้นทุนการผลิต ซึ ่งผู ้บริหารต้องใช้
ข้อมูลจากระบบบัญชีเหล่านี้เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุม 
และตัดสินใจ 
 
ระบบบัญชีจ่ายเงิน 
 ระบบจ่ายเงินสด หมายถึง ระบบบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับการจ่ายซื้อสินค้าเป็นเงินสด การจ่ายชำระหนี้ รับคืนจาก
การขายสินค้าเป็นเงินสด และการจ่ายค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ทุกประเภท ซึ่งเงินสดมีสภาพคล่องสูง เปลี่ยนมือได้ง่าย มี
ความเสี ่ยงต่อการทุจริตและสูญหายได้ง ่าย ระบบบัญชี
จ่ายเงินที่รัดกุม จะเป็นเครื่องมือประเมินความสามารถของ

กิจการในการรักษาสภาพคล่อง และสร้างความมั่นใจได้ใน
ระดับหนึ่งว่ามีเงินสดเพียงพอที่จะใช้จ่ายได้อย่างไม่ติดขัด 
 
การบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 เนื่องจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบางส่วน
จะอยู่ในฐานนิติบุคคล ดังนั้นจึงต้องมีการเกี่ยวข้องกับ การ
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งเป็นภาษีที่จัดเก็บจากกำไรสุทธิ
จากการดำเนินงานของกิจการ ที่สถานะเป็นนิติบุคคลตาม
กฎหมาย ยกเว้นกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เป็นเจ้าของ
สถานประกอบการประเภทธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม
จึงควรให้ความสำคัญ และความสนใจในเรื่องการเสียภาษ ี
และการบัญชีที่ต้องดำเนินการจัดทำ ให้ถูกต้องตามรูปแบบ
ที่กำหนด 
 
การจัดทำบัญชีในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
1. เอกสารที่บันทึกบัญชี 
   1.1. แบบฟอร์มเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องและใช้งาน
ประจำวันของธุรกิจใบสำคัญจ่าย ใบกำกับสินค้า ใบกำกับ
ภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น 
   1.2. สมุดบันทึกบัญชีเบื้องต้น เช่น สมุดเงินสดรับ สมุด
เงินสดจ่าย สมุดรายวันซื ้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวัน
ทั่วไป เป็นต้น 
   1.3. บัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน 
บัญชีทุน บัญชีรายได้และบัญชีค่าใช้จ่าย 
   1.4. รายงานต่าง ๆ หรืองบการเงินที่เสนอต่อผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้น เจ้าหนี้ เช่น รายงานยอดขาย 
และค่าใช้จ่าย งบประมาณแต่ละแผนก งบการเงิน ได้แก่ งบ
กำไรขาดทุน งบดุล งบกระแสเงินสด 
2. ขั้นตอนในการใช้แบบฟอร์ม แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องใช้งาน
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ฝ่ายขาย 
ฝ่ายการเงิน ฝ่ายบัญชี เป็นต้น 
3. เครื่องใช้สำนักงานและเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยใน
การจัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆ เครื่องใช้สำนักงานที่ใช้
ได้แก่ เครื ่องถ่ายเอกสาร เครื ่องคิดเลข เครื ่องพิมพ์ดีด 
เครื ่องบันทึก การเก็บเงินและ เครื ่องคอมพิวเตอร์ที ่นำ
โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปมาใช้  ระบบบัญชีมีส่วนช่วยทำให้
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีการดำเนินงานที่ดี มีความ
คล่องตัว ลดค่าใช้จ่าย มีการควบคุมภายในที่ดีและป้องกัน
การทุจริตที ่เก ิดขึ ้นได้ ซึ ่งใช้จ ่ายบางรายการก็ถ ือเป็น
ค่าใช้จ่าย ได้และบางรายการไม่สามารถนำมาคำนวณได้ตาม
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หลักเกณฑ์ วิธีการตามประมวลรัษฎากรของกรมสรรพกร ที่
เจ้าของสถานประกอบการควรตระหนักและศึกษาอย่าง
เข้าใจเพื่อการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป 
 

4.วิธีการวิจัย  
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกใช้การศึกษาเฉพาะกรณ ี

(Case  Study  Method)เป็นกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับกรณี
ที่เราต้องการศึกษาและแสดงถึงผลของการเรียนรู้ในกรณีนั้น 

ซึ่งกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาครั้งนี้คือ ร้านสุภาพข้าวแต๋นน้ำ
แตงโม  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่  โดยศึกษาข้อมูล 

ปฐมภูมิ (Primary data) โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามเชิง
ล ึก  ล ักษณะคำถามปลายเป ิด (Open-ended questions) 

สอดคล้องวิธีวิจัยการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือวิสาหกิจชุมชน 

(นันทิดาและคณะ(2561) วศิรัตน์และธีรวัฒน์ (2559) , จิน
ตหรา  แสนสามารถ(2555) ,  จันทนีและคณะ(2555))  และ
ศึกษา  ค้นคว้าข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) จากการ
รวบรวมเอกสาร  บทความ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

ใช้วิธวิเคราะห์ Content  Analysis  เพื ่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม  ศักยภาพ  และสภาพปัจจุบันของการทำ
บัญชีของร้านสุภาพข้าวแต๋นน้ำแตงโม  แนวปฏิบัติงานด้าน
การทำบัญชี  การออกแบบและจัดเก็บเอกสารทางการค้า  
เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่เป็นผู้ประกอบการระดับชุมชนต่อไป 

5. ผลการวิจัย  
จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เกี่ยวข้อง ร้านข้าว

แต๋นสุภาพ  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ สามารถ 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ( SWOT Analysis)  จุด
แข็ง (Strengths) ได้แก่ มีการทำการผลิตอย่างต่อเนื ่อง มี
ลูกค้าประจำ  สามารถสร้างรายได้ได้อย่างสม่ำเสมอ มี
นวัตกรรมการอบแทนการตากแห้งเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่อง
ของสภาพอากาศที่แปรปรวน รวมถึงฝุ่นละอองและมลพิษ
ทางอากาศที่สามารถเข้าไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ได้  อีกทั้ง
สามารถลดต ้นท ุนและค ่ า ใช ้จ ่ ายในการเช ่ าอาคาร

ประกอบการหรือโรงงานผลิตได้  สร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันจากต้นทุนที่ลดลงได้  ในด้านจุดอ่อน (Weaknesses) 

นั้น  ผลิตภัณฑ์มีรูปร่าง รสชาติ และสีสันที่ไม่หลากหลาย 

ลูกค้าสามารถหาซื ้อได้ทั ่วไป ไม่มีระบบบัญชี  ไม่มีการ
ออกแบบหรือจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  และไม่มีการ
สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือรายปีแต่อย่างใด  

ด้านโอกาส (Opportunities)  ที่เห็นได้ชัดเจนคือความมีเชื่อ
เสียงและทำเลที่ตั้งของร้าน  มีหน่วยงานให้ความสนใจเพื่อ
เข้าไปศึกษาดูงาน  รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์นำข้อมูลเสนอ
ต่อสาธารณชนในช่องทางต่าง ๆ ทำให้ได้รับความสนใจ
เพิ ่มข ึ ้น มีล ูกค ้ารายใหม่เข ้ามามากขึ ้น ด้านอุปสรรค 

(Threats)  มักเกิดจากปัจจัยที ่ควบคุมไม่ได้ ได้แก่ ราคา
วัตถุดิบไม่คงที่ เช่น ราคาน้ำมัน ราคาข้าว เป็นต้นทำให้ใน
บางครั ้งทางร้านต้องรับภาระจากต้นทุนที ่สูงขึ ้น อีกทั ้ง
วัตถุดิบบางอย่างเน่าเสียง่าย ส่งผลกระทบต่อต้นทุนที่สูงขึ้น 

 

ผลการศึกษาและพัฒนาระบบบัญชีต้นแบบสำหรับธุรกิจภูมิ
ปัญญาจะมีการนำเสนอพร้อมอภิปลายผล นั่นคือ นำเสนอ
ผลการศึกษาระบบบัญชีและเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การพัฒนา
ต้นแบบต่อไป 
 
ระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสด 
 ก่อนการลงศึกษาสำรวจพื้นที่จริงของร้านข้าวแตน
สุภาพ คณะผู ้จ ัดทำได้มีการวางแผนจัดทำแผนทางเดิน
เอกสารและการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงิน
สดที่คาดว่าผู้ประกอบการ  ร้านข้าวแต๋นสุภาพจะดำเนินการ
ตามผังทางเดินเอกสารที่ได้ออกแบบไว้ แต่หลังจากที่ลงพื้นที่
พบว่าในการจัดซื้อสินค้ามาผลิตแต่ละครั้งถึงแม้จะได้รับ
เอกสารหลักฐานในการซื้อ เช่น ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายทาง
ร้านไม่ได้บันทึกบัญชีรายการใด ๆ ระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสด
และการบันทึกบัญชีจริงของร้านข้าวแตนสุภาพ แสดงดัง
ภาพต่อไปนี้ 
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ฝายจัดซือ
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- ม่มการบันทกบัตรปร จําตัววัตถุดบ -
เนืองจาก เมือทางร้าน ด้รับวัตถุดบ ทาง
ร้านจ นําเข้าส่กร บวนการผลต าก
วัตถุดบเ ลือทางร้านกจ นําเกบ ว้ ต่ ม่ม
การบันทกบัตรปร จําตัววัตถุดบ

- ม่มการถ่ายเอกสาร -
เนอืงจาก ทางร้านจ
เกบ ค่ บเสรจรับเงน
ฉบับจรง

 ไมม่ ีการบนัทกึบญัช ี
เนืองจาก เมอืทางรา้นไดร้บัวตัถุดบิ 
ทางรา้นจะนาเกบ็เ า้แฟ้ม แต่ไมม่ี
การนํามาบนัทกึบญัชี

เมือวัตถุดบถงจุดสังซอื

บสซ
1-2

มการตรวจสอบราคาผุ้จํา น่ายวัตถุดบ
จํานวน 2-3 ร้าน ล้วเปรยบเทยบราคา
เลือกร้านทปร ยัด ล มคุณภาพทสุด

บสซ
1

บสซ
2

บสซ
2 บสร-ข บสร-ข

(สําเนา)

ถ่ายเอกสาร
ผ้ขาย

บจว รวซ

ตรวจสอบจํานวน/ราคาทสังซอืกับ บเสรจรับเงน
ท ด้รับจากผ้ขาย ล้วนํามาบันทกรายการ

บสร-ข
(สําเนา)

บสรบสร
บสร-ข

บสซ
2

ว
เครอืงหมายและตวัอกัษรยอ่

จดุเรมิตน้ บสซ ใบสงัซอื
บสร ใบเสรจ็รบัเงนิ

ทางเดนิเอกสาร บสร ใบเสรจ็รบัเงนิจากผู้ าย
บจว บตัรประจาํตวัวตัถุดบิ

ทางเดนิ อง อ้มลู รวซ สมดุรายวนัซอื

ตรวจสอบยนัยอด

การบนัทกึบญัชี
ซอื

      เงนิสด

- ม่ม บสังซอื -
เนอืงจาก ล่งซือวัตถุดบอย่
กล้กับร้านมาก เมือถงเวลา
ผลตวัตถุดบขาด คลน ทาง
ร้านสามารถซือ ด้ง่าย ล
รวดเรว จง ม่ ด้จัดทํา บสังซอื

รูปภาพที่  1   แสดงแผนภาพทางเดินเอกสารและการ
บันทึกบัญชี-ระบบซื้อสินค้าเป็นเงินสดก่อนคำแนะนำ 
ระบบบัญชีซื้อเป็นเงินสด 
จากการที ่ลงพื ้นที ่ศ ึกษาและสัมภาษณ์ผ ู ้ประกอบการ
เกี ่ยวกับทางเดินเอกสารทำให้คณะผู ้จ ัด ทำได้ทราบถึง
ปัญหาในการจัดระบบทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี
ของระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสดคณะผู้จัดทำจึงมีความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้กิจการร้านข้าวแต๋นสุภาพ
ควรมีการจัดระบบทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีของ
ระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสดที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้
ให้เกิดประโยชน์กับกิจการได้ง่ายแสดงดังภาพที่ 2 

เมอืวัตถุดบถงจุดสังซือ

บสซ
1-2

มการตรวจสอบราคาผุ้จํา น่ายวัตถุดบ
จํานวน 2-3 ร้าน ล้วเปรยบเทยบราคา
เลือกร้านทปร ยัด ล มคุณภาพทสุด

บสซ
1

บสซ
2

บสซ
2 บสร-ข บสร-ข

(สําเนา)

ถ่ายเอกสาร
ผ้ขาย

บจว รวซ

ตรวจสอบจํานวน/ราคาทสังซอืกับ บเสรจรับเงน
ท ด้รับจากผ้ขาย ล้วนํามาบันทกรายการ

บสร-ข
(สําเนา)

บสรบสร
บสร-ข

บสซ
2

ว
เครอืงหมายและตวัอกัษรยอ่

จดุเรมิตน้ บสซ ใบสงัซอื
บสร ใบเสรจ็รบัเงนิ

ทางเดนิเอกสาร บสร ใบเสรจ็รบัเงนิจากผู้ าย
บจว บตัรประจาํตวัวตัถุดบิ

ทางเดนิ อง อ้มลู รวซ สมดุรายวนัซอื

ตรวจสอบยนัยอด

การบนัทกึบญัชี
ซอื

      เงนิสด
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รูปภาพที่ 2 แผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี-
ระบบซื้อเป็นเงินสดหลังคำแนะนำ 
คำอธิบายแผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี –
ระบบบัญชีซื้อเป็นเงินสดหลังคำแนะนำ 
 เมื่อถึงจุดสั่งซื้อพนักงานจะทำการสอบถามราคา
จากผู้จำหน่ายจำนวน 2-3 ร้าน และทำการเปรียบเทียบ
ราคาแล้วเลือกร้านที่ประหยัดและมีคุณภาพที่สุด ก่อนจัดทำ
ใบสั่งซื้อ จำนวน 2 ฉบับ โดยฉบับที่ 1 ส่งไปยังผู้ขาย  
 เม ื ่อได ้ได ้ร ับใบเสร ็จร ับเง ินจากผ ู ้ขายนำมา
ตรวจสอบยันยอดกับใบสั่งซื ้อฉบับที่ 2 พร้อมถ่ายสำเนา

ใบเสร็จรับเง ินจากผู ้ขายจำนวน 1 ฉบับ แล้วจัดทำใบ
ประจำตัววัตถุดิบ ก่อนบันทึกบัญชีในสมุดรายวันซื้อ  
 ใบสั่งซื ้อฉบับที่ 2 ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายและ
สำเนาใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายจัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามวันที ่
ระบบบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสด 
 ก่อนการลงศึกษาสำรวจพื้นที่จริงของร้านข้าวแตน
สุภาพ คณะผู ้จ ัดทำได้มีการวางแผนจัดทำแผนทางเดิน
เอกสารและการบันทึกบัญชีของระบบบัญชีขายสินค้าเป็น
เงินสดที่คาดว่าผู้ประกอบการ จะดำเนินการตามผังทางเดิน
เอกสารที่ได้ออกแบบไว้ แต่หลังจากที่ลงพื้นที่พบว่าในการ
ขายสินค้าทั้งขายส่งและขายปลีกแต่ละครั้งจะไม่มีการจด
บ ันท ึกหร ือออกเอกสารใด ๆ ไว ้ เป ็นหล ักฐาน เช ่น
ใบเสร็จรับเงิน สำหรับลูกค้าที่ขายส่ง ระบบขายสินค้าเป็น
เงินสดและการบันทึกบัญชีจริงของร้านข้าวแตนสุภาพ แสดง
ดังภาพต่อไปนี้ 

เมือมการขายสนค้า

ขายปลก
ลกค้า

ขายส่ง
ลกค้า

เงนสดเงนสด รว

พนักงานขายตรวจสอบยอดขาย ล
บันทกรายการ นสมุดรายวันขาย

บสร
1-2 รว

พนักงานตรวจสอบสนค้าทม นคลังสนค้า าก
ม่เพยงพอต่อการขายกจการจ ทําการผลต
ล เมือ ด้รับเงนจ จัดทํา บเสรจรับเงน

บสร
1

บสร
2

ลกค้า ว

ผนกขาย
ผนภาพ สดงทางเดนเอกสาร ล การบันทกบัญช - ร บบขายสนค้าเป็นเงนสด

เครือง มาย ล ตัวอักษรย่อ

จุดเรมต้น บสซ บสังซอื
บสร บเสรจรับเงน

ทางเดนเอกสาร รวข สมุดรายวันขาย

ทางเดนของข้อมล

การบันทกบัญช
Dr. เงนสด         xx
     Cr. ราย ด้จากการขาย xx

ไมม่กีารบนัทกึรายการคา้ 
เนืองจาก เป็นการ ายหน้ารา้นพนกังาน
ทกุคนสามารถจาํหน่ายสนิคา้และเกบ็เงนิ
จากลกูคา้ได ้ และจาํนวนในการจาํหน่าย
น้อย จาํนวนเงนิแต่ละครงัไมเ่ยอะ ทางรา้น
จงึไมม่กีารบนัทกึเมอืมกีารจาํหน่ายสนิคา้

 ไมม่กีารจดัทาํใบเสรจ็รบัเงนิ 
เนืองจาก ลกูคา้ไมเ่คย อและทาง
รา้นคดิวา่ไมจ่าํเป็นตอ้งจดัทาํ

ไมม่กีารบนัทกึบญัช ี
เนืองจาก ทางรา้น ไม่
มกีารบนัทกึบญัช ี

รูปภาพที่  3   แสดงแผนภาพทางเดินเอกสาร ระบบบัญชี
ขายสินค้าเป็นเงินสด ก่อนคำแนะนำ 
 
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหา 
1. ไม่มีการบันทึกรายการค้า

(ขายปลีก) 
เนื่องจาก เป็นการขายหน้าร้าน 
พนักงานทุกคนสามารถ
จำหน่ายสินค้าและเก็บเงินจาก
ลูกค้าได้และจำนวนเงินในการ
จำหน่ายแต่ละครั้งไม่เยอะ ทาง
ร้านจึงไม่มีการบันทึกเมื่อมีการ
จำหน่ายสินค้า 

ควรจัดทำให้เป็น
ลายลักษณ์อักษรอาจ
เ ป ็ น ร ู ป แ บ บ ก า ร
บ ันท ึกธรรมดารวม
ยอดตัวเลขเมื่อสิ้นวัน 
เพราะจะทำให ้ เ รา
สามารถทราบว่าการ
ดำเนินงานของเรามี
ต ้นทุนเท่าใดรายได้
เท่าใด ซึ ่งจะช่วยใน
ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ ใ น
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อน า ค ต ไ ด ้ ว ่ า ก า ร
ดำเนินงานจะเป็นไป
ในทิศทางใด 

2. ไม่มีการจัดทำ
ใบเสร็จรับเงิน 

     ควรจัดทำเอกสาร
เมื่อมีการขายเกิดขึ้น 
เพราะเอกสารเหล่านี้
จะเป็นประโยชน์กับ
ทางร้านในกรณีที ่ทำ
ให้ทราบถึงกิจกรรม
การขายที ่เกิดขึ ้นซึ ่ง
อาจใช ้ประกอบก ับ
ข้อมูลที่จดบันทึก 

3. ไม่มีการบันทึกบัญชี (ขาย
ส่ง) 

เนื ่องจากทางกิจการไม่มีการ
บันทึกบัญชีในส่วนของการขาย 

     ควรบันทึก
รายการขายเพื่อให้
ทราบรายได้ของร้าน
อย่างถูกต้องและรับรู้
สภาพการณ์ของร้าน 

ตารางที่ 2 แสดงแนวทางแก้ปัญหาจากจุดบกพร่องที่พบใน
ระบบบัญชีขายเป็นเงินสด 

ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีของระบบ
บัญชีขายสินค้าเป็นเงินสดที่ดีและสามารถนำไปปรับใช้ให้
เกิดประโยชน์กับกิจการได้ง่าย แสดงดังภาพที่ 4 

เมอืมการขายสนค้า

ขายปลก
ลกค้า

ขายส่ง
ลกค้า

เงนสดเงนสด รว

พนักงานขายตรวจสอบยอดขาย ล
บันทกรายการ นสมุดรายวันขาย

บสร
1-2 รว

พนักงานตรวจสอบสนค้าทม นคลังสนค้า าก
ม่เพยงพอต่อการขายกจการจ ทําการผลต
ล เมือ ด้รับเงนจ จัดทํา บเสรจรับเงน

บสร
1

บสร
2

ลกค้า ว

ผนกขาย
ผนภาพ สดงทางเดนเอกสาร ล การบันทกบัญช - ร บบขายสนค้าเป็นเงนสด

เครือง มาย ล ตัวอักษรย่อ

จุดเรมต้น บสซ บสงัซือ
บสร บเสรจรับเงน

ทางเดนเอกสาร รวข สมุดรายวันขาย

ทางเดนของข้อมล

การบันทกบัญช
Dr. เงนสด         xx
     Cr. ราย ด้จากการขาย xx

รูปภาพที่ 4 แผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี-
ระบบขายเป็นเงินสดหลังคำแนะนำ

คำอธิบายแผนภาพทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี –
ระบบบัญชีขายเป็นเงินสดหลังคำแนะนำ 

ในกรณีขายปลีก เม ื ่อได ้ร ับเง ินสดจากลูกค้า 
พนักงานขายจะตรวจสอบยอดขายและบันทึกลงในสมุด
รายวันขาย 
 ในกรณีขายส่ง พนักงานจะทำการตรวจสอบสินค้า
ในคลังสินค้า หากไม่เพียงพอต่อการขายจะทำการผลิตและ
เมื่อเพียงพอแล้วได้รับเงินสดจากลูกค้าก็จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จำนวน 2 ฉบับ แล้วบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย 
 ในกรณีขายปลีก เม ื ่อได ้ร ับเง ินสดจากลูกค้า 
พนักงานขายจะตรวจสอบยอดขายและบันทึกลงในสมุด
รายวันขาย
 ในกรณีขายส่ง พนักงานจะทำการตรวจสอบสินค้า
ในคลังสินค้า หากไม่เพียงพอต่อการขายจะทำการผลิตและ
เมื่อเพียงพอแล้วได้รับเงินสดจากลูกค้าก็จัดทำใบเสร็จรับเงิน
จำนวน 2 ฉบับ แล้วบันทึกบัญชีในสมุดรายวันขาย 
 ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ 1 ส่งไปยังลูกค้า ในเสร็จรับ
เงินฉบับที่ 2 จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียงตามวันที่ 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการสภาพแวดล้อมและศักยภาพ( SWOT 

Analysis)  คณะศึกษาวิจัยเสนอแนะข้อควรปรับปรุงและแนว
ทางการส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานของร้านสุภาพข้าว
แต๋นน้ำแตงโมทั้งระบบดังนี้  เพิ่มช่องทางการส่งเสริมการ
ขาย เช่น จัดทำโปรโมชั่นหรือให้ส่วนลดแก่ลูกค้าประจำ เป็น
ต้น มีระบบการบันทึกรายการหรือการทำบัญชีอย่างง่าย
เพ ื ่อใช ้ เป ็นแนวปฏิบ ัต ิ  ผ ู ้ประกอบการทราบผลการ
ดำเนินงาน  มีหลักฐานประกอบการดำเนินงานและป้องกัน
การเกิดการทุจริตในอนาคต เป็นต้น สร้างโอกาสโดยการ
ประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านทางช่องทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้น 

เช่น เพจFacebook  ป้ายประชาสัมพันธ์  เป็นต้น หาแนวทาง
กำจัดอุปสรรคที่เกิดขึ้น เช่น การปรับปรุงสินค้าให้มีความ
หลากหลาย และน่าสนใจยิ ่งขึ ้น เพื ่อให้มีความโดดเด่น 

แปลกตา สามารถสู้กับคู่แข่งได้  
หากกิจการให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ SWOT 

จะทำให้เห็นภาพรวมของกิจการ ซึ่งจะสามารถ ปรับปรุง
แก้ไขในเบื้องต้นได้เป็นอย่างรูปธรรมตางรางที่ 1 แสดง
แนวทางแก้ปัญหาจากจุดบกพร่องที่พบใน 
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ตางรางที่ 1 แสดงแนวทางแก้ปัญหาจากจุดบกพร่องที่พบใน 
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ไ ม ่ ม ี ใ บ ส ั ่ ง ซ ื ้ อ
เนื ่องจากแหล่งซื ้อวัตถุดิบอยู่
ใกล้ก ับร ้านมากเมื ่อถ ึงเวลา
ผลิตวัตถุดิบขาดแคลนทางร้าน
สามารถซื้อได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็วจึงไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อ 

        ควรจัดทำเอกสารที่มี
ล า ยล ั กษณ ์ อ ั กษรแบบ
เด ียวก ับใบส ั ่ งซ ื ้ อ  เพ ื ่ อ
ป ร ะ โ ยชน ์ ใ นก า ร ร ั บ ร ู ้
ค่าใช้จ่ายและตรวจยอดการ
สั่งซื้อที่ถูกต้อง 

2. ไม่มีการถ่ายเอกสาร
ใบ เสร ็ จ ร ั บ เ ง ิ นจากผ ู ้ ข าย
เนื ่องจากทางร้านจะเก็บแค่
ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายฉบับ
จริง 

        คว รจ ั ดท ำส ำ เน า
ใบเสร็จร ับเง ินจากผู ้ขาย
เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย
ของเอกสาร 

3. ไม่มีการบันทึกบัตร
ประจำตัววัตถุดิบ 

เน ื ่องจากเมื ่อทางร ้านได้ร ับ
ว ัตถ ุด ิบทางร ้านจะนำเข ้าส ู ่
กระบวนการผลิต หากวัตถุดิบ
เหลือทางร้านก็จะเก็บไว้แต่ไม่มี
การบ ันท ึกบ ัตรประจำต ั ว
วัตถุดิบ 

        ควรจดบ ันท ึกการ
เบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อป้องกัน
การสูญหายของวัตถุดิบ 

4. ไม่มีการบันทึกบัญชี
ซื้อเนื่องจากเมื่อทางร้านได้รับ
วัตถุดิบทางร้านจะนำเก็บเข้า
แฟ้ม แต่ไม่มีการนำมาบันทึก
บัญชี 

        ควรบันทึกรายการ
ทางบัญชีเพื ่อให้ทราบถึง
ที่มาและที่ไปของตัวสินค้า
หร ือว ัตถ ุด ิบ  แล ้วย ังได ้
ทราบถึงต้นทุนขาย 

 
ตารางที่ 3 แสดงแนวทางแก้ปัญหาจากจุดบกพร่องที่พบใน
ระบบบัญชีขายเป็นเงินสด 
ปัญหาที่พบ แนวทางแก้ไขปัญหา 
4. ไม่มีการบันทึกรายการค้า

(ขายปลีก) 
เนื่องจาก เป็นการขายหน้า
ร้าน พนักงานทุกคนสามารถ
จำหน่ายสินค้าและเก็บเงินจาก
ลูกค้าได้และจำนวนเงินในการ
จำหน่ายแต่ละครั้งไม่เยอะ 

     ควรจ ัดทำให ้ เป ็นลาย
ลักษณ์อักษรอาจเป็นรูปแบบ
การบันทึกธรรมดารวมยอด
ตัวเลขเมื่อสิ้นวัน เพราะจะทำ
ให้เราสามารถทราบว่าการ
ดำเนินงานของเรามีต้นทุน
เท่าใดรายได้เท่าใด ซึ่งจะช่วย
ในการตัดสินใจในอนาคตได้

ทางร้านจึงไม่มีการบันทึกเมื่อมี
การจำหน่ายสินค้า 

ว่าการดำเนินงานจะเป็นไป
ในทิศทางใด 

5. ไม่มีการจัดทำ
ใบเสร็จรับเงิน 

     ควรจัดทำเอกสารเมื ่อมี
ก า รขาย เก ิ ด ข ึ ้ น  เ พ ร าะ
เ อ กส า ร เ ห ล ่ า น ี ้ จ ะ เ ป ็ น
ประโยชน์กับทางร้านในกรณี
ที่ทำให้ทราบถึงกิจกรรมการ
ขายท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ นซ ึ ่ งอาจใช ้
ประกอบกับข้อมูลที่จดบันทึก 

6. ไม่มีการบันทึกบัญชี (ขาย
ส่ง) 

เนื ่องจากทางกิจการไม่มีการ
บันทึกบัญชีในส่วนของการขาย 

     ควรบันทึกรายการขาย
เพื่อให้ทราบรายได้ของร้าน
อย่างถูกต้องและรับรู้
สภาพการณ์ของร้าน 

7.  สรุป  
จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาระบบ

บัญชีข้าวแต๋นน้ำแตงโมสุภาพ ตำบลสันทรายหลวง อำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สรุปได้ดังนี ้

 ระบบบัญช ี หมายถ ึง ระเบ ียบแบบ
แผนการปฏิบัติงานทางบัญชี รวมไปถึงการจดบันทึกตัวเลข
และข้อมูลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานหรือการใช้ทรัพยากร 
การจัดแยกประเภทข้อมูล การเก็บรักษาเอกสาร รวมถึงการ
จัดทำงบการเงินข้อมูลที ่ได้จากระบบบัญชีอยู ่ในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมที่จะให้ผู้รับนำไปใช้ประโยชน์ซึ่งแต่ละกิจกรรม
นั้นจะต้องออกแบบให้เหมาะสมแต่ละกิจการ เพื่อจะได้ใช้
ข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ระบบบัญชีของ
กิจการต้องประกอบไปด้วย 

 1. ระบบปฏิบัติงานทางบัญชี เป็นการ
กำหนดเส้นทางของระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บข้อมูล 
เริ่มจากการทำเอกสารเบื้องต้น เพื่อการเก็บและตรวจสอบ
ข้อมูลเพื่อใช้บันทึกบัญชี นิยมแสดงเป็นแผนภูมิ (Flow chart) 

 2. เอกสารสำหรับจดบันทึกข้อมูล ใช้
สำหรับจดบันทึกข้อมูลเมื่อเริ่มเหตุการณ์ หรือรายงานการ
ดำเนินงาน เพื่อถ่ายทอดไปไว้ในสมุดบัญชี และยังใช้เป็น
ข้อมูลถ่ายทอดระหว่างข้อมูลภายในกันเองหรือระหว่าง
กิจการหรือบุคคลภายนอก นอกจากเอกสารทางการบัญชี
แล้วยังมีสมุดรายงานต่าง ๆ ตลอดจนรายงานทางการเงิน 

จากการศึกษาระบบทางเดินเอกสารได้ม ีการ
วางแผนจัดทำแผนทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีของ
ระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสดและระบบบัญชีขายสินค้า
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เป็นเงินสดที่คิดว่าทางผู้ประกอบการ จะดำเนินการตามผัง
ทางเดินเอกสารที่ได้ออกแบบไว้ แต่หลังจากที่ลงพื้นที่พบว่า
จุดบกพร่อง ดังนี ้

ระบบบัญชีซื้อสินค้าเป็นเงินสด 

ปัญหาที่พบ :  
1. ไม่มีใบสั่งซื้อเนื่องจากแหล่งซื้อวัตถุดิบอยู่ใกล้

กับร้านมากเมื ่อถึงเวลาผลิตวัตถุดิบขาดแคลนทางร้าน
สามารถซื้อได้อย่างสะดวกและรวดเร็วจึงไม่ได้จัดทำใบสั่งซื้อ 

2. ไม่มีการถ่ายเอกสารใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย
เนื่องจากทางร้านจะเก็บแค่ใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายฉบับจริง 

3. ไม่มีการบันทึกบัตรประจำตัววัตถุดิบเนื่องจาก
เมื่อทางร้านได้รับวัตถุดิบทางร้านจะนำเข้าสู่กระบวนการ
ผลิต หากวัตถุดิบเหลือทางร้านก็จะเก็บไว้แต่ไม่มีการบันทึก
บัตรประจำตัววัตถุดิบ 

4. ไม่มีการบันทึกบัญชีซื้อเนื่องจากเมื่อทางร้าน
ได้รับวัตถุดิบทางร้านจะนำเก็บเข้าแฟ้ม แต่ไม่มีการนำมา
บันทึกบัญช ี

ข้อเสนอแนะ :  
1. ควรจัดทำเอกสารที่มีลายลักษณ์อักษรแบบ

เดียวกับใบสั่งซื ้อเพื ่อประโยชน์ในการรับรู ้ค่าใช้จ่ายและ
ตรวจยอดการสั่งซื้อที่ถูกต้อง 

2. ควรจัดทำสำเนาเพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย 

3. ควรจดบันทึกการเบิกจ่ายวัตถุดิบเพื่อป้องกัน
การสูญหายของวัตถุดิบ 

4. ควรบันทึกรายการทางบัญชีเพื ่อให้ทราบถึง
ที่มาและที่ไปของตัวสินค้าหรือวัตถุดิบ แล้วยังได้ทราบถึง
ต้นทุนขาย 

ระบบบัญชีขายสินค้าเป็นเงินสด 

ปัญหาที่พบ :  
1. ไม่มีการบันทึกรายการค้า (ขายปลีก)เนื่องจาก

เป็นการขายหน้าร้านพนักงานทุกคนสามารถจำหน่ายสินค้า
และเก็บเงินจากลูกค้าได้และจำนวนเงินในการจำหน่ายแต่
ละครั้งไม่เยอะ ทางร้านจึงไม่มีการบันทึกเมื่อมีการจำหน่าย
สินค้า 

2. ไม่มีการจัดทำใบเสร็จรับเงิน 

3. ไม่มีการบันทึกบัญชี (ขายส่ง)เนื่องจากทางร้าน
ไม่มีการบันทึกบัญชีในส่วนของการขาย 

ข้อเสนอแนะ :  
1. ควรจัดทำให้เป็นลายลักษณ์อักษรอาจเป็น

รูปแบบการบันทึกธรรมดารวมยอดตัวเลขเมื่อสิ้นวัน เพราะ

จะทำให้เราสามารถทราบว่าการดำเนินงานของเรามีต้นทุน
เท่าใดรายได้เท่าใดซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจในอนาคตได้ว่า
การดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางใด 

2. ควรจัดทำเอกสารเมื่อมีการขายเกิดขึ้นเพราะ
เอกสารเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับทางร้านในกรณีที่ทำให้
ทราบถึงกิจกรรมการขายที่เกิดขึ ้นซึ ่งอาจใช้ประกอบกับ
ข้อมูลที่จดบันทึก 

3. ควรบันทึกรายการขายเพื่อให้ทราบรายได้ของ
ร้านอย่างถูกต้องและรับรู้สภาพการณ์ของร้าน 
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A Study of Power in Buddhist Chanting towards Happiness for Life 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยเรื่องนี้ มีวัตถุประสงคศึกษา  คือ (1) เพื่อศึกษาเรื่องราวการสวดมนตในพระพุทธศาสนา (2)  เพื่อศึกษา
อานุภาพการสวดมนตที่เสริมสรางความสุขแกชีวิต (3)  เพื่อศึกษาวิเคราะหแนวทางการบริหารชีวิต และเสริมสรางสุขจากการ
สวดมนต  เปนการวิจัยเชิงเอกสาร เก็บขอมูลจากเอกสารพระไตรปฎกในฐานะปฐมภูมิ และทุติยภูมิ วิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา ใชพื้นที่ตัวอยางวัดยานยาว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ   
ผลการวิจัย พบวา เร่ืองราวการสวดมนตนี้มีตนเคามาแตสมัยพุทธกาล เรียกวา สังคีติ แปลวาสวดพรอมกัน  แบบ
เดียวกัน การประชุมตรวจชําระ และจัดหมวดหมูพระไตรปฎกใหเปนแบบเดียวกัน  มีมาในพระไตรปฎกหลายสถานการณ ท้ัง
พระวินัยปฎกและพระสูตตันตปฎก แนวพระวินัยปฏก จะเนนกฎ กติกา เชนบอกประมาณฤดู    บอกสวนแหงวัน  บอกสังคีติ
ประชุมสงฆ บอกนิสัย อกรณียกิจ สวนพระสูตร เปนช่ือสูตรคือสังคีติสูตร บอกเรื่องราว เชน สัตวทั้งหลายทั้งปวง  ดํารงอยูได
ดวยอาหาร สัตวทั้งหลายทั้งปวง    ดํารงอยูไดดวยสังขาร  (สัพเพ  สัตตา อาหารฐิติกา...) เปนตน 

พัฒนาการตอมา  การสวดมนตดวยบทตาง ๆ นั้น มีเมตตปริตร เปนตน มีผลตอชีวิต  เพราะสามารถเสริมสรางสุขแก
ชีวิตไดดี  ท่ีสําคัญคือ ปองสัตวมีพิษ ปองกันเหตุเภทภัย มีชัย ไรอันตรายจากปศาจมารรายทั้งหลาย  มีอานุภาพกอใหเกิดความ
ขลัง ศักดิ์สิทธตามมา  เพราะแตละบทสวดนั้น มีลักษณะเฉพาะตัว  มีวัตถุประสงคที่ใหความศักดิ์สิทธ์ิแยกแยะกันไปในรูปแบบ
ตาง ๆ   

การบริหารชีวิตใหเกิดความสุข  มีคุณภาพชีวิตอยางไร  มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ ทําเปนกิจวัตรประจําวัน นิยม
ปฏิบัติกันคือ กอนเขานอน สวดบทยันทุน นิมิตตัง เพื่อปองกันฝนราย  กอนออกจากบาน สวดบทอิติปโส ภควา เพื่อปองกัน
อันตรา หรือบทชยปริตร สวดบทปฎิสังขาโย เพื่อใหเกิดสติในการใชปจจัย 4 หรือจะเขารวมทําวัตรสวดมนตในวัดใกลบานกับ
พระสงฆก็ยิ่งดี เพื่อใหจิตใจปรับสมดุลเกิดสมาธิ มีสติไดเร็ว 

คําสําคัญ : บทสวดมนต, อานุภาพการสวดมนต, การเสริมสรางความสุขแกชีวิต 
 

Abstract 
 This research consists of 3 objectives; - (1)  to study tales of Buddhist chanting  in Buddhism (2) 
to study of the power of Buddhist chanting in giving of happiness for life (3) to study and to analyze the 
way of the providence for life and to make of happiness from Buddhist chanting. It is documental research  
and it’s the keeping of data from Tetipitaka as the first primary source and the secondary one. Its analysis 
is descriptive in sampling  area;- Wat Yanyow, Khaokho district, Petchabun province. The result of research 
found that: -The tales of this Buddhist chanting (mantra)  come from the time of the Buddhism called 

Sangītī meaning chanting together, same chanting, the meeting for checking and the providence of group 
in Tipitaka as same.  It is in Tipitaka in many events both Vinayapitaka and Suttnatapitaka.  The way of 
Vinayapitaka focuses on rules, regulation i.e. information of season, of day time, of meeting of Sangha, of 
habbit, of duty not be done. The way of Suttanta is name of Sutta as Sanghitisutta. It informs tales i.e. all 
animals depend on foof, all depend on all things etc.  
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 After that, the chanting of these chapters, Mettaparitta etc.  it effects to our life because of 
arising in happiness. Moreover, the protection of poison of animals, victory, free from satans and ghosts, it 
has power for holiness later. This chapter of chanting is personal identity. Their objectives  give holiness in 
different kinds.   
  The providence of life to happiness, to quality of life, how it is ?  we have the way of action 
that is daily deed.  We like to perform, that is before sleeping, we chant in Yantun nimittam for the 
protection of poison animals.  Before going to any area outside, we chant in the chapter of Itipiso or 
jayaparitta. We chant the chapter of padisanghayo for mindfulness in the usage of the four necessities for 
a living  or to be participant for chanting at wat near a home with a monk, that is so good for mind will be 
balance to do mindfulness and meditation more and more.  
 
Keywords : chapter of chanting, the power of Buddhist Chanting, to make life  of happiness.  
 
บทนํา 
 การสวดมนตหรือการสวดคาถาประกอบ
พิธีกรรมในศาสนาถือวาเปนสิ่งที่มีมาตั้งแตสมัยพุทธกาล 
ศาสนาพราหมณก็นิ ยมสวดเชนกัน  ดังที่ เรียกกันวา 
สาธยายมนต รายมนต เพื่อความทรงจําพระเวทบาง เพื่อ
เปนสิริมงคลบาง ในทางพระพุทธศาสนาก็มีการสวด
สาธยายเชนเดียวกัน ในขางตนเพียงสวดสาธยายเพ่ือความ
ทรงจําพระพุทธวนเทานั้น เมื่อชาวบานไดยินพระสงฆสวด
สาธยายก็พากันอนุโมทนาและไดถือกันวา  การไดยิน
พระสงฆสวดสาธยายเชนนั้นเปนสิริมงคลในสมัยนั้นยังไมมี
คัมภีรที่จะไดจดจารึก  ตองทองจํากันดวยวาจา จําหลัก
การสอนท่ีเรียกวามุขปาฐะ คือทองจําใหขึ้นใจจนติดปาก 
เมื่อมีเหตุการณอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้น พระสงฆก็จะใช
สวดสาธยายพระพุทธวจนะน้ันตามสมควรตอเหตูการณ 

 การสวดมนตนี้ มีเรื่องเลาในวรรณคดีบาลีถึง
ความปลอดภัยไรโรค รวมถึงกําจัดปดเปาภูตผีปศาจดวย
วา เมื่อคราเมืองเวสาลีเกิดโรคระบาดทําใหคนและสัตว
ตายไปเปนจํานวนมาก พระอานนทไดไปที่นั้นแลวสวด
มนตบทรตนสูตรที่ ให  โรคน้ันก็ระงับไปได วา  “.....
เพราะฉะนั้นแล ภูตทั้งปวง ทานจงใครครวญ จงแผเมตตา
ตอหมูมนุษยดวยเถิด มนุษยเหลาใดนําเครื่องเซนสรวงมา
ใหท้ังกลางวันและกลางคืน เพราะเหตุนั้น ขอทานทั้งหลาย
อยาประมาทจงรักษามนุษยเหลานั้น......”1  นอกจากน้ี
เมื่อครั้งพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวนก็โปรดใหพระจุ
นทเถระสวดโพชฌงคปริตรถวาย ตอมาพระภิกษุทั้งหลาย
ไดไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา  ถูกพวกอมนุษยรบกวน 
กลับมาเฝากราบทูลพระผูมีพระภาคเจา พระองคโปรดให
สวดกรณียเมตตสูตรแลวอยูตอไป ภัยเหลานั้นก็ไมมี ความ

                                                           
1 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/2/9. 

วา “ผูฉลาดในประโยชนมุงหวังบรรลุสันตบท ควรบําเพ็ญ
กรณียกิจ ควรเปนผูอาจหาญ  ซื่อตรง เครงครัด วางาย 
ออนโยน และไมเยอหยิ่ง ควรเปนผูสันโดษ เลี้ยงงาย มีกิจ
นอย มีความประพฤติเบา มีอินทรียสงบ มีปญญารักษาตน 
ไมคะนอง ไมยึดติดในตระกูลทั้งหลาย....”2   
 ประการสําคัญคือ ผูสวดมนตควรเช่ือใน
อานุภาพวา เปนสิ่งที่มีสิริมงคลปองกันความวิบัติเพื่อได
สมบัติทั้งปวง  เพ่ือขจัดทุกขภัยโรคทั้งปวง  ชาวพุทธเช่ือ
วา การสวดมนตนั้นเปนบุญ หรือสวดแลวไดบุญ บางทาน
ก็เช่ือวาการสวดมนตเปนสิริมงคล และหลายทานก็เช่ือวา
การสวดมนตเปนของศักดิ์สิทธ์ิที่อาจบันดาลผลที่ปรารถนา
ใหไดอยางนาอัศจรรย 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย  

 (1 ) เพื่ อ ศึ กษ าเรื่ อ งราวบทสวดมนต ใน
พระพุทธศาสนา (2) เพื่อศึกษาอานุภาพการสวดมนตที่
เสริมสรางความสุขแกชีวิต (3) เพื่อศึกษาวิเคราะหแนว
ทางการบริหารชีวิต และเสริมสรางสุขจากการสวดมนต 

4. ขอบเขตการวิจัย  
 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยกําหนดเนื้อดวย
บทสวดมนต 12 บท เหตุผลที่เลือกบทสวดมนต 12 นี้ 
เพราะแตละบทนั้น มีอานุภาพตางกัน เมื่อรวมแลวจะให
การคุมครองชีวิต สรางความสุขแกผูสวดมนตตามผูที่เคย
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ ผ า น ม า  
ซึ่งแตละบท มีเปาหมาย ดังนี้  เมตตปริตร ทําใหหลับเปน
สุข ตื่นเปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษยและอมนุษย
ทั้งหลาย เทพพิทักษรักษา ไมมีภยันตราย จิตเปนสมาธิ

                                                           
  2 ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-2/20.  
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งาย ใบหนาผองใส มีสิริมงคล ไมหลงสติในเวลาเสียชีวิต 
และเปนพรหมเม่ือบรรลเุมตตาฌาน ขันธปริตร ปองกันภัย
จากอสรพิษ และสัตวรายอื่นๆ โมรปริตร ปองกันภัยจากผู
คิดราย อาฏานาฏิยปริตร ปองกันภัยจากอมนุษย ทําใหมี
สุขภาพดี และมีความสุข โพชฌังคปริตร ทําใหคนไขหาย  
มีสุขภาพดี มีอายุยืน และพนจากอุปสรรคทั้งปวง รัตนป
ริตร ทําใหไดรับความสวัสดี และพนจากอุปสรรคอันตราย 
วัฏฏกปริตร ทําใหพนจากอัคคีภัย มังคลปริตร ทําใหเกิด
สิริมงคล และปราศจากอันตราย ธชัคคปริตร ทําใหพน
จากอุปสรรคอันตราย การตกจากท่ีสูง อังคุลิมาลปริตร ทํา
ใหคลอดบุตรงาย และปองกันอุปสรรคอันตราย ชยมังคล
ปริตร  สวดปองกันสะเดาะเคราะห และปองกันภัย
อันตราย  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  สวดใหเกิดสิริมงคล 
พรรณนาความคุณแหง  การตรัสรูของพระพุทธเจา
ตอปญจวัคคีย  สวดให เห็นคุณค าถึงธรรมาริยสัจที่
พระพุทธเจาตรัสรู ท่ีสําคัญคือ สวดใหเปนที่รักของเทวดา
และมนุษยท้ังหลาย   

 ขอบเขตดานพ้ืนที่ ผูวิจัยกําหนดพ้ืนที่ตัวอยาง 
คือชุมชนวัดยานยาว อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ โดย
คัดเลือกผูเขาวัดสวดมนตในวัดประจําโดยเฉพาะวันพระใน
เทศกาลเขาพรรษา 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

    ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการวจิัย ไว  ดังน้ี  

   5.1 รูปแบบการวิจัย เปนแบบวิจัยเชิง
เอกสาร (Document Research) ใชขอมูลช้ันปฐมภูมิ 
กลาวคือ พระไตรปฎกในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักไตรสิกขา และใชขอมูลช้ัน
ทุติยภูมิ กลาวถือ อรรถกถาพระไตรปฎก ตํารา หนังสือ 
รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ  

  5.2 การเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลจาก
เอกสารที่ทบทวนไวโดยเบื้องตนแลวนํามาขยายเน้ือหา 
ช้ีใหเห็นถึงอานุภาพบทสวดมนตแตละบทหรืออธิบายรวม 
ๆ รวมถึงนําทรรศนะจากปราชญทางพระพุทธศาสนาท้ังที่
เปนพระสงฆและฆราวาส ทั้งไทยและเทศที่ปรากฏใน
เอกสาร ตํารา คําพูดแสดงความคิดเห็นจากเอกสารช้ัน
ทุติยภูมิมาประกอบพรอมตัวอยางประกอบดวย   อีก
ประการหนึ่งใชวิธีเก็บขอมูลเชิงลึกจากชุมชนวัดยานยาว 
อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ประมาณ 15 คน  

5.3 การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) จากเอกสารปฐมภูมิ
และทุติยภูมิเพื่อตอบโจทยตามวัตถุประสงคเรื่องอานุภาพ
การสวดมนต การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการประยุกตใช
ในประจําวัน  อีกสวนหน่ึง วิ เคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณเชิงลึกจากชุมชนบุคคลท่ีเขาวัดสวดมนตประจํา
ในเทศกาลเขาพรรษาและนํามาไวในขอเสนอแนะดวย 
 5.4 เสนอรายงานวิจัยและเผยแพรวิจัย โดย
เสนอบทความวิจัยทางวารสารที่ไดรับการรับรองขึ้นฐาน
หรือนําเสนอรายงานประชุมสัมมนาระดับชาติหรือ
นานาชาติที่การตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ (Proceeding) 
ตามระเบียบการเผยแพรวิจัยนี้  

6 . ผลการ ดํ า เนิ น งาน  วิ เค ราะห แ ละสรุป
สาระสําคัญ 
 ผลการดําเนินงาน  ทําใหทราบวา การสวด
มนตนี้นอกจากจะเปนสวดเพื่อขจัดอันตรายออกเสียและ
ทําความคุมครองใหมั่นคงแลว สันติภาพและความอยูดีกิน
ดีก็ยังเปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิมในที่สุดแลวพิธี
สวดมนตนี้สามารถเรียกไดวาเปนพิธีกรรมเพื่อสงเสริม
จริยธรรมและใหแคลวคลาดปองกันอันตรายท้ังปวง สวน
ลักษณะพิธีสวดมนตนี้สามารถจัดสรุปลงไดตามหนาที่2 
ประการคือสวดพระธรรมเพื่อรักษาพระศาสนาอยางหน่ึง   
สวดพระปริตรเพ่ือจะคุงครองปองกันภยันตรายอยางหนึ่ง 
ดังลักษณะอานุภาพแตละบทสวดมนต ดังน้ี 
 อานุภาพการสวดมนตนั้นมีจริง ประการหนึ่ง
ตามที่กลาวขางตน เมื่อศึกษาความหมายของบทสวดมนต
แตละบทจะมีวัตถุประสงคในดานตางกันไป ซึ่งจะเห็นได
จากบทสวดมนต 12 บทนี้ เชน เมตตปริตร ทําใหหลับเปน
สุข ตื่นเปนสุข ไมฝนราย เปนที่รักของมนุษยและอมนุษย
ทั้งหลาย   ขันธปริตร ปองกันภัยจากอสรพิษ และสัตวราย
อื่นๆ ตัวอยาง 2 นี้ชีวิตก็ปลอดภัยแลว แลวบทอื่น ๆ ถา
สามารถสวดครบไดยิ่งดี โดยเฉพาะบทสวด ธัมมจัก
กัปปวัตตนสูตร  บทน้ีนิยมสวดในงานมงคลตาง ๆ เชน วัน
คลายวันเกิด วันเฉลิมฉลองในงานสมโภชตาง ๆ  เพราะ
เกิดสิริมงคลแก เปนการพรรณนาความคุณแหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจาตอปญจวัคคีย สวดใหเห็นคุณคาถึงธรร
มาริยสัจที่พระพุทธเจาตรัสรู ที่สําคัญคือ สวดใหเปนที่รัก
ของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย     
 สรุป องคความรูอานุภาพการสวดพุทธมนต
จากบทตาง ๆ  เปนสมาธิงาย ใบหนาผองใส มีสิริมงคล ไม
หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเปนพรหมเมื่อบรรลุเมตตา
ฌาน 
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บทสวดมนต

12 บท

ปองกันภัย

กันสัตวพิษ

ขจัดความ
หวาดกลัว

จิตสงบ

มีปติ

เปนที่รักของเทวดา

และมนุษย

กันฝนราย

ไมวิตกกังวล

เสริมมงคล

ตอชะตา

 

แผนผัง : แสดงอานุภาพจาการสวดมนตที่เสรมิใหเกิดสุขแกชีวิต 
แหลงที่มา : พระครูสเุขตพัชรคุณ 28 ต.ค.61 

 

การบริหารการสวดมนตเหลาน้ีมีมากมาย ยิ่งถาเราเขาใจ
ความหมายแตละคํา เปาหมายของแตละบทยิ่งดี จะมี
อานิสงสสงเสริมสุขภาพชีวิตย่ิงข้ึน  เชน มังคลปริตร 38 
ประการ บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กลาวถึง อริยสัจ 
4 มรรคมีองค 8 หรือทางสายกลาง กลาวสรรเสริญเทวดา
ในหมื่นโลกธาตุนี้ บทสวดชยมงคลคาถา ก็มีเนื้อหาการ
เอาชนะมารรายนานาชนิด  บทสวดโพชฌงคปริตร 
กลาวถึงสติ วิริยะ ธรรมวิจยะ สําหรับสวดใหคนไขฟง มี
ตัวอยางที่หายมาแลว 

 การประยุกตวิธีเสริมสรางความสุขนั้น มี
หลายวิธี ที่สําคัญในการวิจัยนี้ คือ ใชวิธีการประยุกตการ
เสริมสรางสุขจากการรักษาโรคทางกาย  ทางจิตใจ ทาง
ปญญา และทางสังคม  โดยโรคทางกายใหรักษาศีล รักษา

สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติและสังคม  โรคทางจิต ใหรักษา
ดวยการปฏิบัติสมาธิตามหลักสติปฏฐาน 4 โรคทางปญญา 
ใหรักษาดวยการศึกษาเลาเรียน การอบรมธรรม การหา
ความรูความเขาใจในอริยสัจ 4 ไตรลักษณ ขันธ 5  กรรม 
ปฏิจจสมุปบาท บารมี 10 ทัศ โรคทางสังคม ใหรักษาดวย
การทําสังคมสงเคราะห  ทําสังคหวัตถุ  4 มีจิตอาสา
สาธารณะ   

 ตัวอยางการประยุกตใชการสวดมนตพรอม
กับปฏิบัติสมาธิ คือคณะนักฟุตบอลหมูปาอะคาดิมี่  ที่ติด
อยูในถํ้าหลวง น้ํานางนอน อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
นานถึง 12 วัน ก็ใชการสวดมนตนี้เปนพลังกายใจจนมีชีวิต
และรอดพนภัยธรรมชาตินี้มาได  
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ภาพ : แสดงคณะนักฟุตบอลหมูปาฯ ดํารงชีวิตอยูไดดวยการสวดมนต+ทําสมาธ ิ
แหลงที่มา : ออนไลน  20 พ.ย.61 

7. ขอเสนอแนะ  
ขอเสนอเชิงนโยบาย  
  ทุกชุมชน  ควรมีนโยบายรวมกันวา จะ
จัดพิธีสวดมนตประจําชุมชนทุกวันพระ ในตอนเย็น 
ๆ นอกจากนโยบายระดับชุมชนแลว ควรปฏิบัติ
นโยบายระดับประเทศ คือ จัดสวดมนตขามป
ประจําชุมชน ซี่งท่ัวประเทศจัดอยูแลวตามวัด
ตาง ๆ เพราะไดรับนโยบายมาจากรัฐบาล ซึ่งมี
สํ านั กงาน พุทธศาสนาแห งชาติ เป น เจ าภาพ
ประสานงาน ซึ่งรัฐบาลจะดําเนินการเปนตนที่ ทอง
สนามหลวง ในเวลาเที่ยงคืน มีการจุดพลุ ฉลองวัน
ปใหม สงทายปเกา ในคืนวันน้ัน  
  การนําไปใชประโยชน 
 ผลขอ งก ารวิ จั ย เ ร่ื อ งนี้ ผู วิ จั ย ข อ
เสนอแนะแนวทางการไปใชประโยชน เพ่ือให
พุ ท ธศ าส นิ ก ช น ได ศึ ก ษ าค ว ามห ม าย แล ะ
ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ งก า ร ส ว ด ม น ต ใน คั ม ภี ร
พระพุทธศาสนาอีกทั้งศึกษาความเชื่อของการสวด
มนตและคุณคาของการสวดมนตที่มีตอการพัฒนา
ชีวิตของพุทธศาสนิกชน และใหพุทธศาสนิกชนได
ศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจาโดย
อยางละเอียดผานการสวดมนต ซึ่ งคัดมาจาก
พระไตรปฎกที่สําคัญคือ ใหเขาใจความหมายความ
เปนมาและความสํ าคัญของการสวดมนต ให

มากกวานี้หนวยงานรัฐและเอกชนควรรวมมือกัน
ทําโครงการเก่ียวกับการสวดมนตพระปริตรเจ็ด
ตํ าน าน และสิ บ สอ งตํ าน าน ซ่ึ งมี ป รากฏ ใน
พระไตรปฎกพรอมทั้งอธิบายความเปนมาโดย
ละเอียด 

  

681



8. เอกสารอางอิง  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . (2539) พระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย . คม ภีรที่อ าง  ขุททกนิกาย  
ขุททกปาฐ เลนท่ี 25 ขอท่ี 1-2  

 
เอกสารอานประกอบ 
พระพรหมบณัฑติ (2556). ลิขิตธรรม. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยตฺุโต) (2543). พุทธธรรม. พิมพ

ครั้งท่ี 9, กรุงเทพ: โรงพิมพมหาจฬุาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

_________.(2538). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับ
ประมวลศัพท. พิมพท่ี 8, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

_________. (2538).พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับ
ประมวลศัพท. พิมพครั้งท่ี 8, กรุงเทพฯ : โรง
พิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย.  
พระธรรมโกศาจารย (ชอบ  อนุจารี), (2516). ตํานานการ

สวดมนต. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพกรม
สารบรรณทหารเรือ.   

พระธรรมโกศาจารย  (ประยูร  ธมฺมจิตฺ โต ) (2549). 
อานุภาพพระปริตร . กรุงเทพมหานคร  : 
โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราช 

 วิทยาลัย. 
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2539). อนุทินธรรมะ 

: ธรรมะสําหรับ 365 วัน. กรุงเทพฯ : บริษัท 
สหธรรมิก. 

สมเด็จพระสังฆราช (2513). สวดมนตฉบับหลวง. 
กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

682



การศึกษาความเช่ือในการสวดมนตขันธปริตตคาถาของพุทธศาสนิกชน 

ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
The Study of Belief in Buddhist chanting in Khandhaparitagãthã 

of Buddhist people in Campson, Khao Kho, Phetchabun 

 

พระอัศวนนท ปฺญาวโร (ศิริราษฎรตระกูล) พระครูสิริรัตนานุวัตร, ดร. และ พระครูพิพิธจารุ
ธรรม, ดร. 

บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆพุทธชินราช  ต.บึงพระ อ.เมือง จ.พิษณุโลก  65000 

Tel. 089-638-0507/ email –gurutatawee@gmail.com 

 

บทคัดยอ 

วิทยานิพนธเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ (1) เพื่อศึกษาตํานานบทสวดขันธปริตตคาถาและความเช่ือใน
พระพุทธศาสนา (2) เพ่ือศึกษาความเช่ือเร่ืองการสวดขันธปริตตคาถาของพุทธศาสนิกชน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการศึกษาคนควาขอมูลจากคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท อันไดแก 
พระไตรปฎก อรรถกถา ฎีกาและคัมภีรอื่น ๆ รวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวของ และขอมูลภาคสนามนามดวยการสัมภาษณบุคคล
สําคัญของกลุมเปาหมายซึ่งผลการศึกษานาวเิคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

 จากการศึกษาพบวา ประวัติความเปนมาและตํานาน ความเช่ือของการสวดมนตขันธปริตรน้ัน มีมาต้ังแตสมัย
พทุธกาลแลว ซึ่งการสวดมนตในสมัยนั้น มีจุดมุงหมายท่ีสําคัญอยู  2 ประการ คือ (1) การสวดมนตเพื่อทองจําพระสูตรตางๆ 
จึงมีคําเรียกเดิมวาสวดมนต หรือเจริญพระพุทธมนต แบบมุขปาฐะ (2) ชวยขจัดปดเปา ปองกันสิ่งที่ไมดี สิ่งอัปมงคล  
การตานทานความเหตุภัย และเพื่อใหเกิดความเปนสิริมงคล เรียกวาพระปริตร ซึ่งจะมีขันธปริตตคาถารวมอยูดวย มีมูลเหตุ
เมื่อภิกษุไปปฏิบัติธรรมถูกงูพิษกัด พระพุทธองคก็ทรงใหสวดขันธปริตร เปนตน จากนั้นก็เริ่มใชสวดกันท่ีประเทศศรีลังกา โดย
จัดเปน 7 ตํานาน และ 12 ตํานาน เรียกวา จุลปริตร และมหาราชปริตร สําหรับใชสวดตามความเช่ือในพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนาตามวาระและโอกาสของงานนั้นๆ จนมาถึงปจจุบัน 

 ความเช่ือในการสวดขันธปริตตคาถาของพุทธศาสนิกชน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณนั้น  
จากการศึกษาพบวา ชาวตําบลน้ีเช่ือในพลังมนตขลัง ศักด์ิสิทธิ์ นํามาซึ่งความสงบ รมเย็น ความสวัสดีมีชัย  ทําใหมีความ
เจริญรุงเรืองและประสบความสําเร็จในชีวิต  มีคุณคากอใหเกิดความมีเสถียรภาพทางสังคม ทั้งทําใหเกิดกัมมัฏฐานในพุทธานุ
สติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ   พัฒนาจิตในลําดับท่ีสูงขึ้นตอไป โดยเฉพาะบทขันธปริตรจะใหอานิสงส คือ(1) จะทําใหมีความรูสึก
ละอายแกใจและเกรงกลัวตอการทําความช่ัว (2) ทําใหเกิดสมาธิไดทางหนึ่งและสามารถใชสมาธินั้นเพื่อบําบัด เยียวยา รักษา
โรค  หรือความเจ็บปวยไดบางกรณี (3) ทําใหเปนบุคคลท่ีมีจิตใจท่ีดีตอเพื่อนมนุษยและสัตว และเปนที่รักของเหลามนุษย 
เทวดา และสัตวทั้งหลาย 4. ทําใหเกิดกุศลจิตในการทําความดี 5. ทําใหจิตใจมีความสงบ อยูในศีลธรรม ไมสรางบาปอกุศล 
ทั้งปวง 

คําสําคัญ : บทสวดปริตตคาถา, ความเชื่อในการสวดมนต, ความเช่ือของพุทธศาสนิกชนตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 
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Abstract 

 This research consists of two objectives: (1) to study the tales chanting of Khandhaparitagãthã 
chapter and belief it (2) To study of belief in Khandhaparitagãthã of Buddhist people In Campson, Khao 
Kho, Phetchabun. This is the qualitative research which focuses on the study it from the Buddhist 
scriptures: - Tripitaka, sub-Commentaries, and other related technical papers and from interview of key 
informants  analyzed by description.  
 The result of study found that:- 
 The background  and tale, belief in Khandhaparitagãthã was in the Buddha’s time which its 
objectives are (1) chanting for the memory reciting chapters called in a old word ‘Buddhist chanting’ or 
reciting in the pronouncing of the Buddha as only memory.  (2) the reciting for protection of dangers, bad, 
anti-bad and for lucky called Paritta including Khandhaparitagãthã also.  Its cause is a monk who takes 
meditation and then he is bit by a poison a snake. The Buddha tells him to recite this Khandhaparitagãthã 
etc.  After that, it is began to recite in Sri-lanka Country being done as 7 chapters, 12 chapters called 
jullaparitta and mahaparitta for reciting according to their belief in many ceremonies of Buddhism and 
common chance until now.   
 The belief in Buddhist chanting in Khandhaparitagãthã of Buddhist people in Campson District 
,Khao Kho, Phetchabun Province is found that they believe in the magic power of sacred mystery, 
holiness, peacefulness, y, prosperity in lives. The arising of social value in sustainability, remembrance in 
triple gem, to increase mind higher. Especially,  the chanting of Khandhaparitagãthã will increase benefit 
to us following;- (1)  (1) It makes people feel ashamed and fearful of evil,  (2) The prayer is to meditate, 
one way to meditate is to heal some illnesses, (3)   Make a person with a good heart to human and 
animals. It is the love of human beings, angels and animals, (4) Make good mental health in doing good 
and (5) Make the mind calm morally, do not create all sin.  

Keywords:  Khandhaparitagãthã, Belief in Buddhist chanting, Buddhists in Campson, Khao Kho, Phetchabun 
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1.  บทนํา 
ฟฟฟฟฟ การสวดมนตนั้น ถือวาเปนการพัฒนาชีวิตองค
รวมอยางหนึ่ง โดยทางใจจะเปนอุบายทําใหใจสงบ ทําให
เกิดอนุสติ และกรรมฐาน มีความเช่ือวา การสวดมนตมี
เนื้อหามาจากพระไตรปฎกถือเปนพุทธพจน จึงเรียกวา
พุทธมนต คือ พุทธพจนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจาที่
พระสงฆสาวกของพระองคมีสมาธิจิตอันแนวแนสวด
พรอม ๆ กันเพ่ือใหสัมฤทธิ์ตามความหมายแหงถอยคํา
พุทธพจนที่นํามาสวดนั้น ความศักดิ์สิทธิ์ของมนตจะ
สามารถปองภัยพิบัติความวินาศแหงชีวิตอีกดวย โรคท้ัง
ปวงรวมถึงภูตผีและสัตวพิษทั้งหลายอีกดวย นิยมใชสวด
สาธยายเม่ือพระสงฆออกจาริกธุดงคไปในปาเขาลําเนา
ไพร 
ฟฟฟฟฟ   บทสวดขันธป ริตร เปนหนึ่ ง ในบทสวด  
7 ตํานาน และ 12 ตํานาน รวมถึงภาณวารชาวพุทธนิยม
สวดเพื่อปองกันภยันตรายจากอสรพิษและสตัวเลือ้ยคลาน 
เนื่องจากมี เนื้อหากลาวถึงการแผนเมตตาใหสรพิษ
ประเภทต างๆ  แล วขอให สั ต วมี พิ ษ เหล านี้ อย าได
เบียดเบียนกันพรอมกับยกคุณอันประมาณมิไดของพระ
รัตนตรัยขึ้นมาประกาศวา แมแตสัตวมีพิษ ตองยอมสยบ
ตาม มีตํานานมาวา มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสา
วัตถี ภิกษุทั้งหลายนําความไปกราบทูลพระผูมีพระภาค
เจาใหทรงทราบ พระองคจึงตรัสวา ที่เปนเชนนั้นเพราะ
ภิกษุมิไดแผเมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 หากแผ
เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 แลวก็จะไมถูกงูกัดตาย 
ตระกูลพญางูทั้ง 4 คือ ตระกูลพญางูช่ือ วิรูปกข 1 ตระกูล
พญางูช่ือ เอราบถ 1 ตระกูลพญางูช่ือ ฉัพยาบุตร 1 
ตระกูลพญางูช่ือ กัณหาโคตมกะ 1 ตอแตนี้ไป เราอนุญาต
ใหภิกษุทั้งหลายแผเมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง 4 นี้ 
เพื่อคุมครองปองกันตน ในขันธชาดก วาดวยขันธปริ
ตรปองกันสัตวรายตาง ๆ กลาววา ฤๅษีโพธิสัตวสอนดาบส
ทั้งหลายใหเจริญเมตตาในพญางูท้ัง 4 ” ๑    
ฟฟฟฟฟฟฟ เมืองเวสาลี ครั้งหนึ่ง เกิดโรคระบาดทําใหคน
และสัตวตายไปเปนจํานวนมาก พระอานนทไดไปที่นั้น
แลวสวดมนตบทรตนสูตรที่ให โรคนั้นก็ระงับไปได ความ
วา  “เพราะฉะน้ันแล ภูตทั้งปวง ทานจงใครครวญ จงแผ
เมตตาตอหมูมนุษยดวยเถิดมนุษยเหลาใดนําเคร่ืองเซน
สรวงมาใหทั้งกลางวันและกลางคืน เพราะเหตุนั้น ขอทาน
ทั้ งหลายอย าประมาทจงรักษามนุษย เหล า น้ัน .”๒ 
นอกจากน้ีเมื่อครั้งพระผูมีพระภาคเจาทรงประชวนก็โปรด

                                                           
0000000000๑ อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) 21/67/111-112. 

 ๒ ขุ.ขุ. (ไทย) 25/2/9. 

ใหพระจุนทเถระสวดโพชฌงคปริตรถวาย ตอมาพระภิกษุ
ทั้งหลายไดไปบําเพ็ญสมณธรรมในปา ถูกพวกอมนุษย
รบกวน กลับมาเฝากราบทูลพระผูมีพระภาคเจา พระองค
โปรดใหสวดกรณียเมตตสูตรแลวอยูตอไป ภัยเหลานั้นก็ไม
มี ความวา “ผูฉลาดในประโยชนมุงหวังบรรลุสันตบท 
ควรบําเพ็ญ  กรณี ยกิจ  ควรเปนผูอาจหาญ  ซื่ อตรง 
เครงครัด วางาย ออนโยน และไมเยอหยิ่ง ควรเปนผู
สันโดษ เลี้ยงงาย มีกิจนอย มีความประพฤติเบา มีอินทรีย
สงบ มีปญญารักษาตน ไมคะนอง ไมยึดติดในตระกูล
ทั้งหลาย.”๓  
ฟฟฟฟฟฟฟในฐานะที่วัดและพระพุทธศาสนาเปนศูนย
รวมดานจิตใจ ผูนับถือพระพุทธศาสนาจะตองมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการสวดมนตเปนพ้ืนฐาน ถาสวดมนต
ไดถูกตองอักษรไมวิบัติก็จะเปนคุณคาอยางยิ่ง นอกจากนี้
การสวดมนตถือวาศักดิ์สิทธิ์ที่พระสงฆคัดเลือกมาจาก
พระไตรปฎกซึ่งเปนพุทธพจนจึงเรียกวาพุทธมนต คือ 
พุทธพจนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธเจาที่พระสงฆสาวก
ของพระองคมีสมาธิจิตอันแนวแนสวดพรอม ๆ กันเพื่อให
สัมฤทธิ์ตามความหมาย แหงถอยคําพุทธพจนที่นํามาสวด
นั้นความมุงหมายของการสวดมนตถือเปนมงคลท่ีอุบาสก 
อุบาสิกาในประเทศไทยปจจุบันปฏิบัติกัน นอกจากเพื่อ
เปนสิริมงคลแลวยังเช่ือวาสามารถปองภัยพิบัติ  ความ
วินาศแหงชีวิตอีกดวย ดังนั้น การสวดมนตนั้นยอมเปนไป
เพื่อขจัดทุกขภัยโรคทั้งปวง สมควรท่ีพุทธศาสนิกชนคน
ไทยพึงสวดมนตทุกวันสม่ําเสมอ 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย  (1)เพื่อศึกษาตํานานบท
สวดขันธปริตตคาถา และความเชื่อในพระพุทธศาสนา (2) 
เพื่อศึกษาความเช่ือเรื่องการสวดขนัธปริตตคาถาของ
พุทธศาสนิกชน ตําบลแคมปสน อาํเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
การสวดมนต ถือเปนเอกลักษณและกิจวัตร

ป ร ะ จํ า วั น ข อ งช า วพุ ท ธ ที่ มี พ ร ะ รั ต น ต รั ย เป น 
ที่พึ่งที่นับถือ เพื่อรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยและทอง
บ นจด จําพระธรรม คําสอนอัน เป นหลักป ฏิบั ติ ใน
ชีวิตประจําวันแลว ยังเช่ือกันวา “การสวดมนตจั ง
กลายเปนประเพณีทางศาสนาที่อยูในวิถีชีวิตของชาวพุทธ

                                                           
 ๓ ขุ.ขุ. (ไทย) 25/1-2/20.  
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โดยทั่วไป๔”  สอดความกับความเชื่อพ้ืนฐานและตอมาวา 
“จะมีอานิสงสที่ทรงพลานุภาพ ชวยสรางจิตใหเกิดกุศล 
จนกอใหเกิดความเปนสุข เปนการชวยสรางพลังอํานาจ
ทางจิตใจ ใหมีสติ สมาธิ ปญญาและพินิจพิเคราะหถึงสิ่ง
ตางๆอันจะนําไปสูการคลี่คลายไดทุกปญหา สามารถซึม
ซับ เอาหลักคํ าสอนในบทสวดมนต ไปปรับ ใชและ
เปลี่ยนแปลงตนเองในทางท่ีดีขึ้น”๕  การสวดมนตเปนขอ
ปฏิบัติของบรรพชิตคฤหัสถ นอกจากเปนวิธีจดจําพระ
พุทธพจนโดยมุขปาฐะแลว ยังชวยใหจิตใจของผูสาธยาย
และผูศรัทธาที่สดับฟงสงบผองใส เปนอุบายเสริมการ
เจริญสมาธิภาวนาอีกดวย การทองบนสาธยายธรรมตาม
นัยของมุขปาฐะ ก็ตองเขาไปเก่ียวของกับการสวดมนตอยู
อยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น เราจังตองมาทําความเขาใจถึง
ลักษณะของมนตและบทสวดมนต ในทรรศนะของ
พระพุทธศาสนาใหละเอียดตอไป  

4. ขอบเขตการวิจัย  

 ขอบเขตดานเอกสาร ผูวิจัยกําหนดขอมูลภาค
เอกสารโดยใชเอกสารช้ันปฐมภูมิ กลาวคือ พระไตรปฎก
ในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามหลักไตรสิกขา และใชขอมูลช้ันทุติยภูมิ กลาวถือ 
อรรถกถา พระไตรปฎก ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัยที่
เกี่ยวของ และขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณจากกลุม
ประชากรตัวอยางที่คัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการเจริญพุทธ
มนตและการใชสวดบทขันธปริตตคาถา จํานวน 20 คน 
ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  

 ขอบเขตดานเนื้อหา โดยกําหนดเน้ือหา คือ 
บทคัดขันธปริตร ไดแก 

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ  
ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง เสสญัจาป ปะริสสะยัง  
อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ สัพพะทา สัพพะปาณินัง  
สัพพะโสป นิวาเรติ ปะรติตันตมัภะณามะ เห ฯ 

                                                           
ฟฟฟฟฟฟฟ ๔ คณาจารยสํานักพิมพเลี่ยงเชียง, มนตพิธี
ชาวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2549), 
หนา 10. 
ดดดดดดดด ๕ อุดมศิลป ศรีแสงนาม, สวดมนตขามป 
2556,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพเลี่ยงเชียง, 2549), 
หนา 2. 

งงงงงงงงบทสวด ขันธะปะริตตะคาถา 

วิรูปกเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม  
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ  
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม  
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม  
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก  
มา มัง จะตุปปะโก หิงสิ มา มัง หงิสิ พะหุปปะโก  
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา  
สัพเพ ภัทรานิ ปสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา 
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ  
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที  
อุณณานาภี สะระพู มสูิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะ
ริตตา 
ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สตั
ตันนัง  
สัมมาสัมพุทธานัง ฯ00 

5. วิธีดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดวิธีดํ าเนินการวิจัย ไว  (1) 
รูปแบบการวิจัย เปนแบบวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
Research) ใช ข อมู ล เอกสาร ช้ันปฐม ภูมิ  กล าวคื อ 
พระไตรปฎก และใชขอมูลช้ันทุติยภูมิ กลาวถือ อรรถกถา 
พระไตรปฎก ตํารา หนังสือ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
และขอมูลภาคสนามจากการสัมภาษณ  จากกลุ ม
ประชากรตัวอยางท่ีคัดเลือกจากพื้นที่ที่มีการเจริญพุทธ
มนตและการใชสวดบทขันธปริตตคาถา จํานวน 20 คน 
ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ  

การเก็บขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลภาคเอกสารโดย
การเอกสารท่ีทบทวนไวโดยเบื้องตนแลวนํามาขยาย
เน้ือหา ช้ีใหเห็นถึงอานุภาพบทสวดมนตแตละบทหรือ
อธิบายรวม  ๆ  รวมถึงนําทรรศนะจากปราชญทาง
พระพุทธศาสนาท้ังที่เปนพระสงฆและฆราวาส ทั้งไทย
และเทศท่ีปรากฏในเอกสาร ตํารา คําพูดแสดงความ
คิดเห็นจากเอกสารช้ันทุติยภูมิมาประกอบพรอมตัวอยาง
ประกอบดวย และเก็บขอมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ
กลุมประชากรตัวอยาง จํานวน 20 คน  
 เครื่องมือวิจัย โดยสรางแบบสัมภาษณ เพื่อการ
สัมภาษณ รายบุคคล แบบปลายเปด จากผูที่สวดมนต
ประจําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

การวิเคราะหขอมูล  เปนการวิเคราะหขอมูล
เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) จากเอกสาร ท่ี
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ทบทวนท้ังช้ันปฐมภูมิและทุติยภูมิรวมถึงภาคสนามท่ีได
จากการสัมภาษณที่สอดคลองกับโจทยตามวัตถุประสงค  
  ผูใหขอมูลสําคัญ  (key informants)  ผูวิจัย
กําหนดคัดเลือกผู ให ขอมูลที่ อยู ในพื้ นที่ หลักไดแก 
พุทธศาสนิกชน ตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณ จํานวน 20 คน (แนวภาคผนวก) 
  การเผยแพรวิจัย โดยเสนอบทความวิจัยทาง
วารสารท่ีไดรับการรับรองขึ้นฐานหรือนําเสนอรายงาน
ประชุมสัมมนาระดับชาติหรือนานาชาติที่ ผ านการ
ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิ (Proceeding) ตามระเบียบ
การเผยแพรวิจัย 
 
6. ผลการดําเนินการวิจัย วิเคราะหและสรุปสาระ
ประเด็น 

การสวดมนตที่มีความเกี่ยวดวยกับบทขันธป
ริตรนั้น ถือวาเปนสิ่งที่พระภิกษุสงฆปฏิบัติเปนกิจวัตรมา
แตครั้งพุทธกาล แตในประเทศไทยน้ันพุทธศาสนิกชนไทย
มีศรัทธาเช่ือมั่นในพิธีนี้มาก เพราะถือวาทําใหเกิดสิริมงคล
แกชีวิตและครอบครัว ซึ่งแนวความคิดเกี่ยวกับขันธปริตร
นั้น ปรากฏอยูในพระไตรปฎก 3 แหง คือวินัยปฎกจุลล
วรรค พระไตรปฎกเลม 7 อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต 
พระไตรปฎกเลม 21 ในสองแหงนี้มีช่ือเรียกวา อหิราช
สูตร หรือ อหิสูตร สวนอีกแหงหนึ่ง คือ ขุททกนิกาย 
ชาดก พระไตรปฎกเลม 27เรียกวา ขันธปริตตชาดก ซึ่ง
ขันธปริตรนั้น ถือวาเปนสวนหนึ่งของพระปริตร ในบท
สวด 7 ตํานาน และ 12 ตํานาน ซึ่งชาวพุทธนิยมสวดเพื่อ
ปองกันภยันตรายจากอสรพิษและสัตวเลื่อยคลาน 
เนื่องจากมี เนื้อหากลาวถึงการแผนเมตตาใหสรพิษ
ประเภทต างๆ  แล วขอให สั ต วมี พิ ษ เหล านี้ อย าได
เบียดเบียนกันพรอมกับยกคุณอันประมาณมิไดของพระ
รัตนตรัยข้ึนมาประกาศวา แมแตสัตวมีพิษตองยอมสยบ
เปนแนวความคิดเกี่ยวกับบทสวดมนตที่ถือกันวาเมื่อ
สาธยายมนตแลวจะเปนการปองกันสัตวราย ดังที่ปรากฏ
ในขันธปริตรนั้น เปนสัตวเลื้อยคลาน สัตวสี่เทา สัตวสอง
เทา และสัตวมากเทา สัตวที่เปนจําพวกใหญๆ คือ พญางู 
ทั้ง 4 ตระกูล คือ วิรูปกษ เอราปทะ ฉัพยาบุตร กัณหาโค
ตมกะ โดยที่พญางูทั้งหลายเหลานั้นเปนสัตวที่มีพิษราย
สามารถทําอันตรายใหภิกษุถึงแกความตายไดพระพุทธเจา
จึงไดทรงอนุญาตใหภิกษุท้ังหลายแผเมตตาจิตไปยังพญางู
ทั้ง 4 ตระกูลนี้ วัตถุประสงค ก็เพื่อคุมครองปองกันตน

จากอสรพิษ นอกจากนั้นแลว ในบทสวดขันธปริตรยังวาง
แนวทางใหผูสวดไดแผเมตตาใหกับสรรพสัตวรายชนิด
อื่นๆ ดวย เชน สัตวไมมี เทา สัตวสองเทา สัตวสี่ เทา 
รวมท้ัง แมลงปอง ตะขาบแมงมุม ตุกแก หนู ดวยเปนตน 
การปองกันสัตวรายเหลาน้ี นิยมสวดขันธปริตร เพื่อการ
แผเมตตาจิตของตนไปยังสรรพสัตวทั้งหลาย เพราะเหตุวา
เมื่อสัตวทั้งหลายเหลานั้นไดรับเมตตาจากการแผเมตตา
จิตไปให ก็จะไมทํารายผูที่มีเมตตาตอสัตวรายเหลานั้น 
ดวยเหตุนี้ ชาวพุทธจึงนิยมสวดบทขันธปริตรเวลาปฏิบัติ
ธรรมตามปาเขา หรือท่ีสงัด ซึ่งทําใหเกิดความมั่นใจไดวามี
ความปลอดภัยจากสัตวรายมารบกวน ดวยอนุภาพแหง
พระพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ และ ดวยการแผเมตตา
ใหแกสรรพสัตวเหลานั้น ๆ เพื่อความเปนมิตรซึ่งกันและ
กันน้ันเอง 

ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา  เปนความ
เชื่อในทางอานุภาพ หรือพลังอันเกิดจากการสาธยาย หรือ
สวด แลวสงผลใหผูที่เจริญพุทธมนต หรือสาธยายมนตนั้น
เกิดอานุภาพเปนพลังใหไดรับผลตางๆ จะเห็นไดวา ความ
เชื่อนี้เปนลักษณะของคนแทบทุกทองถิ่น ซึ่งมักเปนความ
เชื่อที่เกิดจากปญหาในการดํารงชีวิตประจําวัน เชน เมื่อ
คราววิบัติ เกิดโรคภัย ไขเจ็บ เกิดภัยธรรมชาติ ภูติ ผี 
ปศาจ ปญหาเหลานี้มนุษยเองไมสามารถแกไขดวยตนเอง
ได ก็ตองอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คาถาอาคม เทพยดา ฟาดิน 
เปนตน ซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับการสวดมนตขันธปริตรของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยน้ัน  

ความเช่ือเกี่ยวกับการสวดมนตขันธปริตต
คาถาของพุทธศาสนิกชนตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ มีความเช่ือในเรื่องอนุภาพในการสวด
ขันธปริตร กลาว คือ เช่ือกันวาการสวดมนตที่เกี่ยวของกับ
ขันธปริตรนั้น จะชวยใหเปนเครื่องคุมครองปองกันภัย 
แคลวคลาดอันตรายจากงู ตางๆรวมทั้งสัตวเดรัจฉานที่
เปนสัตวรายอื่น ๆ เชื่อพิธีกรรมการสวดมนตเกี่ยวดวยกับ
บ ท ส วด ขั น ธป ริ ต ต ค าถ านั้ น  เป น พิ ธี ก ร รม ท า ง
พระพุทธศาสนา ซึ่งมีความเช่ือและศรัทธาเปนจุดเริ่มตน 
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เพื่ อ ก าร เข าถึ งห ลั ก ธร รม ท่ี สํ าคั ญ  นํ า ไป สู ร ะ ดั บ
มัชฌิมาปฏิปทา กลาวคือ เปนศรัทธาความเช่ือที่ถูกตอง
ตามหลักสัมมาทิฏฐิ เชื่อการไดสวดภาวนาในพิธีกรรมการ
สวดมนตขันธปริตร หรือไดฟงและระลึกถึงตามในมนตนั้น 
จะทําใหจิตมีสมาธิเปนกัมมัฏฐานในอนุสติที่ เกี่ยวกับ 
พุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติไดเปนอยางดี ทําใหจิต
เปนสมาธิในเบื้องตน เพื่อการพัฒนาจิตใหมีสมาธิในระดับ
ยิ่งๆ ขึ้นไป  เช่ือในประโยชนของการสวดมนตขันธปริตต
คาถา ในดานกายภาพคือ พลังความสามัคคี  ดานจิตใจคือ 
ความตั้งมั่นแหงจิตกอใหเกิดภาวะที่จิตสงบนิ่งจับอยูที่
อารมณอันเดียว ซึ่งในการบําบัดรักษาโรคบางอยางนั้น 
นอกจากผูรักษาหรือแพทยจะใชยาสมุนไพรและยาแผน
ปจจุบันแลว ยังสามารถใชสมาธิเพื่อบําบัดรักษาอาการ
เจ็บปวยนั้นได หรือแมไมหายก็สามารถบรรเทาอาการ
ผอนหนักใหเปนเบาได ทั้งยังประโยชนในดานอ่ืนๆ  

นอกจากนี้ การสวดประปริตร ทําใหปรับ
ภาวะทางจิตใหปลอดโปรง ไมตึงเครียด กรณีที่ผูปวยทาง
จิต มีภาวะจิตที่ขุนมัว เศราหมอง วุนวายใจ ทําอะไรไม
เปนช้ินเปนอันจิตใจไมมีสติสัมปชัญญะอยูกับตัว จําเปนที่
จะตองไดรับการรักษา หรือบําบัดโดยสมาธิวิธี ซึ่งอาจจะ
พาเจริญสมถะวิปสสนา ตลอดจนการสวดมนตทําวัตรเชา 
– เย็น สวดพระปริตร สวดพระสูตรตาง ๆ หรือการเลา
นิทานธรรม การปฏิบัติธรรมอ่ืนสลับปรับสภาพจิตใหมี
ความมั่นคงกอนแลวจึงสอนธรรมท่ีอยากขึ้นไปตามลําดับ 
เพราะวา การสวดพระปริตร เปนสิ่งท่ีทําใหงายกวาวิธีการ
อื่น ไมตองใชวัสดุชวย เพียงแตอาจจะมีตําราสวดมนตบาง
หากผูสวดยังไมชํานาญ หรืออาจจะฟงจากพระสงฆสวดก็
ทําใหจดจําไดเชนกัน นอกจากนั้น การสวดมนตถือวาเปน
การผอนคลายทางจิตเหมือนกับการรองเพลง จะเห็นไดวา
ในนิทานธรรมบทบางเรื่องบุคคลเพียงแตฟงการรองเพลง
ของผูอื่นก็บรรลุธรรมได เพราะจิตมีสมาธิ แนวแนนั้นเอง 
การสวดพระปริตร จึงมีผลตอจิตใจของผูสวดและผูฟง
โดยตรง 
 
 

6. สรุปและอภิปรายผล 

การสวดมนตนั้น โดยทั่วไปจะนิยมสวดเด่ียว 
ๆ บาง  แตเมื่อกิจวัตรทางพระพุทธศาสนาก็นิยมมาสวด
กันที่ วัด ใน โอกาส รักษาศีล  8  บ าง วันสํ าคัญ ทาง
พระพุทธศาสนาบาง หรือวันเนื่องในโอกาสวันสําคัญของ
ชาติ เชน วันพระเฉลิมพระชนมพรรษาบาง โอกาสเหลานี้  
กิจกรรมที่ขาดไมได คือการสวดมนต โดยหลัก ๆ คือ สวด
มนตเชา – เย็น  ตอทายจากการสวดมนตเชา-เย็นนี้คือ  
การสวดมนตฺดวยบทตาง ๆ  มีบทสวดขันธปริตร เปนตน 
ซึ่งแตละบทน้ัน แมจะสวดซํ้า ๆ ก็ถือวา เปนการภาวนา 
ลักษณะเดียวกับอนุสสติในพระรัตนตรัย  ซึ่งควรทําทุก
เมื่อ ทุกเวลาก็ได  ยิ่งถามีความเช่ือที่มั่นคงแลว จะมี
อานิสงสคือ  ทําใหมีความเจริญรุงเรืองและประสบ
ความสําเร็จ พนทุกข พนโศก โรคภัย ที่บังเกิดขึ้นกับ
ตนเองในการดําเนินชีวิต มีความสิริมงคล แคลวคลาด
ปลอดภัยจากภยันตรายท้ังหลาย เชน ภัยจากสัตวรายที่
จะมาทําอันตรายแกตน เช่ือวาเปนมนตที่ เหมาะสม
สําหรับทุกคน โดยเฉพาะสําหรับพระภิกษุท่ีธุดงคเขาไปใน
ปา หรือบุคคลใดๆ ที่มีความจําเปนตองเดินทางไปอยูใน
ตางถ่ิน หรือในสถานท่ีที่ไมคุนเคยหรือในสถานที่ท่ีเปนปา
เขาลําเนาไพร ที่รกรางหนาทึบ เพื่อคุมครองใหมีความ
สวัสดี มีชัยและมีเจริญรุงเรืองเปนตน 

ความเช่ือในดานสังคม เช่ือกันวาการสวด
มนตขันธปริตรน้ัน เปนกิจกรรมที่เปนพิธีกรรมในทาง
พระพุทธศาสนาท่ีดี และสงเสริมความมีเสถียรภาพทาง
สังคมท่ีเกิดใหเกิดสงบรมเย็น อยูกันอยางความเขาใจและ
ใหเกียรต์ิซึ่งกันและกัน รูรักสามัคคี ปองดอง เปนปกแผน 
ทําใหไมขัดแยงกันทั้งความคิดและการกระทําท่ีไมชอบอ่ืน
ใด ทั้งลดความรุนแรงตางๆ ในครอบครัว และสังคมไดดี
อีกดวย เพราะผูที่มีความเช่ือเกี่ยวกับการสวดมนตขันธป
ริตรนั้น จะตองเปนผูประกอบไปดวยคุณงามความดี มีศีล 
มีธรรมไมไปเบียดเบียนผูอื่น หรือเหลาสรรพสัตวท้ังหลาย
ใหเดือดรอนเปนภัย บทสวดหรือมนตในขันธปริตรน้ันถึง
จะปกปอง คุมครองใหตนเองน้ัน  แคลวคลาดและ
ปลอดภัยจากภยันอันตรายท้ังหลายได ดังนั้นการเช่ือ
เกี่ยวกับพิธีกรรมการสวดมนตขันธปริตร หรือการสวด
มนตที่เกี่ยวเนื่องดวยกับบทขันธปริตรนั้นจะเปนการนํามา
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ซึ่งความสงบสุขทั้งตนเองและสังคมสวนรวม กอใหเกิด
ความมีเสถียรภาพทางสังคมเปนอยางมาก 

ความเชื่อในดานการเผยแผพระพุทธศาสนา
นัน้ เชื่อกันวา พิธีกรรมการสวดมนตเนื่องดวยงานตางๆ ที่
เกี่ยวของดวยกับบทขันธปริตรนี้ เปนพิธีกรรมที่มีคุณคา
ตอการชวยเผยแผพระพุทธศาสนาในทางหนึ่ง นํามาเปน
ตัวอยางในการเผยแผพระพุทธศาสนาไปสูพุทธศาสนิกชน
ทั้งหลายได หรือแมแตพุทธศาสนิกชนที่สามารถนํา
หลักธรรมคําสอนตางๆ มาปฏิบัติเพื่อเปนแบบอยางแก
พุทธศาสนิกชนรุนหลัง เพื่อความสุขแกมนุษยทั้งหลายท่ีมี
ศรัทธาเชื่อมั่นในอานุภาพของพระพุทธเจา ดังที่ปรากฏใน
บทสวดมนตขันธปริตรแปลดังที่กลาวไววา  

ขาพเจาขอไมตรีกับพวกงูตระกูลวิรูปกษ 
ขาพเจาขอมีไมตรีกับพวกงูตระกูลเอราบถขาพเจาขอ
ไมตรีจิตกับพวกงูตระกูลฉัพยาบุตร ขาพเจาขอมีไมตรีจิต
กับพวกงูตระกูลกัณหาโคตม 

ขาพเจาขอมี ไมตรีกับพวกสัตวไมมี เท า 
ขาพเจาขอมีไมตรีจิตกับพวกสัตวสองเทา ขาพเจาขอมี
ไมตรีจิตกับพวกสัตวท่ีมีเทามาก 

สัตวที่ไมมี เทาอยาไดเบียดเบียนขาพเจา 
สัตวที่มีสองเทาอยาไดเบียดเบียนขาพเจาสัตวที่มีสี่เทา
อยาไดเบียดเบียนขาพเจา และสัตวที่มีเทามากอยาได
เบียดเบียนขาพเจา 

ขอสัตวท้ังปวง ปราณชาติทั้งปวง สัตวท่ีเกิด
แลวทั้งปวง ท้ังหมดจงประสบความเจริญทุกผูขอบาปทุกข
รอนอยาไดเขาถึงใครๆ เลย 

พระพุทธเจาทรงพระคุณสุดที่จะประมาณได 
พระธรรมมีพระคุณสุดที่จะประมาณไดพระสงฆก็มี
พระคุณสุดที่จะประมาณได พระธรรมมีพระคุณสุดท่ีจะ
ประมาณได พระสงฆก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได แต
สัตวเลื้อยคลานทั้งหลาย คือ งู แมงปอง ตะขาบ แมงมุม 
ตุกแก และหนู เปนสัตวที่ประมาณ  (กําหนดนับ ) ได 
ขาพเจาไดคุมครองตนแลว ขาพเจาไดปองกันตนแลว ขอ
สัตวทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิดเพราะขาพเจานั้นไดกระทํา
ความนอบนอมแดพระผูมีพระภาคเจาไดกระทําความนอบ
นอมแดพระสัมมาสัมพุทธเจาทั้ง 7 พระองค 
 ชาวพุทธตําบลแคมปสน  อําเภอเขาคอ 
จังหวัดเพชรบูรณ มีความเช่ือวา การสวดมนตนี้นอกจาก

จะเปนสวดเพ่ือขจัดอันตรายออกเสียและทําความ
คุมครองใหมั่นคงแลว สันติภาพและความอยูดีกินดีก็ยัง
เปนวัตถุประสงคหลักอยูเหมือนเดิมในท่ีสุดแลวพิธีสวด
มนตนี้สามารถเรียกไดวาเปนพิ ธีกรรมเพื่ อสงเส ริม
จริยธรรมและใหแคลวคลาดปองกันอันตรายท้ังปวง สวน
ลักษณะพิธีสวดมนตนี้สามารถจัดสรุปลงไดตามหนาที่2 
ประการคือสวดพระธรรมเพื่อรักษาพระศาสนาอยางหนึ่ง   
สวดพระปริตรเพื่อจะคุงครองปองกันภยันตรายอยางหนึ่ง 
ดังลักษณะอานุภาพแตละบทสวดมนต ดังน้ี 
 ขันธปริตร ปองกันภัยจากอสรพิษ และสัตว
รายอื่น ๆ 
 เมตตปริตร ทําใหหลับเปนสุข ตื่นเปนสุข ไม
ฝนราย เปนที่รักของมนุษยและอมนุษยทั้งหลาย เทพ
พิทักษรักษา ไมมีภยันตราย จิตเปนสมาธิงาย ใบหนาผอง
ใส มีสิริมงคล ไมหลงสติในเวลาเสียชีวิต และเปนพรหม
เมื่อบรรลุเมตตาฌาน 
 โมรปริตร ปองกันภัยจากผูคิดราย 
 อาฏานาฏิยปริตร ปองกันภัยจากอมนุษย 
ทําใหมีสุขภาพดี และมีความสุข 
 โพชฌังคปริตร ทําใหคนไขหาย  มีสุขภาพดี 
มีอายุยืน และพนจากอุปสรรคทั้งปวง 
 รัตนปริตร ทําใหไดรับความสวัสดี และพน
จากอุปสรรคอันตราย 
 วัฏฏกปริตร ทําใหพนจากอัคคีภัย 
 มั งคลป ริ ต ร  ทํ า ให เกิ ดสิ ริ ม งคล  และ
ปราศจากอันตราย 
 ธชัคคปริตร ทําใหพนจากอุปสรรคอันตราย 
การตกจากท่ีสูง 
 อังคุลิมาลปริตร ทําใหคลอดบุตรงาย และ
ปองกันอุปสรรคอันตราย 
 ชยมังคลปริตร  สวดปองกันสะเดาะเคราะห 
และปองกันภัยอันตราย 

  ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร  สวดใหเกดิสิรมิงคล 
พรรณนาความคณุแหง 

การตรัสรูของพระพุทธเจาตอปญจวัคคีย สวดใหเห็น
คุณคาถึงธรรมารยิสัจที่พระพุทธเจาตรสัรู ที่สําคัญคือ 
สวดใหเปนท่ีรักของเทวดาและมนุษยท้ังหลาย   
   
8. ขอเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ค วาม เช่ื อ ใน ก ารส วด มนต ขั น ธป ริ ต ต ค าถ าขอ ง
พุทธศาสนิกชนตําบลแคมปสน อําเภอเขาคอ จังหวัด
เพชรบูรณเทาน้ัน ซึ่งยังมิไดครอบคลุมถึงพระปริตรบท
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อื่นๆ ในฐานะที่มีความสัมพันธในแงมุมตางๆ ในทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งผูวิจัยเห็นวาถาจะทําการวิจัยเก่ียวกับ
การสวดมนตในคร้ังตอไปนั้น ควรที่จะศึกษาวิจัยใน
ประเด็นดังกลาวตอไปนี้คือ (1) การศึกษาหลักธรรมใน
ขันธปริตรเพ่ือการเจริญเมตตาภาวนา (2) การศึกษา
วิเคราะหความเช่ือเกี่ยวกับขันธปริตรเพื่อการเขาถึง
ไตรสิกขา (3) รูปแบบพิธีกรรมการสวดมนตเพื่อแกปญหา
สังคมในพระพุทธศาสนา 

9. กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธฉบับนี้เปนผลงานช้ินแรกท่ีมี
ความสําคัญที่สุดของผูวิจัย เปนความภาคภูมิใจอยางมาก 
ตลอดระยะเวลาที่ไดเขารับการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ทําใหมีความรูวางานวิชาการทางพระพุทธศาสนาเปด
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The development of learning center for herb using by QR code technology 
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บทคัดยอ  
การพัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพรดวยเทคโนโลยีคิวอารโคด มีวัตถุประสงคเพ ื่อประยุกต ใชเทคโนโลยีคิวอารโคดกับศูนยการเรียนรูสมุนไพร         

ต.บานตุน อ.เมือง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก ผูใชบริการศูนยการเรียนรูสมุนไพร บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก 
เทคโนโลยีคิวอารโคด แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการ 
  ผลการศึกษาพบวา 1) สภาพปจจุบันของศูนยการเรียนรูสมุนไพร แสดงสมุนไพร 100 ชนิด ศูนยการเรียนรูแหงไดไดรับการดูแลจาก พอแกว 
ใจยืน เปนหมอสมุนไพร ที่ไดรับใบรับรอง การเปนหมอยา ของจังหวัดพะเยา สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปของศูนยมีการจัดระเบียบถังใสยาไวเป นระเบียบ
เรียบรอย 2) การออกแบบเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพร ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน โดยการสัมภาษณพอแกว ใจ
ยืน และทําการจดบันทึกขอมูลสมุนไพรที่มีอยู คือ ชื่อสมุนไพร สรรพคุณ และนํามาออกแบบโปสเตอร จัดทําขอมูล เทคโนโลยีคิวอารโคดชวยใหผูมาใช
บริการมีความสะดวกข้ึน พื้นที่ภายในศูนยดูเปนระเบียบและสวยงาม และปายบอกชื่อสมุนไพรมีชื่อที่ชัดเจน มีสีสันที่โดดเดน ทนทาน และเมื่อนํามือถือ
แสกนท่ีคิวอารโคด สามารถเชื่อมไปยังฐานขอมูลสมุนไพร ที่บอกลักษณะของสมุนไพร ลําตน ดอก และสรรพคุณของสมุนไพร  3) ผลการศึกษาความพึง
พอใจของผูใชเทคโนโลยีคิวอารโคด มีความพึงพอใจดานการออกแบบปาย อยูในระดับความพอใจมาก (x̄  = 4.40) ดานการเขาอานรหัสขอมูลคิวอาร

โคดสะดวก ถูกตอง อยูในระดับความพึงพอใจมาก (x̄  =4.0) ดานเนื้อหาสรรพคุณ รูปภาพ รายละเอียดโปสเตอร อยูในระดับความพึงพอใจมาก ( x̄  =
4.60) ดานการนําเสนอรูปแบบคิวอารโคดอยูในระดับพึงพอใจมาก (x̄  =4.40)  ดานความครบถวนสมบูรณของขอมูลสมุนไพร อยูในระดับความพึงพอใจ

มาก (x̄  =3.80) และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมาก (x̄  =4.24) 

คําสําคัญ: การพัฒนา, ศูนยการเรียนรู, เทคโนโลยี, คิวอารโคด   
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Abstract  
The purpose of this research is applies QR code technology with Ban Tun learning center for herb. The samples of user 

in this study were: users of Ban Tun learning center for herb, Mueang Phayao District, in Phayao province. The tools of used in this 

research were: QR code technology and customer satisfaction questionnaire. 

The result of this research, first, the current condition of the learning center for herb presents herb more than 100 kinds 

of herb. The learning center has been taken care of by Mr. Kaew Jaiyeun as a doctor and got the certificate is a doctor in Phayao 

province.  The general environment of the learning center is organized tidy drug tank.  Second, the design of QR code technology 

for learning center for herb. The researcher conducted the preliminary survey by interviewing Mr. Kaew Jaiyeun and take note of 

existing herbal information included:  name, properties, design poster and providing information technology of QR code to help 

users have more convenient.  The interior space is neat and beautiful, has herb name signs have clear title, colorful outstanding 

and durable.  When we scan QR code, it can connect to the database of herbs that present characteristic, stems and flowers of 

herbs.  Finally, the study of user satisfaction in QR code technology has satisfaction of the label design is very satisfactory ( xˉ  = 

4.40). In the QR access data code convenient and accurate is very satisfactory (xˉ  =4.0). In content, properties, graphic and detail 

of poster is very satisfactory ( xˉ  =4.60) .  The presentation of the QR code is very satisfactory ( xˉ  =4.40) .  The completeness of 

herbal information is very satisfactory (xˉ  = 3.80). The overview of learning center is very satisfactory (xˉ  = 4.24). 

Keyword: Development, Learning center, technology, QR code 

 

 

1. บทนํา 
 ปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทในทุก
องคกร และมีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจําวันของคนในยุค
โลกาภิวัตน และความกาวล้ําของเทคโนโลยี ทําใหผูคนสวน
ใ หญ มี ค ว า มต อ ง ก า รบ ริ โ ภ ค ข า ว ส า รบนอุ ป ก รณ
อิเล็กทรอนิกสเปนจํานวนมาก รวมถึงภาคธุรกิจไมวาจะ
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญตองปรับเปลี่ยนธุรกิจใหมีความ
ทันสมัยในเทคโนโลยี เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศชวย
กอใหเกิดประโยชนตาง ๆ มากมายใหกับองคกร ไมวาเปน
การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งใดอดีต ปจจุบัน การสืบคนขอมูล 
และการประมวลผลขอมูลตาง ๆ ซึ่งสารสนเทศทําใหการ
บริหารจัดการขอมูลในองคกรมีประสิทธิภาพ ชวยผลักดันให
ธุรกิจมีการเติบโตขึ้นอีกดวย  
 การเรียนรูมีหรือเกิดขึ้นไดจากเครื่องมือหรืออุปกรณ
ตาง ๆ ที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวันของมนุษยไมวาจะเปน
คอมพิวเตอรสวนบุคคล คอมพิวเตอรพกพา หรือเครื่อง
ชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล (สมารทโฟน แท็บเล็ต 

โทรศัพทมือถือ) และยังครอบคลุมถึงการใชงานซอฟตแวร 
ฐานขอมูลความรู และการเขาถึงการประมวลผลแบบกลุม
เมฆ หรือ Cloud Computing ที่ผูใชสามารถแบงปนขอมูล
รวมกันได เปนการรวมซอฟตแวร แหลงขอมูลและบริการ
ตาง ๆ  เขาดวยกัน ชวยใหประหยัดคาใชจาย ยืดหยุนในการ
ใชงาน ทําใหการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนดวยโทค
โนโลยีสารสนเทศมีมากขึ้น (Meesuwan, 2012) 
คิวอารโคดเปนบารโคดชนิดหนึ่งที่สามารถพบเห็นอยูใน
โฆษณาสินคาในสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ นิตยสาร ปาย
โฆษณาและนามบัตร สัญลักษณนี้เรียกวา คิวอารโคด (QR 

Code) ซึ่งซอน ความหมายและรายละเอียดที่ตองการแสดง
เอาไว คิวอารโคดสามารถอานไดโดยใชโทรศัพทเคลื่อนที่ที่มี 
กลองถายภาพอยูในตัวโดยผานโปรแกรมการอานคิวอารโคด
ก็สามารถแสดงขอมูลขาวสารหรือเว็บไซตที่ ซอนอยูในตัวคิว
อาร โ ค ด  คิ วอาร โ ค ด  ( QR Code :  Quick Response) 
เรียกวาบารโคด 2 มิติ คือ รหัส ชนิดหน่ึงซึ่งสามารถเก็บ
ขอมูลสินคา เชน ช่ือ ราคาสินคา เบอรโทรศัพทติดตอ และ
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ช่ือเว็บไซต เปนการ พัฒนามาจาก บารโคด โดยบริษัทเดน
โซ-เวฟ ซึ่งเปนบริษัทในเครือของโตโยตา ประเทศญี่ปุน 
คิดคนขึ้นใน ป ค.ศ. 1994 และไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ 
"QR Code" แลวทั้งในญี่ปุน และทั่วโลก ผูคิดคนที่พัฒนาคิว 
อารโคดมุงเนนใหสามารถถูกอานไดอยางรวดเร็ว โดยการ
อานคิวอารโคด นิยมใชกับโทรศัพทมือถือ รุนที่มี กลอง
ถายภาพ และสามารถติดตั้งซอฟแวรเพิ่มเติมได 
 ในประเทศญ่ีปุนไดตอบสนองความตองการดานขอมูล
ขาวสารผานนวัตกรรมท่ีเรียกวา  QR Code ขึ้น โดยใช
อุปกรณที่เปนเสมือนปจจัยที่ 5 ในการดํารงชีวิตของมนุษย
อยางเชนโทรศัพทมือถือเปนสื่อกลางในการเขาถึงขอมูล ทุก
วันนี้ไมเพียงแตประเทศญี่ปุนเทาน้ันที่ใหความสนใจใน
เทคโนโลยี QR Code ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟกยังไดรับ
อิทธิพลกระแสความนิยมในการใช QR Code ไปดวย ซึ่งจะ
เห็นไดจากที่สื่อตาง ๆ นําเสนอขอมูลผานโคดอัจฉริยะ 2 มิติ
นี้เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ประเทศทางซีกตะวันตก
อยางสหรัฐอเมริกาก็มิไดนิ่งเฉย มีการประยุกตใช  QR 

Code ในธุรกิจทองถ่ินในเมืองตาง ๆ เชนกัน QR Code ถือ
เ ป น ก า ร ผ ส ม ผ ส า น อ ย า ง ล ง ตั ว ข อ ง เ ท ค โ น โ ล ยี
โ ท ร ศั พท เ ค ลื่ อ น ท่ี ป ร ะ เ ภท  Smart Phone แล ะสื่ อ
สิ่งพิมพ ไมวาจะอยูในรูปแบบของแผนพับ นิตยสาร หรือ
ปายประกาศ  ซึ่งในอนาคต QR Code จะชวยใหคนไดรับ
ขอมูลขาวสารเพ่ิมมากข้ึน และชวยผลักดันใหเกิดการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจสงผลตอระบบเศรษฐกิจของโลกท่ีดีขึ้น 

“หมอยา” เปนช่ือเรียกของผูที่สั่งสมประสบการณภูมิปญญา
ที่เปนมกรดที่มีคุณคาของชุมชน หมอยาเปนผูที่มีองคความรู
และรูปแบบการรักษาสุขภาพในชุมชนพื้นบานดั้งเดิมที่มคีูมา
กับประเทศไทยกอนสมัยกรุงสุโขทัย มีรูปแบบการรักษา ยา
สมุนไพร การนวดตาง ๆ สามารถตอบสนองความตองการ
ทางดานรักษาสุขภาพและความเจ็บปวยของประชาชนได
เปนอยางดี (อนุวัฒน วัฒนพิชญากูล, 2548) นายแกว ใจยืน 
อาศัยอยูในพ้ืนท่ีหมูที ่9 ตําบลบานตุน อ.เมือง จ.พะเยา เปน
หมอยาของจังหวัดพะเยา เขาไดรับการสืบทอดการทําอาชีพ
สมุนไพรมามากกวา 40 ป จากพออุยแมอุย ปจจุบันนาย

แกว สามารถเก็บรวบรวมสมุนไพรพื้นเมืองทางเหนือได
มากกวา 100 ชนิด และยังเปนหนึ่งเดียวในพะเยาท่ีสามารถมี
ใบรับรองจากแพทยสภา การันตรีความปลอดภัยของสมุนไพร
ไทย   

 
ภาพท่ี 1 ลุงแกว ใจยืน 

การเยี่ยมชมศูนยการเรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง               
จ.พะเยา สวนใหญเขามาซื้อยาสมุนไพรพื้นบาน และเขาชม
สมุนไพรที่นายแกว ไดทําการรวบรวมไว ในศูนยการเรียนรู
แหงนี้ พรอมกับการอานปายช่ือยาสมุนไพร หากตองการ
ทราบถึงสรรพคุณของยา ตองสอบถามจากนายแกว ซึ่ง
บางครั้งผูเขาชมเปนหมูคณะ มีการซักถาม ทําใหนายแกว 
ใหขอมูลไดไมทั่วถึง ซึ่งในศูนยการเรียนรู ยังไมมีรายละเอียด
ของสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ ช่ือสายพันธ ลักษณะ
ของพืช ติดอยูที่ถังยา เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเขาเยี่ยมชม 
ไมวาจะเปนหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นิสิต นักศึกษา ได
มีองคความรูมากยิ่ง และความรูนั่นไมจางหายยังคงอยูใน
ศูนยการเรียนรูแหงน้ี  
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ภาพท่ี 2  ลังบรรจุยา ท่ีบอกเฉพาะช่ือยา เทานั้น 

 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะนําระบบสารสนเทศเขามา
ประยุกตใช ในศูนยการเรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง  
จ.พะเยา เทคโนโลยีคิวอารโคด (QR Code) สามารถบอกถึง
สายพันธ ลักษณะของพืช สรรพคุณ เพื่ออํานวยความสะดวก
แกผูมาเยี่ยมชม และผูที่มาซื้อยาสมุนไพร และเปนแหลงเรียนรู
ที่เกิดการพัฒนาและถายทอดองคความรูตาง ๆ สูคนรุนหลัง
ตอไป  

2.วัตถุประสงค  
 เพ ื่อประยุกต ใชเทคโนโลยีคิวอารโคดกับศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
   3.1 มัลติมีเดีย (Multimedia) 
 มัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรม
ซอฟตแวรในการสื ่อความหมายโดยการผสมผสานสื ่อ
หลายชนิด เชน ขอความ กราฟต ภาพเคลื่อนไหว เสียง 
และวีดีทัศน เปนตน และถาผูใชสามารถที่จะควบคุมสื่อให
นํา เสนอออกมาตามต องการได เ ร ียกว า  ม ัลต ิม ีเด ีย
ปฏิสัมพันธ การปฏิสัมพันธ ของผู ใชสมารถจะกรําทําโดย
ผานทางคียบอรด เมาส หรือตัวชี้ การใชมัลติมีเดียใน
ลักษณะปฏิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถเรียนรูหรือทาํ
กิจกรรม รวมถึงสื่อตาง ๆ ดวยตนเอง สื่อตาง ๆที่นํามา
รวมไวใน มัลติมีเดียว เชน ภาพ เสียง วีดีทัศนจะชวยให

เกิดความหลายหลายนาสนใจ และเราความสนใจ เพิ่ม
ความสนุกสนนในการเรียนรูมากยิ่งขึ้น (Vaughan. 1993) 
สื่อมัลติมีเดียวเริ่มตนคราว ๆ ตนป พ.ศ. 2534 พรอม ๆ 
ก ับ ก า ร ใ ช ร ะ บบปฏ ิบ ัต ิก า ร ว ิน โ ด ว ส  3. 0 ซึ ่ง เ ป น
ระบบปฏิบัต ิการที ่ใชสําหรับเครื ่องพีซี (PC) และเปน
ระบบปฏิบัติการเรียกวา กราฟฟกยูซเซอร อินเทรอเฟท 
(Graphic User Interface)  หร ือที ่เ ร ียกย อ  ๆ  ว า  GUI 

สําหร ับ  GUI เปนอินเทอร เฟทที่สาสามาถแสดงไดทั้ง
ข อความ (Text) และกราฟก (Graphic) ซึ่งงายตอการใชงาน 
(มานิตา เจริญปรุ, 2543) 
3.2 คิวอารโคด (QR Code) 
 2D Barcode บารโคดสองมิติ (two-dimensional 

bar  code or 2D Barcode)  หรื อ  QR-Code (Quick 
Response Code) จัดเปนเทคโนโลยีสารสนเทศอยางหน่ึง
ที่นํามาใชกันอยางแพรหลายในองคกรธุรกิจ ตาง ๆ โดยท่ี
บารโคดสองมิติเปนบารโคดชนิดหนึ่งที่มีการใชในสินคา
หลายประเภทไมวาจะเปน หนังสือ กลอง ขวด ปาย
สินคา แผนพับ หรือแมกระทั งแผนปายโฆษณา  เปน
ภาพของแทงหรือเสนใน แนวตั้งที่แทนอักขระชุดหนึ่ง 
หากตองการรู วาหมายความวาอะไร ก็ตองใชเครื่องอาน 
ที่ เห็นกันตามจุด  ชําระ เงินในหางสรรพสินคา ซึ่งจะใช
แสงเลเซอรกราดท่ีปายบารโคดเพื่อวัดความกวาง ความ
หาง ของแทง ทุกแทง แลวแปลงกลับมาเปนชุดของ
อักขระดังเดิมแลวก็คนจากตารางหาความหมายท่ีตรงกับ
ชุดอักขระน้ัน ๆ แตบารโคดสองมิติจะไมใชแถบหรือเสน 
และไมตองใชอุปกรณสําหรับอานบารโคดสองมิติ เปนการ 
เฉพาะ โดยบารโคดสองมิติ นับเปนเทคโนโลยีใหมที่ไดรับ
การพัฒนาและคิดคนขึ้นในป 1994 โดยบริษัท สัญชาติ
ญี่ปุนที่ช่ือ Denso-Wave และไดจดทะเบียนลิขสิทธิ์ช่ือ 
QR-Code ไปแลวทั้งในญ่ีปุน และท่ัวโลก ทําใหเรามักจะ
เรียกวา QR-Code แทนเพ่ือเลี่ยงปญหาลิขสิทธิ์แตอยางไร
ก็ตาม ค าวา QR-Code นั้นจัดได วาเปนระบบบารโคดที่
มีการตอบสนองที่รวดเร็ว ซึ่งมาจากความต้ังใจของผู
คิดคนที่จะใหบารโคดสองมิติ นี้ สามารถถูกอานไดอยาง
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รวดเร็วนั่นเอง ตัวสัญลักษณบารโคดสองมิติ นี ้ไดรบั
ความนิยมเปนอยางมากจน กลายเปนเร่ืองธรรมดาใน
ประเทศญี่ปุนไปแลว (อนุชา ชีชาง, 2553) 

ภาพท่ี 3 เปรียบเทียบบารโคดสองมิติ (แบบใหม) และ 
บารโคด (แบบเดิม)  

 

จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาบารโคดสองมิติ มีขอมูลทั้ง
ในแนวต้ังและแนวนอน ในขณะท่ีบารโคดธรรมดานั้นจะมี
ขอมูลในแนวตั้งเพียงแนวเดียวทําใหบารโคดสองมิตินั ้น
สามารถบรรจุข อม ูลได มากกวาบาร โค ด  ธรรมดา 
ลักษณะพื้นฐานของบารโคดสองมิติเปนเพียงรูปภาพสอง
มิติที่ใชแถบสีขาวดําาแทนขอความหรือขอมูลที่มีความ
หลากหลายไดถึง 4,296 - 7,089 ตัวอักษร ปจจุบันมีการ
นําบารโคดสองมิติมาประยุกตใชงานอยางแพรหลาย ทั้งนี้
เนื่องจากใชงานงายและสะดวกในการอานรหัสขอมูลที่
ปรากฏในบารโคดสองมิติเพื่อเขาถึงขอมูลท ี่ตองการหรือ
โทรศัพทมือถือที่มีกลองดิจิตอลและโปรแกรมถอดรหัส
ซึ่งสามารถหามาติดตั้งไดโดยงายและไมมีคาใชจายในการ
ติดต้ังอีกดวย 

ปจจุบันนอกจากจะนําบารโคดสองมิติไปใชในแวด
วงการคาขายสินคา หรือการขนสงแลวยังนํามาใชในกล
ยุทธทางการตลาดและธุรกิจอื่น ๆอีกดวย ซึ่งเห็นบารโคด
สองมิติอยูตามแมกกาซีน แผนพับหรือ แผนปายโฆษณา
ขนาดใหญ  เ ป นต น  สํ าห รั บ ในต า งป ระ เทศ  เ ช น 
สหรัฐอเมริกาจะพบเห็นบารโคดสอง มิติอยูบริเวณตาม
มุมตึก หรือการโฆษณาและการเขาถึงขอมูลไดโดยงายของ
คนในประเทศนี้ ซึ่งทางผูผลิต สามารถสรางฐานขอมูล
ตาง ๆให 2D Barcode นี้เก็บขอมูลเว็บไซตของบริษัท
ได และเมื่อพบ 2D Barcode ในแมกกาซีน หรือปาย

โฆษณาก็สามารถเอามือถือที่มีการติดตั้งโปรแกรมไปอาน 
2D Barcode เพ  ื่อรับขอมูลนั้นมาได โดยสะดวกและ
รวดเร็ว (ภควัต รักศรี, 2553) 

ในอนาคตอันใกลนี้ คิวอารโคด จะมีบทบาทมากขึ้น
ในทุก ๆ วงการและทุกประเทศท่ัวโลก ไมวาจะไป ณ ที่
แหงใดขอเพียงแตพกโทรศัพทเคลื่อนที่สมารทโฟน ที่
สามารถถายรูปและมีโปรแกรมรองรับการอาน คิวอารโคด
ไดแลว เราก็จะสามารถเขาถึงขอมูลมากขึ้นไดแคเพียง
ปลายนิ้ว 

สรุปไดวา ปจจุบันการนําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใช
กันอยางแพรหลาย เพราะคิวอารโคดนั้นบรรจุขอมูลได
มากกวาบารโคด 1 มิติ และสามรถประมวลผลไดหลาย
ประเภท ในการนําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใชงานน้ัน 
ขึ้นอยูกับลักษณะประเภทของงาน ซึ่งในการคนควา
เอกสารนั้น สามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูได 
3.3 พืชสมุนไพร 
      พระราชบัญญัติคุมครองและสงเสริมภมูิปญญาการ 
แพทยแผนไทย พ.ศ. 2542 ใหความหมายของสมุนไพรคือ 
พืช สัตว จุลชีพ ธาตุวัตุ สารสกดัดัง้เดิมจากพืชหรือสัตวที่
ใชหรือแปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเปนยา หรืออาหาร
เพื่อการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษา หรือปองกันโรค หรือ
สงเสริมสุขภาพรางกายของมนุษยหรือสัตว และใหความ 
หมายรวมถึงถ่ินกําเนิดหรือถ่ินท่ีอยูของสิ่งดังกลาวดวย 

      โดยท่ัวไปแลว การจะนําสมุนไพรมาใชรักษาโรคนั้น 
จําเปนจะตองพิจารณาพิสูจนสรรพคุณอยางถวนถี่ ซึ่ง
เทาที่ผานมามีหลักในการวินิจฉัย 5 ประการ (พรรณเพ็ญ 
เครือไทย, 2543) ไดแก รูป สี กลิ่น รส และชื่อ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

3.4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจเปนความรูสึกที่ดี ที่ชอบ ที่พอใจหรือ
ทีประทับใจของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีไดรับโดยสิ่งนั้น 

สามารถตอบสนองความตองการท้ังดานรางกายละจิตใจ
บุคคลทุกคนที่มีความตองการหลายสิ่งหลายอยาง และมี
ความตองการหลายระดับ ซึ่งหากไดรับการตอบสนองก็จะ
กอใหเกิดความพึงพอใจ การจัดการเรียนรูใด ๆ ท่ีจะทําให
ผูเรียนเกิดความพึงพอใจ การเรียนรูนั้นจะตองสนองความ
ตองการของผูเรียน ทฤษฎีเกี่ยวกับความองการท่ีสงผลตอ
ความพึงพอใจที่สําคัญสรุปไดดังน้ันทฤษฎีลําดับช้ันของ
ความตองการ Maslow (Need-Herarchy Theory) เปน
ทฤษฎีหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง โดยต้ังอยู
บนสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย 
 กาญจนา อรุณสอนศรี (2546) กลาวถึง ความพึงพอใจ
ของมนุษยวา เปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ เปน
นามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรุปรางได การท่ีเราจะ

ทราบวาบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดย
การแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราที่ตรง
ตอความตองการของบุคคลนั้นใหเกิดความพึงพอใจในงาน
นั้น 

 วันเพ็ญ สถิตยกุล (2554) ไดใหความหมายของความ
พึงพอใจวา เปนความรูสึกบวกของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อันเรื่องมาจากความสําเร็จตามประสงคที่ตนคาดหมายไว 
ความพอใจ นิยมชมชอบ สนับสนุรหือเจตคติที่ดีของบุคคล 
เมื่อเขาไดรับการตอบสนองความตองการ เปนความรูสึกที่
ส ามารถปรับ เปลี่ ยน ได เ สมอ  ขึ้ นอยู กั บสภาพกรณ  
สภาพแวดลอม ชวงเวลาในขณะนั้น ๆ และพึงพอใจเปนพลัง
แหงการสรางสรรค สามารถกระตุนใหเกิดความภคภูมิใจ
มั่นใจท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหเปนไปในแนวทางอันพึง
ปรารถนา 
 

 

5. การทบทวนวรรณกรรม 

วิเคราะหการออกแบบ 

ประยกุตใชเทคโนโลยี QR Code 
ในศูนยการเรียนรูสมุนไพร 

 

คิวอารโคด 
สมุนไพร 

การพัฒนาฐานขอมูล 
 ฐานขอมูล 

ความพึงพอใจของผูใช 
เทคโนโลยี QR Code ในศูนย

การเรียนรูสมุนไพร 
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 สนั่น ชูสกุล, ไพเราะ สุจินพรัหม และสุภาวดี ศรัณยุตา
นนท (2540) ทําการศึกษาภูมิปญญาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรใน
ปาบุงปาทาม บริเวณแมน้ํามูลตอนกลาง ใน 3 จังหวัด คือ 
สุรินทร รอยเอ็ด และศรีสะเกษ พบวาพันธพืชที่หมอยา
นําไปใชประโยชน สามารถรวบรวมได 57 ชนิด รวบรวมสูตร
ยาได 69 สูตร มีทั้งสูตรยาที่รักษาโรคทั่วไป เชน กะบูร ปวด
ทอง ไข หรืออาการหนัก เชน อัมพาต กามโรค เย่ียวขัด ท้ัง
เปนโรคเกี่ยวกับผูหญิง โรคเด็ก 

 อารีรักษ โสภา (2557) ไดศึกษาคนควา เรื่อง การจัด
นิทรรศการการเรียนรูรวมกับเทคโนโลยีคิวอารโคด เรื่อง 
โ ค ร งส ร า ง เ ค รื่ อ ง ยนต  สํ าห รั บนั กศึ กษ า ระ ดับ ช้ัน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปที่ 1 สาขายานยนต วิทยาลัย
ชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคลอง ผลคือ การจัดนิทรรศการ
เรียนรู รวมกับเทคโนโลยีคิวอารโคด เรื่อง โครงสราง
เครื่องยนตนักศึกษามีความเหมาะสมในการนําไปจัดการ
เรียนการสอน นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนรู
กวาเกณฑรอยละ 50 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 และ
ผลการประเมินความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการจัด
นิทรรศการเ รียนรู รวมกับเทคโนโลยีคิวอร โคด  เรื่ อง 
โครงสรางเครื่องยนตมีความคิดเห็นในภาพรวมอยูในระดับ
เห็นดวยอยางยิ่ง 
 กรพรหม พิกุลแกว (2553) ไดทําการประยุกตใชงาน
เทคโนโลยีคิวอาร โคดในพิพิธภัณฑเครื่องถวย เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โครงงานนี้เสนอ
การประยุกตใชบารโคดแสดงขอมูลในพิพิธภัณฑดวยสื่อ
มัลติมีเดียบนโทรศัพทเคลื่อนที่ซึ่งใชขอมูลจะอาศัยขอมูล
จากพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองดวยเอเชียตะวันออกเฉียงใตของ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ โดยระบบนี้จะอํานวยความสะดวก
ใหผูใชสมารถทราบรายละเอียดของผลงานท่ีจัดแสดงและ
นําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียใหมีความนาในใจ อีกทั้ง 
โครงงานนี้ไดออกแบบใหสามารถใชงานผานโปรแกรมบน
โทรศัพทเคลื่อนที่ดวยการอานขอมูลจากบรณโคด จากนั้น
แสดงขอมูลตาง ๆ ใหผูใชที่มีจํานวนมากสามารถรับรูขอมูล
ไดอยางทั่วถึงดวยตนเองตามความตองการของแตละคน 

และนําเสนอผลงานใหเปนที่นาสนใจและกระตุนใหมีการเขา
ชมพิพิธภัณฑมากข้ึน ซึ่งนําเสนอเพื่อใหเหมาะแกการใชงาน
ทุกเพศทุกวัย ปจจุบันมีการนําคิวอรโคดมาใชกับพิพิธภัณฑ
เครื่องถวย เอเชียตะวันออกเฉียงใต ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
และยังสามารถพัฒนาเพ่ิมเติมได เชน การนํามาประยุกตใช
กับรานขายเสื้อผา โดยการนําคิวอารโคดติดที่เสื้อผา ลูกคาก็
นําโทรศัพทมือถือมาถาย เพื่อแสดงรายละเอียดของเสื้อผา
ได 

4.วิธีการวิจัย  
 งานวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ดวยเทคโนโลยี QR Code  ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาตามกระบวนการของการวิจัย และพัฒนา (Research 
and Development) โดยมีขั้นตอนและรายละเอียดในการ
ดําเนินงาน ดังนี ้
    ขั้นตอนท่ี 1. ศึกษาสภาพปจจุบันของศูนยการเรียนรู
สมุนไพร แหลงขอมูล ไดแก ศูนยการเรียนรูสมุนไพร ต.บาน
ตุน อ.เมือง จ.พะเยา สัมภาษณพอแกว ใจยืน หมอสมุนไพร 
การสัมภาษณแบบมีโครงสราง มีเนื้อหาเก่ียวกับลักษณะ สิ่ง
อํานวยความสะดวกภายในศูนย ความตองการวัสดุอุปกรณ 
การเก็บรวบรวมขอมูลมีขั้นตอนดังนี้  1)  เขาพบผู ให
สัมภาษณ คือ หมอแกว ใจยืน 2) แนะนําตัวและจุดมุงหมาย
ของการของงานวิจัย 3) ทําการสัมภาษณ และบันทึกผล
สัมภาษณ 4) นําผลการสัมภาษณมาวิเคราะห 5) นําขอมูล
สมุนไพรท่ีไดจากการสัมภาษณ และการสืบคนจากวารสาร 
สื่อออนไลน นํามาจัดทําเปนโปสเตอรฐานขอมูล 
      ขั้นตอนที่ 2. การออกแบบเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อ
พัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพร การออกแบบเทคโนโลยีคิว
อารโคด 1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ผูวิจัยศึกษาคนควาขอมูล
จากเอกสาร งานวิจัย สืบคนจากแหลงตาง ๆ เพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินการวิจัย และเปนขอมูลพื้นฐานสําหรบั
ใชเปนแนวทางในการสรางคิวอารโคด 2) ศึกษารูปแบบการ
จัดแสดงสถานที่ โดยการสัมภาษณสรรพคุณของสมุนไพร 
ช่ือสมุนไพร จากหมอแกว ใจยืน 3) ศึกษาการประยุกตใช
เทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อใชในการพัฒนาศูนยการเรียนรู  
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4) วิเคราะหขอมูลและสังเคราะหขอมูลที่ได และออกแบบ
ลักษณรูปแบบการจัดศูนยการเรียนรูใหมีความเหมาะสม 
เพื่อนํามาสรางเทคโนโลยีคิวอารโคด 5) กําหนดเน้ือหา ที่ได
จากการสัมภาษณ มีช่ือสายพันธ แหลงท่ีพบ ลักษณะลําตน 
สรรพคุณ และกําหนดภาพประกอบ 6) ดําเนินการสราง
เทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรู  
 ขั้นตอนท่ี 3 การศึกษาความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยี
คิวอารโคด เพ่ือพัฒนาศูนยการเรียนรู แหลงขอมูล ไดแก 
ผูใชบริการศูนยการเรียนรูสมุนไพร ที่ไดมาโดยการสุมแบบ
บังเอิญ จากผูเขามาเยี่ยมชมท่ีศูนยการเรียนรูไดใชเทคโนโลยี
คิวอารโคด ทําการศึกษาทฤษฎี เอกสารงานวิจัยี่เกี่ยวของ 
เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
กําหนดหัวขอที่ตองการสอบถามความพึงพอใจของผูเขา
เยี่ยมชมศูนย สรางแบบประเมินความพึงพอใจเปนมาตรา
สวน ประเมินคา (Rating Scale) ใน 5 ระดับ โดยมีเนื้อหา
ครอบคลุมเกี่ยวกับความพึงพอใจดานตาง ๆ   การวิเคราะห
ความพึงพอใจโดยวิธีหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน (บุญชม 
ศรีสะอาด, 2541) โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร  
5. ผลการวิจัย  
 จากการประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อพัฒนา
ศูนยการเรียนรูสมุนไพร  
 1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันของศูนยการเรียนรู
สมุนไพร แสดงสมุนไพร 100 ชนิด ศูนยการเรียนรูแหงได
ไดรับการดูแลจาก พอแกว ใจยืน เปนหมอสมุนไพร ที่ไดรับ
ใบรับรอง การเปนหมอยา ของจังหวัดพะเยา สภาพแวดลอม
โดยท่ัวไปของศูนยมีการจัดระเบียบถังใสยาไวเปนระเบียบ
เรียบรอย แตปายช่ือใชวิธีการเขียน ซึ่งจะเลือนรางไปบาง 
หากโดนน้ําก็จะชํารุดเสียหาย 

  
 

ภาพท่ี 5   สภาพปจจุบัน 
 

 
 

ภาพท่ี 6  ศูนยการเรียนรูที่ไดรับการพัฒนา 
 
2. การออกแบบเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อพัฒนาศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ผูวิจัยไดทําการสํารวจขอมูลเบื้องตน โดย
การสัมภาษณพอแกว ใจยืน และทําการจดบันทึกขอมูล
สมุนไพรท่ีมีอยู คือ ช่ือสมุนไพร สรรพคุณ และนํามา
ออกแบบโปสเตอร จัดทําขอมูลเทคโนโลยีคิวอารโคดชวยให
ผูมาใชบริการมีความสะดวกข้ึน พื้นที่ภายในศูนยดูเปน
ระเบียบและสวยงาม และปายบอกช่ือสมุนไพรมีช่ือที่ชัดเจน 
มีสีสันที่โดดเดน ทนทาน และเม่ือนํามือถือแสกนที่คิวอาร
โคด สามารถเช่ือมไปยังฐานขอมูลสมุนไพร ที่บอกลักษณะ
ของสมุนไพร ลําตน ดอก และสรรพคุณของสมุนไพร 
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ภาพท่ี 7 ปายช่ือสมุนไพร และคิวอารโคด 

 

 
ภาพท่ี 8  ฐานขอมูลสมุนไพร 

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยีคิวอารโคด 
มีความพึงพอใจดานการออกแบบปาย อยูในระดับความ
พอใจมาก (X = 4.40) ดานการเขาอานรหัสขอมูลคิวอารโคด
สะดวก ถูกตอง อยูในระดับความพึงพอใจมาก (X=4.0) ดาน
เนื้อหาสรรพคุณ รูปภาพ รายละเอียดโปสเตอร อยูในระดับ
ความพึงพอใจมาก (X=4.60) ดานการนําเสนอรูปแบบคิวอาร
โคดอยูในระดับพึงพอใจมาก (X=4.40)  ดานความครบถวน
สมบูรณของขอมูลสมุนไพร อยูในระดับความพึงพอใจมาก 
(X=3.80) และโดยภาพรวมความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจ
มาก (X=4.24) 
6. อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการประยุกต ใชเทคโนโลยีคิวอารโคดกับศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา สามารถ
อภิปรายผลได ดังตอไปนี ้

 1. การพัฒนาศูนยการเรียนรูเบื้องตน โดยการรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณ และทําการปรับปรุงสภาพแวดลอม
ภายในศูนย การศึกษาสภาพปจจุบันของศูนยการเรียนรู
สมุนไพร เพื่อพัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน         
อ.เมือง จ.พะเยา โดยใชวิธีการสัมภาษณหมอแกว ใจยืน 
เจาของศูนยสมุนไพรดังกลาว ศูนยสมุนไพรแหงน้ีไดทําการ

รวบรวมสมุนไพรปา ท้ังสดและแหงที่ศูนยแหงนี้ ประมาณ 
100 ชนิด เม่ือนําเทคโนโนโลยีคิวอารโคด เขามาประยุกตใช
ทําใหศูนยการเรียนรูแหงนี้มีความนาสนใจข้ึน ชวยอํานวย
ความสะดวกแก นิสิต นักศึกษา กลุมผูสูงอายุ บุคคลท่ัวไป ที่
เขามาเยี่ยมชม ปายบอกช่ือสมุนไพร มีความแข็งแรงทนทาน 
มีสีสันสวยงาม บอกช่ือสมุนไพร ช่ือวิทยาศาสตร ช่ือวงค 
และเม่ือใชงานผานโปรแกรมบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีดวยการ
อานขอมูลจากบารโคดเช่ือมขอมูลไปยังฐานขอมูล จะเห็น
ลักษณะของดอก ใบ ลําตนของสมุนไพรชนิดนั้น ๆ และบอก
สรรพคุณของสมุนไพร เพราะบางครั้งพอหมอแกว ใจยืน 
ตองคอยตอบคําถามใหกับทุกคน ที่เขามาเย่ียมชมศูนยการ
เรียนรูแหงนี้ บางคร้ังไมสามารถท่ีจะใหบริการตอบคําถามได
ตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ กรพรหม พิกุล
แกว (2553) ไดทําการประยุกตใชงานเทคโนโลยีคิวอารโคด
ในพิพิธภัณฑเครื่องถวย เอเ ชียตะวันออกเฉียงใต ณ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เสนอการประยุกตใชบารโคดแสดง
ขอมูลในพิพิธภัณฑดวยสื่อมัลติมีเดียบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีจะ
อาศัยขอมูลจากพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองดวยเอเชียตะวันออก
เฉียงใตของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ โดยระบบนี้จะอํานวย
ความสะดวกใหผูใชสามารถทราบรายละเอียดของผลงานที่
จัดแสดงและนําเสนอในรูปแบบมัลติมีเดียใหมีความนาสนใจ 
อีกทั้ง โครงงานน้ีไดออกแบบใหสามารถใชงานผานโปรแกรม
บนโทรศัพทเคลื่อนที่ดวยการอานขอมูลจากบารโคด จากนั้น
แสดงขอมูลตาง ๆ ใหผูใชที่มีจํานวนมากสามารถรับรูขอมูล
ไดอยางท่ัวถึงดวยตนเองตามความตองการของแตละคน 

 2. การศึกษาความพึงพอใจของผูใชคิวอารโคด เพื่อ
พัฒนาศูนยการเรียนรูสมุนไพร อ.บานตุน จ.พะเยา พบวา 
ความพึงพอใจของผูใชบริการหลังการผูเขาเยี่ยมชมศูนยการ
เรียนรู เมื่อเดือนกันยายน ระยะเวลาในการทดลองใช 1 
เดือน จากผูตอบแบบสอบถาม 37 คน วิเคราะหขอมูลโดย
ใชสถิติคาเฉลี่ย SD การแปลความพึงพอใจใชเทียบเกณฑที่
กําหนด ใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อประยุกตใชกับศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา โดยภาพรวมอยู
ในระดับพึงพอใจมาก (X=4.24) โดยระดับความพึงพอใจท่ี
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มากที่สุด คือ ดานเน้ือหาสรรพคุณ รูปภาพ รายละเอียด
โปสเตอร ดานการออกแบบปาย ดานการเขาอานรหัสขอมูล
คิวอารโคดสะดวก ถูกตอง และดานการนําเสนอรูปแบบคิว
อารโคด จากการท่ีผูวิจัยไดนําเทคโนโลยีคิวอารโคด มา
ประยุกตใชกับศูนยการเ รียนรูสมุนไพร  เ พ่ือเปนการ
ประยุกตใชเทคโนยีรวมกับองคความรูที่มีอยูดั้งเดิม ไมใหสูญ
หายไป เทคโนโลยีคิวอารโคด สามารถบอกลักษณะสมุนไพร
แตละชนิด สรรพคุณสมุนไพร ผูเขาเย่ียมชมสามารถศึกษา
ขอมูลไดดวยตนเอง ตามความตองการของผูที่เขามาเยี่ยม
คนแตละบุคคล ซึ่งสอดคลองกับ ขวัญจุฑา คําบันลือและ
คณะ (2560) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชเทคโนโลยีคิว
อารโคด พอวาผูใชบริการมีความพึงพอดานการออกแบบอยู
ในระดับพอึงใจมากท่ีสุด ดานเน้ือหาอยูในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด ดานการนําเสนออยูในระดับความพึงพอใจมาก
ที่สุด และโดยภาพรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งผูวิจัยได
นําเทคโนโลยีคิวอารโคดมาใชในศูนยรวบรวม สายพันธุ
กลวยนั้น เปนการอํานวยความสะดวกในการศึกษาสายพัน 
สามารถบอกลักษณะของกลวยแตละสายพันธ งายตอการ
จัดเก็บช่ือพันธกลวย ลักษณะและประยขนของกลวย  

การประยุกตใชเทคโนโลยีคิวอารโคด เพื่อสงเสริมกิจกรรม
การเรียนรูสําหรับศูนยรวบรวมสายพันธุกลวย เฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดกําแพงเพชร ไดศ 

7. สรุป

ประยุกต ใช เทคโนโลยีคิวอารโคดกับศูนยการ
เรียนรูสมุนไพร ต.บานตุน อ.เมือง จ.พะเยา เปนเพียงสวน
หนึ่งของการพัฒนาศูนยการเรียนให เพื่อใหขอมูลสามารถ
สืบทอดตอรุนตอไปไดอยางยั่งยืน ควรมีการพัฒนาศูนยให
เกิดประโยชน และนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาชวย  

 กรพรหม พิกุลแกว. (2553). การประยุกตใชงาน
เทคโนโลยี QR Code ในพิพิธภัณฑเครื่องถวยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ณ มหาวิทยาลยักรุงเทพ. วารสาร
นักวิชาการ, 30(2)ม 110-114. 
 พรรณเพ็ญ เครือไทย. 2543. มหาพนตํารายา. 
เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 
 สนั่น ชูสกุล, ไพเราะ สุจินพรมัหม และสภาวดี ศรณัยุ
ตานนท. 2540. รายงานการวิจัยภูมิปญญาเก่ียวกับพืช
สมุนไพรในปาบุงปาทาม. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ. 
 วันเพ็ญ ถิตยกุล.(2554). ศึกษาความพึงพอใจของ
ผูปกครองตอการจัดการศึกษาศูนยพัฒนาเกเล็กสังกัด
องคกรบริหารสวนตําบลในจังหวัดพิษณุโลก. การศึกษา
คนควาดวยตนเอง กศ.ม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, พิษณุโลก. 
 อารีรักษ โสภา. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู 
รวมกับเทคโนโลยีคิวอารโคด เร่ือง อาเซียน สําหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค จังหวัด
นครสวรรค. การศึกษาคนควาดวยตนเอง กศ.ม, มหาวิทยาลัย
นเรศวร, พิษณุโลก     
 อนุวัฒน วัฒนพิชญากูล. (2548). วัฒนธรรมการ
เยียวยารักษาโรค ภูมิปญญาการแพทยพนบานอีสาน ชุด
ภูมิปญญาพ้ืนบานดานสุขภาพ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ
องคการรับสงสินคาและพัสดุภณัฑ. 
 Meesuwan, W.  ( 2012) .  Collective intelligence 

on social network.  Journal of Education Naresuan 

University, 14(1), 91-100. (in Thai) 
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บทคัดยอ  
 การพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพร มีวัตถุประสงคเพ ื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชนโดยการ การพัฒนายาดมสมุนไพรและ
บรรจุภัณฑผลิตภัณฑยาดมสมุนไพร  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก กลุมวิสาหกิจชุมชนมาลีญากรุป อ.เมือง จ.เชียงราย จํานวน 30 คน 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ จากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง แบบสอบถามนํามาวิเคราะหความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
ผลการวิจัย พบวา 1) การพัฒนายาดมสมุนไพร จากการอบรมการทํายาดมสมุนไพร ผูเขารวมอบรมไดทําการผสมตัวยาสมุนไพรที่มีกลิ่นเปนเอกลักษณ 
2) ดานรูปลักษณบรรจุภัณฑเลือกใชแบบที่ 2 ขวดแกว รูปทรงหกเหลี่ยม ฝาสีทอง พบวาบรรจุภัณฑสามารพเก็บกลิ่นของสมุนไพรไวไดนาน มีความ
กระทัดรัด ปองกันการสัมผัสกับน้ํา หรือความชื้นได 3) การออกแบบตราสินคา เลือกรูปแบบที่ 4 เนื่องจากสวนใหญเห็นดวยเน่ืองจากเปนรูปแบบที่
ทันสมัย ดูมีความคลาสสิก เหมาะกับทุกวัย และขอมูลมีความสอดคลองกับภาพลักษณสินคา  
 
คําสําคัญ: การพัฒนา, ผลิตภัณฑ, ยาดม, สมุนไพร    
 

Abstract  
 Development of medicinal herbal products.  The purpose is to add value to the products of 

community enterprises. Development of herbal medicine and herbal medicine packaging. The samples used in 

this study were 30 households in Maliya Group, Muang district, Chiang Rai.  The interview samples from the 

sample. The results of the research were as follows: 1) Development of herbal medicine From training to herbal 

medicine.  2)  The shape of the packaging was chosen in 2 bottles.  The shape of the bottle was shaped like a 

hexagon.  The lid was golden.  The package was able to store the aroma of the herb for a long time.  Have a 

compact Avoid contact with water. Or moisture. 3) Branding Choose form 4 because most agree because it is a 

modern style. The look is classic. Suitable for all ages. And the information is consistent with the product image 

 

Keywords: evelopment, products, medications, herbs 
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1. บทนํา 
 ตลาดสมุนไพร  ในปจจุบันกระแสนิยมสมุนไพรของโลก
ไดเปลี่ยนไป สมุนไพรไดรับความสนใจเปนอยางมาก สินคา
สมุนไพรมีมูลคาสูงถึงปละ 2 ลานลานบาท และมีอัตราการ
เติบโตรวดเร็วอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะสมุนไพรที่ผานการ
ดัดแปลงหรือแปรรูปแลว สําหรับประเทศไทยน้ันตลาด
สมุนไพรเติบโตอยางตอเนื่องทั้งการนําเขาและการสงออก 
ในป 2550 มีการนําเขาคิดเปนมูลคา 314 ลานบาท สงออก 
228 ลานบาท ป 2551 นําเขา 375 ลานบาท สงออก 261 
ลานบาท ป 2552 นําเขา 377 ลานบาท สงออก 333 ลาน
บาท สวนการบริโภคในประเทศไทย ศูนยวิจัยกสิกรไทย มี
ขอมูลระบุไวในป 2548 มีการซ้ือสมุนไพรใชสูงถึง 47 ,520 
ลานบาท สวนประเทศที่นําเขาสมุนไพรท่ีเปนน้ํามันหอม
ระเหยมากท่ีสุดคือ สหรัฐอเมริกา รองลงมาคือประเทศ 
ยุโรป โดยมีมูลคาการนําเขา 100 ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน
อัตราการเติบโต 10% (กสิกร, 2553) สวนประเทศไทยมีการ
นําเขาน้ํามันหอมระเหยเชนกัน โดยนําเขามาเปนวัตถุดิบ
และแปรรูปเพื่อสงออกอีกทอดหนึ่งในรูปแบบผลิตภัณฑสปา 
ซึ่งผลิตภัณฑกลุมนี้เปนท่ีตองการมากในประเทศญ่ีปุน ซึ่ง
ชาวญี่ปุนเคยนิยมสินคาสปาจากบาหลีมากอนแตขณะนี้มี
ความสนใจในสินคาสปาไทยมากขึ้น เนื่องจากมีความโดด
เดนเชิงวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน ลูกประคบ ขมิ้น 
ไพร นํ้ามันมะพราว เปนตน       
 ผลิตภัณฑสมุนไพรของไทย มีใหเลือกที่หลากหลาย
ครอบคลุมในอุตสาหกรรมถึง 7 กลุม คืออุตสาหกรรมอาหาร 
อาหารเสริม ยา เครื่องสําอาง การปศุสัตว การเกษตร
และสปา โดยอันดับการสงออกสินคาสมุนไพรของไทยเรียง
ตามลําดับ คือ เครื่องสําอางสมุนไพร เครื่องสมุนไพร อาหาร
เสริม สุขภาพ ยา ซึ่งแนวโนมของสินคาที่อยูในกระแสความ
นิยมคือพวกสินคาเพื่อสุขภาพ ความงาม สินคาธรรมชาติ 
สินคาอินทรีย ดังนั้นจะเห็นไดวา สมุนไพรน้ันสามารถนําไป
แปรรูปเพิ่มมูลคาไดมากมายและการเติบโตของตลาด
สมุนไพรไทยยังสามารถเติบโตไดอีกมาก อยางไรก็ตามเร่ือง
คุณภาพของสินคานั้นเปนปจจัยที่มีความสําคัญมากในการ
จะพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพรไปสูตลาดโลก โดยจะตองให

ความสําคัญตั้งแตขั้นตอนการจัดเตรียมวัตถุดิบ (การปลูก
พืช) การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การแปรรูป 
และการเก็บรักษา เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยซึ่งตลาดตางประเทศใหความสําคัญอยางมาก 
นอกจากนี้ยังตองสรางเกณฑคุณภาพและมาตรฐานในการ
วิเคราะหทดสอบคุณภาพดังกลาวดวยผลิตภัณฑสมุนไพร
แปรรูปในปจจุบันซึ่งที่ เขามามีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภค นั่นคือการบรรจุภัณฑ ซึ่งวุฒิชาติ สุนทรสมัย 
(2545: 37) ไดกลาวถึง ผลิตภัณฑแปรรูปจากสวนไทยไดการ
ยอมรับจากผูบริโภคตามกระแสดังกลาว จนทําใหผูผลิตหรือ
ผูจําหนายผลิตภัณฑมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเปน
สุพรรณทางดานคุณภาพรูปแบบและการเปลี่ยนแปลงเปน
สุพรรณทางดานคุณภาพรูปแบบและการกําหนดช่ือตรา
สินคาออกแบบหีบหอปจจุบันใหมีความแตกตางจาก
ประโยชนอันแปรรูปจากสมุนไพรดั้งเดิมใหมากขึ้น 
 อีกประการหนึ่ง ที่มีสวนชวยใหผลิตภัณฑมีความ
นาสนใจมากข้ึนจากเดิมหรือมาเปนสวนชวยสงเสริมผูขาย
พันธุสมุนไพรแปรรูปสามารถแขงขันกับสินคาอื่นตาม
ทองตลาดไดอีกประการหน่ึงคือดานบรรจุภัณฑซึ่งบรรจุ
ภัณฑในปจจุบันเขามามีบทบาทสําคัญตลาดอยางแทจริง
และทวีความสําคัญยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ตอเน่ืองจากบรรจุภัณฑทํา
หนาที่หลายประการคือปองกันและรักษาคุณภาพของสินคา
ระหวางการจัดเก็บรักษาขนสงและกัญและเก็บรักษาใน
คลังสินคาจะถึงผูบริโภครูชวยปองกันผลิตภัณฑจากสิ่ ง
สกปรก ไอน้ํา ความช้ืนแสง การกระแทก และการกดทับ 
ชวยท้ังชวยรักษาลดกลิ่นและสวนผสมตาง ๆ ของสินคาท่ีอยู
ในสภาพท่ีดี ชวยกระตุนและความสามารถดึงดูดใจในการซ้ือ
สินคาณจุดขาย ซึ่งเปนกลยุทธในการสงเสริมการขายแรงดี 
แตอยางไรก็ตามการเลือกใชสุพรรณน้ันยอมมีความสําคญัตอ
สินคาภายในดวยเชนกัน ฉะน้ันแลวก็เลือกใชบรรจุภัณฑใหมี
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม กั บ สิ น ค า ถื อ ว า มี ค ว า ม สํ า คั ญ 
และอาจสงผลกับถึงทุนของผูผลิตเองดวย  ทั้งผูผลิตเอง
จําเปนตองไดรับความเช่ือม่ันในดานคุณภาพสินคา บรรจุ
ภัณฑ และตองมีสถานท่ีโดดเดนสะดุดตา เหนือความสนใจ
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ผูบริโภค มีความทันสมัย และฉะน้ันแลวบรรจุภัณฑถึง
ความสําคัญอยางยิ่งกับผลิตภัณฑ 
 มาลีญา ไดเริ่มกิจการขายปลีกและขายสงชามาได
ประมาณ 1 ป ในชวงระยะเร่ิมตนไดเนนขายสงอูหลงชนิด
ตาง ๆ ที่เปนที่นิยมของผูบริโภค เชน ชาอูหลงกานออน No. 
17 ชาอูหลงชิงชิง No.24 ชาอูหลงจิงเชียน No.12 ชาอูหลงหอม
หมื่นลี้ ชาอูหลงผสม ใบขาวหอม ชาอูหลงผสมโสม ชาอูหลง
กลิ่นนมไขมุก ชาสี่ฤดู ชาเขียว ชาเจียวกูหลาน เปนตน และ
ยังมีผลิตภัณฑเกี่ยวกับชาที่มีความหลากหลายจําหนายไมวา
จะเปนชุดกาน้ําชา ชุดแกวชาชนิดตาง ๆ ชุดของขวัญที่
จัดเปนกิ๊ฟเซ็ต ปจจุบันมาลีญายังเนนขายสงชาอูหลง และ
สินคาเกษตรแปรรูป สมุนไพรแปรรูป เพิ่มขึ้นอีกดวย          
คุณสุกัญญา เจาของธุรกิจ ปจจุบันไดทําการขยายการผลิต
เปนสมุนไพรแปรรูป ไดผลิตยาดมสมุนไพรออกจําหนายแต
ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากกลิ่นและขนาดไมเปนท่ี
ตองการ ผลิตภัณฑที่ยังไมไดมาตรฐาน สูตรยังไมชัดเจน และ
บรรจุภัณฑยังไมมีมาตรฐาน ตราสินคาท่ีบงบอกถึงอัตลักษณ
ของยาดมสมุนไพรที่ไมชัดเจน จากปญหาดังกลาวขางตน 
ผูวิจัยเห็นโอกาสในการเติบโตและแนวโนมการใชสมุนไพร
แปรรูปมากข้ึน ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพร 
เพื่อมีความเปนเอกลักษณ ตราสินคาที่ชัดเจน  เพ่ือใหธุรกิจ
มีศักยภาพในการแขงขัน 

 2.วัตถุประสงค  
 เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑของวิสาหกิจชุมชน 
โดยการพัฒนาผลิตภัณฑยาดมสมุนไพร 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
เพ็ญจันทร กรณุามยัวงศ (2545:7-9) กลาวถึงการนํา
สมุนไพรที่มีในทองถิ่น ที่มีราคาถูกหรือหยิบไดจากธรรมชาติ
คิดนํามาแปรรูปสรางอาชีพสรางรายไดตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงในปจจุบันประชาชนในประเทศไดให
ความสนใจเก่ียวกับเรื่องสมุนไพรทั้งในดานที่ใชเปนยารักษา
โรคอาหารเครื่องด่ืมเคร่ืองสําอางและของใชในครัวเรือนท้ังนี้
เนื่องจากสมุนไพรกอใหเกิดอาการพิษและอาการขางเคียง

นอยกวาสารสังเคราะหในปจจุบัน รัฐบาลไทยโดยกระทรวง
สาธารณสุขไดสงเสริมใหมีการทําผลิตภณัฑที่มีสวนไพรเปน
สวนประกอบ อาทิสมุนไพรขดัผิว สมุนไพรลางหนาเปนตน
การนําสมุนไพรมาทําการไปรษณยีโดยผานกระบวนการตาง 
ๆ เปนพยาบาลอเนกประสงคนานาชนิดแลวนั้นสามารถ
นํามาผลิตใชในครอบครัวหรืออาจจะแปรรปูเปนผลิตภัณฑ
เพื่อเปนอาชีพเสริมหรือประกอบเปนธุรกิจในครอบครัวได
เปนอยางด ี
 วันทนี สวางอารมณ  (2542:3-4)  ไดกลาวถึง
ความหมายสมุนไพรคือสมุนไพรตามความหมายพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑติสถานไดใหคําจํากดัความของคําวาสมุนไพร
หมายถึงพืชที่ใชทําเปนเครื่องยาซึง่หาไดตามพ้ืนเมืองไมใช
เครื่องเทศสมัภาษณบัญญัติยา 
พ.ศ. 2552 และความหมายในตํารายาไทยใหความหมาย
ของยาสมุนไพรแตกตางออกไปเลก็นอยหรือยาสมุนไพรจะ
หมายถึงยาท่ีไดจากพฤกษชาติสตัวหรือแรซึ่งไมไดเปนของ
ผสมพุงหรือแปรสภาพเชนพืชก็ยังคงสภาพเปนสวนของราก
ลําตนใบดอกหรือผลอยูยังไมไดผานข้ันตอนควรการใดใด
ทัง้สิ้นแตความเปนจริงแลวและการคาสมุนไพรมักจะถูก
ดัดแปลงใหเปนรูปแบบที่แตกตางกันอาทิเชนตัดแบงใหเปน
สวนท่ีเล็กลงบดเปนผง อัดเม็ดแคปซูล เปนตน 
สุจิตรา กลิ่นเกษร (2548 : 139) กลาวถึงความหมายของ
สมุนไพรไววา พยากรธรรมชาติที่ไดจากพืช สัตวและแรธาตุ 
ที่ใชเปนยา หรือผสมกับกับสารอื่นตามตํารับยาเพ่ือบําบัด
โรคบํารุงรางกายคือใชเปนยาพิษเชนกระเทียมน้ําผึ้งลากดิน
ไสเดือนเขากวางออนมาตรฐานยางนอง โลติ๊น 
ชัยยง รุจนเวทและคณะ (ม.ป.ป.:2) อธิบายถึงความของผาที่
นํามาใชยาเปนยาบํารุงรักษา บําบดัความเจ็บปวดฉะนั้นอาจ
ใชสมุนไพรอยางเดียวหรือใชรวมกับเคร่ืองอยางอื่นก็ไดสวน
ตาง ๆ ของสมุนไพรสามารถนําใชเปนยาทั้งหมดไมวาจะเปน
ดอกใบหัวลากผลเมล็ดเปลือกลําตนซึ่งแตละสวนของ
สมุนไพรใหสังคมในการรักษาแตกตางกันออกไปรวมท้ัง
ประมาณในใชก็มีผลตอการรักษาเชนเดียวกัน 
ลักษณะของสมุนไพร สมุนไพรโดยทั่วไปจะประกอบดวย 
รากลําตนใบดอกผลและเมล็ด ในแตละชนิดนั้นมีคุณสมบตัิที่
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ตางกัน  ฉะนั้นจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะของสมุนไพรให
ครบถวนเพื่อใหสามารถนํามาใชไดถูกตองตามประโยชนของ
สวนภายนั้นนั้น  
1. ราก (ลักษณะสมุนไพร. 2552 : ออนไลน) หนาของพืชมี
มากมายหลายชนิดเอามาเปนยาสมุนไพรไดอยางดเีชน
กระชายขม้ินชันขิงขาเร็วขมิ้นออยเปนตนรูปรางของสนาม
ของราชแบงออกเปน 2 Singer คือ  

1.1 รากแกวตนพืชเน่ืองใหมละช้ินมีรากแกว
อยูนับวาเปนรากที่สาํคัญมาลอกออกจากลําตนสวนปลายลูก
ยาวใหญเปนผูปวยดานขางของรากหญาจะแตกแยกเปนราก
เล็กนอยและรากฝอยออกมาเปนจาํนวนมากเพ่ือทําการดดู
ซึมอาหารในดินไปบํารุงเลี้ยงสวนตาง ๆ ของตนพืชท่ีมีราก
แกว ไดแก ตนข้ีเหล็ก ตนคูน เปนตน 

1.2 รากฝอยรากฝอยเปนสวนหน่ึงท่ีนอกมา
จากลําตนของพืชที่สวนปลายโงมาเปนรากฝอยจํานวนมาก
และขณะลากจะยาวกวามีขนาดเทากันตนพืชท่ีมีใบเลี้ยง
เดี่ยวจะมีรากฝอย เชน หญาคา ตะไคร เปนตน 
2. ลําตน แลวเปนของฉันท่ีสําคญัของตนพืชท้ังหลายที่มีอยู
สามารถค้ํายันเอาไวไดไมใหโคนลมลง โดยปกติแลวลําตนจะ
อยูบนดินและบางสวนอยูใตดินพอสมควรรูปรางของลําตน
นั้นจะแบงเปน 3 สวนดวยกัน คือ ตา บริเวณเหลานี้จะมีกิ่ง
กานใบดอกเกิดขึ้นดวยซึ่งจะทําใหพืชที่แตกตางกันออกไป 
ชนิดของลําตนพืชแบงตามลักษณะภายนอกของตนไม เปน
ประเภทไมยืนตนในพุม ประเภทหญา ประเภทไมเลื้อย 
3. ใบ เปนสวนประกอบท่ีสําคญัของตนพืชทั่วไปมีหนาที่ทํา
การสังเคราะหแสงพืชอาหารและในสวนท่ีแลกเปลี่ยนน้ํา 
และอากาศใหตนพืช ใบเกิดจากการงอกตราใบไมโดยท่ัวไป
จุดสีเขยีวสีเขียวเกิดจากสารทีม่ีอยูในใบของพืชใบของพืช
หลายชนิดเปนยาสมุนไพรไดดีมาก ใบน้ันท่ีสมบูรณมี
สวนประกอบรวม 3 สวนดวยกัน คือ ตัวใบ กานใบ หูใบ 
4. ดอก สวนดอกเปนสวนท่ีสําคัญของพืชเพื่อเปนการแพร
พันธุของพืชเปนลักษณะเดนพิเศษของตนแตละชนิด 
สวนประกอบของดอกมีความแตกตางกันตามพันธุไมและ
ตางกัน นี้เปนขอมูลสําคัญในการจาํแนกประเภทของตนไม

รูปลักษณะของเราเราจะตองมีสวนประกอบสําคัญ 5 สวน
คือ กานดอก กลีบรอง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมีย 
5. ผล คือ สวนหน่ึงของผูที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผูกับ
เกสรตัวเมียในดอกเดียวกันหรือคนละดอก แตกตางประเทศ
และสายพันธุ รูปราง ตนไมที่จะแตกตางกันแบงตามสนอง
ของการเกิดไดรวม 3 แบบ คือ ผลเดี่ยว ผลกลุม และผลรวม 
การแปรรปูพืชสมุนไพร กอนจะนําพืชสมุนไพรเปน
ผลิตภณัฑตาง ๆ สําหรับนําไปใชประโยชนตามความ
ตองการของผูบริโภคน้ัน (ประเทืองทิพย สุกูลจันทร 
2545:16) กลาวถึงการนําพืชสมุนไพรมาการแปรรูป  
1.การตากแหง  
2.การหั่นใหขนาดเล็กลง  
3. การบดหรือการปน  
4.การสกัดน้ํามันหอมระเหย 
 
ขอมูลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ 
บรรจภุัณฑในปจจุบันเปนสิ่งหนึ่งที่สําคัญตอการคุมครอง
ผลิตภณัฑภายในแลวนั้นสิ่งจําเปนของบรรจุภณัฑอีก
ประการหนึ่งคือเปนสิ่งชวยในการสงเสริมการขายสินคาดวย
เชนกัน ซึ่งบรรจุภณัฑนั้นมหีลากหลายรูปแบบ (วิรุณ ตั้ง
เจริญ 2545) กลาวถึงบรรจุภัณฑของสินคาไมวาจะเปน
กลอง ขวด กระปอง หรือปบน้ัน ตัวของมันเองนอกจากจะ
เปนสิ่งพิทักษตัวสินคาไมวาจะเปนเครื่อง อุปโภคหรือบริโภค
แลว ยังเปนสื่อโฆษณาสินคาในตัวเองอีกดวย ดวยเหตุนี้การ
ออกแบบบรรจุภณัฑจึงมุงทั้งคุณภาพในทางพิทักษตัวสินคา
และคณุภาพภายในความงาม ในอนัท่ีจะดึงดูดหรือกระตุน
ความสนใจของผูใชเครื่องอุปโภคและบรโิภคอีกดวย 
บรรจภุัณฑยังเปนตัวแสดงรายละเอียดตาง ๆ ท่ีเปน
ประโยชนกับผูใชเครื่องอุปโภคบรโิภคโดยตรงอีกดวย เชน 
เครื่องอุปโภคบริโภคก็อาจจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
ประกอบ การใช ขอควรระวัง และมีรายละเอียดเกีย่วกับ
การกําหนดเวลาสําหรับการบรโิภค ปริมาณ การบรโิภค เปน
ตน  
ประเภทของบรรจุภณัฑที่ทําหนาท่ีเปนพาหนะนําผลผลิต
จากกระบวนกาผลติผานการขนยาย เก็บในคลังสินคา การ
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ขนสง  
การจัดจําหนาย รวมถึงอํานวยความสะดวกใหกับผูบริโภค
ประเภทของบรรจุภณัฑ บรรจภุัณฑแบงออกไดหลายแบบ 
เชน แบงตามวิธีการผลิต การขนถายผลติภณัฑ การเรียกช่ือ
อาจแตกตางกันออกไป แตมีวตัถประสงคที่เหมือนกัน คือ 
เพื่อปองกันผลิตภณัฑ  
เพื่อจําหนาย เพื่อโฆษณา จึงแบงประเภทของบรรจุภณัฑได
ดังนี้  
1. บรรจุภณัฑเฉพาะหนวย  
ตัวบรรจุภัณฑช้ันแรกท่ีหอหุมผลติภัณฑโดยตรง ทําหนาท่ี
ปองกันอากาศและความช้ืน เชน ถุง กระปอง ขวด หลอดยา
สีฟน หลอดครีม เปนตน การออกแบบจะทําใหมีจุดเดน
ดึงดูดผูบริโภค ทั้งยังงายตอการจับถือ 
2. บรรจุภณัฑช้ันใน  
เปนช้ันท่ีสองถัดจากช้ันแรก จะทําหนาท่ีรวบรวมบรรจภุัณฑ
ช้ันแรกไวดวยกัน ในการจําหนายรวมตั้งแต 2-24 ช้ินข้ึนไป 
เชน กลองยาสีฟน กลองใสครมี หรือจะเปนกลองที่แพ็ค
น้ําอัดลม เปนตน โดยวัตถุประสงคคือ ชวยปองกันแสงแดด 
ความช้ืน อากาศ แสง และยังชวยอํานวยความสะดวกในการ
ขายปลีก-ยอย และยังทําหนาที่วางขายดวยจึงตองออกแบบ
ใหสวยดึงดูดผูบริโภค บรรจภุัณฑช้ันในจะยกตัวอยางเชน 
กลองที่บรรจุซองขนม 12 ช้ิน หรือกลองบรรจุเครื่องด่ืม
กระปอง 6 กระปอง เปนตน 
3. บรรจุภณัฑช้ันนอกสุด  
จะเปนบรรจุภณัฑขนาดใหญที่ใชในการขนสง ทําหนาที่
ปองกันสินคา และสะดวกตอการขนสง ลักษณะของบรรจุ
ภัณฑ 
ไดแก ลัง หีบ กลองกระดาษขนาดใหญ เปนตน 
 
การออบแบบกราฟฟกสําหรับบรรจุภัณฑ 
การออกแบบกราฟฟก หมายถึง การสรางสรรคลักษณะ
สวนประกอบภายนอกของโครงสรางบรรจุภณัฑใหสามารถ
สื่อสารความหมาย ความเขาใจ ในอันที่จะสงใหผลทางดาน
ติตวิทยา ตอผูอุปโภคบริโภค การออกแบบบรรจุภณัฑ 
สามารถสรางสรรคไดทั้งลักณะ 2 มิติ บนพ้ืนผิวแผนราบของ

วัสดุ เชน กระดาษ แผนพลาสติก แผนโลหะอาบดีบุก หรือ
แผนอลูมเินียม ฯลฯ การออกแบบกราฟฟกถือวาเปนสิ่งที่มี
ความสําคญัตอการบรรจุภณัฑเปฯเพราะวา สวนประกอบท่ี
สําคัญนอกเหนือไปจากการบรรจุ และการปองกันผลิตภณัฑ 
ชัยยง รุจนเวทและคณะ ( ม.ป.ป.:2) อธิบายถึงความของผา
ที่นํามาใชยาเปนยาบํารุงรักษา บําบัดความเจบ็ปวดฉะน้ัน
อาจใชสมุนไพรอยางเดียวหรือใชรวมกับเคร่ืองอยางอื่นก็ได
สวนตาง ๆ ของสมุนไพรสามารถนําใชเปนยาทั้งหมด ไมวา
จะเปน ดอก ใบ หัว รากผล เมล็ด เปลือก ลําตน ซึ่งแตละ
สวนของสมุนไพรใหสังคมในการรกัษาแตกตางกันออกไป
รวมทั้งประมาณในใชก็มีผลตอการรักษาเชนเดียวกัน 
ลักษณะของสมุนไพร สมุนไพรโดยทั่วไปจะประกอบดวย 
รากลําตนใบดอกผลและเมล็ด ในแตละชนิดนั้นมีคุณสมบตัิที่
ตางกัน  ฉะนั้นจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะของสมุนไพรให
ครบถวนเพื่อใหสามารถนํามาใชไดถูกตองตามประโยชนของ
สวนภายนั้นนั้น  
1.  ราก (ลักษณะสมุนไพร. 2552 : ออนไลน) หนาของพืชมี
มากมายหลายชนิดเอามาเปนยาสมุนไพรไดอยางดเีชน
กระชายขม้ินชันขิงขาเร็วขม้ินออยเปนตนรูปรางของสนาม
ของราชแบงออกเปน 2 Singer คือ  
1.1 รากแกวตนพืชเนื่องใหมละช้ินมีรากแกวอยูนับวาเปน
รากท่ีสําคญัมาลอกออกจากลําตนสวนปลายลูกยาวใหญเปน
ผูปวยดานขางของรากหญาจะแตกแยกเปนรากเล็กนอยและ
รากฝอยออกมาเปนจํานวนมากเพ่ือทําการดูดซมึอาหารใน
ดินไปบํารุงเลี้ยงสวนตาง ๆ ของตนพืชท่ีมีรากแกว ไดแก ตน
ขี้เหล็ก ตนคูน เปนตน 
1.2 รากฝอย รากฝอยเปนสวนหนึง่ทีอ่อกมาจากลําตนของ
พืชที่สวนปลายโผลมาเปนรากฝอยจํานวนมากและขณะราก
จะยาวมากกวามี ขนาดเทากันตนพืชที่มีใบเลี้ยงเดี่ยวจะมี
รากฝอย เชน หญาคา ตะไคร เปนตน 
2. ลําตน เปนสวนทีส่ําคัญของตนพืชทั้งหลายที่มีอยูสามารถ
ค้ํายันเอาไวไดไมใหโคนลมลง โดยปกติแลวลาํตนจะอยูบน
ดินและบางสวนอยูใตดินพอสมควร รูปรางของลําตนนั้นจะ
แบงเปน 3 สวนดวยกัน คือ ตาบรเิวณเหลานี้จะมีกิ่งกานใบ
ดอกเกิดขึ้นดวย ซึ่งจะทําใหพืชที่แตกตางกันออกไป ชนิด
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ของลําตนพืชแบงตามลักษณะภายนอกของตนไม เปน
ประเภทไมยืนตนในพุม ประเภทหญา ประเภทไมเลื้อย 
3.  ใบ เปนสวนประกอบท่ีสําคญัของตนพืชทั่วไป มีหนาท่ี
ทําการสังเคราะหแสงพืชอาหารและในสวนท่ีแลกเปลีย่นน้ํา 
และอากาศใหตนพืชใบ เกิดจากการงอกของกินและตรา
ใบไมโดยทัว่ไปจดุสีเขยีวสีเขียวเกดิจากสารท่ีมีอยูในใบของ
พืชใบของพืชหลายชนิดเปนยาสมุนไพรไดดีมากเรื่องสมัคร
ของใบนั้นท่ีสมบูรณมสีวนประกอบรวม 3 สวนดวยกัน คือ 
ตัวใบ กานใบ หูใบ 
4. ดอก สวนดอกเปนสวนทีส่ําคัญของพืชเพื่อเปนการแพร
พันธุของพืชเปนลักษณะเดนพิเศษของตนแตละชนิด 
สวนประกอบของดอกมีความแตกตางกันตามพันธุไมและ
ตางกันน้ี เปนขอมูลสําคัญในการจาํแนกประเภทของตนไม
รูปลักษณะจะตองมีสวนประกอบสําคัญ 5 สวนคือ กานดอก 
กลีบรอง กลีบดอก เกสรตัวผู เกสรตัวเมยี 
5. ผล คือ สวนหน่ึงที่เกิดจากการผสมเกสรตัวผูกับเกสรตัว
เมียในดอกเดียวกันหรือคนละดอก แตกตางประเทศและ
สายพันธุรูปรางของตนไมที่จะแตกตางกันแบงตามสนองของ
การเกิดไดรวม 3 แบบ คือ ผลเดี่ยว ผลกลุม ผลรวม 
การแปรรปูพืชสมุนไพร กอนจะนําพืชสมุนไพรเปน
ผลิตภณัฑตาง ๆ สําหรับนําไปใชประโยชนตามความ
ตองการของผูบริโภคน้ัน (ประเทืองทิพย สุกูลจันทร 
2545:16) กลาวถึงการนําพืชสมุนไพรมาการแปรรูป  
1.การตากแหง  
2.การหั่นใหขนาดเล็กลง  
3. การบดหรือการปน  

4.วิธีการวิจัย  
4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัย ใน

ครั้งนี้ คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนมาลีญากรุป จํานวน 30 คน  
4.2 เ ค รื่ อ ง มื อ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร วิ จั ย ค ร้ั ง นี้  เ ป น

แบบสอบถามปลายปดและปลายปด ประกอบกับตัวอยาง
บรรจุภัณฑที่ใชประกอบการพิจารณาตอบแบบสอบถาม  

4.3 การออกแบบตราสินคา  ไดแก สัญลักษณตรา
สินคา ตัวอักษรตราสินคา โทนสี ลายเสน รูปรางของภาพ 

การดพึงดูดใจทันทีเมื่อพบเห็น ออกแบบพื้นที่วาง ลักษณะ
ของคําถามเปนแบบสอบถามคําถามปลายปด  

4.4 การ วิ เคราะหทางสถิติ  ไดแก  ขอมูล เ ชิง
พรรณนา ซึ่งใชอธิภายการแจกแจงความพี่ คารอยละ   

5. ผลการวิจัย  
ดานการอบรมใหความรูกลุมวิสาหกิจชุมชน เพื่อ

เปนองคความรูในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ใหเปนยาดม
สมุนไพร ทีมีความเปนเอกลักษณของกลุม  

 

 

 

ภาพท่ี 1 อบรมทํายาดมสมุนไพร 

 ผลการวิจัยดานการเลือกใชรูปแบบบรรจุภัณฑ ขวด
แกว ฝากเกลียวล็อก ผูตอบแบบสอบถามเปนดวยอยางย่ิง
กับรูปแบบท่ี 3 คาเฉลี่ย 4.99 และเห็นดวยกับรูปแบบที่ 1 

และรูปแบบท่ี 2 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และ 3.79 

ตามลําดับ สรูปคาเฉลี่ยของรูปลักษณบรรจุภัณฑที่ 3 

รูปแบบมีความแตกตางกัน เนื่องจากแบบที่ 3 เปนรูปทรง
หกเหลี่ยม มีความกะทัดรัด แบบที่ 1 และแบบท่ี 2 เปนทรง
กลมไมมีความเปนเอกลักษณ ดานการบรรจุและปกปอง
ผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเหน็ดวยอยางยิ่งกับ
ประสิทธิภาพการบรรจุและการปกปองสินคาโดยรวม มี
คาเฉลี่ยเทกับ 4.53 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผูตอบ
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แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางย่ิงท่ีบรรจุภณัฑสามารถ
ปองกันการสัมผัสกับนํ้า เก็บรักษากลิ่นสมุนไพรไดอยางดี  

 

ภาพที่ 2 บรรจุภณัฑ 
 ผลการวิ จั ยดนการออกแบบตราสินค า  ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับรูปแบบที่ 4 

คาเฉลี่ย 4.52 เห็นดวยกับรูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 และ
รูปแบบที่ 1 คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ 4.10 และ 3.93 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรูปแบบที่ 4 ที่เห็นดวยอยางยิ่ง 
พบวา สวนใหญเห็นดวยอยางย่ิงกับการออกแบบบรรจุภัณฑ
ใหงานมีพื้นสีแดง เห็นชัด บงบอกถึงความเปนสินคาโอทอป 
มีความเรียบงายสื่อถึงระดับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.91 ดานการสงเสริมการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบาม
เห็นดวยอยางยิ่งกับการใชภาพที่มีความสวยงาม และขอมูล
สอดคลองกับภาพลักษณสินคาเฉลี่ย 4.88 

 
ภาพที่ 4 การออกแบบตราสินคา 

 
 ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการออกแบบตราสินคา 
ไดแก ควรเลือกใชรูปภาพ และสีใหสวางขึ้น พื้นหลังควรเพ่ิม

ระดับความคมชัดของลายเสน ควรเพ่ิมสรรพคุณของยาดม
สมุนไพร  
 ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงการออกแบบตราสินคา ใหมี
ความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของกลุมวิสาหกิจชุมชน  

6. อภิปรายผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยดานการเลือกใชรูปแบบบรรจุภัณฑ  ผูตอบ
แบบสอบถามเปนดวยอยางยิ่งกับรูปแบบที่ 3 คาเฉลี่ย 4.99 
และเห็นดวยกับรูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ  4.27 และ  3.79 ตามลําดับ  สรูปคา เฉลี่ยของ
รูปลักษณบรรจุภัณฑที่  3 รูปแบบมีความแตกตางกัน 
เนื่องจากแบบท่ี 3 เปนรูปทรงหกเหล่ียม มีความกะทัดรัด 
แบบท่ี 1 และแบบท่ี 2 เปนทรงกลมไมมีความเปนเอกลกัษณ 
ดานการบรรจุและปกปองผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับประสิทธิภาพการบรรจุและการ
ปกปองสินคาโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทกับ 4.53 เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวย
อยางยิ่งที่บรรจุภัณฑสามารถปองกันการสัมผัสกับน้ํา เก็บ
รักษากลิ่นสมุนไพรไดอยางดี ตามทฤษฎีของ Philip Kotler 

(2000) กลาวถึง ตองคํานึงถึงรูปราง รูปทรง ขนาดและ
ปริมาตร และสอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา สรอยระยา 
และคณะ (2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อ
สิ่งแวดลอมจากเสนใยกลอย สําหรับบรรจุภัณฑอาหาร
สําเร็จรูป ที่วา ดานโครงสรางบรรจุภัณฑที่มีรูปแบบที่มี
ความสวยงาม โดดเดน เปนบรรจุภัณฑที่มี เอกลักษณ
เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑนี้เหมาะสําหรับ
มอบเปนของฝากท่ีระลึก 
 ผลการวิ จั ยดนการออบแบบตราสินค า  ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับรูปแบบที่ 4 

คาเฉลี่ย 4.52 เห็นดวยกับรูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 และ
รูปแบบท่ี 1 คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และ 4.10 และ 3.93 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรูปแบบที่ 4 ที่เห็นดวยอยางย่ิง 
พบวา สวนใหญเห็นดวยอยางยิ่งกับการออกแบบบรรจุภัณฑ
ใหงานมีพื้นสีแดง เห็นชัด บงบอกถึงความเปนสินคาโอทอป 
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มีความเรียบงายสื่อถึงระดับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.91 ดานการสงเสริมการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบาม
เห็นดวยอยางยิ่งกับการใชภาพที่มีความสวยงาม และขอมูล
สอดคลองกับภาพลักษณสินคาเฉลี่ย 4.88 สอดลองกับ
ทฤษฎีของ Philip Kotler (2000) ตองมีองคประกอบของ
เสน รูปราง รูปทรง นํ้าหนัก พื้นผิว ที่วาง สี และตัวอักษร  
 ขอเสนอแนะใหมีการปรับปรุงการออกแบบตราสินคา 
ไดแก ควรเลือกใชรูปภาพ และสีใหสวางขึ้น พื้นหลังควรเพ่ิม
ระดับความคมชัดของลายเสน ควรเพ่ิมสรรพคุณของยาดม
สมุนไพร  

 ผูวิจัยดําเนินการปรับปรุงการออกแบบตราสินคา 
ใหมีความเหมาะสมตามขอเสนอแนะของกลุมวิสาหกิจชุมชน 
7.  สรุป  

กลุมวิสาหกิจชุมชน สามารถนําองคความรูไป
พัฒนาตอยอดผลิตภัณฑสมุนไพรอื่น ๆ ได 

สามารถ นําองคความรู เกี่ ย วกับการพัฒนา
รูปลักษณบรรจุภัณฑประเภทขวดแกว ไปประยุกตใชกับการ
ออกแบบท้ังดานโครงสรางและกราฟฟกสําหรับบรรจุภัณฑ
สมุนไพรชนิดอื่นๆ ได 
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ความคุ้มค่าของสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม 

The value of Startup business that is based on the concept of social 

responsibility. 
 

ศศิพัชร์ สันกลกิจ1*, อดิศักดิ์ ฝนห่าแก้  
Sasipat Sunkolkit , Adisak Fonhakaew 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาวิจ ัยนี ้คาดหวังว่าเกิดผลกระทบระยะยาวเพื ่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งย ืน (Sustainable 

Development Goals(SDGs)ของประเทศไทย  โดยวัตถุประสงค์ในเบื้องต้นของการศึกษาครั้งนี้เพื่อทราบแนวทางการดำเนินงาน
ตามความรับผิดชอบต่อสังคมของกรณีศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีคุณลักษณะการดำเนินงานที่
มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งห่วงโซ่อุปทาน 

วิธีการศึกษาวิจัย เริ่มจากการลงพื้นที่เพื่อสำรวจกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างเพื่อคัดเลือกเป็นต้นแบบกรณีศึกษา  คือ 

ร้าน And Ann Coffee  ตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่  โดยใช้เครื่องมือคือแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และแบบสอบถาม 

เพื่อทราบแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจเกิดใหม่  วิธีวิจัยจะวิเคระห์เนื้อหาด้วยวิธี  Content 

Analysis  และการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้งผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ และลูกค้า  
 คณะวิจัยมีความสนใจการประเมินค่าหรือประเมินผลตอบแทนทางสังคมด้วยเครื่องมือวัดผลที่ชื่อว่า SROI  สำหรับธุรกิจ
เกิดใหม่หรือStartup ในการประเมินค่า (Evaluate) ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อใช้ในการคำนวณ
ผลตอบแทนทางสังคมที่ได้รับ หรือใช้ในการคาดการณ์ (Forecast) คุณค่าทางสังคมที่จะเกิดขึ้น   

คำสำคัญ: ความคุ้มค่า , สตาร์ทอัพ, ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

Abstract  

 This study expects long-term impacts to achieve sustainable development goals (SDGs) in Thailand. 

The purpose of this study was to study the social responsibility of the case study selected by the Chiang Mai 

area. It has operational features that are responsible for the whole supply chain stakeholders. 

Research Methodology From the area to survey the population and samples to select as a case study, And Ann 

Coffee shop located in Mae Rim. Chiangmai Province The tools used were in-depth interviews and 

questionnaires to understand the basic concepts of social responsibility in emerging businesses. The research 
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will analyze the content by means of Content Analysis and analysis of the questionnaire, both for 

manufacturers, entrepreneurs and customers. 

 The research team is interested in evaluating or evaluating social returns with a measurement tool 

called SROI for Emerging Business or Startup. Evaluate the impact of the project. This is used to calculate the 

social returns. Or use for forecast (Social) will happen. 

Keywords: The value ,  Startup , social responsibility. 

 

1. บทนำ 

 น้ํากาแฟเป็นพืชพ้ืนเมืองของอาบีซีเนียและอารา
เบีย ซ่ ึงได้ค้นพบเม่ ือศตวรรษที ่ 5 ที ่ประเทศอาราเบีย
สมัยน้ัน ไม่มีผู้ใดให้ ความสนใจนัก จนกระท่ังล่วงเลยมาถึง
ศตวรรษที่ 9 มีคนเล้ียงแพะชาวอาราเบียคนหน่ึงชื่อ คาลดี 
(Kaldi) นําแพะออกไปเลี ้ยง และแพะ ได้กินผลไม้และใบ
กาแฟเข้า แล้วเกิดความคึกคะนองผิดปกติไป จึงได้นําเรื่อง
ไปเล่าให้พระมอสเล็มองค์หน่ึงฟัง พระมอสเล็มองค์น้ันจึงได้ 
เก็บผลกาแฟมากะเทาะเปลือกเอาเมล็ดกาแฟไปคั่วแล้วต้ม
ในน้ําร้อนดื่ม เห็นว่ามีความกระปรี้กระเปร่า จึงได้เล่าให้ผู้
อื่นฟังต่อไป ชาวอา ราเบียจึงได้เริ่มรู้จักต้นกาแฟมากขึ้น จงึ 
ทําให้กาแฟแพร่หลายเพิ่มขึ้น จากประเทศอาราเบียเข้าสู่ชน
ชาวอิตาเลีย ดัทช์ เยอรมัน ฝร่ ังเศส และขบวนการผลิต
กาแฟก็ได้พัฒนาขึ้นเร่ือยๆ ในระยะต่อมา 

 สําหร ับประเทศไทย ตามบันทึกของพระสาร
ศาสตร์พลขันธ์ (นายเจรินี ชาวอิตาลี) เมื ่อปี พ.ศ. 2393 

ส่วนพันธ์ุโรบัสต้านั้นมี ชาวไทยอิสลามชื่อนายตีหมุน เป็นผู้
นํามาปลูกคนแรกท่ีอําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื ่อ 

พ.ศ. 2447 แล้วแพร่ขยายไปตามจังหวัด ต่างๆ ของประเทศ
ไทย ปัจจุบันกาแฟนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญย่ิงอย่างหนึ่ง
ของโลก กาแฟถูกจัดอยู่ในจําพวกพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นโภค 

ภัณฑ์ (Commodity)ซึ ่งมีอยู ่ 5 ชนิด คือ กาแฟ ยาสูบ 

ยางพารา ชา และโกโก้ ปัจจุบันกาแฟเป็นเครื่องด่ืมที่มนุษย์
น ิยมด ่ ืมก ันมาก เน ื ่องจากม ีค ุณสมบัต ิหลายประการ 
คุณสมบัติประการแรก ได้แก่ กลิ่นและรสชาติของกาแฟท่ีมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว แต่กลิ่นและรสชาติ ของกาแฟแม้จะ

ถูกใจมนุษย์เพียงใดก็คงไม่ทําให้มีผู้ด่ืมได้มากเท่าที่เป็นอยู่ 
หากไม่มีปัจจัยอ่ืนๆ สนับสนุนคุณสมบัติประการที่สอง คือ 

กาแฟมีสารประกอบอินทรีย์ประเภทแอลคาลอยด์ ท่ีเรียกว่า 
กาเฟอีน (Caffeine) ซ่ึงมีผลต่อระบบประสาทและระบบ
กล้ามเน้ือของ มนุษย์ ทําให้ผู้ดื่มกาแฟตื่นตัว ไม่ง่วงซึม ทํา
ให้นิยมด่ืมกันมาก 

 จังหวัดเชียงใหม่เร่งดันยุทธศาสตร์เมืองกาแฟ มุ่ง
เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมการผลิต-บริโภคกาแฟคุณภาพดี
เยี่ยม ต้ังเป้าภายใน 5 ปีขึ้นแท่น “ฮับเมืองกาแฟ  เจาะ
กลุ่มนิชมาร์เก็ต ช้ีตลาดเติบโตไม่หยุด ร้านกาแฟผุดพรึ่บกว่า 
1,000 แห่ง มูลค่าตลาดแตะ 3 พันล้านบาท เผยดีมานด์อรา
บิก้าพุ่งกว่า 9 พันตันต่อปี แต่ผลิตป้อนได้เพียง 3.8 พันตัน/

ปี เตรียมพัฒนาแหล่งปลูก 19 อําเภอ เพ่ิม ผลผลิต 20% 

ปั้นอราบิก้าเกรดพรีเม่ียม(ประชาชาติธุรกิจ,2560) ประเด็น
สําคัญของยุทธศาสตร์เมืองแห่งกาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ 
คือต้องขับเคล่ือนให้เป็นเมืองกาแฟต้ังแต่ต้นทาง กลางทาง 
และปลายทาง ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการปลูกกาแฟบนพ้ืน
ที ่สูงส่งผลให้ เกษตรกรไม่เผาทําลายป่า เพราะต้องดูแล
รักษาต้นกาแฟให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื ่อผลผลิตที ่ม ี
คุณภาพ ขณะท่ ีด ้านการตลาดก็พบว่า กาแฟยังมีความ
ต้องการสูงทั้งในประเทศและต่างประเทศ “หัวใจหลักคือ 

การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการ 
ผลิตและการบริโภคกาแฟคุณภาพดีเย่ียม เมื่อตลาดมีความ
ต้องการกาแฟมากขึ ้น มูลค่าตลาดก็จะสูงข้ ึน และเม่ ือ
เกษตรกรมีการพัฒนา คุณภาพทุกขั้นตอน ก็จะทําให้เกิด
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจในชุมชน (ปวิณ , 2561) 
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 ร้านกาแฟ And Ann Coffee เปิดดําเนินธุรกิจ
เม่ือ ปี 2557 ให้บริการเครื่องด่ืมและขนม โดยผลิตภัณฑ์
หลักคือกาแฟ มี นโยบายการดําเนินงานธุรกิจเน้นการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม สังคม และสร้างรายได้แบบมีส่วนร่วมแก่
ช ุมชนใกล้เคียง มีบรรยากาศของ ร้านท่ ีท ําให้ล ูกค้ามี
ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เจ้าของกิจการ คือ คุณกาญจนา 
วันสี จะให้ความเป็นกันเองกับลูกค้า พูดคุยดูแลดั่งญาติ มิตร 
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของร้านด้วยตัวเอง เช่น เค้กสุขภาพ ท่ี
ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ใช้ความหวานจากหน้าหวานหรือ
อินถผาลัม เป็นต้น ลูกค้าที่มาจะเป็นลูกค้าประจํา และได้รับ
เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเสมอมา 

 จากความเป็นมาข้างต้น ทีมงานวิจัย จึงเกิดคําถาม
งานวิจัยว่า การดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ไปพร้อมกับ
จุดยืนท่ีจะ รับผิดชอบสังคมไปด้วยนั้น สําหรับธุรกิจที่เป็น
สตาร์ทอัพ (Startup) นั ้นจะสามารถดํารงอย่ ูได้หรือไม  ่

ลักษณะการดําเนินธุรกิจท่ีมีความ รับผิดชอบต่อสังคม ส่ิ
งแวดล้อม ไปพร้อม ๆกับการธุรกิจมีแนวทางการดําเนินงาน
อย่างไร เพื่อเป็นแนวทางการดําเนินงานสําหรับ ธุรกิจขนาด
ย่อม วิสาหกิจชุมชน หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นฐาน
รากนําไปสู ่ เป้าหมายการพัฒนาท่ ีย ่ ังยืน (Sustainable 

Development Goals–SDGs) ในระดับประเทศต่อไป 

 

2.วัตถุประสงค์  
 ศึกษาความเป็นมา สภาพปัจุบัน และลักษณะ
ธุรกิจตามแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคม และหาแนว
ทางการประเมินค่า (Evaluate) ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
โครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อใช้ในการคำนวณผลตอบแทน
ทางสังคมที่ได้รับ หรือใช้ในการคาดการณ์ (Forecast) 

คุณค่าทางสังคมที่จะเกิดขึ้น 

 

  3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการดําเนิน

ธุรกิจท่ีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

แนวคิดแรกที่เราจะกล่าวถึงคือแนวคิดเกี่ยวกับ
ความชอบธรรม (Legitimacy Theory) ซึ่ง เป็นการอธิบาย
ถึงอํานาจในการ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ทรัพยากรบุคคลของ บริษัทสําหรับการดําเนินธุรกิจว่าแท้ที่
จริงแล้ว บริษัทได้รับสิทธิและอํานาจ น้ันมาจากสังคม ใน
ลักษณะทเี ่ ป็นใบอนุญาตช่ัวคราว ภายใต้เงื ่อนไขในการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทต้องตรงตาม ความคาดหวังของสังคม 
โดยรวม เช่น สินค้าและบริการสามารถตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ สังคมได้หรือไม่ ในเชิงของ CSR ก็คงยังไม่
เพียงพอต้องมีมองย้อนก ลับถึง ธรรมาภิบาลของบริษัท 
กระบวนการดําเนินธุรกิจมีผลกระทบทางลบต่อสังคมหรือไม่ 
มีการทํานุบํารุงสังคมในวงกว้าง หรือไม่ ซึ่ง สังคมจะทําการ
ตรวจสอบอยู่อย่างสม่ําเสมอ ดังน้ันความเจริญก้าวหน้าหรือ
ความอยู่รอด ของบริษัทจึงอยู่ท่ีบริษัทได้ดําเนินการตรงตาม 
ส ่ ิงท ี ่ส ังคมคาดหว ังมากน ้อยเพ ียงใด แนวค ิดน ้ ี เป ็น
แนวคิดพนื ้ ฐานสําหรับบริษัทในการสร้างความร้คู วาม
เข้าใจเพ่ ือเป็นแนวทางการทํา CSR เพราะเท่ากับทําให้
บริษัทเปลี่ยนแปลงแนวคิดทั้งในเรื่องของการดําเนินธุรกิจ
หรือแม้แต่การดําเนิน กิจกรรม CSR เองก็ตาม จาก การที่
บริษัทเป็นศูนย์กลาง เป็นผ้มู ่งุ เน้นว่าจะทําอะไร ทําอย่างไร 
ไปส่ ู รูปแบบท่ีเป็นความต้องการหรือความคาดหวังของ
สังคมเป็นหลัก เพ่ือคงไว้ซึ่งสิทธิอันชอบธรรม ในการคงอยู่
ในสังคมต่อไป 

แนวคิดของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร 
(CSR) 

สภาธุรกิจโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน (World 
Business Council for Sustainable Envelopment) 
(CSR: Meeting Changing Expectations, 1999) กล่าว
ว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์กร คือความมุ่งมั่นหรือ
พันธะสัญญาที่ธุรกิจมีอย่อู ย่างต่ อเนื่องในการที่จะประพฤติ
ปฏิบ ัต ิ อย่างม ีจร ิยธรรมและมีส ่วนร ่วมในการพัฒนา
เศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ใช้ แรงงาน 
ตลอดจนครอบครัวของเขาเหล่านั้น ตลอดจนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจในการ พัฒนาชุมชนท้องถ่ินและสังคม
ในวงกว้าง 

องค์การสหประชาชาติว ่าด้วยการค้าและการ
พัฒนา (UNTAD) กล่าวว่า ความรับผิดชอบ ต่อสังคมของ
ธุรกิจ คือ การที่บริษัท เข้าไปเกี่ยวข้องและมีผลกระทบเชิง
บ วกต ่ อ ค ว ามต ้ อ ง ก า รและ  เ ป ้ า หม ายขอ งส ั ง คม
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission Green 
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Paper) ความรับผิดชอบ ต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) คือ แนว
คิดท่ีบริษัทจะบูรณาการ งานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้า
ไป ใน กิจการของประเทศ และการปฏิสัมพันธ์ของผู้เก่ียว
ข้อง (Stakeholder) โดยสมัครใจ 

องค์การระหว่างประเทศ ว่าด้วยการมาตรฐาน 
(ISO) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม ของธุรกิจ (CSR) 
คือ การท่ ีองค์กรตอบสนองต่ อประเด็น ด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย มุ่งท่ีการให้ประโยชน์หลัก คน 
ชุมชน และสังคม นอกจากนั้น ยังเป็นเร่ืองของ บทบาท ของ
องค์กร ธุรกิจในสังคมและความคาดหวังของสังคมที่มีต่อ
องค์กรธุรกิจ โดยจะต้องทําด้วยความสมัครใจ และผ้บู ริหาร
จะต้อง มีบทบาทเก่ียวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยสามารถ
วัดผลได้ใน 3 มิติ คือ การวัดผลทางเศรษฐกิจ สังคม และส่ิ
งแวดล้อม นําไปส่กู าร พัฒนาอย่างยั่งยืนซามูเอลซีเซอโต ้
(Certo, 2003, p. 48) กล่าวว่า ความรับผิดชอบต่อสังคม
ของธุรกิจเอกชน หมายถึง การบริหาร จัดการ ท่ีเป็นการ
ปกป้องและปรับปรุงสวัสดิการของสังคม (Welfare of 
Society) โดยรวมและผลประโยชน์ ขององค์กร (Interest 
of Organization) 

แนวค ิดการว ิ เคราะห ์  SROI(พ ิพ ัฒน ์   ยอด
พฤติการ,2558) 

ในการช่วยเหลือพัฒนาสังคมขององค์กรในภาค
ธุรกิจ หรือในภาคประชาสังคม ไม่ว่าจะริเริ ่มหรือตั ้งต้น
โครงการในแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือแบบอลังการงานสร้าง
และไม่ว่ากระบวนการจะวิลิศมาหรา หรือเฉียบคมเพียงใดก็
ตาม ท้ายที่สุด ก็ต้องตอบให้ได้ว่า สิ่งที่สังคม(จะ)ได้รับมีมาก
น้อยเพียงใด และคุ้มค่ากับทรัพยากรที่ใช้ไปหรือไม่ อย่างไร
ความพยายามในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาสังคมให้
เป็นรูปธรรม ถือเป็นเรื ่องดี และมีความท้าทายอยู ่มาก 
เนื ่องจากบรรทัดสุดท้าย (Bottom Line) ของการพัฒนา
สังคม ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่แสดงถึงผลประกอบการว่ามี
กำไร/ขาดทุน เหมือนบรรทัดสุดท้ายในทางธุรกิจ เช่น อัตรา
การเข้าถึงโภชนาการที่ดีของกลุ่มเป้าหมาย อัตราการละเมิด
ด้านแรงงานหรือการคุกคามทางเพศที่ลดลง หรือการไม่
เลือกปฏิบัติ หรือกรณีทุจริตและการติดสินบนที่ลดลง เป็น
ต้น ด้วยเหตุที่ ผลลัพธ์ทางสังคม ไม่ได้เป็นตัวเลขทางการเงิน
เสมอไป จึงมีความพยายามในการแปลงผลลัพธ์ดังกล่าวเป็น
หน่วยเงิน หรือคำนวณผลได้นั้นให้เป็นตัวเลขทางการเงิน 
โดยเทียบกับทรัพยากรที่ใช้ไป ในรูปของผลตอบแทนทาง
ส ั ง ค ม  ( Social Return) ต ่ อ ห น ่ ว ย ข อ ง เ ง ิ น ล ง ท ุ น 

(Investment) และเป็นที่มาของเครื่องมือ Social Return 
on Investment (SROI) สำหรับผู้ที่กำลังจะนำเครื่องมือนี้
ไปใช้ มีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 
ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ค ่ า  ( Evaluation) ก ั บ ก า ร ว ั ด ผ ล 
(Measurement) ก่อนเป็นเบื้องต้น 

 การประเมินค่า (Evaluation) เป็นการ
ให้ค่าหรือการกะประมาณค่าของสิ่งที่สนใจ ตามที่ควรจะ
เป ็นด ้วยเกณฑ ์ท ี ่กำหนดข ึ ้น  ซ ึ ่ งต ้องอาศ ัยด ุลพ ิน ิจ 
(Judgment) ของผู้ที่ทำการประเมิน นอกเหนือจากข้อมูล
หรือข้อเท็จจริงที่ใช้ในการประเมิน 

การวัดผล (Measurement)  เป็นการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอผล ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 
โดยปราศจากการใช้ดุลพินิจ ต่อสิ่งที ่สนใจ ซึ่งค่าหรือตัว
เลขที่ได้จากการวัด มักจะไม่ผันแปร แม้จะเปลี่ยนผู้ที่ทำการ
วัดผล 

SROI จัดอยู่ในกลุ่มของเครื ่องมือประเมินค่า ที่
อาศัยตัวแทนค่า (Proxies) ทางการเงิน เพื่อแปลงผลลัพธ์
จากโครงการเพื่อสังคม (ซึ่งเป็น CSR-after-process ในมุม
ขององค์กรธุรกิจ) ให้เป็นตัวเลข โดยตัวแทนค่าทางการเงินที่
เลือกมาคำนวณ จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจผู้ประเมิน ซึ่งอาจมี
ความแตกต่างกันในการประเมินโครงการเดียวกัน 

เครื่องมือ SROI ยังใช้ตัวแปรอีก 3 ตัวในการระบุ
ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดจากโครงการที่ดำเนินการ ได้แก ่
Deadweight (ไม่ทำก็เกิด), Attribution (เกิดโดยผู ้อ ื ่น), 
Drop-off (เล ือนหายตามเวลา) เพื ่อปรับสัดส่วนบนค่า
ผลลัพธ์ ก่อนที่จะนำไปคำนวณผลตอบแทนทางสังคมใน
ขั้นตอนสุดท้าย 

ด้วยเหตุนี้ การใช้เครื่องมือ SROI ในการประเมิน
โครงการเดียวกัน มีความเป็นไปได้ที่จะให้ผลตอบแทนทาง
สังคมที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกตัวแทนค่าทางการเงิน 
และค่าของตัวแปรที่ใช้ในการระบุผลกระทบนั่นเอง 

SROI เป็นเครื่องมือหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่ใช้
ในการประเม ินผลกระทบทางส ังคม  (Social Impact 
Assessment) อาท ิ Outcome Mapping (IDRC, 2001), 
Social Earnings Ratio (CCEG, 2011), Collective 
Impact (FSG, 2011) ฯลฯ โดยจุดเน้นของการประเมินใน
แต่ละเครื่องมือจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน ทำให้การนำ
เครื ่องมือประเมินเหล่านี ้ไปใช้ จึงต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมและบริบทของโครงการ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการ
นำผลประเมินไปใช้ 
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สำหรับเครื่องมือ SROI มักถูกหยิบยกมาใช้ในการ
ประเม ินค ่า (Evaluate) ของผลกระทบท ี ่ เก ิดข ึ ้นจาก
โครงการที่ได้ดำเนินการ เพื่อใช้ในการคำนวณผลตอบแทน
ทางสังคมที ่ได ้ร ับ หรือใช้ในการคาดการณ์ (Forecast) 
คุณค่าทางสังคมที่จะเกิดขึ้น หากโครงการที่จะดำเนินการ
บรรลุผลลัพธ์ตามที ่ต ั ้งไว ้  ส่วนใหญ่ โครงการที ่จะใช้
เครื่องมือ SROI ในมุมมองของภาคธุรกิจ คือ โครงการเพื่อ
สังคม จำพวก CSR-after-process ซึ่งเป็นความรับผิดชอบ
ต ่อส ังคมของก ิจการท ี ่ เก ิดข ึ ้นภายหล ังกระบวนการ
ดำเนินงาน และเป็นกิจกรรมที่อยู่นอกเหนือการดำเนินธุรกิจ
ที่เป็นกระบวนการหลักของกิจการ โดยประโยชน์ที่องค์กร
จะได้รับจากการใช้เครื่องมือ SROI คือ ทำให้ทราบถึงความ
คุ้มค่าของโครงการที่ได้ดำเนินการ หรือที่จะดำเนินการ ใน
รูปของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนขององค์กร ถือ
เป็นเครื่องมือประเมินผลในฝั่งปลายทาง ด้วยการให้ค่าของ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการ 

 
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
อาณัติ ลีมัคเดช.2556.ศึกษาการส่งสัญญาณด้วย

รางวัลรับผิดชอบต่อสังคม:กรณีศึกษาของบริษัทจดทะเบียน
ในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กิจกรรม CSR 
สามารถใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณทางบวอกของบริษัทที่มี
หลักฐานบ่งชี้ว่าอาจมี ปัญหาตัวแทนระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่
และผู้ถือหุ้นรายย่อย และกิจกรร CSR ยังทําให้สภาพคล่อง
ของหุ้นสูงขึ้นโดยวัดจากปริมาณการซ้ือข่ย เกินปกติ แต่กรณี
ของบริษัทที ่พบปัญหาตัวแทนทําการลงทุนในกิจกรรม 
กิจกรรม CSR กลับเป็นการทําลายมูลค่าของบริษัทและมี 
สภาพคล่อการซื้อขายหุ้นลดลง 

พิไลวรรณ พันธ์เพ็ง.2557. ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเปิดเผยข้อมูลได้ส่ิงแวด
ล้อมของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย พบว่า ความสามารถในการแข่งขันมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสําคัญ 
แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันที่สูงข้ึนทําให้มีการเปิดเผยข้อมูลด
ด้านส่ิงแวดล้อมมากข้ึนตามไปด้วย 

Global Sustainable Investment Alliance 
(GSIA) ระบุว่า การเติบโตของกลยุทธ์การลงทุนท่ีใช้ข้อมูล 
ESG ผนวกในการ วิเคราะห์ (ESG Integration) มีเม็ดเงินสูง
ถึง 12.9 ล้านล้านเหรียญ ในปี พ.ศ.2557 เพิ่มขึ้นถึงร้อย
ละ 117 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555 ตัวเลขการลงทนุ ที่ย่ัง

ยืนท่ัวโลก มีเม็ดเงินเพ่ิมขึ้นจาก 13.3 ล้านล้านเหรียญในป ี
2555 มาอยู่ที่ 21.4 ล้านล้านเหรียญในปี 2557 หรือเพ่ิม
ขึ้นร้อยละ 61 ในช่วงเวลา 2 ปี 

จันทร์นิภา เรืองวิเศษ(2557) ผลการศึกษาพบ
ว่านกัลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยตระหนัก
และ ให ความสําคัญกับการประกาศระดับคะแนนการกํากับ
ดูแลกิจการซึ่งมีผลให้เกิดผลตอบแทนส่วนเกิน ทั้งน้ีพบว่า 
ค่าผลตอบแทนส่วนเกิน ของบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการ
เพ่ิมเข้ามาในประกาศระดับคะแนนการกํากับดูแลกิจการมี
ผลเป็นบวกอย่างมีนัยสําคัญในวันแรกหลัง วันประกาศผล 
และพบว่า ค่าผลตอบแทนส่วนเกินของบริษัทจดทะเบียนที่
ถูกตัดออกไปมีผลเป็นลบอย่างมีนัยสําคัญในวันประกาศผล 
และวันแรกหลังวันประกาศผล อย่างไรก็ดีค่าผลตอบแทน
ส่วนเกินทั้งกรณีบริษัทจดทะเบีบนที่เพิ่มเข้ามาและที่ถูกตัด
ออกไปจะค่อยๆ หายไปต้ังแต่วันท่ีสองภายหลังการประกาศ
ผล นอกจากนี ้ย ังพบว่า การประมาณค่าผลตอบแทน
ส ่วนเก ิน  3 ว ิ ธ ี  ได ้แก ่  mean- adjusted returns ว ิ ธ ี 
market-adjusted returns แ ล ะ ว ิ ธ ี  market-model-
adjusted returns นน ั ้  วธ ิ  ี  market-adjusted returns 
เป็นวิธ ีท่ ีสามารถตรวจสอบค่าผลตอบแทนส่วนเกินท่ ีม ี
นัยสําคัญทางสถิติได้ดีกว่าวิธีอ่ืน 

สุขใจ วิรุฬมาส.2554. ศึกษาการตอบสนองของ
ราคาหลักทรัพย์จากการประกาศจ่ายเงินปันผลของบริษัท
จดทะเบ ียนใน  ตลาดหล ักทร ัพย ์แห ่ งประ เทศไทย
(เปรียบเทียบธุรกิจขนาดใหญ่ กับ ธุรกิจครอบครัวในกลุ่ม 
SET100). จากการประกาศจ่ายเงินปันผล ใน 3 ช่วงเวลา 
คือ ช่วงประมาณการ 30 วันก่อนการประกาศจ่ายเงินปัน
ผล ช่วงเกิดเหตุการณ์ 15 วันก่อนประกาศจ่ายเงินปันผล 
และ ช่วงเกิดเหตุการณ์ 15 วันหลังการจ่ายเงินปันผล พบว่า 
ธุรกิจขนาดใหญ่มีความแปรปรวนของราคาหลักทรัพย์
ขณะที่กลุ่มธุรกิจ ครอบครัวการประกาศจ่ายเงินปันผลใน
ช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์. 

เสกศักดิ์ จําเริญวงศ์.2556. ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมกับ
ผลกระทบท่ีมีต่อมูลค่า ร่วมของกิจการ : ประเทศไทย พบว่า 
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบของธุรกิจต่อสังคมเป็น
ปัจจัยเสริมซ่ึงกันและกันอย่างมีนัยสําคัญ และทั้งสองปัจจัย
ทําให้เกิดมูลค่าร่วมอย่างมีนัยสําคัญ อีกท้ังการศึกษานี้ยังพบ
ด้วยว่า การปฏิสัมพันธ์ ของตัวแปรทั ้งสอง (ดัชนีความ 
ยั่งยืน) ทําให้เกิดพลังทวีอย่างมีนัยสําคัญต่อมูลค่าร่วมของผู้
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มีส่วนได้ ส่วนเสียทุกฝ่าย ได้แก่ เจ้าของ เจ้าหน้ี พนักงาน 
ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้าง ความย่ัง
ยืนให้กับธุรกิจ 

 

 

กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

สถานเสริมความงาม และศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภค จํานวน 400 ราย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชทดสอบสมมติฐาน ผลการ ศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และ มีรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 20,001-30,000 บาท ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงาม ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยมีดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคประกอบดวยเหตุผลท่ีตัดสินใจเลือกใชบริการ โปรแกรมที่เลือกใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการ
เลือกใชบริการ คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง พบวา เหตุผลเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับตัวเอง เลือกใชบริการเรื่องสิว
,ฝา,กระ ชวงเวลาท่ีใชบริการเวลา 18.00-20.00 น. ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกใชบริการ และใชคาบริการจํานวน 1,501-
2,000 บาทตอครั้ง และผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการใช
บริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 7 ดาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: สวนประสมการตลาดบริการ  พฤติกรรมผูบริโภค  สถานเสริมความงาม 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of service marketing mix of beauty salon. 
And the study of the behavior of choosing the beauty salon of consumers in the district. The instrument 
used in this study was a questionnaire to collect data from 400 consumers who used the beauty salon. 
Statistical data used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Inferential statistics are 
used to test hypotheses. The results showed that the majority of respondents were female, at the age of 
21-30 years, with a bachelor's degree. A career as a private company and average income. 20,001-30,000 
Baht The results of the analysis of service marketing mix that affect the behavior of the beauty salon 
service include product price, distribution channel marketing promotion personnel in service process and 
the physical aspect. The overall score was at a high level, with an average of 4.16. The results of the 
analysis of consumer behavior of the beauty salon of the consumers are the reasons for choosing the 

723



service. Optional programs time of service persons who choose to select the service. Cost per session find 
the reason to strengthen your self-confidence. Use acne, freckles, freckles, time service from 18.00 to 
20.00 hours, you decide yourself to choose. The service fee is 1,501-2,000 baht per session. As a result of 
the hypothesis testing, it was found that the service marketing mix 7 Ps had the effect of selecting the 
beauty salon services of the consumers in Muang district, Samutprakarn province, significant at the level .05. 
Keywords: Service marketing mix, consumer behavior, beauty Institution 

 
1.บทนํา 

คานิยมของผูบริโภคในสังคมไทยปจจุบันให
ความสําคัญกับความสวยความงามบนใบหนาและ
ผิวพรรณกันอยางมาก และมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสงผลใหตลาดธุรกิจสถานเสริม
ความงามเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว (พิสมัย เหลาคนคา, 
2556) ทั้งนี ้มีสถานเสริมความงามไดเปดใหบริการจํานวน
มาก เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคหลากหลายระดับ ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น อยางไรก็ตามตลาดเสริมความ
งามท่ีเติบโตทําใหสถานเสริมความงามเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรงจากภาวะลนตลาด การเติบโตของตลาด
เสริมความงามไดสรางความสนใจใหกับนักลงทุนหนาใหม
เขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะดานการดูแลรักษาผิวและ
ศัลยกรรม อีกทั้งมีการขยายสาขาและการพัฒนาของ
ผูประกอบการเดิมเพิ่มข้ึน ไมวาจะเปนคลินิกเสริมความ
งาม โรงพยาบาลเฉพาะทางดานความงามและศัลยกรรม 
รวมท้ังโรงพยาบาลไดเร่ิมหันมาเปดศูนยผิวพรรณ ศูนย
ศัลยกรรมความงาม และศูนย anti-aging มากขึ้น ซึ่ง
สวนมากจะมีรูปแบบการใหบริการและเครื่องมืออุปกรณที่
คลายคลึงกัน จึงสงผลใหตลาดเสริมความงามมีการแขงขัน
ดานราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากคูแขงในธุรกิจประเภท
เดียวกัน และคูแขงในธุรกิจอื่นๆ เชน คลินิกเวชกรรม 
โรงพยาบาล และผลิตภัณฑดูแลผิวหนาและเครื่องสําอาง 
ธุรกิจเสริมความงามนับเปนธุรกิจหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญมีความใสใจและหวงใยสุขภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงความสวยความงามทางดานผิวพรรณ 
รูปรางหนาตา ซึ่งผูที่มีผิวพรรณ รูปรางหนาตาแมวาจะดูดี
อยูแลว ก็ยิ่งตองเขารานเสริมความงามเพ่ือคงสภาพสิ่งท่ีดี
อยูแลวหรือทําใหดียิ่งข้ึน สวนผูที่มีขอดอยทางดานรูปราง 
หนาตา ผิวพรรณ  ก็จะเขารานเสริมความงามเพื่อลบ
ขอดอยที่มี ซึ่งจากปจจัยดังกลาว ทําใหธุรกิจท่ีเก่ียวของ
กับความสวยความงาม ยังคงมีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ตามจํานวนประชากรและกําลังซื้อของประชาชน 
รวมท้ัง พฤติกรรมทางดานการรักสุขภาพและความงาม
ตามวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ (สาทูล เช่ียว
พานิช, 2557) อยางไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามจะ

สามารถอยูรอดได ภายใตสถานการณแขงขันของธุรกิจที่
รุนแรงนั้น ผูประกอบการ จะตองมีการปรับกลยุทธทาง
การตลาดใหมีความแตกตางเหนือคูแขง และสอดคลองกับ
พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อเปน
การรักษาฐานลูกคาเกา และเปนการขยายฐานลูกคาใหม
ใหเพิ่มมากขึ้นโดยจะตองตระหนักถึงคุณภาพ และความ
ปลอดภัยในการใหบริการ ซึ่งถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
ในการใหบริการ (วสิษฐ อุทาสิน, 2554) นอกจากนี้ ธุรกิจ
จะตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาดใหแตกตางจาก
คูแขงอื่น ๆ ไมวาจะเปนนวัตกรรมใหม ๆ ในการใหบริการ 
การโฆษณาผานสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางมากขึ้น การฝกอบรมพนักงานใหมีความ
เชี่ยวชาญในการใหขอมูล รวมทั้งการใหบริการที่ดี เพื่อให
ผูบริโภครูสึกประทับใจในการเขามาใชบริการทุกครั้ง 

จากความสําคัญขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้ งนี้  เพื่ อ ให ไดขอมู ลที่ เป น
ประโยชนแกผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธทาง
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูที่มาใช
บริการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความ
งามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาและทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาดบริการ พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจใช
บริการ เพื่อใหงานวิจัยไดบรรลุตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริ โภค  (Customer 
Behavior) พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบริ โภคทําการคนหา  การคิด  การซื้อ  การใช  การ
ประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา  หรือเปน ข้ันตอนซ่ึงเกี่ยวกับ
ความคิด ประสบการณการซ้ือ การใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา หรือเปนพฤติกรรมการตัดสินใจของการ
กระทําของผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
และสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด  คือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน  หรือกลยุทธการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2552) 

3.2 ทฤษ ฎีส วนป ระสมการตลาดบ ริการ 
(Service Marketing Mix) เปนตั วแปรปจจัยทางการ
ตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งกิจการจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนประสมทางการตลาด
บริการ มี 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (product) 
หมายถึง สิ่งที่เสนอกับตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ ความ
อยากไดหรือการใชและการ บริโภคที่สามารถตอบสนอง
ความตองการหรือความจําเปนได  ดานราคา (price) 
หมายถึ ง  คุณ ค าผลิ ต ภัณ ฑ ใน รูป ตั ว เงินลู กค าจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการกับราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการน าเสนอบริการ  ใหแก
ลูกค า  ซึ่ งมีผลต อการรับรู ของลูกค าในคุณ ค าและ
คุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ดานสงเสริมการตลาด 
(promotion) เปนเครื่องมือหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจง
ขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช
บริการ ดานบุคคล (people) หรือพนักงาน (employee) 
ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อให
สามารถ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขงขัน ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence 
and presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพใหแกลูกคา โดยพยายามที่จะสรางคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบในการใหบริการ 

ดานกระบวนการ (process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ ในดานการบริการที่ 
นําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อมอบการใหบริการอยาง
ถูกตองรวดเร็วและความประทับใจ (Kotler and Philip, 
1997) 

3.3 ท ฤ ษ ฎี ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนในการตัดสินใจซื้อ
ของผูบริโภค ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มตั้งตน
แตการซื้อจริง และยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อดวย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ    

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเกิดขึ้น เมื่อ ผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตาง ระหวางภาวะ
ความตองการอยางแทจริง ความตองการอาจถูกกระตุน
โดยสิ่งเรา ภายในหรือภายนอก รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิด
ความตองการ  

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภค
ไดรับการกระตุนทําให มีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินคานั้นๆ การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับ สินคามาก
ขึ้น และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูล
ขาวสารอยาง กระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพท
ถามเพื่อน เปนการรับขอมูลขาวสาร จากรอบตัว เพ่ือ
เรียนรูเกี่ยวกับสินคา  

ขั้นที ่3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวล
ขอมูลเกี่ยวกับ ตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ จากนั้นทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ และทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

ขั้นที่  4 การตัดสินใจซื้อ  ผูบริ โภคจะสราง
รูปแบบความชอบในระหวาง ตราสินคาตางๆ ที่มีอยูใน
ทางเลือกเดียวกัน  หากบุคคลนั้นมีความใกล ชิดกับ
ผูบริโภคมาก สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนความคิดในการ
ซื้อผลิตภัณฑได  

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ หลังจากซื้อ
ผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับ
ของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในระดับหนึ่งระดับใด 
(สุภาภรณ พลนิกร,2548) 

สําหรับงานวิจัยครั้งน้ี การตัดสินใจซื้อ หมายถึง 
การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่ง
ผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเองมีอยูมาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการในแตละครั้ง 
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4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ที่ เคยใช
บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 
แบบไมทราบจํานวนประชากรของคอแครน (Cochran, 
1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน   
5 % ไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน และสํารองไวเพื่อ
ปองกันแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 15 คน รวมเปน
จํานวน  ตัวอยางทั้ งหมด 400 คน  ใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางกรณีไมใชทฤษฎีความนาจะเปนโดยใชวิธีการ
เลื อกตั วอย า งแบบ เจาะจง  (purposive sampling) 
เฉพาะผูใช หรือเคยใชบริการสถานเสริมความงามในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 4.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ โปรแกรมท่ีเลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ
รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ซึ่งเปนแบบ
วัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert and team, 1967) ดังนี ้ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย  
ระดับ 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ โปรแกรมท่ีเลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง   

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนไป
ให ผู ทรงคุณ วุฒิ ที่ มี ความรู และประสบการณ  เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองใน
สํ านวนภาษา  โดยผูท รงคุณ วุฒิ ได ปรับปรุ ง  แก ไข
แบบสอบถามจํานวน 3 คน โดยหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งได
คาเฉลี่ยทั้งฉบับเทากับ 0.847 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญแลว นําไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางผูที่ใชบริการสถานเสริมความงาม จํานวน 40 
ชุ ด แ ล ว นํ า ม า ห า ค า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability)              
นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, L.J., 1990 : 202-204) โดย
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใช เกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 
ขึ้นไปจะตอบแบบสอบถามที่มีความ  เช่ือมั่นเพียงพอ
สําหรับใชเปนมาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหา คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดน้ี จํานวน 40 ชุดกับผูที่ใช
บริการสถานเสริมความงามที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เทากับ 0.759 มีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน

ดังนี ้
แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ไดจาก

การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางเปนผูบริโภคที่เคยใชบริการสถานเสริมความงาม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลมาจากการคนควาและเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ 
ไดแก หนังสือ ตําราทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
ตางๆท่ีเกี่ยวของ สิ่งพิมพและวารสารตางๆ รวมท้ังขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจัดกระทํามาวิเคราะหทาง
สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รูป โดยวิธีทางสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช
บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
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สมุทรปราการ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ และ
คารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยใช
เกณฑของ เบสท (Best, 1981) ดังนี ้ 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยทีสุ่ด 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ส มุ ท รป ร าก า ร  ใช ก า ร วิ เค ร า ะห แ บ บ  Multiple 
Regression Analysis กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 

5.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.25 มีอายุ 21-30 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 57.75 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.25 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 41.75 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหเหตุผลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง รอยละ 
40.50  โดยโปรแกรมท่ีเลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ 
มากที่สุด รอยละ 30.50 ชวงเวลาท่ีใชบริการ 18.00-
20.00 น. มากท่ีสุด รอยละ 38.50 และตัดสินใจเลือกใช
บริการดวยตนเอง รอยละ 43.50 มีคาใชจายใชบริการตอ
ครั้ง 1,501-2,000 บาท รอยละ 32.00 ตามลําดับ 

3. ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานลักษณะ
ทางกายภาพ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของสถานเสริมความงามใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมจําแนกรายดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล อันดับ 

1.ดานผลติภณัฑ 4.27 0.71 มาก 1

2.ดานราคา 4.23 0.70 มาก 2

3.ดานชองทางจัดจําหนาย 4.08 0.68 มาก 6

4.ดานการสงเสรมิการตลาด 4.21 0.71 มาก 3

5.ดานบุคลากร 4.17 0.70 มาก 4

6.ดานกระบวนการ 4.13 0.72 มาก 5

7.ดานลักษณะทางกายภาพ 4.04 0.71 มาก 7

รวม 4.16 0.70 มาก   
 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
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ตารางท่ี 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณ  คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ 
 

ตัวแปรพยากรณ b  t Sig 

ดานผลิตภณัฑ 0.112 0.030 2.031 .027* 

ดานราคา 0.032 0.065 0.286 .043* 

ดานชองทางจัดจําหนาย 0.241 0.078 2.235 .025* 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.124 0.062 1.783 .036* 

ดานบุคลากร 0.022 0.054 0.322 .024* 

ดานกระบวนการ 0.267 0.137 2.134 .029* 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.160 0.071 2.142 .048* 

R = 0.506 Adjusted R2 = 0.373 F = 14.251 SEest = 4.02483  

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ถดถอยเทากับ 0.506 (R = 0.506) เปนบวกกับตัวแปร
พยากรณ และปจจัยทั้ง 7 ดาน มีความแมนยําในการ
นําไปรวมกันพยากรณพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม
ความงามของผูบริโภคได 37.3% (R2 = 0.373) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ เทากับ 4.02483 (SEest = 

4.02483) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (  
= 0.030, sig = .027) ด าน ร าค า  (  = 0.065, sig = 

.043) ดานชองทางจัดจําหนาย (  = 0.078, sig = .025) 
ดานการสงเสริมการตลาด (  = 0.062, sig = .036) ดาน
บุคลากร (  = 0.054, sig = .024) ดานกระบวนการ (  
= 0.137, sig = .029) ดานลักษณะทางกายภาพ (  = 
0.071, sig = .048) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบริ โภค ในเขตอําเภอเมือง จั งห วัด
สมุทรปราการ อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ ผูใชบริการ   
สวนใหญใหเหตุผลเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับตัวเอง 
โดยโปรแกรมที่เลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ มากที่สุด 
ชวงเวลาที่ ใชบริการ 18.00-20.00 น . มากท่ีสุด และ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง มีคาใชจายใชบริการ
ตอครั้ง 1,501-2,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภาภรณ พลนิกร (2548) ซึ่งกลาวไววา การ
ตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกท้ังทางดานจิตใจและพฤติกรรม
ทางกายภาพ ซึ่งผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเอง
มีอยูมาเปนสวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการใน
แตละครั้ง และงานวิจัยของ ศศิธร สุริยะพรหม (2552) 

ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
คลินิกเสริมความงามและดูแล ผิวพรรณของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่ ใช
บริการใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง     
ป จจั ยด านสถานที่ และสิ่ งอํ านวยความสะดวกให
ความสําคัญมากที่สุดกับความสะอาดของคลินิกและ
เครื่องมือ ปจจัยดานสินคาและบริการใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับความปลอดภัยในการรับบริการ และปจจัยผู
ใหบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือความนาเช่ือถือและ 
ความชํานาญ  

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพ 
มากที่สุดรวมทั้ งสถานเสริมความงามมี ช่ือเสียงและ
นาเช่ือถือ มีบริการที่มีความหลากหลาย อุปกรณและ
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เคร่ืองมือที่ใชใหบริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน  และ
เทคโนโลยีที่ใชในการรักษามีความทันสมัย ยอมสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภค 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทินีกรณ โภชากรณ (2558) 
ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก
เสริมความงามของผูใชบริการกลุมนักเรียนนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาด  กลุ ม ตั วอย างส วน ใหญ ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ใน
ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ของแตละดานสูงที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑคือ คุณภาพ
ของ ผลิตภัณฑ/ผลการรักษา ดานราคา คือ ราคาโดย
เปรียบเทียบกับคลินิกอื่นมีความเหมาะสม ดานชองทาง
การจัดจําหนายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานความ
สะดวกในการเดินทางและมีทําเลอยูในหางสรรพสินคาใน
ระดับเทากัน  ดานการสงเส ริมทางการตลาด คือ มี
โปรโมช่ัน ลดราคา ฟรีคอรสดูแลผิวหนา เปนตน  ดาน
พนักงาน คือ ความนาเช่ือถือและความเช่ียวชาญของ
แพทยผูรักษาและพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ คือ 
ความสะอาดของคลิ นิ กและ เค รื่ อ งมื อ  และด าน
กระบวนการ คือ การรักษาและการทําทรีทเมนท ดูแล
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ปจจัยดานราคา  จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับราคาคาบริการ มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร 
สุริยะพรหม (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใช บริการคลินิกเสริมความงามและ
ดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา 
ผูมาใชบริการคลินิกเสริมความงามและดูแลผิวพรรณ สวน
ใหญเปนเพศหญิง เหตุผลสําคัญในการเขา รับบริการ
คลินิก คือ เหตุผลเพื่อรักษาโรค/ปญหาผิวพรรณท่ีเปนอยู 
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการใช บริการคลินิกเสริมความงาม
และดูแลผิวพรรณ พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่มาใชบริการ
ใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง สวนราคา
ผลิตภัณฑคลินิกท่ีใชควบคูการรับบริการ ผูมาใชบริการให
ความสําคัญปานกลาง ปจจัยดานสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
ความสะอาดของคลินิกและเคร่ืองมือ ปจจัยดานสินคา
และบริการ ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดกับ
ความปลอดภัยในการรับบริการ ปจจัยดานผูใหบริการ ผู
มาใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดกับความนาเช่ือถือ
และความชํานาญ 

ป จ จั ย ด าน ช อ งท างการ ให บ ริ ก าร   จาก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานที่ใกล

บาน/ใกลที่ทํางาน มากที่สุด ซึ่งเปนเพราะเปนความ
สะดวกในการเขารับบริการโดยไมตองเสียเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิสิษฐ อุทาสิน 
(2554) ทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานเสริมความงามของลูกคาในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ลูกคาในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ใหความสําคัญกับปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเสริมความงาม ดานชองทางการ
จัดจําหนายคือ ติดถนนใหญ เดินทางสะดวก อยูใกลที่พัก
อาศัย/ที่ทํางาน และมีสถานที่จอดรถและการคมนาคม
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริม การตลาด คือ มีการแจก
สินคาตัวอยางใหทดลองใชไดอยางเหมาะสม การแถม
บริการพิเศษ และการรับประกันคุณภาพของงาน ปจจัย
ดานบุคลากร จะตองมีการดูแลเอาใจใส/เปนกันเอง/มี
น้ําใจ/ บริการอยางสุภาพ/เขาใจความตองการของลูกคามี
ฝมือและความสามารถในการใหบริการ  มีความ รู 
ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของการบริการแก
ลูกคาไดอยางชัดเจน และมีความเช่ือมั่นสูง 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  จากผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีของแถมและ
สวนลดสําหรับสมาชิกมากท่ีสุด รวมถึงมีการสะสมแตม
เพื่อแลกสวนลด ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดที่มักไดผล
ที่สุด เน่ืองจากผูบริโภคจะรูสึกคุมคากับการใชบริการท่ีมี
สวนลดและไดของแถม แมจะเปนสิ่งเล็กนอยก็ตาม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย เหลาคนคา (2556) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คลินิกความงามของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
การเลือกใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญที่การสงเสริมการขาย การลดแลก
แจกแถม การโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และการสงเสริมการขายโดย
พนักงาน 

ปจจัยดานบุคลากร จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานมีความชํานาญใน
การปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นท่ีจะเขามารับบริการและบอกตอ ทําใหสถานเสริม
ความงามมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้น และ
เนื่องจากธุรกิจสถานเสริมความงามเปนธุรกิจบริการ 
ดังน้ันผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ 
ความเอาใจใสในการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูมา
ใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศศิภา เดือนสวาง (2553) ไดศึกษาปจจัย
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สวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอลูกคาเพศชายใน
การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมี
ผลในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยรวม ไดแก 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสดุ
และมีความสําคัญในระดับมากที่สุดเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ย ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและ
มีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ คารักษาและบริการที่
เหมาะสมกับการใหบริการ พนักงานตอนรับมีการให
ความรูอยางเพียงพอ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร 
พนักงานบริการประทับใจ พนักงานมีความกระตือรือรน
และเต็มใจในการใหบริการ พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้ม
แยม มีอัธยาศัยดี ความทันสมัยและความสะอาดของ
อุปกรณและเคร่ืองมือ สถานท่ีมีใหบริการมีที่จอดรถ
เพียงพอ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับ
ความตองการของลูกคา พนักงานมีความเปนมืออาชีพ 
คลินิกมีช่ือเสียง นาเชื่อถือ คาเวชภัณฑ(ยา)ในการรักษามี
ความเหมาะสม มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและ
บริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรีในคร้ังแรก ความเอา
ใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน ความ
สะอาดและเปนระเบียบของราน การแจงราคาคารักษา 
คาบริการ และคาเวชภัณฑกอนการใชบริการ และความ
หลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท มารคหนา ลดริ้ว
รอย ขัดหนานวดหนา ฉีดโบทอก เปนตน 

ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ จาก
ผลการวิจั ยพบวาผู บ ริ โภคให ความสํ าคัญ ในด าน
ความสามารถในการใหบริการที่ เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคามากท่ีสุด เนื่องจากลูกคาแตละรายมี
ความตองการใชบริการแตกตางกัน ซึ่งหากมีบริการท่ี
หลากหลายตามความตองการของลูกคาไดก็จะเปนการ
เพิ่มจํานวนลูกคาไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขม
จิรา กุลขํา (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานเสริมสวยในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี พบวา โดยรวมผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาดาน
พนักงาน/บุคลากร ดานราคา ดานผลิตภัณฑ  ดาน
กายภาพและดาน สถานท่ี ตามลําดับ สวนการสงเสริม
การตลาดผลการประเมินความสําคัญอยูในระดับนอย 
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดานเพศ สัญชาติ อายุ 
อาชีพ มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

เสริมสวยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนระดับการศึกษาและระดับรายไดไมมีผลตอปจจัย 

ป จ จั ย ด าน ลั ก ษณ ะท างก ายภ าพ   จ าก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในดานสถานที่
ใหบริการสะอาด  เปนระเบี ยบ เรียบรอยมากที่ สุ ด 
รองลงมาคือ บรรยากาศและการตกแตงสถานที่สวยงาม 
มีปายบอกจุดบริการตางๆ ชัดเจนและ เขาใจงาย และมีที่
นั่งรอสําหรับการรับบริการเพียงพอ  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สาทูล เช่ียวพานิช (2557) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชคลินิกเสริม
ความงามในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ 
และดานลักษณะทางกายภาพ  อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
แสดงใหเห็นวาการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามน้ัน ไดมีการศึกษาปจจัยดานตางๆ
โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาท่ี
เหมาะสม การเขาถึงบริการไดงายและสะดวก มีโปรโมช่ัน
ที่นาสนใจ มีบุคลากรท่ีมีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน มีการใหบริการท่ีถูกตอง รวดเร็วและตรงตาม
ความตองการและ มีสถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ซึ่งหากสถานเสริมความงามมีการจัดการใน
รายละเอียดตางๆเหลานี้ไดอยางเหมาะสม ผูใชบริการก็จะ
เกิดความประทับใจและเขาใชบริการอยางตอเนื่อง 
  
7.สรุป 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทําให
ทราบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการทั้ง 7 ดาน 
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภค ทั้งน้ีอาจเปนเพราะสถานเสริมความงานมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหบริการประกอบกับราคาที่
เหมาะสม มีทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบาย เขาถึงไดงาย รวมถึง
การสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจแกผูบริโภค มี
พนักงานที่สามารถใหคําแนะนําและใหบริการที่ดี และมี
บรรยากาศและกระบวนการใหบริการที่สรางความ
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ประทับ ใจ  สิ่ งเหล านี้ เปนสิ่ งกระตุ นทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) ที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และตองจัดใหมากข้ึน สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงามไดมากขึ้น 
ทั้งนี้จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ด าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  เนื่ อ งจ ากผู บ ริ โภ ค ให
ความสําคัญเกี่ยวกับเร่ืองกับผลิตภัณฑและบริการมี
คุณภาพมากที่สุด จึงควรมุงพัฒนาคุณภาพของการบริการ 
ทั้งในดานความปลอดภัยและมีมาตรฐานของอุปกรณและ
เครื่องมือที่ใชใหบริการ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่ใชใน
การรักษามีความทันสมัย เพื่อสรางความมั่นใจและ
ไววางใจแกผูบริโภค และมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ เพื่อใหตรงกับความตองการของ
ลูกคาที่มาใชบริการมากท่ีสุด รวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

2.ด าน ราค า  จากการศึ กษ าพบว า  ราค า
คาบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ซึ่งทาง
สถาบันเสริมความงามควรมีการสํารวจเกี่ยวกับความพึง
พอใจในราคาการบริการดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับ
การบริการ และควรมีโปรโมช่ันสวนลด การสะสมแตม 
เพื่อใหลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง และอาจรวมมือกับ
สถาบันการเงินตางๆเพ่ือใชบัตรเครดิตในการแบงจาย
คาบริการ 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษา
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานท่ีใกลบาน/ใกลที่
ทํางาน มากที่สุด รวมทั้งการมีสาขาท่ีมากพอ ดังนั้นหาก
จะมีการขยายสาขาควรมีการสํารวจทําเลท่ีตั้งใหเหมาะสม
และใกลแหลงชุมชน มีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง รวมถึงมีสถานท่ีจอดรถมากพอ 

4.ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับมีของแถมและสวนลด
สําหรับสมาชิก จึงควรมีการจัดโปรโมช่ันที่นาสนใจ และ
ควรเพ่ิมการโฆษณาใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อให
เขาถึงกลุมลูกคาไดกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อ
ออนไลนท่ีตองจัดทําชองทางที่เขาถึงผูบริโภคทุกกลุม 

5.ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริโภค
ให ความสํ าคัญกับพนั กงานมีความ ชํานาญ ในการ
ปฏิบัติงานมากท่ีสุด ทางผูประกอบการจึงควรมีการ
ฝกอบรมพนักงานรวมถึงสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให
มีความรูความสามารถในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การอบรมดานบุคลิกภาพ การพูดจากับลูกคาใหมีอัธยาศัย
ที่ด ี

6.ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความสามารถในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา และ
ความรวดเร็วในการใหบริการ จึงควรมีการเพ่ิมจํานวน
พนักงานในการใหบริการใหเพียงพอ เพื่อการบริการอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง  

7.ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับในดานสถานท่ีใหบริการ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด จึงควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ ทําความสะอาดบริเวณรานอยางสมํ่าเสมอ 
จัดอุปกรณเครื่องใชใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
เพียงพอกับผูใชบริการ เพื่อสรางความประทับใจและ
ความรูสึก ผอนคลาย สบายใจเวลาเขาใชบริการ 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู 

จังหวัดสมุทรปราการ และเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอการใชบริการรานอาหาร โดยเครื่องมือที่
ใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภคที่ใชบริการรานอาหาร จํานวน 400 ราย ขอมูลสถิติที่ใชในการ
วเิคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุคูณ  ผลการ
วิเคราะหพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจเลือกใชบริการรานอาหารไดแก ดานผลิตภัณฑหรือการ
บริการ, ดานราคา, ดานชองทางการจัดจําหนาย, ดานการสงเสริมการตลาด, ดานบุคลากร, ดานกระบวนการใหบริการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา ในภาพรวมจัดอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  โดยมีดานผลิตภัณฑเป นลําดับแรก 
และการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคพบวาผูบริโภคใหความสําคัญดานชวงเวลาท่ีเขามาใชบริการ เปนอันดับแรก และผลจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหาร
บริเวณชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ มีท้ังหมด 4 ดาน ไดแก ดาน ผลิตภัณฑหรือการบริการ, ดานราคา, ดานชองทาง
จัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ และปจจัยที่ไมสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดแกดานการสงเสริมการตลาด, 
ดานบุคลากร และดานลักษณะทางกายภาพ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: รานอาหาร  สวนประสมทางการตลาด  พฤติกรรมผูบริโภค   
 

Abstract 
The purpose of this study was to study consumers' behavior in using restaurant services and to 

study marketing mix factors affecting the use of restaurants in Bangpoo beach. Samut Prakarn Province 
The instrument used was a questionnaire to collect data from 400 consumers using restaurant services. 
Statistical data used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Inferential statistics are 
used to test hypotheses. The analysis of factors affecting consumer behavior in restaurant decision making 
include Products, services, pricing, distribution channels, marketing promotions, personnel, service 
processes. In terms of physical characteristics, the overall score was 4.19 and the average was 4.19. 
Consumers' perceptions of consumers' perceptions of consumers' perceptions of consumer behavior. The 
results of the multivariate linear regression analysis revealed that the service marketing mix factors 
affecting consumers' behaviors in the use of restaurant services in the seaside resort of Bangpoo. There 
are four aspects of Samutprakarn: product or service, price, distribution channels. And the service process. 
The factors that did not affect consumer behavior were marketing promotion, personnel and physical 
characteristics. Significant at 0.05. 
Keywords: Restaurant, Marketing mix, Consumer behavior 
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1.บทนํา 
ปจจุบันธุรกิจรานอาหารนับวาเปนธุรกิจที่มีการ

แขงขันที่รุนแรงธุรกิจหนึ่ง เนื่องจากมีผูประกอบการราย
ใหมทยอยเขามาในตลาด โดยเฉพาะในตลาดรานอาหาร
รายยอย อันเปนผลมาจากการลงทุนไมสูงมากนักและ
ระยะเวลาในการคืนทุนคอนขางสั้น ทําใหผูประกอบการ
ทั้งรายเกาและรายใหมตองมีการปรับกลยุทธเพื่อชวงชิง
สวนแบงตลาดอยูตลอดเวลา (เอ็มเค เรสโตรองต กรุป 
จํากัด, 2556)  ผูประกอบธุรกิจรานอาหารจึงตองมีการ
พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพของธุรกิจ ซึ่งจะสงผลใหเกิดผล
การประกอบการที่ดีและยั่งยืนธุรกิจรานอาหารของคน
ไทยสวนใหญ ยังเปนธุรกิจที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่
ยังมี ขอจํากัดในการเพิ่มศักยภาพดานการแขงขันยังขาด
กระบวนการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ ทําใหไม สามารถ
พัฒนาคุณภาพของธุรกิจไดอยางตอเนื่อง กรมพัฒนาธุรกิจ
การคาจึงไดพยายามผลักดันธุรกิจ รานอาหารเขาสูเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพเพื่อสรางความนาเช่ือถือ และเปนที่
ยอมรับของลูกคาทั้ งชาว ไทยและชาวตางประเทศ 
ผูประกอบการรานอาหารตางๆ ตองเรงปรับตัวในการ
พัฒนารานอาหารใหดีในการบริการลูกคา รสชาติอาหาร 
ความสะอาด  ความสดของอาหาร  มี เมนูอาหารที่
หลากหลายและนาสนใจ โดยการบริหารรานอาหารตองใช
หลักการตลาดมาชวยพัฒนารานใหดียิ่งข้ึน  (กรมพัฒนา
ธุรกิจการคา, 2552) 

เนื่ อ งจากบริ เวณ ชายทะเลบางปู  จั งห วัด
สมุทรปราการ เปนแหลงทองเที่ ยวท่ีมีนักทองเท่ียว
เดินทางมาเที่ ยวชมความงามของ ทิวทัศน  และนก
นางนวล เปนจํานวนมาก ทําใหมีรานอาหารเปดใหบริการ
แกนักทองเท่ียวมากมาย โดยสวนใหญจะชูจุดเดนในเร่ือง
ของบรรยากาศริมทะเล  อาหารทะเลท่ีสดและใหม ทําให
การแขงขันในธุรกิจนี้ รุนแรงข้ึน  ทําใหผูวิจัย ซ่ึงเปน
ผูประกอบการรานอาหารในบริเวณสถานตากอากาศบาง
ปู มีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรม
การใชบริการรานอาหารของผูบริโภค เพื่อนําผลวิจัยที่
ไดมาเปนแนวทางในการวางแผน และปรับปรุงกลยุทธ
ทางการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูที่มาใช
บริการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปน
ประโยชนตอผูประกอบการที่สนใจและผูที่ เกี่ยวของ
นําไปใชในธุรกิจของตน 

 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการรานอาหาร

ของผูบริโภคบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานอาหารของผูบรโิภค
บริเวณชายทะเลบางปู จังหวัดสมทุรปราการ 
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาและทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ การตัดสินใจใช
บริการ เพื่อใหงานวิจัยไดบรรลุตามวัตถุประสงค ดังน้ี 
 3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค  หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบริ โภคทําการคนหา  การคิด  การซื้อ  การใช  การ
ประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา  หรือเปนขั้นตอนซึ่ งเกี่ย วกับ
ความคิด ประสบการณการซื้อ การใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา หรือเปนพฤติกรรมการตัดสินใจของการ
กระทําของผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
และสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด  คือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน  หรือกลยุทธการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2552) 

3.2 ทฤษฎี เกี่ยวกับป จจัยส วนประสมทาง
การตลาดบริการ 

สวนประสมทางการตลาดบริการ เปนปจจัยตัว
แปรที่สามารถควบคุมได เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภค มีองคประกอบ 7 ประการ คือ 1) ผลิตภัณฑ 
(Product) สิ่งที่นําเสนอเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค 2) ราคา (Price) ตนทุนทั้งหมดที่ผูบริโภคตอง
จาย เพื่อแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 3) ชองทางการจัด
จําหนาย (Place) เปนกระบวนการที่ทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาหรือบริการ
ตามตองการ 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปน
การติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายสินคาหรือบริการ ไป
ยังผูบริโภคเพื่อใหเกิดการรับรู 5) บุคคล (People) เปน
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูบริโภค ผูใหบริการ
ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอ
ผูบริโภค มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไข
ปญหาได 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
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เปนการแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการ
นําเสนอใหกับผูบริโภคใหเห็นเปนรูปธรรม การแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การเจรจาสุภาพออนโยน และการ
ใหบริการท่ีรวดเร็ว และ 7) กระบวนการ (Process) เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการท่ีนําเสนอใหกับผูบริโภค เพื่อมอบการ
ใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิด
ความประทับใจ จึงสรุปความหมายของสวนประสมทาง
การตลาดบ ริการไดวา เครื่ องมือทางการตลาดที่ ผู
ให บ ริ ก า ร จํ า เป น ต อ ง กํ าห น ด ให เห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดลอมของธุรกิจ (Kotler, 1997) 
 3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนในการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการ
ซื้อเริ่มตั้ งตนแตการซื้อจริง และยังสงผลกระทบตอ
พฤติกรรมภายหลังการซ้ือดวย ประกอบดวย 5 ขั้นตอน 
ดังนี้ (Kotler and Keller, 2012)    

ขั้นท่ี 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเกิดขึ้น เมื่อ ผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตาง ระหวางภาวะ
ความตองการอยางแทจริง ความตองการอาจถูกกระตุน
โดยสิ่งเรา ภายในหรือภายนอก รวมถึงปจจัยท่ีทําใหเกิด
ความตองการ  

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภค
ไดรับการกระตุนทําให มีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินคานั้นๆ การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับ สินคามาก
ขึ้น และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูล
ขาวสารอยาง กระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพท
ถามเพื่อน เปนการรับขอมูลขาวสาร จากรอบตัว เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับสินคา  

ขั้นท่ี 3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวล
ขอมูลเก่ียวกับ ตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ จากน้ันทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ และทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

ขั้น ท่ี  4 การตัดสินใจซื้อ  ผูบริ โภคจะสราง
รูปแบบความชอบในระหวาง ตราสินคาตางๆ ที่มีอยูใน
ทางเลือกเดียวกัน  หากบุคคลนั้นมีความใกล ชิดกับ
ผูบริโภคมาก สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนความคิดในการ
ซื้อผลิตภัณฑได  

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังจากซื้อ
ผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับ
ของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในระดับหนึ่งระดับใด  

 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีเคย
ใชบริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูบริโภคท่ีเคยใชบริการ
รานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
ซึ่งกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุม
ตัวอยาง แบบไมทราบจํานวนประชากรของคอแครน 
(Cochran, 1977) ที่ ร ะ ดั บ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  95%  
คาความคลาดเคลื่อน 5 % ไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 
คน และสํารองไวเพื่อปองกันแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 
15 คน รวมเปนจํานวน ตัวอยางทั้งหมด 400 คน ใช
วิธีการสุมกลุมตัวอยางกรณีไมใชทฤษฎีความนาจะเปน
โดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง (purposive 
sampling) เฉพาะผูที่ เคยใชบริการรานอาหารบริเวณ
ชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยกําหนดพื้นที่

ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะด า น
ประชากรศาสตร 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 

 
 
 
พฤติกรรมการใชบริการ
รานอาหารของผูบริโภค
ในบริเวณชายทะเลบาง
ปู จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ  
 1.ดานผลิตภัณฑ  
 2.ดานราคา  
 3.ดานการจัดจําหนาย  
 4 .ด า น ก า ร ส ง เส ริ ม
การตลาด  
 5. ดานบุคลากร  
 6. ดานกระบวนการ  
 7 .ด า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ 
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เปนรานอาหารที่อยูบ ริเวณชายทะเลบางปู  จังหวัด
สมุทรปราการ จํานวน 5 ราน คือ  

รานอาหารศาลาสุขใจ 80 คน 
รานอาหารบานชิดลม 80 คน 
รานอาหารลมโชย-ปาอํานวย 80 คน 
รานอาหารระเบียงทะเล 80 คน 
ภัตตาคารชมทะเลงวนเฮง 80 คน 

 4.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอ
เดือน และปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานพนักงาน ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ  

ตัวแปรตาม คือ ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ
รานอาหารของผูบริโภคในบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ไดแก  เหตุผลในการเลือกใชบริการ
รานอาหาร ประเภทอาหาร ความถี่ในการใชบริการ 
ชวงเวลาที่เขามาใชบริการ วันที่ไปใชบริการ คาใชจายใน
การใชบริการ กิจกรรมบันเทิงที่มีในราน 
 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามเพื่อการ
รวบรวมขอมูล โดยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน มี
ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 

ตอนท่ี 2 ขอมูลปจจัยทางการตลาดบริการ ซึ่ง
ไดแกดานผลติภณัฑ ดานราคา  ดานสถานที่ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ
และดานกระบวนการใหบริการ  ท่ีสงผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการรานอาหารบรเิวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 
ระดับ (Rating Scale) 

ตอนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก
เหตุผลในการเลือกใชบริการรานอาหาร ประเภทอาหาร 
ความถี่ในการใชบริการ ชวงเวลาที่เขามาใชบริการ วันท่ี
ไปใชบริการคาใชจายในการใชบรกิาร กิจกรรมบันเทิงที่
ตองการใหมีในราน ลักษณะขอมลูเปนประเภทนาม
บัญญัติ (Nominal Scale) 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางข้ึน
เสนอตอผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ จํานวน 
3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
ถูกตองในสํานวนภาษา โดยหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งได

คาเฉลี่ยทั้งฉบับเทากับ 0.820 จากน้ันนําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) 
กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางผูที่ เคย
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ จํานวน 40 ชุด 
แ ล ว นํ า ม า ห า ค า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability) นํ า
แบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธีของครอ
น บ า ค  (Cronbach, 1990 : 202-204) โ ด ย ใ ช ค า
สัมประสิทธิ์แอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 ขึ้นไป 
จะตอบแบบสอบถามที่มีความเช่ือมั่นเพียงพอสําหรับใช
เปนมาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังชุดนี้ จํานวน 40 ชุด กับผูที่เคยบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
พบวา ค าสั มประสิทธิ์แอลฟา  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท ากับ  0.850 มีค าความ เช่ือมั่ นอยู ใน
ระดับสูง 
 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมลูที่ไดจากแบบสอบถามมาทําการ
วิเคราะหขอมูล โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิงพรรณนา
ดวยคาความถี่ และคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบริการรานอาหารบริเวณ
ชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉลี่ยและ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยใช
เกณฑ ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใช

บริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ โดยใชคาความถี่ และคารอยละ 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการที่มผีลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
รานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 
ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนแบบพหุคณู 
 

5.ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศ
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ชาย คิดเปนรอยละ 46.75 และเปนเพศหญิง คิดเปนรอย
ละ 53.25 มีอายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 41.75 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 56.00 มีอาชีพเปน
พนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 41.75 และ มี
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท คิดเปนรอยละ 
39.50 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคใน
การใชบริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
ลําดับแรกคือ ชวงเวลาที่เขามาใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.20 อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ เหตุผลที่ เลือกใช
บริการ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อยูในระดับมากความถ่ีใน
การใชบริการ/เดือน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 อยูในระดับ
มาก ประเภทอาหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยูในระดับ
มากกิจกรรมบันเทิงที่มีในราน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 อยู
ในระดับมาก คาใชจายในการใชบริการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.17 อยูในระดับมาก และวันที่ไปใชบริการ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.09 อยูในระดับมาก ตามลําดับ 

3. ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการใชบริการรานอาหารบริเวณ
ชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบวา  ในภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19  เมื่อพิจารณาเปน
รายดาน พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยดานที่มี
คาเฉลี่ยสูงสุดลําดับแรกคือ ดานผลิตภัณฑ  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.25 รองลงมาคือ ดานกระบวนการใหบริการ มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.23 ดานราคา  มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 
ดานบุคลากร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.19 ดานลักษณะทาง
กายภาพ  มีค า เฉลี่ ย เท า กับ  4.16 ด านการส งเสริม
การตลาด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.14 และ ดาน ดานชองทาง
การจัดจําหนาย   คาเฉลี่ยเทากับ 4.13 ตามลําดับ  

4. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค
ในการบริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ และดาน
ลักษณะทางกายภาพ โดยปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค มี 4 ดาน คือ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย  และดานกระบวนการใหบริการ 
และปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดแก ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทาง
กายภาพ  อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
 

6.อภิปรายผล 
ผลการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมผูบรโิภคในการใช

บริการรานอาหารบริเวณชายทะเลบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ สามารถอภิปรายไดดังน้ี 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมของผูบริโภคในการใชบริการรานอาหารบริเวณ
ชายทะเลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญลําดับแรกคือ ดานผลิตภัณฑมี รองลงมาคือ 
ดานกระบวนการใหบริการ ดานราคา ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานการสงเสริมการตลาด และดาน
ชองทางการจัดจําหนาย   ตามลําดับ และในการทดสอบ
สมมติฐานพบวาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคมี
ทั้งหมด 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ  ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานกระบวนการใหบริการ 
และปจจัยที่ไมสงผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคไดแก ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และดานลักษณะทาง
กายภาพ  ซึ่งมีรายละเอียดแยกเปนรายขอ ดังน้ี 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑหรือการบริการ เปน
ปจจัยท่ีผูบริโภคใหความสําคัญเปนอันดับแรก จากผลการ
วิเคราะห ผูบริโภคใหความสําคัญกับรสชาติของอาหาร
เปนอันดับแรก รองลงมาคืออาหารมีความสด สะอาด  
เมนูอาหารมีความหลากหลาย และ ปริมาณอาหารมี
เหมาะสม  ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
ญาณิศา มงคลพิทักษสุข และคณะ (2556) ทําการศึกษา
พฤติกรรมการเลือกบริโภครานอาหารตามสั่ ง ของ
ประชาชนตลาดวงเวียนใหญถนนตากสิน เขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมการ
เลือกบริโภครานอาหารตามสั่งของ ประชาชน ในพื้นที่
ตลาดวงเวียนใหญถนนตากสิน เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มี
คาเฉลี่ยโดยภาพรวม และ รายดานทุกดานอยูในระดับ
มาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ดานผลิตภัณฑอาหาร รองลงมาคือ ดานราคา และดาน
ทําเลที่ตั้งของรานอาหาร โดยดานที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ 
ดาน การประชาสัมพันธ  

2. ปจจัยดานราคา เปนปจจัยที่ผูบริโภคให
ความสําคัญเปนอันดับที่สาม จากผลการวิเคราะหพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมเม่ือเทียบกับ
คุณภาพของอาหารเปนลําดับแรก รองลงมาคือ มีปาย
แสดงราคาที่ชัดเจน ราคาท่ีเหมาะสมเมื่อเทียบกับการ
บริการ  และราคาที่ เหมาะสมเมื่ อเที ยบกับรานอื่น 
ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไรรัตน เจียรวโร
ภาส (2557) ที่ศึกษาพฤติกรรมของนักทองเท่ียวตางชาติ
ในการบริโภคอาหารแผงลอยริมทาง ในอําเภอเมือง

737



เชียงใหม ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางใหความสําคัญ
กับปจจัยสวนประสมทาง การตลาดบริการดานราคา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ไดแก ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ 
ราคาเหมาะสม กับปริมาณ และมีปายแจงราคาอาหาร
ชัดเจน ตามลําดับ 

3. ดานชองทางการจัดจําหนายเปนปจจัยที่
ผูบริโภคใหความสําคัญนอยที่สุดในปจจัยท้ัง 7 ดาน จาก
ผลการวิเคราะห ผูบริโภคใหความสําคัญกับความสะดวก
ในการเดินทางมารานมากท่ีสุด  รองลงมาคือความ
เหมาะสมของที่ตั้งราน ความสะดวกของสถานที่จอดรถ 
และ เวลาเปด-ปดของรานในการใหบริการ ตามลําดับ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ เครือมาศ มีเกษม (2554) 
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวนของบุคคลวัย
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัย สวนประสม
ทางการตลาดท่ีมีผลพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานดวน
ในดานปจจัยชองทางการจัด จําหนายในระดับมาก ไดแก 
การบริการสงถึง มีหลายสาขา สถานที่สะดวกในการ
เดินทาง ที่ซื้องาย สะดวก รวดเร็วตามลําดับ และผลการ
ทดสอบความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานดวนกับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนผสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารจาน
ดวน พบวา การท่ีกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดในดานตางๆที่แตกตาง
กันสงผลใหกลุมตัวอยางมี พฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จานดวนท่ีแตกตางกันในเกือบทุกประเด็น 

4. ดานการสงเส ริมการตลาด เปนปจจัยที่
ผูบริโภคใหความสําคัญนอยซึ่งอาจเปนเพราะผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เปนนักทองเที่ยวที่ไมไดมาใช
บริการรานอาหารในบริเวณนี้บอยนัก ผลการวิเคราะห
พบวา สิ่งที่ผูบริโภคใหความสนใจเปนลําดับแรกคือการ
โฆษณาประชาสัมพันธตามสื่อตางๆ  อยางตอเนื่ อง 
รองลงมาคือ สวนลดพิเศษชวงเทศกาลตางๆ มีโปรโมช่ัน
สวนลดรวมกับบัตรเครดิต และการมอบสิทธิพิเศษกับ
สมาชิก ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ โกวิท 
ไกรศรินท (2555) ศึกษาสวนประสมการตลาดบริการท่ีมี
ผลตอผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานอาหารในอําเภอ
เมืองราชบุรี พบวาปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผล
ตอการเลือกใชบริการโดยรวมในระดับมาก ไดแก การทํา
บัตรลด จัดโปรโมช่ันตามเทศกาล แจงขาวสารขอมูล
ประชาสัมพันธของทางราน 

5. ด านบุ คลากร  เป นป จจั ยที่ ผู บ ริ โภคให
ความสําคัญไมมากนักและในการทดสอบสมมติฐานดาน
บุคลากร เปนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค 
ผูบริโภคไดใหความสําคัญกับการมีพนักงานที่มีความ

กระตือรือรนในการใหบริการ และใหบริการดวยความ
รวดเร็วซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ วิศิษฐ ธรรมจรัส 
(2560) ที่ศึกษาความพึ งพอใจในการใชบริการราน 
Burger King สาขา The Bright พระราม2 พบวา ปจจัยที่ 
สงผลตอการใชบริการมากที่สุด คือ การใหบริการของ
พนักงาน โดยการสรางความประทับใจในบริการ พนักงาน
นั้นตองใหบริการอยางรวดเร็ว 

6. ดานกระบวนการใหบริการเปนปจจั ยที่
ผูบริโภคใหความสําคัญในดานความถูกตอง รวดเร็วในการ
บริการ มีมาตรฐานในการบริการที่สม่ําเสมอ จํานวน
พนักงานมีเพียงพอในการใหบริการ และการดูแลลูกคา
ระหวางรับประทานอาหารไมใหบกพรอง การตอบสนอง
ความตองการของผูรับบริการอยางรวดเร็ว เปนสวนหนึ่ง
ของ องคประกอบของการบริการที่ดี ทําใหผูรับบริการเกิด
ความประทับใจหรือเกิดทัศนคติที่ ดี ตอการบริการ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ สัณหจุฑา จํารูญวัฒน (2559) 
ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการ เลือกใชบริการรานอาหาร
ประเภทฟูดทรัก  (Food Truck) ของผูบริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่สงผลตอการใชบริการ
มากที่สุด คือ ความเอาใจใสและกระตือรือรนในการ
ใหบริการของ พนักงาน 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ   ผูบริ โภคให
ความสําคัญกับความสะอาด สวยงามภายในรานอาหาร  
รวมถึงมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดเตรียม ภายในราน
เพียงพอสําหรับผูมาใชบริการ เชน หองน้ํา ที่จอดรถ ซึ่งใน
การทดสอบสมมติฐานปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
เปนปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สัณหจุฑา จํารูญวัฒน (2559) ที่ศึกษา
ปจจัยที่สงผลตอการ เลือกใชบริการรานอาหารประเภท
ฟู ด ท รั ก  ( Food Truck) ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานกายภาพในดานความ
สะอาดของเคร่ืองมือเครื่องใช และความปลอดภัยในทําเล
ที่ตั้ ง ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 
เนื่องจากผูบริโภคเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของทางราน 
จึงไมไดนํามาเปนปจจัยในการตัดสินใจ 

ผลการวิเคราะห  พบวา  ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการ
บริการรานอาหารบริ เวณชายทะเลบางปู  จังห วัด
สมุทรปราการ พบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมของ
ผูบริโภค มี 4 ดาน คือ ดาน ผลิตภัณฑหรือการบริการ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย   และด าน
กระบวนการใหบริการ  เพราะสวนใหญแลวผูบริโภคมกัให
ความสําคัญกับรสชาติอาหาร อาหารท่ีมีความสดใหม ยิ่ง
เปนรานอาหารชายทะเล ผูบริโภคก็จะยิ่งคาดหวังถึง
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คุณภาพของอาหารมากขึ้น รวมท้ังราคาที่ควรเหมาะสม
กับคุณภาพอาหาร  ซึ่งชายทะเลบางปูเปนแหลงทองเที่ยว 
นักทองเที่ยวตางก็ยอมรับราคาของอาหารไดในระดับหนึ่ง 
รานอาหารต้ังอยูในที่ท่ีสามารถเดินทางไปไดโดยสะดวก มี
เวลาเปด-ปดรานที่ เหมาะสม เพราะเปนรานอาหาร
ชายทะเล  ที่ ลู กค ามั ก ให ค วามสํ าคัญ ใน เรื่ อ งของ
บรรยากาศ  และทิวทัศน   อีกดานคือกระบวนการ
ใหบริการ รานอาหารควรใหบริการไดอยางรวดเร็วและ
ถูกตอง มีการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
อยางรวดเร็ว เพราะการบริการที่ดี จะทําใหลูกคาเกิด
ความประทับใจ และกลับมาใชบริการซํ้าอยางตอเน่ือง 
โดยปจจัยที่ไมมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภค ไดแก ดาน 
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร และ ดานลักษณะ
ทางกายภาพ  ผูบริโภคอาจใหความสําคัญในปจจัยทั้ง 3 
ดานไมมาก เนื่องจากทางรานอาหารอาจไมมีการโฆษณา 
ตามสื่อตางๆมากนัก ลูกคาสวนใหญมักเปนนักทองเที่ยว
ที่มาทองเท่ียวบริเวณใกลเคียงและแวะมารับประทาน
อาหารมากกวาท่ีจะเจาะจงมารับประทานที่รานใดราน
หน่ึง แตถาหากทางรานมีอาหารและบริการท่ีดีรวมท้ังมี
บรรยากาศดี การตกแตงรานที่สวยงาม ทันสมัย ก็จะทํา
ใหลูกคาเกิดความประทับใจ จดจําและกลับมาใชบริการ
ซ้ําในคร้ังตอไป  
 
 

7.สรุป 
จากผลการวิจัยพฤติกรรมของผูบริโภคในการใช

บริการรานอาหารบ ริเวณชายทะเลบางปู  จังห วัด
สมุทรปราการ ผูวิจัยนํามาเปนขอเสนอแนะในแตละ
ประเด็น ดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ   ควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาในเรื่องของเมนูอาหารท่ีควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เพื่อใหมีเมนูที่หลากหลายเพิ่มข้ึน 
รวมทั้งควรดูแลในเร่ืองของปริมาณอาหารใหมีความ
เหมาะสม  

2. ดานราคา ควรใหความสําคัญกับราคาของ
อาหารท่ีจะตองเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณ อีกทั้ง
ควรอยูในราคาตลาดท่ัวไปและ ควรจะมีปายแสดงราคา
อาหาร ใหเห็นอยางชัดเจน 

3. ดานชองทางการจัดจําหนาย ควรคํานึงถึง
ทําเลท่ีตั้ง การเดินทางมาท่ีรานไดสะดวก มีที่จอดรถที่
เพียงพอ และควรมีการปรับปรุงสถานที่ สภาพแวดลอม 
ใหดูดีและทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้ง 
ควรมีเวลาเปด-ปดรานอาหารใหสอดคลองกับสถานการณ  

4. ดานการสงเสริมการตลาด ผูประกอบการ
ควรมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมการตลาดดวยวิธีตางๆ 
เชน การโฆษณา อาจทําเปนแผนพับ มีการลดราคาสินคา 
อาจจะสลับเปลี่ยนหมุนเวียนรายการอาหารท่ีจะนํามาลด
ราคา เพื่อกระตุนใหผูบริโภคไดทดลองทานอาหาร
หลากหลายรูปแบบ 

5. ดานบุคลากร ผูประกอบการรานอาหารควร
มีการฝกอบรมพนักงานในรานใหมีความกระตือรือรนและ
มีการปรับปรุงบุคลิกภาพ มีอัธยาศัยที่ดี  และควรมีการให
ความรูเกี่ยวกับเมนูอาหารของทางรานเพื่อที่จะอธิบาย
ใหกับลูกคาได 

6. ดานกระบวนการ ควรเนนบริการที่ถูกตอง
และรวดเร็ว มีความเอาใจใสดูแลลูกคาตลอดการใชบริการ 
รวมถึงควรมีพนักงานใหเพียงพอกับการบริการ 

7. ดานลักษณะทางกายภาพ ควรมีการปรับปรุง
พื้นที่ ทําความสะอาดบริเวณรานอยางสม่ําเสมอ จัด
อุปกรณเครื่องใชใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
เพียงพอกับผูใชบริการ มีระบบการรักษาความปลอดภัย 
เชน มีแสงสวางเพียงพอ มีพนักงานดูแลในสถานท่ีจอดรถ  

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   1.ศึกษาความคิด เห็นของผูบริ โภคหรือ

กลุมเปาหมาย โดยเฉพาะเจาะจงใน แตละปจจัยทาง
การตลาด ไดแก กลยุทธดานผลิตกัณฑ กลยุทธดานราคา 
กลยุทธทําเลที่ตั้ง หรือการสงเสริมการขายในเชิงธุรกิจ 
เพื่อใหทราบถึงพฤติกรรมและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอการ
เลือกใชบริการ ซึ่งจะเปนประโยชนใน การวางแผนกล
ยุทธการตลาดใหตรงกับความตองการของผูบริโภคใหมาก
ที่สุด 

2.การศึกษาในครั้งนี้ เปนการเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามเพียงดานเดียว ยังเปนขอจํากัดสําหรับการ
วิเคราะหผลท่ีไดรับ ในโอกาสตอไปควรใชวิธีการเก็บ
รวบรวมขอมูลในลักษณะสัมภาษณควบคูกับแบบสอบถาม 
ซึ่งจะชวยใหการแปลความหมายและการวิเคราะหขอมูลมี
ลักษณะถูกตองและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

3.การศึกษาในครั้งนี้เปนการเก็บขอมูลโดยการ
จัดทําแบบสอบถามเพ่ือนําไปสอบถามผูบริโภคเพียงฝาย
เดียว ในการศึกษาคร้ังตอไปควรหาโอกาสใหมีการตอบ
แบบสอบถาม โดยการสอบ ถาม ร วม กั น ระห ว า ง
ผูประกอบการกับผูบริโภค จะทําใหไดขอมูลที่ ชัดเจน
ยิ่งข้ึน 

4.การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยแบบเชิงปริมาณ ใน
การศึกษาครั้งตอไปอาจจะใชการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ จะ
ทําใหไดขอมูลเชิงลึกมากกวานี้ 
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8. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอบขอบคุณอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ไดใหขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ รวมท้ังผูที่เก่ียวของทุกทานที่ได
อนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใหการวิจัยนี้สําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี และขอขอบคุณทุกทานที่คอยใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ ท่ีมิไดกลาวนามไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก 

กรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ในการใชบริการของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการของผูบริโภคบนถนนรัชดาภเิษก 
กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่ใชบริการคารแครบนถนนรัชดาภิเษก จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมติฐานดวยสถิติไค-สแควร ผลการวิจัยพบวา ผูใชบริการสวนใหญนํารถเขาใชบริการดานการตรวจเช็คระบบไฟฟารถยนต
และระบบหามลอทั้งดานหนาและดานหลัง โดยเลือกใชบริการกับศูนยบริการคารแครที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูประกอบ
รถยนตเปนสวนใหญ เขาใชบริการในวันหยุดคือวันเสารและวันอาทิตย โดยมีเพื่อนเปนผูแนะนําใหเขาไปใชบริการ โดย
สวนมากใชบริการ 1 คร้ัง ภายในระยะเวลา 3 เดือน สวนผลการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของศูนยบริการ
คารแคร พบวาผูใชบริการใหความสําคัญกับปจจัยทั้ง 7 ปจจัย อยูในระดับมาก โดยใหความสําคัญดานบุคลากรเปนอันดับแรก 
รองลงมาคือดานราคา ดานสงเสริมการตลาด ดานการบริการ ดานลักษณะทางกายภาพและดานชองทางการใหบริการ
ตามลําดับ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา 1) พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมการใชบริการ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีไมมีอิทธิพลตอการเลือกใช
บริการคารแครมีอยูปจจัยเดียวจาก 7 ปจจัยคือปจจัยราคาของการใหบริการ 3) คุณลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูใชบริการคารแครที่ไมมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชคือเพศและระดับการศึกษาของผูใชบริการคารแคร   
คําสําคัญ:  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ, บริการคารแคร, คุณภาพการบริการ 
 

Abstract  
The purpose of this study were to 1)  study consumer behavior on using car care service on 

Ratchadaphisek Road, Bangkok.  2)  study the service marketing mix that influencing consumer behavior on 
using car care service on Ratchadaphisek Road, Bangkok.  and 3)  study demographic characteristics that 
influencing consumer behavior on using car care service on Ratchadaphisek Road, Bangkok.  The sample 
group were 400 customers. The questionnaire is used as research instrument to collect data. The statistics 
used in the research were frequency, percentage, mean, standard deviation and chi-square test. The result 
found that most of the customer use car care service for having their car’ s electric system and brake 
checked up.  Most of customer choose to use the service of a car care service center that are authorized 
by automotive manufacturers. The time period that most of them use car care service in during holiday on 
Saturday or Sunday. The cause of the service is to check immediately when problem unexpectedly occur. 
Most of them also decide by themselves and choosing of car care service from their friends and the 
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frequency of using service is once within three months.  For the result of marketing mix factors influencing 
consumer behavior, it is found that the importance of the seven factors was at a high level. The first priority 
is personnel and second is the price, promotion, product/ service, physical evidence, process and service 
channel respectively.  The result of the hypothesis test showed that:  1)  Behavior of using cat care service 
of most consumers that there were statistically significant differences at the . 05 level.  2)  The service 
marketing mix that did not influence the selection of car care service was one of 7 factors aspect as the 
price of service.  3)  The demographic factors influence consumer behavior on using car care service, it was 
found that the demographic factors did not influence the behavior were sex and education. 
Keywords:   Service Marketing Mix, Car Care Service, Quality of Service. 
 

1.บทนํา 
การดําเนินชีวิตประจําวันในการดํารงชีพ การ

ทํางาน หรือการดําเนินธุรกิจของตนเอง ตองดําเนินไปดวย
ความเรงรีบแขงกับเวลา รถยนตจึงเปนปจจัยสําคัญที่
สามารถตอบสนองตอการดําเนินชีวิตของคนไทยใน
รูปแบบตาง ๆ เชนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินทาง
ไปทํากิจธุระสวนตัวหรือดําเนินธุรกิจในสถานท่ีตาง ๆ ใช
ในการขนสงสินคา ใชในการพักผอนกับครอบครัวหรือใช
ในการเกิดเหตุฉุกเฉิน ถึงแมวาประเทศไทยจะประสบ
ปญหาทางดานเศรษฐกิจ ดานราคาของน้ํามันท่ีเพิ่มสูงข้ึน
เปนอยางมากก็ตาม แตอัตราการผลิตหรือการเพ่ิมขึ้นของ
รถยนตแตละประเภทในประเทศไทยก็ยังคงมีแนวโนม
สูงขึ้นทุกป และก็ยังมีโอกาสขยายตัวไปตามเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ราคารถยนตปจจุบันมีอัตราคอนขางสูง และช้ินสวน
ประกอบตางๆ มีอายุการใชงานที่จํากัด มีการเสื่อมสภาพ
ระยะสั้นสวนประกอบบางช้ินไมมีความแข็งแรงเทาที่ควร
และหมดสภาพเร็ว รถยนตเมื่อมีการใชงานยอมมีการสึก
หรอ ทําใหผูที่ เปนเจาของรถยนตตองนําเขารับการ
ตรวจเช็คหรือมีการซอมบํารุงตามระยะเวลาหรือระยะ
ทางการใชงาน เพราะการใชงานรถยนตนั้นอาจเกิดปญหา
ที่ผิดปกติขึ้น โดยไมมีอาการแจงใหทราบ ฉะนั้นถาผูใชรถ
ตองการใหรถยนตของทานใชงานไดยาวนาน เจาของรถ
จําเปนตองดูแลรักษารถของตนเองใหอยูในสภาพดีไมวา
จะเปนเครื่องยนต ระบบชวงลาง ภายในและภายนอกของ
รถยนต บางคร้ังก็ตองใชบริการทั้งศูนยซอมของตัวแทน
จําหนายหรืออูซอมรถยนตภายนอก  หรืออาจเปน
ศูนยบริการคารแครที่ใหบริการทางดานการดูแลรักษา
รถยนต ซึ่งปจจุบันมีเปนจํานวนมาก มีทั้งศูนยบริการท่ีมี
มาตรฐานและธรรมดาทั่วไป 

ธุรกิจคารแคร เปนการดําเนินทางดานการ
ใหบริการเก่ียวกับการบํารุงรักษาและการทําความสะอาด
รถยนตทุกประเภทที่ไดรับความนิยมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งได
ถูกพัฒนามาจากรูปแบบการลางรถทําความสะอาดอยาง
เดียว ซึ่งไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ไ ด ค รบว งจ ร เ ก่ี ยวกั บร ถยนต  ซึ่ ง ใ นป จ จุบั น ได มี
ผูประกอบการท้ังหลายไดเล็งเห็นแนวทางท่ีจะตอบสนอง
ความตองการของผูบริโภคในเรื่องของการบริการเกี่ยวกับ
การบํารุงรักษาและการบริการดานความสะอาดเกี่ยวกับ
รถยนต จึงถูกพัฒนาข้ึนโดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม
รวมทั้งอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชและผลิตภัณฑเกี่ยวกับ
การดูแลรักษารถยนต จึงถูกพัฒนาข้ึนพรอมกันอยาง
ตอเนื่อง รวมไปถึงธุรกิจบริการดานอื่น ๆ ที่ผูบริโภค
สามารถใชบริการในชวงระยะเวลาท่ีรอรับการบริการดาน
คารแครอีกดวย ในภาพรวมของธุรกิจคารแครในปจจุบัน 
ยั งมี แนวโนม เติบ โตตามปริมาณการผลิตรถยนต
ภายในประเทศและการนําเขาจากตางประเทศ ซึ่งมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ืองตามการเติบโตของสภาวะ
เศรษฐกิจ โดยในป พ.ศ. 2559 ที่ผานมา มีการผลิตรถยนต
จํานวน 1,944,417 คัน และภาวการณจําหนายจํานวน 
768,788 คัน เพิ่มข้ึนจากป 2558 รอยละ 1.64 (กรมการ
ขนสงทางบก, 2559) แตอยางไรก็ตามไมวาสภาพจะเปน
อยางไร รถทุกคันลวนแลวแตตองการไดรับการดูแลรักษา
และทําความสะอาดท้ังสิ้น ดังนั้นจากปจจัยดังกลาวจึง
สงผลใหธุรกิจคารแครยังคงสามารถเตบิโตไดอยางตอเนือ่ง 
และการที่จะทําใหธุรกิจอยูรอดไดนั้นจะตองคํานึงถึงความ
ตองการของลูกคา ซึ่งลูกคาก็มีความตองการในปจจัยตาง 
ๆ ที่แตกตางกันออกไป ดังน้ันการทราบวาลูกคาให
ความสําคัญกับปจจัยใด จะทําใหธุรกิจสามารถตอบสนอง
ความตองการของลูกคาได ซึ่งจะกอใหเกิดความพึงพอใจ
แกลูกคา ทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกในครั้งตอไป 

จากความสําคัญและสภาพปญหาขางตน ผูวิจัย
มีความสนใจที่จะศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการท่ีมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจใชบริการคารแคร
บนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนประโยชน
และเปนแนวทางสําหรับผูประกอบการที่สนใจจะประกอบ
ธุรกิจคารแคร รวมถึงนําไปใชประโยชนในการปรับปรุง
การใหบริการ การวางแผนการตลาดและกลยุทธของธุรกจิ
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ทั้งในปจจุบันและอนาคต ใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
ความตองการของลูกคาท่ีเขามาใชบริการตอไป 
 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคารแคร

ของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
2.2 เพื่อศึกษาระดับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดในการเลือกใชบริการคารแครของผูบริโภคบน
ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร  

2.3 เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตรของ
ผูใชบริการคารแครที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคาร
แครบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง การกระทําของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวของโดยตรงกับการจัดหาใหไดมา
แลวซึ่ งการใชสินค าและบริการ  โดยหมายรวมถึง 
กระบวนการตัดสินใจ และการกระทําของบุคคลท่ีเกี่ยวกับ
การซ้ือและการใชสินคา ที่แตละบุคคลทําการตัดสินใจที่
จะใชทรัพยากร เชน เวลา บุคลากร และอื่นๆ เกี่ยวกับ
การบริโภคสินคา ซึ่งนักการตลาด ตองศึกษาวาสินคาที่เขา
จะเสนอนั้น ใครคือผูบริโภค (Who?) ผูบริโภคซื้ออะไร 
(What?) ทําไมจึงซื้อ (Why?) ซื้ออยางไร (How?) ซื้อ
เมื่อไร (When?) ซื้อที่ไหน (Where?) ซื้อและใช บอยคร้ัง
เพียงใด (How often) รวมท้ังการศึกษาวาใครมีอิทธิพล
ตอการซื้อ เพื่อคนหาคําตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค
ถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ โดยมี
จุดเริ่มตนจากการท่ีเกิดสิ่งกระตุน ที่ทําใหเกิดความ
ตองการ สิ่งกระตุน ผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ 
(Buyer’s black box) ซึ่งเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิต
และผูขายไมสามารถคาด ได ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อที่
จะไดรับอิทธิพลจากลักษณะตางๆ ของผูซื้อ แมจะมีการ
ตอบสนองผูซื้อ (Buyer’ response) หรือการตัดสินใจ
ของผูซื้อ (Buyer’s purchase decision) (Kotler, 1999) 

3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด
บริการ 

สวนประสมทางการตลาดบริการ เปนปจจัยตัว
แปรท่ีสามารถควบคุมได เพื่อตอบสนองตอความพึงพอใจ
ของผูบริโภค มีองคประกอบ 7 ประการ คือ 1) ผลิตภัณฑ 
(Product) สิ่งที่นําเสนอเพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภค 2) ราคา (Price) ตนทุนทั้งหมดที่ผูบริโภคตอง
จาย เพื่อแลกเปลี่ยนสินคาหรือบริการ 3) ชองทางการจัด

จําหนาย (Place) เปนกระบวนการที่ทําใหสินคาหรือ
บริการไปสูตลาด เพื่อใหผูบริโภคไดรับสินคาหรือบริการ
ตามตองการ 4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปน
การติดตอสื่อสารระหวางผูจําหนายสินคาหรือบริการ ไป
ยังผูบริโภคเพ่ือใหเกิดการรับรู 5) บุคคล (People) เปน
ความสัมพันธระหวางผูใหบริการและผูบริโภค ผูใหบริการ
ตองมีความสามารถ มีทัศนคติที่สามารถตอบสนองตอ
ผูบริโภค มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการแกไข
ปญหาได 6) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
เปนการแสดงใหเห็นถึงลักษณะทางกายภาพ และการ
นําเสนอใหกับผูบริโภคใหเห็นเปนรูปธรรม การแตงกาย
สะอาดเรียบรอย การเจรจาสุภาพออนโยน และการ
ใหบริการท่ีรวดเร็ว และ 7) กระบวนการ (Process) เปน
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติใน
ดานการบริการที่นําเสนอใหกับผูบริโภค เพื่อมอบการ
ใหบริการอยางถูกตองรวดเร็ว และทําใหผูบริโภคเกิด
ความประทับใจ จึงสรุปความหมายของสวนประสมทาง
การตลาดบริการไดวา  เครื่ องมือทางการตลาดที่ผู
ใ ห บ ริ ก า ร จํ า เ ป น ต อ ง กํ า ห น ด ใ ห เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สภาพแวดลอมของธุรกิจ (Kotler, 1997) 

3.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจซ้ือ 
การตัดสินใจเปนกระบวนการประเ มินผล

เกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือก ที่จะนําไปสูการบรรลุ
เปาหมาย กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค มี 5 
ขั้นตอน ดังนี ้(Kotler and Keller, 2012) 

1) การรับรูปญหา (Problem Recognition) 
เปนลําดับแรกในกระบวนการการตัดสินใจซ้ือ การท่ี
ผูบริโภครับรูปญหาหรือถูกกระตุนใหเกิดความตองการ ไม
วาจะเปนสิ่งกระตุนภายในหรือภายนอกรางกายก็ตาม 
นักการตลาดจะตองหาสิ่งที่จะใชเพื่อกระตุนใหผูบริโภค
เกิดความตองการสินคาเพื่อนําไปสูการตัดสินใจซ้ือ  

2) การคนหาขอมูล (Information search) เมื่อ
ผูบริโภคเกิดความตองการแลว จะมีการคนหาขอมูล
เกี่ยวกับคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่ตองการ สถานที่จัด
จําหนาย โดยแหลงขอมูลที่ผูบริโภคมักใชคือ ขอมูลจาก
บุคคล เชน เพื่อน ครอบครัว ซึ่งเปนขอมูลที่มีอิทธิพลตอ
ผูบริโภคมากท่ีสุด แหลงการคา แหลงสาธารณะ และ
แหลงการทดลอง 

3)  การประเ มินทางเลือก  (Evaluation of 
alternative) ผูบริโภคจะมีการกําหนดความตองการของ
ตัวเองขึ้นมาเพื่อพิจารณาลักษณะตางๆ ของผลิตภัณฑ นํา
ขอมูลที่ ไดรับมาเปรียบเทียบขอดีขอเสียของแตละ
ผลิตภัณฑ โดยความเช่ือถือและทัศนคติตอตราสินคาตางๆ 
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จะเขามาเก่ียวของ กอนตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑที่ตรงกับ
ความตองการมากท่ีสุด  

4) การตัดสินใจซ้ือ (Purchase decision) เมื่อ
ผานขั้นของการประเมินทางเลือกตาง ๆ แลว ผูบริโภคจะ
ไดสินคาตราสินคาที่ตรงกับความตองการของตนเองมาก
ที่สุดท่ีตั้งใจจะซ้ือ นั่นคือผูบริโภคจะเกิดความตั้งใจท่ีจะซือ้ 
(Purchase Intention) ขึ้น แตอยางไรก็ตามเม่ือถึงอาจมี
ปจจัยอื่นมากระทบ ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ตัดสินใจซ้ือ เชน ทัศนคติของคนรอบขาง  

5)  พฤติกรรมหลังการ ซ้ือ  (Post purchase 
behavior) เมื่อผูบริโภคไดตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑหรือ
บริการไปแลว จะตองมีการตรวจสอบความถึงพอใจหลัง
การซ้ือ ซึ่งผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจากสิ่งที่
เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่ผูบริโภคคาดหวัง ถาสิ่งที่ผูบริโภคไดรับ
สูงกวาที่ไดคาดหวังไว ผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจซึ่ง
นําไปสูการซื้อซ้ําหรือการบอกตอ 

กรอบแนวคิดการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 

4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุมลูกคา
ผูใชรถและใชบริการคารแครบนถนนรัชดาภิเษก เขตดิน
แดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งผูอาศัยในเขตน้ี ในป พ.ศ.2559 
มีจํานวนท้ังสิ้น 123,966 คน 

กลุมตัวอยาง คือ ประชากรในเขตพ้ืนที่ถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ที่ใชบริการคาร
แคร จํานวน 400 คน ไดจากสูตรคํานวณขนาดกลุม
ตัวอยางแบบไมทราบจํานวนผูใชบริการท่ีแนนอน (กัลยา 
วาณิชยบัญชา, 2554: 74) ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตาม
สะดวก (Convenience Sampling) (ศิริ ชัย พงษวิ ชัย , 
2546: 17) โดยเก็บขอมูลตามศูนยบริการคารแครบนถนน
รัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 
 4.2 ตัวแปรท่ีและเนื้อหาท่ีใชศึกษา 

ตัวแปรอิสระ  ( Independent variable)  คือ 
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน รวมถึง
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และ
ดานลักษณะทางกายภาพ 

ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ 
พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคบนถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 

 
 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ
รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 ขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ 7 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดาน
บุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ 
เปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 
Scale) 

ตอนที่ 3 เปนคําถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช
บริการคารแครของผูบริโภค ลักษณะการตอบเปนแบบ
เลือกตอบ 

ผู วิ จั ย นํ าแบบสอบถามฉบับร า ง เสนอตอ
ผู เ ช่ี ยวชาญ  จํ านวน  3 คน  เพื่ อทํ าการตรวจสอบ

ข อ มู ล ลั ก ษณ ะ ด า น
ประชากรศาสตร 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดับการศึกษา 
5. อาชีพ 
6. รายได 

 
 
 
พฤติกรรมการใชบริการ
คารแครของผูบริโภคบน
ถ น น รั ช ด า ภิ เ ษ ก 
กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการ  
1.ดานผลิตภัณฑ  
2.ดานราคา  
3.ดานการจัดจําหนาย  
4. ด า น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
การตลาด  
5. ดานบุคลากร  
6. ดานกระบวนการ  
7. ด า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ 
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แบบสอบถามในดานความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามและนําผลมาคํานวณหาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Item 
objective congruence :  IOC) ซึ่ งไดคาเฉลี่ยทั้งฉบับ
เทากับ 0.80 หลังจากนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงตาม
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญเพื่อจัดทําแบบสอบถาม แลว
นําแบบสอบถามฉบับรางที่ไดรับการปรับปรุงแลวไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางผูที่เคยบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ
สุขภาพ จํานวน 40 ชุด แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น 
(Reliability) นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่น
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach, 1990 : 202-204) 
โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 
0.70 ขึ้นไป จะตอบแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นเพียงพอ
สําหรับใชเปนมาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหาคาความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังชุดนี้ จํานวน 40 ชุด กับผูที่
เคยบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพที่ไมใชกลุม
ตัวอยาง พบวา คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) เทากับ 0.850 มีคาความเช่ือมั่นอยู
ในระดับสูง 
 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลจากแบบสอบถามมาจัดกระทํา
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS มีการวิเคราะห
ขอมูล 3 สวน ไดแก 
 ส ว น ที่  1 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล ลั ก ษณะ
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิง
พรรณนาดวยคาความถี่ และคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการในการเลือกใชบริการคารแครของ
ผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด 
โดยใชเกณฑ ดังนี ้(บุญชม ศรีสะอาด, 2535:100) 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
สวนท่ี 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการ

คารแครของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก 
กรุงเทพมหานคร โดยใชคาความถี ่และคารอยละ 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตร
ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคบน

ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร ใชสถิติการทดสอบคา
ไค-สแควร 
 

5.ผลการวิจัย 
5.1 การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรของ

ผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถาม
เปนเพศชาย จํานวน 201 คน คิดเปนรอยละ 50.30 มี
อายุ 18-25 ป จํานวน 116 คน คิดเปนรอยละ 29.00 มี
สถานภาพโสด จํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 69.50 มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 244 คน คิดเปนรอย
ละ 61.00 มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน จํานวน 190 คน 
คิดเปนรอยละ 47.40 และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 25,001-
35,000 บาท จํานวน 125 คน คิดเปนรอยละ 31.30 
ตามลําดับ 

5.2 การ วิ เคราะห ป จจัยส วนประสมทาง
การตลาดบริ การของผู ใชบริการคารแครบนถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( =3.63) โดยใหความสําคัญ
ดานบุคลากรเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดานราคา ดาน
สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ  ดานลักษณะทาง
กายภาพ  และด านกระบวนการ  ตามลํ าดับ  สวน
ความสําคัญระดับปานกลางคือ ดานชองทางการใหบริการ
และพิจารณาความสําคัญในรายดานแตละดาน พบวา 1) 
ดานผลิตภัณฑหรือการใหบริการใหความสําคัญกับการมี
บริการหลังการขายมีคาเฉลี่ยสูงสุดเปนอันดับแรก 
( =3.77) และความสําคัญนอยที่สุดคือความหลากหลาย
ของสินคา อุปกรณและอะไหลรถยนต ( =3.48) อยูใน
ระดับปานกลาง 2) ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับราคาที่เหมาะสมเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( =4.08) และใหความสําคัญกับการมีราคา
ใกล เคียงกับราคาตามตลาด อยู ในระดับปานกลาง 
( =3.37) เปนอันดับสุดทาย 3) ดานชองทางกา ร
ใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับเรื่อง
ศูนยบริการอยูใกลกับยานธุรกิจเปนอันดับแรก มีคาเฉลี่ย
สูงสุด ( =3.57) และดานที่ใหความสําคัญระดับปาน
กลาง ซึ่งเปนอันดับสุดทายคือ มีการใหบริการนอกสถานท่ี 
( =2.84) 4) ดานสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถาม
ใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดยดานที่ใหความสําคัญ
อันดับแรกคือ มีสวนลดราคาการใหบริการ ( =4.04)  
และดานที่ใหความสําคัญเปนอันดับสุดทายคือ มีรถยนต
ใหสํารองใชระหวางซอม ( =3.37) 5) ดานบุคลากร 

745



ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับมาก โดย
ดานท่ีใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ ความรับผิดชอบ
ตองานที่ทําหลังใหบริการ ( =4.00) และอันดับสุดทาย
คื อ  ด านประสบการณ  ความ รู ความ ชํานาญและ
ความสามารถของพนักงานและชาง ( =3.81) 6) ดาน
กระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูใน
ระดับมาก โดยดานที่ใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ 
ความเปนมืออาชีพของกระบวนการใหบริการ ( =3.92) 
และอันดับสุดทายคือ ความถูกตองของบิลคาบริการใน
การชําระเงิน ( =3.08) และ 7) ดานลักษณะทาง
กายภาพ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญอยูในระดับ
มาก โดยดานที่ ใหความสําคัญเปนอันดับแรกคือ  มี
เครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัย ( =3.81) อันดับสุดทาย
คือ ดานชื่อเสียงของศูนยบริการเปนที่ยอมรับ ( =3.40) 

5.3 การวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการคาร
แครของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
พบวาผูใชบริการสวนใหญใชบริการประเภทตรวจสอบ
ระบบไฟและระบบเบรก และใชบริการศูนยบริการที่ไดรับ
การแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตรถยนต ชวงเวลาท่ีใชบริการ
คือ วันเสารและวันอาทิตย สวนเหตุผลของการเขาใช
บริการคือ นําเขาตรวจเช็คทันทีเมื่อพบปญหา สวนบุคคล
ที่ตัดสินใจใชบริการคารแครมากที่สุดคือ ตนเองเปนผู
ตัดสินใจ ความถ่ีที่เขาใชบริการภายใน 3 เดือนเขาบริการ 
1 ครั้ง 

5.4 การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูใชบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครของ
ผูบริโภค พบวา ลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ 
สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภค อยางมี
นั ยสํ าคัญทางส ถิติ ที่ ร ะดับ  .05 ส วนลั กษณะทาง
ประชากรศาสตร ไดแก เพศ และระดับการศึกษา ไมมีผล
ตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภค  
 

6.อภิปรายผล 
6.1 จากการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคาร

แครของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
พบวาผูบริโภคสวนใหญเขาใชบริการเพื่อตรวจสอบเช็ค
ระบบไฟฟาและระบบเบรก  และเขาใชบริการกับ
ศูนยบริการมาตรฐานที่ เปนตัวแทนของบริษัทผูผลิต
รถยนต ใชบริการในชวงวันหยุดงาน สาเหตุการเขาใชคือ
ตองเขาตรวจเช็คทันทีที่รถเกิดปญหาและสวนมาก
ตั ดสิน ใจด วยตนเอง  มี เ พื่ อ ให คํ าแนะนํ า เกี่ ย วกับ

ศูนยบริการ ท่ีจะเข า ไปใชความถี่ ในการใชบริการ
ระยะเวลา 3 เดือนใชบริการ 1 ครั้ง ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลตอการใช
บริการคารแครของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จาก
การวิจัยพบวา การใชบริการท่ีนอกเหนือจากการทําความ
สะอาดรถยนตแลวผูบริโภคตองการตรวจเช็คความ
สมบูรณของระบบไฟฟาและระบบหามลอสวนมากเขาใช
บริการกับศูนยบริการตัวแทนจําหนายรถยนตดวยความ
ตองการของตนเอง ใชเวลาในชวงวันหยุด เขาใชบริการ 3 
เดือน 1 ครั้ง หรือเมื่อพบปญหาเกิดขึ้น 

6.2 จากการศึกษาปจ จัยส วนประสมทาง
การตลาดบริการการใชบริการคารแครของผูบริโภค พบวา 
ปจจัยที่ผูบริโภคใหความสําคัญมากที่สุด คือ บุคลากรผู
ใหบริการ สวนดานอื่นๆ รองลงมาตามลําดับ ไดแก ดาน
ราคา ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ ดาน
ลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดานชองทาง
การบริการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมทัต บุญวัฒน 
(2555) ไดศึกษาความคาดหวังของผูใชรถยนตตอการใช
บริการคารแครในเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับบุคลากร อยูในระดับ
มากที่สุด  อาจเปนเพราะวาบุคลากรตองมีความ รู
ความสามารถในการใหบริการท่ีมีคุณภาพ สวนดานราคา
คาบริการไมมีอิทธิพลกับพฤติกรรมเพราะลูกคายินดีจาย
เมื่อการบริการมีคุณภาพ 

6.3จากการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร
ทีมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภค 
พบวา อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มี
ผลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแคร ซึ่งสอดคลองกับ
แนวคิดและทฤษฎีของเสรี วงษมณฑา (2542 : 32-37) ท่ี
กลาววาปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน เปนสิ่งสําคัญสงผล
ใหพฤติกรรมการเลือกใชบริการแตกตางกันไปไมวาจะเปน
สถานภาพทางสังคม สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ เปนตน 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ ณภัทร ศรียาภัย (2551) ที่
ศึ กษาส วนประสมทางการตลาดบริการ ท่ีมีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการคารแครของผูบริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกันน้ัน
สวนใหญมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใชบริการคารแคร 
ยกเวนดานเพศ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน ไมมีผล
ตอพฤติกรรมหรือไมแตกตางกัน เพราะมีความตองการใน
แนวทางเดียวกัน 
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7.สรุป 
การวิจัยเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการคาร

แครของผูบริโภคบนถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร 
ครั้งน้ี ทําใหทราบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพ
การใหบริการ โดยลักษณะของ อายุ สถานภาพ อาชีพ 
และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรม
การใชบริการคารแครของผูบริโภคแตกตางกัน ซึ่งผลจาก
การวิจัย สามารถนําเสนอใหแกสถานประกอบการในการ
สรางชองทางการใหบริการท่ีทําใหลูกคาไดรับความ
สะดวกสบายเพิ่มมากข้ึน และสามารถใชวางแผนดานการ
สงเสริมการตลาดที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคไดอีกดวย  
 

8. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาธุรกิจบริการ
คารแครใหเกิดประสิทธิภาพ 
 2. การศึกษาครั้งน้ีไดใชกลุมตัวอยางในยานถนน
รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่ง
การศึกษาในคร้ังตอไปควรมีการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ
กลุ มตั วอย า งแต ล ะพื้ นที่ ห รื อแต ละประ เภทของ
ศูนยบริการคารแคร เพื่อทราบถึงกระบวนการตัดสินใจใช
บริการศูนยคารแครของผูบริโภคในแตละพื้นที่วามีความ
แตกตางในลักษณะใด เพื่อผลการศึกษาจะใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาการบริการใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูบริโภคใหมากที่สุด 
 

9.กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยขอบขอบคุณในความกรุณาของอาจารย 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่
ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้จนสําเร็จลุลวง 
รวมท้ังผูที่เก่ียวของทุกทานที่ไดอนุเคราะหขอมูลที่เปน
ประโยชน เพื่อใหการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี และ
ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความชวยเหลือในดานตางๆ ที่มิได
กลาวนามไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจยัทางการตลาด และวิธีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนว

รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางลักษณะดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักลงทุนใน
จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 400 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก สถิติพรรณนา คือ คารอยละ คาความถี่ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหหาความสัมพันธโดยการทดสอบความ
แตกตางของคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม แบบ ( Independent T-test) การทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม (F-Test) ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 36-40 ป 
ประกอบอาชีพ พนักงานเอกชน มีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนชวงระดับมากกวา 100,000 
บาท โดยปจจัยทางการตลาด ดานลักษณะทางกายภาพ มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานกระบวนการ และดาน
ผลิตภัณฑ ตามลําดับ การตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จั งหวัดสมุทรปราการ พบวา  
ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานผลตอบแทนมีระดับความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอม 
และดานระยะเวลาในการลงทุน ตามลําดับ  ผลการทดสอบความแตกตางทางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ พบวา เพศแตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการไมแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 ในขณะท่ี อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน แตกตางกันมีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 
คําสําคัญ: การตัดสินใจ คอนโดมิเนียม รถไฟฟา BTS 
 

Abstract 
This research aims to study the marketing factors and decision making to buy condominium of 

investor on the BTS green line extension in Samutprakarn Province and to compare the difference on 
demography nature affecting to condominium buying decision of investor on the BTS green line extension 
in Samutprakarn Province. The questionnaire was used as the data gathering instrument comprised 400 
samples and the data were analyzed through descriptive statistics are percentage, frequency, mean, 
standard deviation, and use data analyzed value of t-test and f-test with significance at 0.05. for the 
hypothesis testing.  The results showed that the most of the samples were male, between 36-40 years 
old, received bachelor degree, and working for private company. Their average income was over 100,000 
baht/month. Factor of Physical Evidence were affected choices to a great degree, then Procedure and 
Product respectively. Return on investment was the most influential factor of buying decision, following 
by Location and Investment period respectively. Demographically, age, marriage status, income and 
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occupation affected Investor decision of buying condominiums on the BTS green Line Extension in 
Samutprakarn Province significantly at .05, while only gender not related. 
Keywords: Decision making, Condominium, BTS Skytrain 

 

1.บทนํา 
ในปจจุบันที่อยูอาศัยของคนรุนใหม หรือคนที่

ต องมาทํ างานห รืออาศัยใน เขตเมือง คงหนี ไมพ น
คอนโดมิเนียม ซึ่งเปนที่นิยมมากในสมัยนี้ เพราะเปน
รูปแบบการอยูอาศัยที่สอดคลองกับการใชชีวิตของคนรุน
ใหมเปนอยางยิ่ง เนื่องจากมีพื้นที่ไมมาก และเปนอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ชวยตอบโจทยการใชชีวิตในเมืองใหญที่
ตองการความสะดวกสบายแบบกะทัดรัด รวมทั้งการ
เดินทางสะดวกและราคาไมแพงเทากับการซ้ือบานหลัง
ใหญ การซ้ือคอนโดมิเนียมถือเปนทางเลือกหนึ่งในการ
ลงทุนที่นาสนใจอยางมาก ถึงแมวาปจจุบันเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยรวมอาจยังเติบโตชา อันเนื่องมาจากความผัน
ผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นภายในประเทศสงผลกระทบตอ
หน วย เศรษฐกิ จทุ กประ เภท  แตพบว าภ าคธุรกิ จ
อสังหาริมทรัพยโดยเฉพาะในสวนของตลาดคอนโดมิเนียม
นั้นมีแนวโนมขยายตัวขึ้น ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย 
ธนาคารอาคารสงเคราะห  (2561) ไดนํ าภาพรวม
สถานการณตลาดที่อยูอาศัยกรุงเทพฯ -ปริมณฑล 5 
จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม) มาแสดงโดยในไตรมาส 1 ป 2561 ปรับตัวดีขึ้น
ทั้งดานอุปสงคและอุปทาน เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน
ของป 2560 เปนสัญญาณเร่ิมตนที่ดีของอสังหาริมทรัพย
ในป 2561 ในดานประเภทที่อยูอาศัย ตลาดทาวนเฮาส
และอาคารชุดยังขยายตัวดีจากป 2560 โดยสะทอนจาก
โครงการสํารวจที่อยูอาศัยที่อยูระหวางขาย และโครงการ
เปดตัวใหมที่เปดขายบานจัดสรรในประเภททาวนเฮาส
และอาคารชุดในสัดสวนมากที่สุดจากหนวยที่เปดขาย
ทั้งหมดในมุมมองของผูประกอบการยังคงมีความเช่ือมั่นที่
ดีตอภาคอสังหาริมทรัพยและเพ่ิมการลงทุนโดยการเปด
โครงการใหมอยางตอเนื่อง    

 สมุทรปราการเปนจังหวัดปริมณฑล โดยมีพื้นที่
รอยตอจากกรุงเทพฯ ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกมี
รถไฟฟาขนสงมวลชนสายสีเขียวหรือที่รูจักกันดีรถไฟฟา 
BTS สายแบร่ิง-สมุทรปราการ วิ่งตอมาจากสุขุมวิทตอน
ปลาย โดยรถไฟฟาสายดังกลาวสิ้นสุดเพียงสถานีออนนุช
ในชวงเปดเริ่มใชบริการครั้งแรกตอมาขยายถึงสถานีแบริ่ง 
วิ่ งเป นสถานี สุ ดท าย ในกรุ งเทพฯก อน เข าจั งห วัด
สมุทรปราการ และลาสุดในปที่ผานมาคือป 2560 ก็เปด
ใหบริการถึงสถานีสําโรง นับเปนสถานีรถไฟฟาขนสง
มวลชนสถานีแรกของจังหวัดสมุทรปราการ ทําให

สมุทรปราการเปนจังหวัดที่ 3 ตอจากกรุงเทพฯและ
นนทบุรีที่มีบริการรถไฟฟาขนสงมวลชน และคาดวา
ในชวงปลายป 2561 นี้ โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชน
สายน้ีจะเปดใหบริการเพิ่มเติมยาวตอไปอีก 8 สถานี 
จนถึงสถานีเคหะสมุทรปราการ  ศูนยขอมูลวิจัยและ
ประเมินคาอสังหาริมทรัพยไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรียล
เอสเตท แอฟแฟรส (www.area.co.th) ไดนําเสนอขอมูล
การเพิ่มข้ึนของราคาท่ีดินตามแนวรถไฟฟา BTS สูงสุดใน
รอบป 2553-2561 เพื่อประโยชนของนักลงทุน พบวา
สถานีในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่ราคาที่ดินเพิ่มข้ึน มี 3 
สถานี คือ สถานีเคหะสมุทรปราการ สถานีสายลวด และ
สถานีแพรกษา โดยสถานีเคหะสมุทรปราการราคาท่ีดิน
เพิ่มขึ้น 11.1% ก็คงเปนเพราะบริเวณนี้มีการกอสราง
รถไฟฟาสวนตอขยาย  เปนยานชุมชนที่ สามารถจะ
ขยายตัวไดอีกมาก ราคาที่ดินจึงเพิ่มขึ้นเปนตารางวาละ 
100,000 บาท ทั้งนี้หากคิดจากชวงป 2553 ที่ราคาท่ีดิน
เปนเพียง 65,000 บาทตอตารางวา ก็เทากับวาตลอด 7 ป
ที่ผานมาราคาเพิ่มข้ึนถึงปละ 6.3% กรณีนี้ก็คลายกับ
สถานีสายลวด ที่ราคาที่ดินเพิ่มข้ึนสูงถึง 9.1% ในปที่ผาน
มานั่นเอง 
 จากที่กลาวมาขางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจ
ที่จะศึกษาเร่ือง ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟา
สายสี เขียว  จั งห วัดสมุ ท รปราการ  เพ ราะ จั งหวัด
สมุทรปราการน้ันมีการเติบโตแบบไมหยุดยั้ง จากปจจัย
หลักสําคัญคือ รถไฟฟาสายสีเขียวท่ีเชื่อมตอกับศูนยกลาง
ธุรกิจสําคัญ และยังมีสถานีสําโรงยังเปนสถานีเช่ือมตอ
รถไฟฟาสายสี เหลือง โดยมุ งหวังวาขอมูลที่ ไดจาก
การศึกษาจะสามารถใชประโยชนสําหรับนักลงทุนในการ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน  ชวยในการ
กําหนดทิศทางวางแผนในการลงทุน  และยังสามารถนา
ปจจัยที่ศึกษามาได  ไปวิเคราะหใหเขากับสถานการณ
ภาวะทางเศรษฐกิจและสภาพแวดลอมทางสั งคม  
เพื่อกอใหเกิดการตัดสินใจลงทุน  และเพ่ือใหลดการเกิด
ภาวะทางความเสี่ยงในดานตางๆ ในการลงทุนอีกดวย 
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2.วัตถุประสงคของการวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาปจจัยทางการตลาด และ

วิธีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนใน
แนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ  

2.2 เพ่ื อ เปรียบ เที ยบความแตกต าง
ลักษณะดานประชากรศาสตรที่ ส งผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาและทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยทางการ
ตลาดและการตัดสินใจซื้อ เพื่อใหงานวิจัยไดบรรลุตาม
ประสงค ดังนี ้

3.1 ท ฤษ ฎี ส ว น ป ร ะ ส ม ท า งก า ร ต ล า ด 
สวนประสมทางการตลาด หมายถึง กลุมของเครื่องมือ
การตลาด ซึ่งธุรกิจใชรวมกันเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค
ทางการตลาดในตลาดเปาหมาย (Kotler, 1994 : 98) 
องคประกอบของสวนประสมการตลาด ประกอบดวย 7 
ปจจัย ดังนี้ ผลิตภัณฑ (Produce), ราคา (Price), การจัด
จําหนาย (Place), การสงเสริมการตลาด (Promotion), 
พนักงาน (People), กระบวนการใหบริการ (Process of 
Service) และสภาพแวดลอม  (Physical Evidence)    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546 : 53) 

3.2 ท ฤษ ฎี เกี่ ย วกั บ พ ฤติ ก ร รม ผู บ ริ โภ ค 
พฤติกรรมผูบริโภคกลาวไดวาเปนขบวนการตัดสินใจใช
สินคาหรือบริการ เปนผลมาจากปจจัยในดานตางๆ ซึ่ง
ขึ้นกับปจจัยของผูบริโภคแตละบุคคล ขบวนการเหลานี้
เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางมากสําหรับนักการ ตลาดใน
ยุคปจจุบันที่มุงเนนผูบริโภคเปนสําคัญ จึงจําเปนจะตอง
รูจักผูบริโภคเปนอยางดี เพื่อการผลิตสินคาและบริการให
ตรงความตองการของผูบริโภคกลุมเปาหมายใหมากที่สุด 
(ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 
 3.3 ทฤษฎีการตั ดสิน ใจซื้ อ  กระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเปนขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค
โดยผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ การรับรูถึงความ
ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก  
การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซ้ือ (อรชร 
มณีสงฆ และคณะ, 2552) 
 
 
 

 
 

4. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

5.วิธีการวิจัย 
 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ ใชในการวิจัย  ไดแก นักลงทุนที่
ลงทุนเพื่อขาย-ปลอยเชา รวมถึงผูสนใจลงทุนเพื่ออยูอาศัย
ในระยะแรก หรือผูที่เคยลงทุนในคอนโดมิเนียมในรูปแบบ
ตางๆ  ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน  
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักลงทุน 
ผูสนใจลงทุน  และผูที่ เคยลงทุนในคอนโดมิ เนียมใน
รูปแบบตางๆ   เนื่องจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใน
กรณีไมทราบขนาดประชากร  ผูวิจัยใชสูตรของ W.G. 
Cochran (1953) กําหนดคาความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  
ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 จะไดจํานวนเทากับ 385 
ตัวอยาง แตเพื่อปองกันความผิดพลาด ผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางท้ังหมดเทากับ 400 ตัวอยาง โดยทํา
การสุ ม ตั วอย า งแบบแบบสะดวก  (Convenience 
Sampling) 
 5.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ  คือ  ป จ จัยส วนประสมทาง
การตลาด 7 ดาน ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดาน
ราคา ปจจัยดานท่ีตั้งโครงการ ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานกระบวนการ 
และปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ  

ข อ มู ล ลั ก ษ ณ ะด า น
ประชากรศาสตร 
1.เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได 

ป จจั ย ท่ี ส งผลต อการ
ตั ด สิ น ใ จ ซ้ื อ
คอนโดมิเนียม 
1. ดานผลิตภัณฑ 
2. ดานราคา 
3. ดานทําเลที่ตั้ง 
4. ดานการสงเสริมการ
ขาย 
5. ดานบุคคล 
6. ด า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
กายภาพ 
7. ดานกระบวนการ 
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 ตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม 
ไดแก ดานทําเลท่ีตั้งและสภาพแวดลอม ดานผลตอบแทน 
ดานระยะเวลาในการลงทุน และดานสภาพคลองของ
ตลาดและความเสี่ยง  
 5.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ
รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 ขอมูลดานประชากรศาสตรของผูตอบ
แบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
และระดับการศึกษา 

ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนใน
แนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคคล ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ 

ตอน ท่ี  3 ขอมู ล เกี่ ย วกั บการตั ดสิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จั งห วัดสมุ ท รปราการ  ได แก  ด านทํ า เลที่ ตั้ งแล ะ
สภาพแวดลอม ดานผลตอบแทน ดานระยะเวลาในการ
ลงทุน และดานสภาพคลองของตลาดและความเสี่ยง 
 5.4 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาทําการวิเคราะหขอมลู 
3 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลดาน
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยใช
คาความถี่ และคารอยละ 
 สวนท่ี 2 การวิเคราะหปจจัยทางการตลาดและ
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุน โดยใช
คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนดเกณฑ
การแปลความหมายจากคาเฉลี่ยความคิดเห็นตอปจจัยที่มี
ผลตอความตองการ ดังนี ้(กัลยา วาณิชยปญญา. 2549) 

คาเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สดุ  
คาเฉลี่ย 3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับนอยที่สุด 

 สวนที่  3 การวิ เคราะหความแตกตางด าน
ประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของนักลงทุน โดยการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย
ของกลุมตัวอยาง แบบ T-test และ F-Test โดยวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 

6.ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟา
สายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปได ดังนี ้
 6.1 ผลการวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตร 
พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามมีสัดสวนเพศชาย 
และหญิงอยูที่รอยละ 55.25 และ 44.75 ตามลําดับ โดย
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 36-40 ป จํานวน 146 
คน คิดเปนรอยละ 36.50 สวนใหญประกอบอาชีพ 
พนักงานเอกชน จํานวน 258 คน คิดเปนรอยละ 64.50  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 142 คน คิดเปนรอย
ละ 35.50 และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนชวงระดับ
มากกวา 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.50  
 6.2 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยทางการตลาด
ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนใน
แน วรถ ไฟฟ าส ายสี เขี ย ว  จั งห วั ด ส มุ ท รป ราการ  
ดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนัก
ลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมจําแนกรายดาน 

ปจจัยทางการตลาด 
ระดับความสําคัญ 

 S.D. แปลผล อันดับ 

1.ดานผลติภณัฑ 4.25 0.624 มากที่สุด 3 

2.ดานราคา 3.93 0.453 มาก 6 

3.ดานทําเลที่ตั้ง 4.16 0.703 มาก 4 

4.ดานการสงเสรมิการขาย 4.1 0.501 มาก 5 

5.ดานบุคคล 3.73 0.853 มาก 7 

6.ดานลักษณะทางกายภาพ 4.41 0.607 มากที่สุด 1 

7.ดานกระบวนการ 4.29 0.738 มากที่สุด 2 

รวม 4.12 0.639 มาก   

           จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาปจจัยทางการตลาดสงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
นักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ  ในภาพรวมทุกดาน อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12   
โดยปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก  และอยูในระดับมากที่สุด ไดแก 1) ดานลักษณะทาง
กายภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.41   2) ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และ 3)   ดานผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.25 

6.3 ผลการวิเคราะหวิธกีารตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ
ดังตารางที ่2 

 
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของวิธีการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสี
เขียว จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมจําแนกรายดาน 
 

การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุน 
ระดับความสําคัญ 

 S.D. แปลผล อันดับ 

1.ดานทําเลที่ตั้งและสภาพแวดลอม 3.92 0.596 มาก 2 

2.ดานผลตอบแทน 3.93 0.671 มาก 1 

3.ดานระยะเวลาในการลงทุน 3.89 0.686 มาก 3 

4.ดานสภาพคลองของตลาดและความเสี่ยง 3.8 0.58 มาก 4 

รวม 4.12 0.633 มาก   
 

จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นวาวิธีการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟา
สายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ  ในภาพรวมทุกดาน มีความสําคัญอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12  โดยวิธีการที่มี
คาเฉลี่ยของระดับความสําคัญ สูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก   1) ดานผลตอบแทน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.93  2) ดานทาํเลที่ตั้งและ
สภาพแวดลอม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 และ  3) ดานระยะเวลาในการลงทุน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.89 
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6.3 ผลการวิเคราะหความแตกตางดานประชา
การศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของ
นักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ 
พบวา  

     6.3.1 เพศ  ความแตกต างระหวางด าน
ประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของนักลงทุ น ในแนวรถไฟฟ าส ายสี เขี ยว  จั งห วัด
สมุทรปราการ จําแนกตามเพศ ผลการวิเคราะหพบวามีคา
ความนาจะเปนมากกวา .05 นั่นคือ กลุมตัวอยางที่มีเพศ
ตางกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการไมแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ .05 

  6.3.2 อายุ  ความแตกต า งระห ว า งด าน
ประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของนั กลงทุ น ในแนวรถไฟฟ าส ายสี เขี ยว  จั งหวัด
สมุทรปราการ จําแนกตามอายุ ผลการวิเคราะหพบวามี
คาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมี
อายุตางกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมในแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ แตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ .05 

  6.3.3 ระดับการศึกษา ความแตกตางระหวาง
ด านประชากรศาสตรที่ ส งผลต อการตัดสิน ใจ ซ้ื อ
คอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามระดับการศึกษา ผลการ
วิเคราะหพบวามีคาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่นคือ 
กลุมตัวอยางที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟา
สายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกันท่ีระดับ
นัยสําคัญ .05 

6.3.4 อาชีพ  ความแตกต างระหว างด าน
ประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียม
ของนั กลงทุ น ในแนวรถ ไฟฟ าส ายสี เขี ยว  จั งห วัด
สมุทรปราการ จําแนกตามอาชีพ ผลการวิเคราะหพบวามี
คาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่นคือ กลุมตัวอยางท่ีมี
อาชีพตางกัน มีระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของ
นักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 

6.3.5 รายได เฉลี่ยตอเดือน  ความแตกตาง
ระหวางดานประชากรศาสตรที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จังหวัดสมุทรปราการ จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน ผล
การวิเคราะหพบวามีคาความนาจะเปนนอยกวา .05 นั่น
คือ กลุมตัวอยางที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับ
การตัดสินใจซ้ือคอนโดมิ เนียมของนักลงทุนในแนว

รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการแตกตางกันที่
ระดับนัยสําคัญ .05 
 

7. อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผลตอ

การตัดสินใจซื้อคอนโดมิ เนียมของนักลงทุนในแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยไดขอสรุป
ที่สอดคลองกันระหวางขอมูลจากการรวบรวมขอมูลจาก
นักลงทุน ประกอบกับการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
พบวา  ป จจั ยด านลักษณ ะทางกายภาพ   มี ระดั บ
ความสําคัญมากที่สุด นั่นคือ มีสํานักงานโครงการตกแตง
สวยงาม นาเชื่อถือ สภาพแวดลอมของคอนโดมีความสงบ 
รมรื่น และมีระบบการรักษาความปลอดภัยที่ไดมาตรฐาน  
ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ ปรียาภัทร สมพร (2555) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือบานจัดสรร
ในชวงการรณรงคนโยบายบานหลังแรกของรัฐบาล 
กรณีศึกษา โครงการหมูบานจัดสรร ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสระบุรี พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ ไดแก บริเวณโครงการจัดใหมีความสวยงาม รม
รื่น มีการจัดวางผังโครงการเหมาะสม) มีความสัมพันธกับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อบานจัดสรรในชวงการรณรงค
นโยบายบานหลังแรกของรัฐบาลของผูบริโภคไปในทิศทาง
เดียวกัน อยางไรก็ตามผลการวิจัยไมสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชุติมา หวังบําเหน็ด และคณะ (2556) ซึ่งศึกษา 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม ในอําเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา พบวา ปจจัยดานลักษณะทาง
กายภาพและสิ่งแวดลอม ไดแก รูปแบบการใหบริการ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่ใหแกลูกคา ไมสงผลตอการ
ตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมในอําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา 
  ปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จังหวัดสมุทรปราการ อันดับรองลงมาไดแก ปจจัยดาน
กระบวนการ ไดแก ความยืดหยุนในการใหบริการตาม
ความตองการของลูกคา กระบวนการทํางานที่ เปน
มาตรฐาน ระบบการใหบริการมีความสะดวกและรวดเร็ว 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ชุติมา หวังเบ็ญหมัด 
(2556) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อ
คอนโดมิเนียมในอําเภอหาดใหญจังหวัดสงขลา พบวา
ป จ จั ยด านกระบ วนการมี ผลต อการตั ด สิ น ใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมโดยกลุมตัวอยางที่ใหความสําคัญดาน
กระบวนการมาก มีโอกาสตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียม
มากกวากลุมตัวอยางท่ีใหความสําคัญดานกระบวนการ
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นอย นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการศึกษาของ อัชฌา 
ติโลกชัย (2557) ไดศึกษาเก่ียวกับความสัมพันธระหวาง
ปจจัยสวนผสมทางการตลาดกับการตัดสินใจเลือกซื้อ
คอนโดมิเนียมเพื่อการลงทุนในกรุงเทพมหานคร พบวา 
กระบวนการขายมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือ ในแง
การสรางความเขาใจ เชน การมีโมเดลอาคารแสดงให
เขาใจงายขึ้น รวมถึงการใหความสําคัญในเร่ืองความ
ยืดหยุนของกระบวนการขาย 
  จากการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ
ปจจัยดานประชากรศาสตรที่สงผลตอระดับการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จังหวัดสมุทรปราการ  ผู วิจั ย ไดขอส รุปป จจัยด าน
ประชากรศาสตร ดังนี้ 
   ปจจัยดานเพศ พบวา เพศแตกตางกัน สงผล
ตอระดับการตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนใน
แนวรถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตาง
กันท่ีระดับนัยสําคัญ .05 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุมาลี ทศพรวิชัย (2554) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจซ้ือบานเด่ียวของเจาของบานในจังหวัดนนทบุรี 
พบวา เพศท่ีตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซื้อบานเดี่ยวใน
จังหวัดนนทบุรี แตไมสอดคลองกับการวิจัยของ นฤตยอร 
ศรีคงแกว (2558)ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับปจจัยการตลาดที่
มี ผ ลต อ  การตั ด สิ น ใจ เลื อ กซื้ อ คอน โดมิ เนี ย ม ใน
กรุงเทพมหานคร พบวา ความคิดเห็นของประชากรที่มี
เพศ ตางกันเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกซ้ือคอนโดมิเนียม มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย เพศหญิง
ตัดสินใจซื้อยากกวาเพศชาย สวนปจจัยที่เหลือ คือ ปจจัย
ดายอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน ที่
แต กต า งกั น นั้ น  ส งผ ลต อ ระดั บ ก ารตั ด สิ น ใ จซื้ อ
คอนโด มิ เนี ยมในแนวรถไฟฟ าสายสี เขียว  จั งหวัด
สมุทรปราการ แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญ .05 และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิ ชิต  สุขสินธ (2551) 
ศึกษาวิจัยปจจัยที่ ส งผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้ อ
คอนโดมิเนียมของประชากรในกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน มีความสัมพันธตอ
พฤติกรรมการเลือกซ้ือคอนโดมิเนียมของผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
  อยางไรก็ตาม ผลงานวิจัยขางตนไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของ สุดารัตน รักบํารุง และศรัณยพงศ เที่ยง
ธรรม (2552)  ซึ่งทําวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอความพึง
พ อ ใจ ข อ งผู อ ยู อ า ศั ย ใน ค อ น โด มิ เนี ย ม ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานประชากรศาสตรที่
ทําการศึกษาบางปจจัย ไดแก อายุ ระดับการศึกษา และ

รายได ที่แตกตางกันเทานั้น ท่ีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจ
ของผูอยูอาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
สวนปจจัย ดานเพศ อาชีพ และสถานภาพ ที่แตกตางกัน
ไม มี อิ ท ธิพ ลต อค วามพึ งพ อ ใจของผู อ ยู อ าศั ย ใน
คอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

8. สรุป 
 การวิจัยเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีสงผล
ตอการตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ ในครั้งนี้ ทําให
ทราบวานักลงทุนตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมโดยพิจารณา
จากลักษณะทางกายภาพและผลตอบแทนเปนสําคัญ ซึ่ง
นักลงทุนจะคํานึงถึงความคุมคาที่จะไดรับเนื่องจากการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพยมีราคาสูง  และผูประกอบการ
สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการกําหนดกลยุทธ และ
วางแผนการตลาดดานการสงเสริมการขาย เพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบในการแขงขัน 
 

9. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
  9.1 ควรศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกดวยการวิจัยเชิง
คุณภาพเชน การสัมภาษณเชิงลึก (InDepth Interview) 
การสนทนาแบบกลุม (Focus Group) เพื่อเพิ่มความ
เขาใจเกี่ยวกับปจจัยทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟาสายสีเขียว 
จังหวัดสมุทรปราการ    
  9.2 ควรศึกษาถึงปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอการ
ตัดสินใจซ้ือคอนโดมิเนียมของนักลงทุนในแนวรถไฟฟา
สายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการ   นอกเหนือจากปจจัย
ด า น ส ว น ผ ส ม ท า งก า ร ต ล าด  แ ล ะ ป จ จั ย ด า น
ประชากรศาสตร เชน ปจจัยดานความนาเช่ือถือของ
ผูประกอบการ ปจจัยดานการลงทุน เปนตน 
  9.3 ควรขยายขอบเขตการศึกษาเพิ่มเติม ใน
สวนของชาวตางชาติที่ เขามาอาศัยในเขตพื้นที่ศึกษา 
เพราะเปนกลุมที่นิยมซ้ือคอนโดมิเนียมในการพักอาศัย
เชนกัน  
  9.4 ควรแยกกลุมประชากรของกลุมผูที่ซื้อเพื่อ
การอยูอาศัยและกลุมที่ซื้อเพื่อเก็งกําไรหรือนักลงทุนใน
การศึกษา เพื่อหาความแตกตางในการตัดสินใจซ้ือได
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
  9.5 เ น่ื อ งจ ากการวิ จั ย ในครั้ ง น้ี  ผู วิ จั ย ให
ความสําคัญกับปจจัยดานทําเลที่ตั้งโครงการที่ใกลแนว
รถไฟฟาสายสีเขียว จังหวัดสมุทรปราการเปนอยางมาก 
สําหรับผูที่ตองการศึกษาวิจัยในคร้ังตอไป อาจศึกษา
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ปจจัยที่เจาะจงไปในเร่ืองของ ระยะทางจากที่ตั้งโครงการ
กับที่ตั้งของรถไฟฟาที่ผูบริโภคพึงพอใจ หรือการกําหนด
ราคาขายของโครงการท่ีตั้งอยูในทําเลใกลเคียงเสนทาง
รถไฟฟาที่เหมาะสมกับตนทุน กําไร และความสามารถใน
การแขงขันดวยราคา ที่อาจสงผลตอการตัดสินใจซื้อของ
นักลงทุนมากท่ีสุด 
 

10. กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอบขอบคุณคณะอาจารย มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ที่ไดใหคําแนะนําและขอเสนอแนะการวิจัยใน
ครั้งนี้ รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวนที่ไดอนุเคราะห
ขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใหการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงได
ดวยดี] 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ และศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
จํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใช ไดแก สถิติ
พรรณนา คือ คารอยละ คาความถ่ี คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติทดสอบไค-สแควร  ผลการวิจัยพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 21-30 ป ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีสถานภาพโสด มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท โดยเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพคือ  เพิ่มเติมสารอาหารที่ไดรับไมเพียงพอในแตละวัน ชองทางที่ไดรับขอมูลมากที่สุดคือ โทรทัศน บุคคลผูมี
อิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพคือ  แพทย/เภสัชกร สวนใหญมีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ 2 ครั้งตอเดือน มีระยะเวลาตอเนื่องในการบริโภค มากกวา 3 ป ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพ 2-6 คร้ัง/สัปดาห โดยนิยมบริโภคชนิดเม็ดและแคปซูล ใชงบประมาณในการซ้ือแตละครั้ง นอยกวา 500 
บาท สถานท่ีที่ซื้อมากท่ีสุด คือ รานคาปลีกในหางสรรพสินคา (BOOTs และ Watson) มีการเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑนอยมาก 
เหตุผลหลักในการเปลี่ยนยี่หอคือ ยี่หออ่ืนมีการลดราคาสินคา สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพ พบวา ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมา คือ ดานราคา ดานผลิตภัณฑและดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค ไดแก เพศและรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ ในเรื่อง
ของความถ่ีของการซ้ือผลิตภัณฑ และสถานท่ีที่ซื้อเปนประจํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: พฤติกรรม,  ผลิตภัณฑเสริม,  ผูบริโภค 
 
Abstract 

The purpose of this research is to study the Dietary Supplement Consumption Behavior of 
Consumers in Department Store Samutprakarn Province and the demographic backgrounds affected 
Dietary Supplement Consumption Behavior of Consumers in Department Store Samutprakarn Province. 
The sample of this study is 400 samples, the questionnaire was used as the data gathering instrument and 
the data were analyzed through descriptive statistics are percentage, frequency, mean, standard 
deviation, and use data analyzed value of Chi–Square in the hypothesis testing. The results of the study 
showed that most of the samples were female, between 21-30 years old, received bachelor degree, 
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single and working for private company. Their average income was over 30,000 baht/month. The reason 
of Dietary Supplement consumption was to fulfill more nutrients. The most widely received information 
was television. The person who influenced the consumption of health supplements was the most. Doctor 
/ Pharmacist Most often, the frequency of buying health supplements is two times a month. Consume 
more than 3 years. Frequency of consumption of most health supplements is 2-6 times / week. The most 
purchased place is the retail store in the department store. (BOOT, Watson) The consumers rarely change 
the brand. The main reason for changing the brand is other brands have reduced prices. Promotion-
Marketing Communication was the most influential factor of Dietary Supplement Consumption Behavior, 
following by Price Product and Place respectively. From the tests of hypotheses, it was found that: 
Demographically, gender and income affected Dietary Supplement Consumption Behavior in areas of 
buying frequency and buying place at significant level of .05. 
Keywords: Behavior, Supplements, Consumer 

 

1.บทนํา 
ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนธุรกิจที่มีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว เนื่องจากความตองการตามกระแสรัก
สุขภาพของผูบริโภค ประกอบชองทางการซื้อขายใน
ปจจุบันสามารถทําไดงาย มีการจําหนายผานชองทาง
ออนไลนอยางแพรหลายมากข้ึน โดยเฉพาะจําหนาย
โดยตรงตอผูบริโภค ในลักษณะขายตรง และมีการโฆษณา
เพื่อสงเสริมการขายที่ทําใหผูบริโภคเขาใจวาจําเปนตอง
รับประทาน หรือโฆษณาอวดอางสรรพคุณวามีผลในการ
ปองกันและรักษาโรค ทําใหการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารไดรับความนิยมมากข้ึนตามลําดับ สงผลใหเกิด
ธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหารจํานวนมากในตลาด  จาก
ราย งาน ขอ ง  Economic Intelligence Center (EIC) 
ธนาคารไทยพาณิชย (2560) พบวา ธุรกิจผลิตภัณฑ
อาหารเสริมหลังจากเติบโตอยางโดดเดนในชวง 5 ปท่ีผาน
มา ทั้งนี้ตลาดอาหารเสริมประกอบไปดวย ตลาดอาหาร
เสริมสุขภาพและรักษาโรค ตลาดอาหารเสริมความงาม 
และตลาดอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางรางกาย ทั้งน้ี 
ในชวงป 2011-2015 ตลาดนี้มีการเติบโตโดดเดนซ่ึงมี
อัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมสูงถึง 12% ตอป โดยมีสินคาขายดี
อยูในกลุมของผลิตภัณฑบํารุงผิวและผลิตภัณฑลดน้ําหนัก 
ซึ่งตลาดที่มีศักยภาพในการซื้ออาหารเสริมจะเปนกลุม
ผูบริโภควัยทํางาน และวัยกลางคน (อายุมากกวา 30 ป
ขึ้นไป) ที่ใหความสนใจในอาหารเสริมสุขภาพมากกวา
อาหารเสริมความงาม จากผลการสํารวจของอีไอซี ซึ่ง
วิเคราะหถึงพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริม
และพืชสมุนไพรในยุคปจจุบัน พบวาพฤติกรรมของ
ผูบริโภคกลุมดังกลาวนี้จะลดความตองการอาหารเสริม
ความงามลงในปริมาณที่ชัดเจนตามอายุที่เพ่ิมข้ึน และหัน
มาบริโภคอาหารเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้นแทน โดยประเภท
ของอาหารเสริมสุขภาพท่ีไดรับความนิยม ไดแก อาหาร

เสริมเพื่อบํารุงรางกาย บํารุงสมอง และบํารุงสายตา 
สะทอนไดวาเม่ือผูบริโภคมีอายุมากขึ้นก็จะมีความกังวล
เกี่ยวกับสุขภาพมากกวาความสวยความงาม สอดคลองกับ
ผลสํารวจท่ีพบวาผูบริโภคกลุมนี้ทั้งเพศชายและเพศหญิงมี
แนวโนมออกกําลังกายเพื่อดูแลตัวเองมากข้ึน อีกทั้ง ยัง
พบอีกวาการใชจายเกี่ยวกับอาหารเสริมในปจจุบันของ
ผูบริโภคกลุมนี้กวา 45% ใชจายไมเกิน 1,000 บาทตอ
เดือน ในขณะท่ียังสามารถใชจายในสวนนี้เพิ่มข้ึนไดถึง 7 
เทา ซึ่งสะทอนใหเห็นวาตลาดอาหารเสริมในปจจุบันยังไม
มีสินคาหรือผลิตภัณฑที่สามารถตอบโจทยความตองการ
ของผูบริโภคกลุมนี้ไดเต็มท่ี 

จังหวัดสมุทรปราการเปนเมืองอุตสาหกรรมที่มี
ประชากรวัยทํางานจํานวนมาก โดยนิคมอุตสาหกรรมใน
จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู 
(Bangpoo Industrial Estate)  นิคมอุตสาหกรรมบาง
พ ลี  ( Bangplee Industrial Estate) แ ล ะ นิ ค ม
อุตสาหกรรมเอเชีย (สุวรรณภูมิ) ซึ่งประชากรวัยทํางาน
สวนใหญใชเวลาอยูในที่ทํางานไมนอยกวา 40 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  ทําใหประชาชนสวนใหญ มีปญหาสุขภาพ 
เนื่องจากเรงรีบในการทํางานและการเดินทางในแตละวัน 
ดังนั้นคนกลุมนี้จึงถือการดูแลสุขภาพเปนเรื่องสําคัญ 
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่เปนที่นิยมสําหรับคนที่ตองการดูแลสุขภาพ อยางไรก็
ตามในสภาวะการแขงขันทางการตลาดของผลิตภัณฑ
อาหารเสริมที่รุนแรงมากขึ้น เพื่อการขยายตัวของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่ อสุขภาพท่ีดี ในระยะยาว 
ผูประกอบการควรใหความสําคัญกับการขยายตลาดไปยัง
กลุมผูบริโภค ท้ังกลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 30 ปเปนผูที่ชอบการ
เปลี่ยนแปลง การทดลองใชสินคาใหมๆ หรือตามกระแส
นิยมที่เปลี่ยนไป และกลุมที่มีอายุมากกวา 30 ป ซึ่งมี
ศักยภาพสูงในตลาดอาหารเสริมสุขภาพเพราะเปนตลาดที่
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มีขนาดใหญ  อีกทั้งมีแนวโนมการเติบโตที่ดีตอเนื่อง 
ตลอดจนมีความตองการรองรับชัดเจน จากความสําคัญ
ดังกลาวขางตน ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค
ในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ อเปน
ประโยชนแกผูผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และเปนขอมูล
ประกอบการตัดสินใจแกผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ สามารถนําผลวิจัยไปกําหนด
แนวทางปรับปรุงกลยุทธธุรกิจ รวมถึงตอยอดธุรกิจในดาน
การวางแผนกลยุทธการสื่อสารการตลาดใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภคอีกดวย 

 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ

เสรมิอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ  
  2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภณัฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ  

 3. เพื่อศึกษาลักษณะดานประชากรศาสตรที่มี
ผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพของผูบรโิภคในหางสรรพสนิคา จังหวัด
สมุทรปราการ  
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
ผูวิจัยไดทําการศึกษาและทบทวนแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วของกับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารเสรมิเพื่อสุขภาพ เพือ่ใหงานวิจัยไดบรรลุ
ตามประสงค ดังนี ้

3.1 ทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบรโิภค 
พฤติกรรมผูบริ โภค  แสดงถึงพฤติกรรมที่

ผูบริ โภคทําการคนหา การคิด  การซื้อ  การใช  การ
ประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา หรือเปน ข้ันตอนซึ่ งเกี่ยวกับ
ความคิด ประสบการณ การซ้ือ การใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา อีกทั้งเปนการศึกษาถึงพฤติ กรรมการ
ตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับการซ้ือ
และการใชสินคา ซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคคน
สุดทายไมวาจะเปนบุคคลหรือครัวเรือน ที่ทําการซื้อสินคา
และบริการสําหรับการบริโภคสวนตัว ผูบริโภคคนสุดทาย
เหลานี้รวมกันเปนตลาดผูบริโภค (Consumer market) 
ดังนั้นนักการตลาดจึงจําเปนตองศึกษาและวิเคราะห
พฤติกรรมผูบริโภค เปนการคนหาหรือวิจัยเกี่ยวกับ

พฤติกรรมการซ้ือและการใชของผูบริโภค เพื่อทราบถึง
ลักษณะความตองการและพฤติกรรมการซื้อและการใช
ของผูบริโภค ตําตอบที่ไดจะชวยใหนักการตลาดสามารถ
จัดสิ่ งกระตุ นหรือกลยุทธทางการตลาดที่ สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
(Schiffman & Kanuk, 2000.; Solomon, 2002.; 
Kotler, 2000)  

3.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด  
สวนประสมทางการตลาด  (Marketing Mix) 

หมายถึง เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ซึ่ง
กิจการผสมผสานเคร่ืองมือเหลาน้ีใหสามารถตอบสนอง
ความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกกลุมลูกคา
เปาหมาย สวนประสมการตลาด ประกอบดวยทุกสิ่งทุก
อยางที่กิจการใชเพื่อใหมีอิทธิพลโนมนาวความตองการ
ผลิตภัณฑของกิจการ สวนประสมการตลาดแบงออกเปน
กลุ ม ได  4 กลุ มดั งที่ รู จั กกันว าคื อ  “4Ps” อัน ได แก
ผลิตภัณฑ  (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย 
(Place) และการสงเสริมการขาย (Promotion) (Kotler, 
Philip. 2003: 24) 

3.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการ
ดําเนินชีวิต  

รูปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง 
ลักษณะของความเปนอยูที่แสดงถึงการใชเวลาของแตละ
คนวาเปนอยางไร  (Activities) การใหความสนใจกับ
สภาพแวดลอมรอบตัว (Interests) ความคิดเห็นที่มีตอ
ตนเองและสิ่งรอบขาง (Opinions) ซึ่งตัวแปรเหลาน้ีคือ
ลักษณะทางจิตวิทยา (Psychological Characteristics) 
ประกอบดวย (อรอุมา ศรีสุทธิพันธ. 2545) 

1. กิจกรรม (Activites) หมายถึง การแสดงออก
อยางเดนชัด เชน การซื้อสินคาหรือการคุยกับเพื่อนบาน
เกี่ยวกับบริการใหม ๆ ซึ่งแมวาการแสดงออกเหลาน้ีจะ
สามารถสังเกตไดแตก็เปนเรื่องยากที่จะวัดถึงเหตุผลของ
การกระทําโดยตรง  

2. ความสนใจ (Interests) เปนความสนใจใน
บางวัตถุประสงค บางสถานการณ  หรือบางเรื่อง ซึ่ง
หมายถึงระดับความต่ืนเตนที่เกิดขึ้นพรอมกับความเอาใจ
ใสเปนพิเศษ หรือความเอาใจใสแบบตอเนื่อง  

3. ความคิดเห็น (Opinions) เปนคําตอบของแต
ละบุ คคลในการตอบสนองต อสิ่ ง เร าที่ เกิ ดขึ้ น  ซึ่ ง
เปรียบเสมือนเปนคําถามในลักษณะการตีความ  ความ
คาดหวัง และการประเมินผล  เชน ความคาดหวังใน
เหตุการณ และการประเมินผลดีและผลเสียของการเลือก
ที่จะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
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4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ี ใช ในการวิจัย  ไดแก  ผูบริ โภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ี
แนนอน 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพในหางสรรพสินคา ทั้ง
เพศชายและเพศหญิง กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใช
สูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง แบบไมทราบจํานวน
ประชากรของคอแครน (Cochran 1977) ที่ระดับความ
เชื่อมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน 5 % ไดกลุมตัวอยาง
เทากับ 385 คน และสํารองไวเพื่อปองกันความผิดพลาด
ของแบบสอบถามอีก 15 คน รวมเปนจํานวนตัวอยาง
ทั้งหมด 400 คน ใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางกรณีไมใช
ทฤษฎีความนาจะเปนโดยใชวิธีการเลือกตัวอยางแบบ
เจาะจง (purposive sampling) เฉพาะผูที่ เคยบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ 
 4.2 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ 
ลักษณะประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
รวมถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดท้ัง 4 ดาน ไดแก 
ดานผลิตภณัฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย และดาน
การสงเสริมการตลาด 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ 
พฤติกรรมการบรโิภคผลติภณัฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพ
ของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จงัหวัดสมุทรปราการ  
 4.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยสรางแบบสอบถาม (questionnaire) เปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมลู โดยประกอบดวย
เนื้อหา 3 ตอน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ย
ตอเดือน และระดับการศึกษา   เปนคําถามแบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklist) ใหผูตอบเลือกตอบเพียง
ขอเดียว   
  สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภณัฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ ไดแก ดาน
ผลิตภณัฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน

การสงเสริมการตลาด เปนคําถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale)  
  สวนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งระดับวัด
ขอมูลเปนประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)  

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้น
เสนอตอผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรูและประสบการณ จํานวน 
3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความ
ถูกตองในสํานวนภาษา โดยหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งได
คาเฉลี่ยทั้งฉบับเทากับ 0.90 จากนั้นนําแบบสอบถามฉบับ
รางที่ไดรับการปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try-out) กับ
กลุมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางผูที่ เคยบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ จํานวน 40 ชุด แลว
นํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) นําแบบสอบถามท่ี
ได ไปทดสอบความ เช่ือมั่ นตามวิธี ของครอนบาค 
(Cronbach, 1990 : 202-204) โดยใชค าสัมประสิทธิ์
แอลฟาใชเกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 ขึ้นไป จะตอบ
แบบสอบถามท่ีมีความเช่ือมั่นเพียงพอสําหรับใชเปน
มาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหาคาความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามท้ังชุดนี้ จํานวน 40 ชุด กับผูที่เคยบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 
พบวา ค าสั มประสิทธิ์แอลฟา  (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) เท ากับ  0.875 มีค าความ เช่ือมั่ นอยู ใน
ระดับสูง 
 4.4 การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจัดกระทํามาวิเคราะหดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยวิธีทางสถิติที่นํามาใช
ในการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี ้
 ส ว น ที่  1 ก า ร วิ เค ร า ะ ห ข อ มู ล ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิง
พรรณนาดวยคาความถี่ และคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค
ในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยใช
เกณฑของ เบสท (Best, 1981) ดังนี ้ 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถึง ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 
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สวนที่ 3 การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่ อสุขภาพของผูบริ โภคใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาความถ่ี 
และคารอยละ 

สวนท่ี 4 การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตร
ที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ
สุขภาพในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ ใชสถิติ
การทดสอบคาไค-สแควร 
 

5.ผลการวิจัย 
1. การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรของ

ผู ต อบแบบสอบถาม  โด ยภ าพรวมพบวา  ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.26 โดยมี
อายุ 21-30 ป รอยละ 28.39 ประกอบอาชีพนักเรียน/
นักศึกษา รอยละ 28.89 มีสถานภาพโสด รอยละ 58.50 
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี รอยละ 55.64 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือนมากกวา 30,000 บาท รอยละ 27.63  

2. การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมพบวา ดานการสงเสริม
การตลาด มีระดับความสําคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ดาน
ราคา ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย 
เมื่อพิจารณารายดานสามารถสรุปไดดังนี้ 

2.1 ดานผลิตภัณฑ พบวา ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ฉลากแจงราคาขนาดบรรจุ และวันหมดอายุที่
ชัดเจน อานงาย มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.60 รองลงมา
คือ มาตรฐานการผลิตที่ดีไดการรับรองคุณภาพจาก
องคกรที่นาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ย 4.47 และ แสดงขอมูลดาน
โภชนาการครบถวน มีคาเฉลี่ย 4.37 ตามลําดับ 

2.2 ดานราคา พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.04 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา ราคาสินคาถูกกวาสินคาที่อยูประเภทเดียวกัน มี
คาเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.48 รองลงมาคือ มีราคาใหเลือก
หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.09 และ ราคาเหมาะสมกับ
คุณภาพ มีคาเฉลี่ย 3.96 ตามลําดับ 
  2.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.95 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา ที่ตั้งของรานจัดจําหนายมี
ความสะดวกในการเดินทาง มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ 4.29 
รองลงมาคือ มีบริการจัดสงถึงบานหรือที่พักดวยวิธี
หลากหลาย มีคาเฉลี่ย 4.09 และสินคามีจัดจําหนายทั่วไป

ในห างร านห รือ ซุป เปอรม าร เก็ ต  มี ค า เฉลี่ ย  3.96   
ตามลําดับ 
  2.4 ด านการส งเสริมการตลาด  พบวา  ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา โฆษณาสินคาผานสื่อโทรทัศน 
วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ มีคาเฉลี่ยมาก
ที่สุด  คือ 4.42 รองลงมาคือ  มีของแถม  สวนลด  ใน
เทศกาลตางๆ มีคาเฉลี่ ย 4.31 และมีเอกสารแนะนํา
ผลิตภัณฑใหผูซื้อไดศึกษารายละเอียดและทดลองใช
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย 4.15 ตามลําดับ 
 3. การวิเคราะหพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา  

3.1 เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพที่พบมากที่สุดคือ เพิ่มเติมสารอาหารที่
ไดรับไมเพียงพอในแตละวัน จํานวน 183 คน คิดเปนรอย
ละ 45.64 รองลงมาคือ บํารุงสุขภาพใหแข็งแรงหลัง
เจ็บปวย จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 30.51 และ เพื่อ
ป องกัน โรค  จํ านวน  95 คน  คิด เป นรอยละ  23.85 
ตามลําดับ 
  3.2 ชองทางที่ไดรับขอมูลมากที่สุดคือ โทรทัศน 
จํานวน  138 คน  คิด เปนรอยละ  34.6 รองลงมาคือ 
อินเตอรเน็ต จํานวน 130 คน คิดเปนรอยละ 32.5 และ 
นิตยสาร/วารสาร จํานวน 72 คน คิดเปนรอยละ 18.1 
ตามลําดับ 
  3.3 บุคคลผูมีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ แพทย/เภสัชกร 
จํานวน  133 คน คิดเปนรอยละ 33.20 รองลงมาคือ 
บุคคลในครอบครัว จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 23.10 
และ ผูที่มี ช่ือเสียง นักแสดง นักรอง จํานวน 66 คน  
คิดเปนรอยละ 16.60 ตามลําดับ 
 3.4 ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ พบวา สวนใหญมีความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพ มากท่ีสุดคือ 2 ครั้งตอเดือน จํานวน 
188คน คิดเปนรอยละ 46.90 รองลงมาคือ ซื้อ 1 ครั้งตอ
เดือน จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 25.40 และ ซื้อ 3 
ครั้ งตอ เดือน จํานวน  85 คน  คิด เป นรอยละ  21.20 
ตามลําดับ 
 3.5 ระยะเวลาตอเนื่องในการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพมากที่สุดคือ มากกวา 3 ป จํานวน 
156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 รองลงมาคือ ระหวาง 2-3 
ป จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.70 และ ระหวาง 
1-2 ป จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 16.30 ตามลําดับ 
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  3.6 ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ 2-6 คร้ัง/สัปดาห จํานวน 215 
คน คิดเปนรอยละ 53.70 รองลงมาคือ บริโภคทุกวัน 
จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.0 และ สัปดาหละ 1 
วัน จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 7.30 ตามลําดับ 
  3.7 ชนิดของผลิตภัณฑที่ถูกเลือกบริโภคมาก
ที่สุด คือ ชนิดเม็ดและแคปซูล จํานวน 270 คน คิดเปน
รอยละ 67.50 รองลงมาคือ ชนิดน้ํา จํานวน 80 คน คิด
เปนรอยละ 19.90 และ ชนิดผง จํานวน 29 คน คิดเปน
รอยละ 7.30 ตามลําดับ 
  3.8 งบประมาณที่ใชในการซื้อแตละคร้ังที่พบ
มากที่สุด คือ นอยกวา 500 บาท จํานวน 148 คน คิด
เป นรอยละ  36.92 รองลงมาคือ  501 - 1,000 บาท 
จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 31.40 และ มากกวา 
1,500 บาท  จํ านวน  93 คน  คิ ด เป น รอยละ  23.25 
ตามลําดับ 
  3.9 สถานท่ีที่ซื้อมากท่ีสุด คือ รานคาปลีกใน
หางสรรพสินคา (BOOT. Watson) จํานวน 160 คน คิด
เปนรอยละ 40.10 รองลงมาคือ รานขายยาและรานคา
ออนไลน จํานวน 83 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 20.7 
 3.10 การเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑ พบวา มีการ
เปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑนอยมาก เปนจํานวน 234 คน คิด
เปนรอยละ 58.60 รองลงมาคือ ซื้อย่ีหอเดียวเปนประจํา 
จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 22.50 และ เปลี่ยนยี่หอไป
เรื่อยๆ จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ตามลําดับ 
  3.11 เหตุผลหลักในการเปลี่ยนย่ีหอผลิตภัณฑ 
พบวา ยี่หออื่นมีการลดราคาสินคา มีมากที่สุดจํานวน 
119 คน คิดเปนรอยละ 29.80 รองลงมาคือ ตองการของ
แถม จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 25.90 และ ชอบ
ทดลองสินคาใหม จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 19.60 
ตามลําดับ 
 4. การวิเคราะหลักษณะประชากรศาสตรที่มีผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพ่ือ
สุ ขภ าพของผู บ ริ โภค ในห างสรรพ สิ นค า  จั งห วัด
สมุทรปราการ สรุปไดดังตอไปนี้ 
 4.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตาม
เพศ ที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในหางสรรพสินคา  
จังหวัดสมุทรปราการ พิจารณารายขอ พบวามีคา Sig ที่
นอยกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่กําหนดไวที่ .05 อยู 
2 ตําแหน ง คือ  ความถี่ของการซ้ือผลิตภัณฑ  (Chi-
Square =   7.89, p = 0.049) และสถานที่ ที่ ซื้ อ เป น
ประจํา (Chi-Square =   8.152, p = 0.039) กลาวไดวา 
เพศแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ ในเร่ืองของความถี่ของการซื้อ
ผลิตภัณฑ และสถานที่ท่ีซื้อเปนประจํา แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 4.2 อายุไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ใน
จังหวัดสมุทรปราการ กลาวไดวา อายุแตกตางกันสงผลตอ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ ไม
แตกตางกัน 
 4.3 ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภค ในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ 
กลาวไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันสงผลตอพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค
ในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ ไมแตกตางกัน 
  4.4 สถานภาพสมรสไมมีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภค ในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ 
กล าวได วา  สถานภาพสมรสแตกต า งกันส งผลต อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ ไม
แตกตางกัน 
 4.5 อาชีพไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ใน
หางสรรพสินคา จังหวัดสมุทรปราการ กลาวไดวา อาชีพ
แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัด
สมุทรปราการ ไมแตกตางกัน 
 4.6 ปจจัยดานประชากรศาสตร จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่ อสุขภาพของผู บริ โภค  ใน
หางสรรพสินคาจังหวัดสมุทรปราการ พิจารณารายขอ 
พบวามีคา Sig ที่นอยกวาคาระดับนัยสําคัญทางสถิติที่
กําหนดไวที่ .05 อยู 2 ตําแหนง คือ ความถ่ีของการซื้อ
ผลิตภัณฑ (Chi-Square =   17.200, p = 0.002) และ
สถานที่ที่ซื้อเปนประจํา (Chi-Square =   11.928, p = 
0.042) กลาวไดวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนแตกตางกันสงผล
ตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ เสริมอาหารเพื่อ
สุ ขภ าพของผู บ ริ โภค ในห างสรรพ สิ นค า  จั งห วัด
สมุทรปราการ ในเรื่องของความถี่ของการซ้ือผลิตภัณฑ 
และสถานที่ที่ซื้อเปนประจํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีร่ะดับ .05 
 

761



6.อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ

เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา 
จังหวัดสมุทรปราการ อภิปรายไดดังนี้ 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพ จําแนกตามปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 
ดานการสงเสริม การตลาด ดานราคา และดานการจัด
จําหนาย พบวา ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับ
มากทุกดาน ในแตละปจจัยเรียงตามลําดับ ดังนี้ ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานราคาของสินคา ดานผลิตภัณฑ 
และดานชองทางการจัดจําหนาย  สอดคลองกับแนวคิด
พฤติกรรมผูบริโภคกับกลยุทธการตลาดของ อดุลย จาตุรง
คกุล (2543 : 13-14) ที่กลาววาสวนประสมทางการตลาด
นั้น เปนกลยุทธการตลาดที่ทําการคัดเลือกตลาดเปาหมาย
การต้ังวัตถุประสงคและพัฒนาสวนประสมทางการตลาด 
เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาเปาหมาย หรือเปน
กุญแจท่ีจะนําไปสูความสําเร็จก็คือตองทําความเขาใจ 
พฤติกรรมผูบริโภคโดยผลการศึกษา พบวาการตัดสินใจ
ซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพมีความสัมพันธสูงสุดรองลงมา 
อาหารเสริมเพ่ือบํารุงสมอง อาหารเสริมเพื่อรักษาสิว 
อาหารเสริมเพื่อบํารุงผิวขาว อาหารเสริมเพื่อลดน้ําหนัก 
อาหารเสริมภายในผูหญิงนอยที่สุด  

ดานการสงเสริมการตลาด มีระดับความสําคัญ
มากที่สุด โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับการใช
โฆษณาสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร 
วารสาร ฯลฯ อยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะสื่อ
เหลานี้ชวยดึงดูดความสนใจและเขาถึงผูบริโภคไดงาย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสื่อออนไลนในปจจุบันท่ีมีสะดวก
รวดเร็ว และทุกคนสามารถเขาถึงไดตลอดเวลา นั่น
หมายความวา ผูประกอบการธุรกิจผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพควรใหความสําคัญกับการใชสื่อเพื่อเขาถึงกลุม
ผูบริโภคใหมากข้ึน เพื่อที่ผลิตภัณฑจะไดเปนที่รูจักและ
เพิ่มความนาเชื่อถือใหผลิตภัณฑของตน และเปนการสราง
การรับรูของผูคน (Brand awareness) ใหเกิดการจดจํา 
การสรางการรับรูใหเปนที่เปนที่รูจักจะทําใหผูบริโภคเกิด
ความผูกพันตอตราสินคาและเขาถึงไดงาย จนทําใหเกิด
ความรูสึก ท่ีดีและเกิดพฤติกรรมการซ้ือในที่สุด  ซึ่ ง
สอดคลองกับ สุณิสา สุระเสถียร (2556) ไดศึกษาปจจัย
การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร และ ปจจัยดาน
จิตวิทยาท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑอาหารเสริม
ของผูซื้อกลุมเบบี้บูมเมอรในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี  
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบ
ครบวงจร เกือบทุกดานมี ความสําคัญอยูในระดับปาน

กลาง ยกเวนดานการสงเสริมการขายมีความสําคัญอยูใน
ระดับมาก และสอดคลองกับแนวคิดของ Duncan (2002, 
145-146) ที่มองวาการรับรู เปนผลมาจากการสื่อสาร
เกี่ยวกับตราสินคาเพื่อให ผูบริโภคเกิดความรูสึกหรือไดรับ
ประสบการณ  ไมวาจะเปนในดานบวกหรือดานลบ
เกี่ยวกับ ตราสินคานั้น ๆ และความรูสึกนึกคิดเหลานั้นจะ
เปนผลนํามาสู “การรับรูตราสินคา” และการรับรู จาก
มองเห็น ไดยิน การอาน หรือมีประสบการณเกี่ยวกับ
องคกรหรือตราสินคาน้ันๆ จะเปนตัวกําหนดพฤติกรรม
ของผูบริโภคในท่ีสุด   ถึงแมวาในปจจุบันจะเปนยุคของ
สังคมออนไลนผูบริโภคสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของ
ผลิตภัณฑไดงายผานมอืถือ แตในทางกลับกันพบวา ขอมูล
ตางๆบนอินเตอรเน็ต รวมถึงขอมูลบนสังคมออนไลนยัง
ขาดการตรวจสอบ ไมมีความนาเช่ือถือ ยกตัวอยางเชน 
การนําเสนอสรรพคุณสินคาเกินจริง การจางบุคคลที่มี
ช่ือเสียงมารีวิวสินคา หรือแมกระท่ังการใชเลขท่ีจดแจง
ปลอมตามที่เปนขาว   
  ดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
อยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา ราคาสินคาถูก
กวาสินคาที่อยูประเภทเดียวกัน มีระดับความสําคัญมาก
ที่สุด และรองลงมาคือ มีราคาใหเลือกหลากหลาย และมี
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ เนื่องจากราคาของผลิตภัณฑ
เสริมอาหารในปจจุบันมีราคาคอนขางสูง ทําใหผูบริโภค
จําเปนตองเอาปจจัยดานราคาเขามาเปรยีบเทียบกับสนิคา
ในกลุมเดียวกัน ถาหากมีราคาสูงก็อาจไมสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑนั้นมาบริโภคไดบอย หรือหันไปบริโภคสินคา
ประเภทเดียวกันท่ีมีราคาถูกกวา สอดคลองกับผลการวิจัย
ของ พลวัฒน เศรษฐนุรักษ (2556) ทําการศึกษาปจจัยที่มี
ผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย พบวา การ 
เปรียบเทียบความสําคัญของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพของผูบริโภคในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย ระดับความสําคัญของปจจัย
ดานราคาอยูในระดับมาก 
 ด าน ผ ลิ ตภั ณ ฑ  ผู ต อบ แบบสอบถาม ให
ความสําคัญอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูบริโภคจะใหความสนใจดานฉลากแจงราคา ขนาดบรรจุ 
และวันหมดอายุที่ชัดเจน อานงาย รวมทั้งมาตรฐานการ
ผลิตที่ดีไดการรับรองคุณภาพจากองคกรที่นาเชื่อถือ และ
การแสดงขอมูลดานโภชนาการท่ีครบถวน สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ศศิวรรณ เดชคุณากร (2551) ที่ทําการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑอาหารเสริมของกลุมวัย
ทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญใหความสําคัญตอสวนประสมการตลาดในดานตางๆ 
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โดยดานผลิตภัณฑอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับคือ 
ดานผลิตภัณฑดานการสงเสริมการตลาด และดานราคา 
สวนดานการจัดจําหนายอยูในระดับปานกลาง 
ดานชองทางการจัดจําหนาย ผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอพบวา 
ผูบริโภคจะใหความสนใจท่ีตั้งของรานจัดจําหนายมีความ
สะดวกในการเดินทาง รวมถึงมีบริการจัดสงถึงบานหรือที่
พักดวยวิธีหลากหลาย และสินคามีจัดจําหนายทั่วไปใน
หางรานหรือซุปเปอรมารเกต สอดคลองกับงาน วิจัยของ 
พเยาว สมหมาย (2551) ศึกษาถึง ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในการตัด สิน ใจซื้ออาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผูบริโภคใน เขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคให
ความสําคัญมากใน ดานการจัดจําหนาย 
  ผลการวิเคราะหขอมูลพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา เหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ เพื่อเพิ่มเติมสารอาหารที่ไดรับไม
เพียงพอในแตละวันมีจํานวนมากที่สุด ระยะเวลาในการ
บริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ  
มากกวา 3 ป ความถี่ในการบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
เพื่อสุขภาพมากท่ีสุดคือ  2-6 ครั้ง/สัปดาห ชนิดของ
ผลิตภัณฑที่ถูกเลือกบริโภคมากท่ีสุด คือ ชนิดเม็ดและ
แคปซูล สวนชองทางที่ไดรับขอมูลขาวสารมากท่ีสุดคือ  
โทรทัศน ไมสอดคลองกับผลการวิจัยของ ณัฐชยา ใจจูน 
(2557) ที่ศึกษาภาพลักษณตราสินคาและการรับรูคุณคาที่
สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ เสริมอาหารของ
ผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา Internet เปน
ชองทางที่กลุมตัวอยางไดรับขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑเสริม
อาหารมากท่ีสุด โดยผูมีอิทธิพลตอการบริโภคผลิตภัณฑ
เสริมอาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ แพทย/เภสัชกร 
ความถี่ในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพ มาก
ที่สุดคือ  2 ครั้งตอเดือน งบประมาณที่ใชมากที่สุด คือ 
นอยกวา 500 บาท ซึ่งไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ 
เสกสรร วีระสุข (2557) ที่ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร 
พบวาคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารประเภท
วิตามินเฉลี่ย 1,156.07 บาท/คร้ัง มีความถี่ในการซื้อ 3 
ครั้ง/6เดือน โดยสาเหตุที่ซื้อคือซื้อตามคนรอบขางและ
ไดรับขอมูลขาวสารจากบุคคลที่ รูจัก สวนบุคคลที่มี
อิทธิพลในการซ้ือคือตนเอง สําหรับสถานที่ที่ซื้อมากที่สุด
คื อ  ร านค าปลี ก ในห างสรรพสิ นค า  (BOOTs และ 
Watson) สอดคลองกับการวิจัยของ เสกสรร วีระสุข 
(2557) ไดศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ประเภทวิตามินในกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริโภคนิยม

ซื้อผลิตภัณฑ เสริมอาหารประเภทวิตามินจ ากราน 
Watson/ Boots การเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑนอยมาก 
เหตุผลหลักในการเปลี่ยนยี่หอผลิตภัณฑ พบวา ยี่หออ่ืนมี
การลดราคาสินคา 
  ผลการวิเคราะหความแตกตางทางปจจัยดาน
ประชากรศาสตรที่ ส งผลตอพฤติกรรมการบ ริโภค
ผลิตภัณฑเสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภค ในจังหวัด
สมุทรปราการ พบวา เพศและรายได เฉลี่ยตอเดือน
แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภคในจังหวัดสมุทรปราการ 
ในเรื่องของความถี่ของการซื้อผลิตภัณฑ และสถานท่ีท่ีซื้อ
เปนประจํา แตกตางกันอยางมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 
0.05 ผลการศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของพฤติกรรม
ของผูซื้อหรือผูบริโภคของ เสรี วงษมณฑา (2542: 32-37) 
ที่กลาววา ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน เปนสิ่งสําคัญที่
สงผลใหพฤติกรรมการบริโภคแตกตางกันไป ไมวาจะเปน
สถานภาพทาง สังคมสิ่งแวดลอมและเศรษฐกิจ เปนตน 
จะสงผลตอพฤติกรรม การตัดสินใจของผูซื้อที่ ไดรับ
อิทธิพลจาก ลักษณะสวนบุคคลของคนทางดานตางๆ 
และยังสอดคลองกับแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภคของ       
ศิริวรรณ เสรีรัตน (2552) ที่กลาวไววา การตัดสินใจของผู
ซื้อไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ วงจร
ชีวิตครอบครัว อาชีพ รายได และรูปแบบการดํารงชีวิต 
รวมถึงปจจัยดานสังคม ไดแก กลุมอางอิง ครอบครัว และ
บทบาท/ สถานะบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือดวย
เชนกัน 
 

7.สรุป 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัด
สมุทรปราการ ทําใหทราบวาผูบริโภคท่ีมีเพศและรายได
เฉลี่ยตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑเสริม
อาหารเพื่อสุขภาพของผูบริโภคในหางสรรพสินคา จังหวัด
สมุทรปราการ ในเรื่องของความถี่ของการซ้ือผลิตภัณฑ 
และสถานที่ที่ซื้อเปนประจํา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 
ดังนี ้

1. ดานผลิตภัณฑ  พบวา ผูบริโภคใหระดับ
ความสําคัญกับฉลากแจงราคาขนาดบรรจุ และวัน
หมดอายุที่ชัดเจน อานงาย มีมาตรฐานการผลิตที่ดีไดการ
รับรองคุณภาพจากองคกรท่ีนาเช่ือถือ และแสดงขอมูล
ดานโภชนาการครบถวน ดังนั้นผูประกอบการจะตองมี

763



ขอมูลหรือรายละเอียดบอกบนภาชนะบรรจุภัณฑเพื่อ
แสดงใหเห็นวามีสวนผสมอะไรบาง มีคุณประโยชนอะไร   
   2. ด าน ราค า  พบ ว า  ผู บ ริ โภ ค ให ร ะ ดั บ
ความสําคัญกับราคาสินคาที่ถูกกวาสินคาประเภทเดียวกัน 
มีราคาให เลือกหลากหลาย และราคาเหมาะสมกับ
คุณ ภาพ  ดั งนั้ นผูป ระกอบการควรมี การป รับปรุ ง
ผลิตภัณฑใหมีหลากหลายขนาดและราคา เพื่อที่รองรับ
กับกลุมผูบริโภคที่มีรายไดนอยและเพื่อเปนการเพิ่ม
ความถี่ในการซ้ือ และควรพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูง 
และสรางตราย่ีหอใหเปนที่ยอมรับซึ่งผูบริโภคพรอมที่จะ
ซื้อหากคุณภาพดีจริง  
   3. ดานชองทางการจัดจําหนาย พบวาผูบริโภค
ใหระดับความสําคัญกับที่ตั้งของรานจัดจําหนายมีความ
สะดวกในการเดินทาง หรือมีบริการจัดสงถึงบานหรือท่ีพัก
ดวยวิธีหลากหลาย และสินคามีจัดจําหนายท่ัวไปในหาง
รานหรือซุปเปอรมารเก็ต ผูประกอบการเมื่อนําผลิตภัณฑ
เข าตามห างฯ  หรือโมเดิรน เทรด  ควรจะมีการวาง
ผลิตภัณฑไวใหเห็นเดนชัด และอยูในระดับสายตาของ
ผูบริโภค หากมีการวางจําหนายในหางสรรพสินคา หรือใน
ซุปเปอรมารเก็ต ควรจัดใหมีพนักงานขายคอยแนะนํา
ผลิตภัณฑ  และผูประกอบการควรมีการจัดฝกอบรมและ
พัฒนาพนักงานขายใหมีความรูและความเขาใจ เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร เพื่อจะไดแนะนําคุณประโยชน
ใหกับผูบริโภคไดทราบอยางถูกตอง และโนมนาวให
ผูบริโภคตัดสินใจซ้ือได 
  4. ดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูบริโภคให
ระดับความสําคัญกับโฆษณาสินคาผานสื่อโทรทัศน วิทยุ 
หนังสือพิมพ นิตยสาร วารสาร ฯลฯ การมีของแถม 
สวนลด ในเทศกาลตางๆ มีเอกสารแนะนําผลิตภัณฑใหผู
ซื้อไดศึกษารายละเอียดและทดลองใชผลิตภัณฑ ดังน้ัน
ผูประกอบการควรโฆษณาทางสื่อตางๆ เพราะผูบริโภค
สวนใหญรับรูโดยการผานสื่อมากกวา และเปนการตอกยํ้า
ตราสินคาเพื่อใหผูบริโภคไดสรางความจดจําในตราสินคา
นั้น  ๆ  รวมถึงควรโฆษณาโดยใชดารา นักแสดงที่มี
ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับ เนื่องจากบุคคลเหลานี้เปนที่รูจัก
ของผูบริโภค และเพื่อเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับ
ผูบริโภค 
 

8.ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 จากผลการศึกษาพบวาด านชองทางการจัด
จําหนายยังควรไดรับการสงเสริมและพัฒนา เพื่อใหตรง
ตามความตองการของลูกคาและเขาถึงลูกคาไดงายและ
มากที่สุด ผูวิจัยจึงเห็นวาควรมีการศึกษาในประเด็นนี้ใน

เชิงลึก และสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนตอธุรกิจ
ดังกลาวตอไปดวย 
 
9.กิตติกรรมประกาศ 
 ผูวิจัยขอบขอบคุณอาจารยคณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ไดใหขอเสนอแนะ
สําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี รวมทั้งผูที่เกี่ยวของทุกทานที่ได
อนุเคราะหขอมูลที่เปนประโยชน เพื่อใหการวิจัยน้ีสําเร็จ
ลุลวงไดดวยดี และขอขอบคุณทุกทานท่ีคอยใหความ
ชวยเหลือในดานตางๆ ท่ีมิไดกลาวนามไว ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดยอ  
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ

ชา 2. เพ่ือออกแบบชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ของชามีดี จังหวัดเชียงใหม เน่ืองจากผลิตภัณฑชามีดีถือเปนผูประกอบรายเล็ก ทําใหไม
เปนท่ีรูจักมากนักในกลุมผูบริโภคสินคา จึงตองการจัดหาชองทางเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑชามีดีใหเขาถึงกลุมผูบริโภคอยาง
สะดวกและรวดเร็ว การศึกษาการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหมมีวิธีการวิจัยโดยการ
คนควาหนังสือ รวบรวมขอมูลภาคเอกสารแลละงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมท้ังขอมูลภาคสนามจากการสอบถามผูประกอบการและ
ผูบริโภค แลวทําการออกแบบสรุปผลการออกแบบ ตลอดจนการประเมินผลงานการออกแบบจากผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือพัฒนารูปทรงและลักษณะการใชงานใหสมบูรณ 

ผลงานการวิจัยสามารถสรุปการออกแบบไดดังน้ี ตนแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนท่ี จํานวน 1 ชิ้นงาน โดยทั้งหมดมี
ความสวยงาม สามารถปรับการใชงานไดตามความเหมาะสม สามารถเคลื่อนยายไดและการออกแบบมีสอดคลองกับผลิตภัณฑชามี
ดีไดเปนอยางดี 
คําสําคัญ: ชั้นแสดงสินคาเคล่ือนที่, รถเข็น, ผลิตภัณฑชา    
 

Abstract  
 The purpose of this research was; 1.  To study the design of mobile tea kiosk that suitable for tea 

product, 2. To design a mobile kiosk for Cha Mee Dee, Chiang Mai Province. According to Cha Mee Dee product 
is a small entrepreneur that consumer unknown this product. Thus, our research wants to provide channels to 
promote Cha Mee Dee products to reach consumers quickly and easily. The Design of mobile tea kiosk, a case 
study of Cha Mee Dee, Chiang Mai province finds tools which is used research method by collecting the data, 
related research documents and field work data, using questionnaires to explore the entrepreneur and 
customer opinion. Then, the result would be generated the artwork and conclusion. Also it would be evaluated 
by the expert of design in related function in order to develop the artwork to be completed. 
 Research results can be summarized as follows; the mobile Cha Mee Dee Kiosk 1 piece, the mobile 
kiosk would be beautiful design, can be adjusted as appropriate using, and also the design is harmony with tea 
product as well. 
Keywords: Mobile Kiosk, Cart, Tea product    
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1. บทนํา 
ในชวง 5 ปที่ผานมา ตลาดชาในประเทศไทย

โดยเฉพาะภาคเหนือ ไดแก เชียงใหม เชียงราย มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนรอยละ 87 ผลการผลิตชาของไทยเพ่ิมข้ึนในป 2561 
เปน 77,090 ตัน โดยเฉพาะชาสมุนไพรท่ีไดรับความนิยม
และมีความตองการบริโภคเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง อันมี
สาเหตุมาจากกระแสการใสใจสุขภาพและความตองการมี
รูปรางที่ดีของผูบริโภค  (กรมวิชาการเกษตร , 2016: 1)  
ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2560: 2-8) มองวา ดวยการขยายตัว
ดานเศรษฐกิจของผลิตภัณฑชาสมุนไพรไทย  ผูประกอบการ
ควรใหความสําคัญและติดตามพฤติกรรมของผูบริโภค  
เพ่ือใหสามารถรองรับกับแนวโนมการเติบโตของตลาดชา
เพ่ือสุขภาพ โดยความตองการบริโภคชาเพ่ือสุขภาพที่เพ่ิม
มากข้ึนน้ัน ไดรับแรงสนับสนุนจากความนิยมของผูบริโภค
ทั้งวัยรุน วัยทํางาน หรือแมแตวัยสูงอายุที่หันมาดูแลตนเอง
และใสใจสุขภาพ อันจะปนโอกาสที่ดีสําหรับผูประกอบการ
ชาสมุนไพร (ศูนยวิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจ และเศรษฐกิจฐาน
ราก, 2561: 11-13) 

อยางไรก็ตามจากแนวโนมความนิยมชาสมุนไพรที่
เพ่ิมข้ึน ทําใหจํานวนผูประกอบการดานชาเพ่ิมข้ึนดวย
เชนกัน (สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม, 2558) 
สถานกาณการแขงขันในตลาดธุรกิจชาที่เปนไปอยางสูงข้ึน
ทําใหผูประกอบชาสมุนไพรตองเผชิญกับความทาทายหลาย
รูปแบบ อาทิเชน การแขงขันดานการประชาสัมพันธ การ
เขาถึงกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว รวมไปถึงการสราง
ความเชื่อมั่นใหสินคาเปนที่ยอมรับจากกลุมผูบริโภคเปนไป
ไดชา (Positioningmag, 2004) อมูลจากการสัมภาษณ
ผูประกอบการกลุมตัวอยางชามีดี จังหวัดเชียงใหม แสดง
ความคิดเห็นถึงการเขาถึงการรับรูแบรนดชามีดีตอลูกคาน้ัน
เปนไปไดยาก เน่ืองจากเปนผูประกอบการเล็กทําใหการ
ประชาสัมพันธยังไมกวางขวาง รวมทั้งการสื่อสารใหผูบริโภค
ไดรับทราบความแตกตางของผลิตภัณฑเม่ือเปรียบเทียบกับ
คูแขง  สงผลใหผลิตภัณฑชามี ดียังไมเปนที่รูจักในกลุม
ผูบริโภคชาสมุนไพรในจังหวัดเชียงใหม กรมสงเสริมการคา
ทางเศรษฐกิจ (อางใน ฐานเศรษฐกิจ, 2016) กลาวถึงการ
เขารวมงานแสดงสินคาตางๆ ที่จัดโดยภาครัฐ เปนการ
เ ริ่ ม ต นที่ สํ า คัญมาก ใ นด า นก ารส ง อ อกที่ ส า ม า ร ถ
ประชาสัมพันธใหผูนําเขาสินคาในตางประเทศที่เขารวมงาน
ไดเห็นและไดรูจักสินคามากข้ึน แตการเขารวมงานสําหรับ
ผูประกอบการรายเล็กถือเปนเรื่องที่สรางความหนักใจใน

เรื่องคาใชจาย เน่ืองจากตองใชงบประมาณสูงทั้งเรื่องคา
เชาบูธ คาตกแตงบูธ สําหรับผูประกอบการรายเล็กถือเปน
ภาระหน่ึงท่ีทําใหงบในการลงทุนเพ่ิมข้ึนเปนอยางมาก 
(RYT9, 2547) พงศศรันย พลศรีเลิศ (2557) อธิบายแนวทาง
สําหรับผูประกอบการรายเล็กวา ธุรกิจรถเข็นเปนหน่ึงในกล
ยุทธกระจายสินคา เพ่ือเขาถึงผูบริโภคและทําใหผูบริโภค
ไดรับความสะดวกในการเขา ถึงสินคาของเราโดยไม
จําเปนตองสิ้นเปลืองงบประมาณสูง นอกจากน้ี คเชนทร  
หวยหงสทอง (2559: 1-3) ไดอธิบายเพ่ิมเติมถึงรถเข็น
เคลื่อนที่ที่สามารถปรับเปลี่ยนสถานท่ีขายได สามารถ
โฆษณาสินคาผานกลุมเปาหมายไดโดยตรง ถือเปนการสง
มอบสารจากผูขายถึงผูบริโภคสินคาไดทันที โดยสามารถยาย
ทําเลไดตามตองการ ไมตองเสียคาเชา ไมตองยึดติดกับที่เดิม 
ประหยัดเวลาและประหยัดคาใชจายในการประชาสัมพันธ
ไดอีกดวย  

จึงเปนที่มาของงานวิจัยฉบับน้ีเ พ่ือศึกษาแนว
ทางการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่  สําหรับ
ผลิตภัณฑชามี ดี  จั งห วัด เชี ยง ใหม  เ พ่ือส ง เสริมการ
ประชาสัมพันธการรับรูแบรนดชามีดีและการเขาถึงผูบริโภค
กลุมเปาหมายใหไดมากที่สุด เพ่ือใหผูบริโภคสินคาไดรูจัก
และยอมรับในคุณคาของสมุนไพรชามีดี นับวาเปนกลยุทธที่
จะสรางฐานตลาดใหมีความม่ันคงกอนแลวจึงเปดแนวรุก
ตอไปไดอยางมั่นใจ (โฉมศรี อัยยิมาพันธ, 2014)   

2.วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบชั้นแสดงสินคา

เคลื่อนที่ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑชา 
2. เพ่ือออกแบบชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ของชามีดี 

จังหวัดเชียงใหม 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
"ชา" เปนเครื่องด่ืมที่คุนเคยกันทั่วโลก  รวมถึง

ประเทศไทยของเราเอง ปจจุบันตลาดชาสมุนไพรไดรับความ
นิยมเพ่ิมมากข้ึนเน่ืองจากเปนเครืองด่ืมที่ไมมีคาเฟอีน สราง
มูลคาทางเศรษฐกิจไม ตํ่ากวา  1 แสนลานบาทตอป   
กระทรวงพาณิชยอธิบายเรื่องการเดินหนาขับเคลื่อน “แผน
แมบทแหงชาติ วาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย พ.ศ. 2560-
2564   ที่ไดวางเปาสรางมูลคาสินคาสมุนไพรจากเดิมมี
มูลคา 1.8 แสนลานบาทขยับเปน 2 เทาหรือเพ่ิมเปนมูลคา  
3.6 แสนลานบาทใหเปนผลสําเร็จภายใน  4 ป (ขาวสด    
อางใน ธนาคารเกียรตินาคิน, 2560) ดวยเหตุน้ีสงผลใหเกิด
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ปญหาการแขงขันทางการคาที่สูงข้ึน  จากการศึกษาโดย
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (2561) พบวามีผูผลิต
ชาสมุนไพรทั้งรายใหญและรายยอยมีอยูจํานวนมากกวา 
200 รายซึ่งในจํานวนน้ีก็มีผูผลิตรายใหญที่ครองสวนแบง
ตลาดสวนมากอยูเพียงไมกี่รายเทาน้ันอาทิเชน บริษัทอิชิตัน, 

บริษัทโออิชิ , บริษัทยูซิลเวอรเปนผูผลิตชาเขียวและชา
สมุนไพรพรอมด่ืม และบริษัทสุวิรุฬชาไทย เปนผูผลิตใบชา
อบแหง อีกทั้งยังมีผูผลิตรายยอยซึ่งจะผลิตและจําหนายใน
ตลาดอีกระดับหน่ึงหรือผลิตเพ่ือขายในทองถ่ินอีกดวย  

กลยุทธการแขงขัน เปนวิธิการสรางความไดเปรียบ
และการแยงชิงสวนแบงทางการตลาด เปนเทคนิคเพ่ือสราง
รายไดจากการขายสินคาใหไดจํานวนมากข้ึน  สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคได น้ันหมายถึงตอง
รูจุดแข็งและจุดออนของตนเองรวมท้ังตองสามารถการ
วิเคราะหคูแขงขันได โดยการเลือกใชเครื่องมือสําหรับสราง
ความแตกตางให เหมาะสมกับผลิตภัณฑของตนเอง  
(Besterlife, 2017) นอกจากน้ี ศรวณะ แสงสุข และคณะฯ 
(2557: 46) กลาวถึงการนํากลยุทธความแตกตางทางดาน
ชองทาง  (Channel Diffentiation) เปนการสรางความ
แตกตางท่ีชองทางบริการ  เลือกกลยุทธจัดชองทางจัด
จําหนายใหลูกคาเขาถึงบริการไดงาย สะดวก และมีคุณภาพ 
ครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย เชน การจัดทํารถเข็นเพ่ือ
แสดงสินคาเปนตน (Theodore Levitt, 1980) เอกชัย วีระ
นพรัตน (อางในเสนทางเศรษฐีออนไลน, 2561) กลาวถึงผู
ประกอบรายใหม "นอกจากจะมีสินคาคุณภาพยอดเย่ียมแลว 
คุณยังตองการมีภาพลักษณที่โดดเดนในการโชวสินคา ชวน
ใหลูกคาท่ีผานไปมา เขามาแวะเย่ียมชม" รถเข็นโชวสินคา 
หรือชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ (Mobile Kiosk) นาจะเปน
เครื่องมือชิ้นหน่ึง ที่ชวยในการสรางความโดดเดนของ
ผลิตภัณฑและสรางภาพลักษณของแบรนดไดเปนอยางดี    
(จิระวรรณ ไชยปรีชาวิทย, 2018: 144) วิธีจัดแสดงสินคา
แบบเคลื่อนท่ีไดจึงเปนกลยุทธทางการตลาดที่จะนําพาแบ
รนดสินคาน้ันๆ ออกสูสายตาผูบริโภคไดทุกกลุม โดยไม
จําเปนตองเสียงบประมาณคาใชจายเปนจํานวนมากเม่ือ
เทียบกับการจัดแสดงสินคาในงานแสดงสินคา  (ปณิชามน 
ตระกูลสม, 2559) 

ธุรกิจรถเข็น หรือ ธุรกิจเคลื่อนที่ มีความหมาย
รวมถึงชั้นแสดงสินคาหรือโชวสินคาที่สามารถเคลื่อนที่ได  
(พงศศรันย  พลศรีเลิศ , 2556) คําอธิบายเพ่ิมเติมจาก 
Kssfurniture (2017) ใหความหมายของชั้นแสดงสินคา

เคลื่อนที่วา หมายถึง เฟอรนิเจอรหรือพ้ืนที่แสดงสินคาที่
สามารถวางสินคา หรือแสดงการสาธิต ทดลองสินคาได 
ติดต้ังอุปกรณลอเคลื่อนท่ีทําใหสะดวกในการใชงาน มุมมอง
ของการออกแบบรถเข็นสินคาหรือชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ที่
ดีน้ัน จําเปนตองมีดีไซน (Design) ซึ่งในที่น้ีหมายถึง การ
ออกแบบภาพรวมทุกอยางท่ีลูกคารับรูและสัมผัสไดวาแบ
รนดน้ีเปนอยางไร ชั้นแสดงสินคาน้ีเปนของแบรนดไหน 
(สํานักงานสงเสริมการคาในตางประเทศ ณ กรุงเบอรลิน, 
2555 : TCDC, 2012)     ภัคฑิลา สายเทพ เจาของหาง
หุนสวนจํากัดไทย เฮอรเบิล (2561) ใหสัมภาษณโดยอธิบาย
ถึงหลักการจัดองคประกอบท่ีสําคัญสําหรับการออกแบบ
รถเข็นแสดงสินคาประเภทเครื่องด่ืมชาสมุนไพร วาสิ่งแรกที่
ผูออกแบบควรคํานึงคือ พ้ืนท่ีโชวหรือแสดงสินคา กลาวกัน
วาความประทับใจแรกพบเปนสิ่งที่สําคัญการสรางความ
ประทับใจแรกเห็นเปนหัวใจสําคัญที่จะดึงดูดผูซื้อ พ้ืนที่จัด
แสดงสินคาเครื่องด่ืมชา จําเปนอยางย่ิงสําหรับการออก
แสดงสินคาใหผูซื้อผูบริโภคไดทดลองด่ืมชา เพ่ือสรางความ
จริงใจจากผูขาย อีกทั้งยังถือเปนการประเมินความพึงพอ
ใจความนิยมชื่นชอบในรสชาติชาเพ่ือนํามาปรับปรุงหรือ
สงเสริมใหดีข้ึน Lurban (2018) ระบุถึงลักษณะการใชงาน
สําหรับการออกแบบรถเข็นหรือชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่วา
ควรจะความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจเครื่องด่ืมชา ตอง
ทราบถึงวัตถุประสงคสําหรับการนํารถเข็นสินคาวาใชเพ่ือ
การใด หากเพ่ือทําการตลาดเพ่ือใหผูบริโภคไดรับรูแบรนด 
ควรตองออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนหรือขายพ้ืนที่
รถเข็นเพ่ือวางสินคาและการทดลองสินคาได นอกจากน้ีตอง
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ก็สามารถยายทําเลในการจัด
แสดงสินค า ได  (MGR Online, 2550)  TCDC (2012 ) 
กลาวถึง  ปาย เปนสวนสําคัญที่ ใชประกอบเพ่ือสราง
ภาพลักษณใหรถเข็นสินคา สําหรับปายแสดงตองบงบอกถึง
เอกลักษณของแบรนด น้ันๆ  โดย ท่ัวไปป ายจะต อ ง
ประกอบดวยชื่อแบรนด  และเครื่องหมายสัญลักษณ   
อุปกรณลอเ ข็น  ที่อํ านวยความสะดวกท่ีส ง เสริมการ
เคลื่อนยายของบูธ รานคาหรือชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ ให
เคลื่อนยายไปตามสถานท่ีหรือตําแหนงที่เราตองการ การ
เลือกรูปแบบของลอใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนผิว ลอยูริเทน
เปนลอที่มีความแข็งแรงและเหนียว สามารถทนตอการขัดสี 
ขูดขีด และสารเคมีไดดี เหมาะสําหรับทุกสภาพพื้นผิว ทุก
การใชงาน เสียงไมดัง และไมทําใหพ้ืนเปนลอย นอกจากน้ี
โพลียูริเทนยังทนตอสภาพภูมิอากาสไดดีอีกดวย (ศูนยสาธิต
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อุปกรณเครื่องชวยคนพิการ และศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟู
สมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ, 2561 ) สอดคลองกับ 
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม (2014) กลาวไววา เทคโนโลยีลอ
เคลื่อนที่ไดเปนอุปกรณเสริมที่ชวยในการสนับสนุนการ
ออกแบบชั้นแสดงสินคาใหมีประโยชนใชสอยไดในทุกสภาพ
การใชงาน ไดทุกสถานที่ เน่ืองจากผูประกอบการสามารถ
เคลื่อนยายชั้นแสดงสินคาไดเองโดยเพียงแคการติดต้ัง
อุปกรณลอ  

หน่ึง ตัวอยางที่ เห็นได เดนชัดของแบรนดชา
สมุนไพร "ทีรักชา" (Tea Luck Cha) ที่เปดตลาดดวยการใช
ชองทางการประชาสัมพันธสินคาดวยชั้นแสดงสินคา
เคลื่อนท่ี (รถเข็นแสดงสินคาเคลื่อนที่) บุญทวี สุปรีด์ิเวศน 
(อางใน SCB SME, 2017) การเริ่มตนดวยการจัดแสดงสินคา
บนรถเข็นตามสถานที่ตางๆ โดยไมจําเปนตองจัดแสดงในบูธ
แสดงสินคาขนาดใหญ เมื่อสรางภาพลักษณของแบรนดให
เปนท่ีรูจักในวงชุมชนหรือจังหวัดไดแลว การเปดตัวในงาน
แสดงสินคาขนาดใหญจึงถือเปนการสรางโอกาสตอยอด
ตลาดชาสมุนไพรในระดับสากลได 

4.วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการออกแบบชั้นแสดงสินคาชา

เคลื่อนท่ี : กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหมใหเหมาะสม
เพ่ือสามารถสงเสริมประชาสัมพันธผลิตภัณฑชามีดีใหกับ
ผูบริโภคสินคาไดมากที่สุด และเพ่ือตอบสนองตอการใชงาน
การโชวสินคาชามีดี และพ้ืนที่ทดลองชิมชา โดยมีการเก็บ
รวบรวมขอมูลกอนทําการออกแบบ มีข้ันตอนดังน้ี 

4.1 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 

 4.1.1 การศึกษาขอมูลเอกสาร 
 การศึกษาองคประกอบของชั้นแสดงสินค า

เคลื่อนท่ี (รถเข็นแสดงสินคา) อุปกรณลอเคลื่อนที่และการ
เลือกใชงานให เหมาะสมเพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ : กรณีศึกษาชามีดี 
จังหวัดเชียงใหม 

 4.1.2 การวิเคราะหขอมูลเอกสาร 
 เปนการวิเคราะหในเชิงสรางสรรคและออกแบบ 

โดยนําเอาขอมูลตางๆมาหาใชเพ่ือการออกแบบชั้นแสดง
สินคาชาเคลื่อนที่ : กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหม 

 4.1.3 การวิเคราะหขอมูลภาคสนาม 

 เปนการรวบรวมการหาขอมู ลที่ แท จริ งกับ
กลุมเปาหมาย ซึ่งเปนผูบริโภคสินคาจํานวน 100 คน และ
ผูประกอบการจํานวน 1 คน โดยมีกระบวนการเพ่ือ การใช
แบบสอบถาม และแบบตรวจสอบ (Questionnaire and 

Checklist) การสัมภาษณ (Interview) เพ่ือใหไดขอมูลที่
จําเปนจากความคิดเห็นนํามาพิจารณาและเปนแนวทางใน
การออกแบบที่เหมาะสม 

 4.1.4 ทําการออกแบบออกแบบชั้นแสดงสินคาชา
มีดีเคลื่อนที่  

            4.1 .4.1 ข้ันวางแผนการออกแบบ  โดย
การศึกษา คนควาเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัยจาก 

เว็ปไซตตางๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
       4.1.4.2 ข้ันเตรียมการผลิต นําขอมูลท่ีไดมา

ดําเนินการหารูปแบบ กําหนดแนวความคิดหลักในการ
ออกแบบ (Concept Design) วัสดุและรูปแบบของชั้นแสดง
สินคาชามี ดี เคลื่อนที่ ด วยการสรางแบบราง  (Sketch 

Design) ศึกษารายละเอียดเน้ือหาและองคประกอบที่จะ
นํามาใชในการออกแบบ 

       4.1.4.3 ข้ันการผลติ นําแบบรางท่ีไดมาสราง
ดวยกระบวนการคอมพิวเตอรโปรแกรม Sketch Up 2014 

      4.1.4.4 บันทึกขอมูลรวบรวมผลงานเปน
เอกสาร 

      4.1.5 การประเมินผลการออกแบบ 

 การนําเสนอผลงานการออกแบบชั้นวางสินคาชามี
ดีและแบบสอบถามหรือการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 
ทาน เพ่ืออภิปราย วิเคราะหและสรุปผล 

      4.1.6 กลุมผูประเมินผลการออกแบบ 

 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบในสาขาท่ีเกี่ยวของ
จํานวน 3 ทาน 

      4.2 เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
 4.2 .1  ผลการสังเคราะหความรู ในเรื่องการ
ออกแบบแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนท่ี กรณีศึกษาชามีดี 
จังหวัดเชียงใหม 
 4.2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นและความ
ตองการที่มีตอชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดงสินคา
ชา) เพ่ือใชเปนแนวทางในการออกแบบ 
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 4 .2 .3  ตนแบบชั้ นแสดงสินค าชา เคลื่ อนที่  
กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 แบบ 
 4.2.4 แบบแสดงความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ
การออกแบบแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ กรณีศึกษาชามี
ดี จังหวัดเชียงใหมเปนคําถามปลายปดแบบ Rating scale 
และตอบเปนขอเสนอแนะ 

      4.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

 คณะผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห ออกเปน 3 สวน
ดังน้ี 
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลกอนการออกแบบ 

1.1 สรุปผลการวิเคราะหจากเอกสาร หนังสือ 
บทความ งานวิจัย ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดงสินคา) ที่
สามารถอางอิงได 

1.2 สรุปผลวิเคราะหความคิดเห็นและความ
ตองการเกี่ยวกับชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ และวิเคราะห
แนวทางในการออกแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่  
(รถเข็นแสดงสินคาชามีดี)           

1.2.1 ทําการวิเคราะหขอมูลภาคสนามจากการลง
พ้ืนที่โดยใชการสังเกตรถธุรกิจรถเข็นชาเครื่องด่ืม หรือ
รถเข็นแสดงสินคาประเภทเครื่องด่ืมอื่นๆ จากแบรนดตางๆ
และจากทฤษฏีที่รวบรวมไดเพ่ือหาขอสรุปพ้ืนฐานในการ
ออกแบบ ไดแก ชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่จะมีพ้ืนที่สําหรับ
วางสินคาโชวเพ่ือการสรางการจดจําแบรนดสินคาชา ชั้น
แสดงสามารถพับเก็บหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบพ้ืนที่ได มี
ขนาดเหมาะสมไมใหญมากหนัก เพ่ือใหงายตอการขนยาย มี
วัสดุและรูปแบบท่ีเหมาะสมกับอัตลักษณของสินคา 

        1.2.1.1 ปายรานคา ควรติดต้ังในอยูใน
ตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจน ควรออกแบบตัวอักษรใหมี
ลักษณะเฉพาะที่สัมพันธกับผลิตภัณฑ อานงาย 
         1.2.1.2 รูปทรง มีความคิดสรางสรรค 
รูปทรงมีลักษณะเรียบงายเพ่ือความสะดวกในการสราง
ตนแบบ ไมซับซอนประหยัดตนทุนในการผลิต   
         1.2.1.3 ความยืดหยุนและความสามารถ
ปรับการใชงานไดตามความเหมาะสม 
         1.2.3.4 วัสดุและสีสัน การเลือกใชสีสันให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ วัสดุที่มีความคงทนและแข็งแรง 
เหมาะกับสภาพการนําไปใชงานทั้งภายนอกและภายใน 

         1.2.3.5 อุปกรณลอเคลื่อนที่ การเลือกใช
ลอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงาน มีความคงทน 
แข็งแรง 
 1.2.2 ผลของการสํารวจของผู วิจัย สรุปเปน
ประเด็นปญหาและความตองการไดดังน้ี 
         1.2.2.1 เปนผูประกอบการรายเล็กมีทุน
งบประมาณนอย ไมสามารถทําการลงทุนเพ่ือประชาสัมพันธ
สิ นค า ในงานแสดงขนาดใหญ ไ ด  ทํ า ให ไม ส ามาร ถ
ประชาสัมพันธสินคาชามีดีใหเปนท่ีรูจักกับผูบริโภคสินคาได 
         1.2.2.2 ตองการชั้นจัดแสดงสินค าที่
สามารถเคลื่อนที่ได โดยจัดแสดงและนําเสนอสินคา หรือให
ทดลองชิมชาได 
         1.2.2.3 ตองการชั้นจัดแสดงสินค าที่
สามารถปรับและขยายพ้ืนท่ีการจัดแสดงไดตามความ
ตองการ และสามารถพับเก็บไดเพ่ือการขนยายที่สะดวก 
 1.3 สรุปผลการวิเคราะห แนวทางการออกแบบ
ชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ กรณีศึกษาชามีดี  จังหวัด
เชียงใหม จากขอมูลท่ีวิเคราะหทําใหทราบถึงปญหาที่เกิดข้ึน 
รวมทั้งแนวความคิดหลักที่นํามาใชในการออกแบบชั้นแสดง
สนคาชาเคลื่อนที่ดังน้ี 
 1.3.1 ชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดง
สินคาชา) ตองออกแบบใหมีพ้ืนท่ีแสดงสินคาเพ่ือรองรับตอ
การจัดแสดงวางสินคาและพ้ืนที่แนะนําชามีดี ใหทดลองชิม  
 1.3.2 จากการรวบรวมแนวความคิดท่ีได โดย
รูปแบบชั้นชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดงสินคาชา) 
ตองสัมพันธกับแบรนดชามีดี วัสดุที่ใชสื่อถึงชาสมุนไพรจาก
ธรรมชาติเ พ่ือใหสอดคลองกับตราสัญลักษณ  (Logo) 
ลักษณะการใชงานตองตองแบบใหสามารถปรับลดหรือ
ขยายพ้ืนที่จัดแสดงสินคาไดตามความเหมาะสม ออกแบบให
สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกมีพ้ืนท่ีการจัดเก็บสิ่งของและ
อํานวยความสะดวกขณะไปจัดแสดงสินคาบริเวณกลางแจง
ได 
สวนที่ 2 การประเมินผลการออกแบบ 
 การประเมินผลจากผูเชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวของ 
จํานวน 3 ทาน สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 1. ผู เชี่ ยวชาญดานการออกแบบในสาขาที่
เก่ียวของใหความเห็นที่สอดคลองกันวาผลงานการออกแบบ
มีแนวความคิดรูปทรงที่เรียบงาย ดูสะอาดตา มีความ
สอดคลองกับผลิตภัณฑชามีดีไดเปนอยางดี  
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 2. ปายรานคา ตําแหนงการติดต้ังปายรานคามีอยู
ในระดับสายตาของผูบริโภคสินคา มีปายและชื่อรานคาทั้ง
ดานบนและดานลาง เพ่ือสรางการรับรูแบรนดไดเปนอยางดี 
แตตัวหนังสือท่ีใชสําหรับการเขียนปายควรเปนรูปแบบ
เดียวกันเพ่ือสรางความโดดเดนเฉพาะของรูปแบบตัวอักษร
วัสดุสําหรับการเขียนปายมีความกลมกลืนกับชั้นแสดงสินคา
ชาเคลื่อนที่ โดยการเลือกใชวัสดุประเภทเดียวกัน (ไม) 
 3. รูปทรงและขนาด มีความเหมาะสมสําหรับ
ขนาดของชั้นแสดงสินคา มีขนาดกระทัดรัด มีแนวความคิด
การพัฒนารูปทรงโดยมีที่มาจากรูปทรงของบาน เปรียบส
มือนการด่ืมชาท่ีบาน  
 4. ความยืดหยุนและความสามารถปรับการใชงาน 

การออกแบบมีการคํานึงถึงการเคลื่อนยายไดมี
จากการติดต้ังอุปกรณลอเคลื่อนที่แบบฟรี สามารถหมุนได
ทุกทิศทางและการติดมือจับสําหรับเข็น ทําใหสามารถเข็น
ชั้นแสดงได 2 ทิศทาง  

มีความเหมาะสมสําหรับการปรับพ้ืนที่การใชงาน
ไดตามความตองการไดเปนอยางดี และคํานึงถึงข้ันตอนการ
จัดเก็บระบบการติดต้ังไดดี ทําใหสะดวกตอการใชงาน 
 5. วัสดุและสีสัน วัสดุและสีสันมีการใชสีจากไม
ธรรมชาติเพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑชาสมุนไพร การเลือกสีของไม
เหมาะสม 
สวนที่ 3 สรุปผลการออกแบบ 
 ผลการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนท่ี  
กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหมในงานวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได
ทําการปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง ซึ่งผูวิจัยไดทําการเก็บ
ขอมูล ตรวจสอบการสัมภาษณ  การวิจารณผลงานการ
ออกแบบจากผูเชี่ยวชาญและขอเสนอแนะตางๆ ตลอดจนได
ศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการชามีดีรและผูบริโภค
สินคากลุมตัวอยางเพ่ือใหแนใจวาผลการออกแบบจะตรง
ตามความตองการของกลุมเปาหมายมากท่ีสุด ซึ่งผูวิจัยไดทํา
การออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ และจัดทําตนแบบ 
1 ชิ้นงาน 
 แนวความคิดในการออกแบบ (Idea Concept) 
 จากเอกสารขอมูลการออกแบบและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลแนวความคิดการ
ออกแบบชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดงสินคา) ในเชิง
ทฤษฏี โดยนํามาปรับใชกับผลงานการออกแบบดังน้ี 
 ผูวิจัยไดนําความตองการของผูประกอบการชามีดี 
และแนวความคิดของผูประกอบการตองการสื่อใหผูบริโภค

รูสึกเสมือน “ชามีดีคือสวนหน่ึงของคนในครอบครัวที่
จําเปนตองด่ืมเพ่ือสุขภาพของคนในครอบครัวทุกวัน” จึงได
พัฒนารูปแบบ รูปทรงของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 
(รถเข็นแสดงสินคาชามีดี) มีลักษณะเปนรูปทรงของบาน 
องคประกอบ 3 สวนคือ ดานบนใชรูปทรงของสามเหลี่ยมที่
สื่อความหมายแทนหลังคาบาน สวนที่ 2 ใชรูปทรงของ
สี่เหลี่ยมผืนผาท่ีสื่อความหมายแทนตัวบาน และสวนที่ 3 คือ
อุปกรณลอเคลื่อนที่ที่สื่อความหมายของฐานบาน 
 และจากเอกสารการออกแบบวาดวยการออกแบบ
ชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ (รถเข็นแสดงสินคา) ที่สอดคลองกับ
ลักษณะและวัสดุของผลิตภัณฑ เพ่ือเพ่ิมความเชื่อมโยง
ระหวางผลิตภัณฑและชั้นแสดงสินคาเคลื่อนที่ ผูวิจัยจึงได
เลือกใชวัสดุไมสนสําหรับการทําตนแบบ เน่ืองจากไมสน
ลักษณะเน้ือไมมีเน้ือสีออนตามธรรมชาติโดยไมผานการ
ปรับเปลี่ยนสี เพ่ิมความแข็งแรงดวยการเคลือบแลคเกอร ซึ่ง
จะเปนการรักษาเน้ือไมเพ่ือการใชงานไดทุกสภาพอากาศ 

 

รูปที่ 1 ออกแบบรางชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ครั้งที่ 1  
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รูปที่ 2 ออกแบบรางชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ครั้งที่ 2 

 

รูปท่ี 3 ผลงานพัฒนาแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 
ดวยโปรแกรม Sketch Up 2014 โดยจากนําแบบรางครั้งที่ 
2 มาพัฒนา 

 

รูปท่ี 4 ผลงานการออกแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่
โดยสามารถขยายขนาดพ้ืนที่การใชงานได 2 รูปแบบ 

 

รูปท่ี 5 ตัวอยางการจัดแสดงสินคาชามีดีโดยการใชชั้นแสดง
สินคาชาเคลื่อนที่  

 

รูปท่ี 6 แสดงลักษณะการใชงานชั้นแสดงสินคาชามีดี
เคลื่อนที่ 
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รูปท่ี 7 แสดงแปลนของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 

 
รูปท่ี 8 แสดงรูปดาน A ของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 

 
รูปท่ี 9 แสดงรูปดาน A ของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 

 

รูปท่ี 10 แสดงรูปดาน B ของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 

 
รูปท่ี 11 แสดงภาพตนแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 

5. ผลการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาหาแนว

ทางการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ เพ่ือเปนการ
สงเสริมประชาสัมพันธผลิตภัณฑชามีดีใหเปนที่รูจักแก
ผูบริโภคสินคาชาสมุนไพร โดยการเขาถึงกลุมเปาหมายได
อยางรวดเร็วและทั่วถึง ซึ่งไดรวบรวมแนวความคิดจาก
เอกสาร งานทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจากการสังเกต
ผลิตภัณฑจากแบรนดอื่นของผูวิจัย แบบสอบถามหรือการ
สัมภาษณจากผูประกอบการและผูบริโภคกลุมตัวอยาง และ
การประเมินผลโดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบใน
สาขาวิชาท่ีเกี่ยวของเพ่ือนํามาวิเคราะหเปนผลงานการ
ออกแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนท่ี (รถเข็นแสดงสินคา
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ชามีดี) ประกอบดวย ตนแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 
จํานวน 1 ชิ้นงาน 

โ ด ย นํ า ข อ มู ล จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า แน วคิ ด จ า ก
ผูประกอบการและขอมูลตางๆมาสรุปและทําการวิเคราะห
เพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ 
กรณีศึกษาชามีดี จังหวัดเชียงใหม  ดังน้ี 

1. ปายรานคา 
ทําลักษณะวงกลมตามรูปแบบของตราสัญลักษณ 

(Logo) ใชตัวอักษรสีเขียว เทคนิคการเพนทดวยสีอะคริลิค 
2. โครงสรางรูปทรง 
รูปทรงของชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ (รถเข็น

แสดงสินคาชามีดี) เปนรูปทรงของบาน องคประกอบ 3 สวน
คือ ดานบนใชรูปทรงของสามเหลี่ยมที่สื่อความหมายแทน
หลังคาบาน สวนที่ 2 ใชรูปทรงของสี่เหลี่ยมผืนผาที่สื่อ
ความหมายแทนตัวบาน และสวนที่ 3 คืออุปกรณลอ
เคลื่อนที่ที่สื่อความหมายของฐานบาน 

ขนาดของชั้นแสดงสินคาชามีดี มีขนาด กวาง 50 
ยาว 60 สูง 200 ซ.ม. มีขนาดกระทัดรัด สามารถขนยายได
สะดวก 

3. ความยืดหยุนและความสามารถปรับการใชงาน 
การออกแบบมีการคํานึงถึงการเคลื่อนยายไดมี

จากการติดต้ังอุปกรณลอยูรีเทนเคลื่อนที่แบบฟรี สามารถ
หมุนไดทุกทิศทางและการติดมือจับสําหรับเข็น ทําให
สามารถเข็นชั้นแสดงได 2 ทิศทาง  การปรับการใชงาน
สามารถขนาดความยาวของชั้นแสดงสินคาชาคลื่อนที่ได 3 
รูปแบบคือ  

3.1 ชั้นแสดงสินคาชามีดีขณะยังไมใชงาน มีขนาด 
กวาง 50 ยาว 60 สูง 200 ซ.ม.  

3.2 ชั้นแสดงสินคาชามีดีขณะใชงาน มีขนาด 
กวาง 50 ยาว 150 สูง 200 ซ.ม.  

3.3 ชั้นแสดงสินคาชามีดีขณะใชงาน มีขนาด 
กวาง 50 ยาว 240 สูง 200 ซ.ม.  

4. วัสดุและสี 
วัสดุที่เลือกใชคือ ไมสนประสาน เปนวัสดุเศษไม

นํามาประสานตอกันเปนแผนใหม ถือเปนการใชเศษวัสดุให
เกิดประโยชนสูงสุด การใชโทนสี เปนธรรมชาติของไมสน
เพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑชาสมุนไพรจากธรรมชาติ  

 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาการออกแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่ 
เพ่ือเปนการสงเสริมประชาสัมพันธผลิตภัณฑชามีดีใหเปนที่
รู จั ก แก ผู บริ โภคสินค าชาสมุ น ไพร  โ ดยการ เข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและท่ัวถึง โดยการนําผลงาน
การออกแบบไปประเมินกับผูเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของ
ใหความคิดเห็นสอดคลองกันวา ผลงานการออกแบบมี
แนวความคิดรูปทรงที่เรียบงาย ดูสะอาดตา มีสอดคลองกับ
ผลิตภัณฑชามีดีไดเปนอยางดี  ตําแหนงการติดต้ังปาย
รานคามีอยูในระดับสายตาของผูบริโภคสินคา มีปายและชื่อ
รานคาทั้งดานบนและดานลาง เปนการสรางการรับรู
ผลิตภัณฑชามีดีไดเปนอยางดี แตตัวหนังสือที่ใชสําหรับการ
เขียนปายควรเปนรูปแบบเดียวกันเพ่ือสรางความกลมกลืน 
รูปทรงและขนาด มีความเหมาะสม มีแนวความคิดการ
พัฒนารูปทรงที่ดี มีการออกแบบท่ีคํานึงถึงลักษณะการใช
งานท่ียืดหยุนไดเหมาะสม คํานึงถึงข้ันตอนการจัดเก็บระบบ
การติดต้ังไดดี ทําใหสะดวกตอการใชงาน และในสวนของ
วัสดุและสีสัน การเลือกใชไมสนและใชสีของไมธรรมชาติเพ่ือ
สื่อถึงผลิตภัณฑชาสมุนไพรไดอยางเหมาะสม 
 รัศมี รัตนอุบล และปรเมษฐ แสงออน (2555: 8-
11)  ระบุในงานวิจัย “รูปแบบการบริหารการเงินสําหรับ
ผูประกอบการรถเข็นรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”
ถึงการประสบความสําเร็จของธุรกิจท่ีใชรถเข็นเพ่ือแสดง
สินคา เปนการเปดตลาดรายยอยใหผูบริโภคสินคาสามารถ
เขาถึงและรูจักสินคาไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถเคลื่อนยาย
หรือเขาถึงกลุมเปาหมายตามสถานท่ีตางๆ โดยไมจําเปนตอง
จัดแสดง ณ จุดใดจุดหน่ึง แตสามารถกระจายตําแหนงไปยัง
กลุมเปาหมายไดทุกที่ ศรวณะ แสงสุข บัณฑิต ผังนิรันดร 
และบุญเชิด ภิญโญอนันตพงศ (2557) บทความวิชาการ
เรื่อง "กลยุทธการสรางความแตกตางเพ่ือความไดเปรียบใน
การแขงขันของสินคาหนึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑประเภทเซรา
มิกในเขตภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย" ใหเหตุผล
สนับสนุนถึงประโยชนของรถเข็นแสดงสินคาเคลื่อนท่ี (ชั้น
แสดงสินคาเคลื่อนที่) เปนเครื่องมือทางการประชาสัมพันธที่
ดี ซึ่งมีประโยชนตอการจัดแสดงสินคาได และสามารถ
ปรับเปลี่ยนการใชงานไดตามความตองการ เปนกลยุทธเพ่ือ
ความไดเปรียบในการแขงขันสําหรับผูประกอบการรายเล็ก
ไดเปนอยางดี  
 หน่ึงในผูประกอบชาสมุนไพรรายใหญของจังหวัด
เชียงใหม หางหุนสวนจํากัดไทย เฮอรเบิล  แสดงความ
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คิดเห็นตอการออกแบบชั้นแสดงสินคาชามีดีเคลื่อนที่ 
(รถเข็นแสดงสินคา) จากประสบกาณในการทํางานการ
ออกแบบรถเข็นแสดงสินคาชามีดี ไดออกแบบโดยคํานึงถึง
พ้ืนที่แสดงสินคา ซึ่งเปนการสรางความประทับใจแรกพบ
เปนหัวใจสําคัญที่จะดึงดูดผูซื้อ การออกแบบที่สามารถปรับ
พ้ืนท่ีการใชงานจะชวยใหการจัดแสดงมีประสิทธิภาพ และ
สามารถสรางภาพลักษณตอผูบริโภคสินคาไดเปนอยางดี 
(ภัคฑิลา สายเทพ, 2561) 
ขอเสนอแนะ 
 งานวิจัยฉบับน้ีเปนงานเชิงสรางสรรคซึ่งอาจจะพบ
ขอโตแยงดานความสวยงามและขอโตแยงดานการใชงาน ซึ่ง
อาจเกิดจากประสบการณความตองการของแตละคนหรือ
ผูประกอบการท่ีตางกัน แตก็สามารถนําขอแตกตางไป
พัฒนาและปรับปรุงผลงานใหสมบูรณตอไปได  

7. สรุป 

จากการนําผลงานการออกแบบไปประเมินกับ
ผู เชี่ยวชาญเพ่ือนําขอคิดเห็นและขอบกพรองตางๆมา
ปรับแกไข ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของท้ัง 3 ทานมี
ความคิเห็นในทิศทางเดียวกันวา ผลงานการออกแบบชั้น
แสดงสินคาชาเคลื่อนที่อยูในเกณฑที่เหมาะสมมากท่ีสุดกับ
ผลิตภัณฑชามีดี มีความสวยงาม รูปแบบและรูปทรง รวมทั้ง
ลักษณะการใชงานที่สามารถปรับใชงานไดตามความ
ตองการ มีความชัดเจนสามารถนําไปใชงานจริงได แตมี
ขอเสนอแนะใหปายรานคาใชประเภทตัวอักษรให เปน
รูปแบบเดียวกันเพ่ือความสอดคลองของปายทั้งดานบนและ
ดานลาง 
 จากการทําวิจัย ผูทําวิจัยไดมีกระบวนการคิดท่ี
เปนลําดับข้ันตอนจากการศึกษาขอมูลอางอิงทั้งที่เปนเชิง
ทฤษฎีและผานระเบียบวิธีวิจัย ผานการประเมินจาก
ผูเชี่ยวชาญในสาขาที่ เกี่ยวของ และผานการออกแบบ
ตนแบบชั้นแสดงสินคาชาเคลื่อนที่เพ่ือใหผูประกอบการ
สามารถนําไปใชประชาสัมพันธสินคาชามีดีไดจริง จึงเปน
ขอสรุปทั้งหมดที่มาจากการปฎิบัติงานจริง  

กิตติกรรมประกาศ 

 การวิจัยเรื่องการออกแบบชั้นแสดงสินคาชา
เคลื่อนที่  :  กรณีศึกษาชามีดี  จังหวัดเชียงใหม  ไดรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภายใตโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณา

การการเรียนรู ในสถานศึกษากับการนํา วิทยาศาสตร
เ ทค โน โ ล ยี และน วัตกร รม ไป พัฒนาและยก ร ะ ดั บ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
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Logo Design for Cha Mee Dee Product, Chiang Mai 

 

ปยะนุช เจดียยอด1*  วรุต มณีมาโรจน2 และ อนุธิดา ดวงฟู3  
Piyanooch Jedeeyod1* Waroot Maneemaroat2 and Anuthida Doungfoo3 

 
1,2,3 สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 50300 

1,2,3Department of Industrial Design, Faculty of Art and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna,  
Chiang Mai Province 50300 

*jajapatonggo@gmail.com, 088-8265146 

บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือศึกษาตราสัญลักษณที่เหมาะสมใหกับผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือ

ออกแบบตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม โดยใชข้ันตอนการดําเนินงานต้ังแตการทบทวนวรรณกรรม 
การวิเคราะหสรุป อภิปรายผลการออกแบบตราสัญลักษณชามีดี จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุ
ภัณฑ จํานวน 3 ทาน วิเคราะหตราสัญลักษณ จํานวน 5 รูปแบบ พบวาตราสัญลักษณแบบที่ 2 มีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน 
จดจําไดงายและมีความนาเชื่อถือ และความเหมาะสมของตราสัญลักษณโดยรวม  คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 โดยคาเฉลี่ยรวม 
เทากับ 4.21 อยูในระดับดีมาก ดังน้ันจากผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญตอตราสัญลักษณชามีดี จังหวัดเชียงใหม ในแบบที่มี
ความเปนไปไดในการนําตราสัญลักษณไปใชในบรรจุภัณฑ ไดแก แบบที่ 2 ซึ่งทางผูวิจัยไดนําตราสัญลักษณแบบที่ 2 มาใชใน
ผลิตภัณฑชามีดีตอไป 
คําสําคัญ: การออกแบบ, ตราสัญลักษณ, ผลิตภัณฑ, ชามีดี 
 

Abstract 
This article is intended for: 1) to study the proper symbol for Cha Mee Dee 2) To design a logo 

for Cha Mee Dee, Chiang Mai province. The research process use 5 steps from literature review to 
analysis, summarize and discuss the results. The design logo of Cha Mee Dee from the 3 experts in the 
design of labels and packaging analyzed 5 types of logo. The second type of logo is simple, easy to 
remember and reliable. The suitability of the overall logo. The mean score was 4.67, with a mean of 4.21. 
Therefore, from the expert assessment to the Cha Mee Dee logo, Chiang Mai province. In a possible way 
to use the logo in the packaging type 2, the researcher has introduced the second logo in the Cha Mee 
Dee. 
Keywords: Design, Logo, Product, Cha Mee Dee 
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1. บทนํา 
การด่ืมชา เริ่มไดรับความนิยมเพราะบรรดา

นักวิจัยไดคนพบวามีประโยชนตอรางกายโดยเฉพาะสาร
ในกลุม โพลีฟนอล หรือฟาโวนอล ซึ่งมีคุณสมบัติเปนสาร
ตานออกซิเดชั่น ลดอัตราการเสี่ยงของอนุมูลอิสระที่จะ
เขาไปทําลายในเซลล ซึ่งถาปลอยใหมีการทําลายเซลล
เกิดข้ึนแลว โรคความจําเสื่อม โรคมะเร็ง ก็อาจถามหา
และเกิดข้ึนได ชาจึงเปนเครื่องด่ืมสุขภาพที่มีประโยชนตอ
รางกาย อาทิ ชวยกระตุนใหระบบประสาทและรางกาย
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหกลามเน้ือ
ผอนคลาย มีอิทธิพลตอขบวนการเมตาโบลิซึ่มของเซลล
รางกาย ชวยขยายขนาดของหลอดเลือด และปองกัน
โรคหัวใจตีบตัน ชวยแกกระหาย ชวยในการยอยอาหาร 
เหลาน้ีเปนตน ชาเปนเครื่องด่ืมที่มีผูนิยมมากท่ีสุดในโลก 
รองจากนํ้าเปลา โดยผลสํารวจพบวามีการบริโภคมากกวา 
800 ลานถวยตอวัน เน่ืองจากชาเปนเครื่องด่ืมท่ีมีกลิ่น
หอม คนจึงนิยมด่ืมอยางแพรหลาย ไมวาจะเปนชาวเอเชีย 
เชน จีน ญ่ีปุน หรือชาวยุโรป (เกศินี สูสกุลสิงห, 2552) 
การสรางตราสินคาจึงมีความจําเปนสําหรับผลิตภัณฑ
ตางๆ รวมถึงผลิตภัณฑประเภทชา 

จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดแรกท่ีมีการพัฒนา
ตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม  (Chiang Mai 
Brand) ข้ึน ต้ังแตป พ.ศ. 2543 โดยการบริหารของคณะ
กรรมการบริหารตราสัญลักษณผลิตภัณฑเมืองเชียงใหม 
ภายใตการดูแลของสํานักงานพาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
เพ่ือสรางทัศนคติ (New Attitude) สรางภาพลักษณที่ดี
ของผลิตภัณฑ (Brand Image) ภาพลักษณที่ดีของผูผลิต 
(Corporate Image) และภาพลักษณ ที่ ดีของจั งห วัด 
(Provincial Image) เพ่ือสนับสนุนใหสินคาและบริการ
ของผูประกอบการในทองถ่ิน นักทองเท่ียว คูคา หรือนัก
ลงทุน ทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ  (ศศิกานต 
ลิมปติ, 2555)  

จากโครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการ
เรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการ
ผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัดน้ัน ทําให
ผู วิจัยไดเล็งเหนความสําคัญของความรวมมือในการ
พัฒนารวมกันระหวางผูประกอบการและสถานศึกษา  

ประกอบกับผูประกอบการเปนผูประกอบการ
ใหมและอยูในข้ันตอนที่กําลังศึกษาขอมูล ตลอดจนยังไมมี
ตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑชา การดําเนินการของ
ผูประกอบการชามีดีที่ผานมา พบวามุมมองทางสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน มีแนวคิดวารายไดหลักของไทยใน

ขณะน้ี คือธุรกิจการทองเที่ยว และผสมผสานกับการที่
ผู ค น กํ าลั ง นิ ย ม ก าร ดู แ ล สุ ข ภ าพ ม าก ย่ิ ง ข้ึ น  ซึ่ ง
ผูประกอบการมีความรูดานสมุนไพร จึงมีแนวคิดที่จะทํา
ของฝาก ของที่ระลึกที่สื่อถึงเชียงใหม ซึ่งเปนผลิตภัณฑชา 
ไดแก ชาสมุนไพร เชน ชาใบเตย ชาตะไคร เปนตน และ
ชาทั่วไปที่เปนที่นิยม เชน ชาอูหลง ชาเจียวกูหลาน ชา
มะลิ  เป นต น  โดยอยากเน นตราสัญ ลักษณ ที่ เป น
เอกลักษณโดดเดน เนนความเปนธรรมชาติ ไมเหมือนชาที่
ขายตามทองตลาดทั่วไป สื่อความเปนเชียงใหมหรือไทย 
โดยมีกลุมเปาหมายคือนักทองเท่ียวและคนทั่วไป 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือศึกษาตราสัญลักษณที่เหมาะสมใหกับ

ผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม 
2.2 เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณสําหรับ

ผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.1 การสรางตราสินคาและการออกแบบตรา

สัญลักษณ 
ก าร ส ร า ง ต ร า สิ น ค า  ห ม าย ถึ ง  ชื่ อ  คํ า

เครื่องหมาย สัญลักษณ  หรือการออกแบบ  หรือการ
ประสมประสานสิ่ง ดังกลาวเขาดวยกัน เพ่ือระบุถึงผู ผลิต
หรือผู จําหนายผลิตภัณฑหรือบริการหน่ึงๆ  เมื่ อได
ออกแบบแบรนดเรียบรอยแลว การสรางแบรนด ซึ่งแยก
ไดดังน้ี 

1) การส ร า งต ราสิ น ค าภ าย ใน  ( Internal 
Branding) ในมิ ติเดิมๆ  เกี่ ยวกับการสรางแบรนด น้ัน
ผูบริหารมักใหความสนใจกับการสื่อสารไปยังลูกคา 
เรี ยก วา  External Branding โดยขาดความ ใส ใจ ใน
องคประกอบสําคัญของ ธุรกิจน่ันคือ พนักงานแนวคิดใหม
ของการสรางแบรนด จึงแนะนําใหเริ่มตนจากการสรางแบ
รนดภายในหรือที่เรียกวา Internal Branding หมายถึง
การสรางแบรนดกับพนักงานกอน ดวยนักสรางแบรนดที่
ประสบความสําเร็จตางเชื่อตรงกันวา พนักงานที่มีความ
เขาใจแบรนดเปนอยางดีมี ความเชื่อมั่นในแบรนดจะเปน
ตัวแทนที่ดีของแบรนดไมวาพนักงานผู น้ันจะอยูที่ไหน 
พนักงานจะสงสาร บอกตอ และสรางประสบการณที่ดี
ใหแกผูบริโภคได วิธีการสื่อสารภายในมักเริ่มดวยการ
อธิบายตัวตนของแบรนดและ สรางวัฒนธรรมองคกรให
สอดคลองกับบุคลิกของแบรนดที่ทันสมัย ปรับเปลี่ยน
วิธีการแตงกายของพนักงาน เปนตน 

2) การสรางตราสินคากับภายนอก หมายถึง 
การสื่อสารกับลูกคา กลุมเปาหมาย หลักการสําคัญ คือ
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การสื่อสารในลักษณะ  (IMC) Integrated Marketing 
Communication น่ันคือการ สื่อสารครบวงจร ใชสื่อ
ครบทุกรูปแบบ เชน การโฆษณา การจัดกิจกรรมทางการ
ตลาด การประชาสัมพันธ เปนตน (ธนเดช, ม.ป.ป.) 

นภวรรณ (2549) ใหความหมายของการสราง
ตราสินคาวาหมายถึง ชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ 
หรือการออกแบบ หรือการประสมประสานสิ่งดังกลาวเขา
ดวยกัน เพ่ือระบุถึงผูผลิตหรือผูจําหนายผลิตภัณฑหรือ
บริการหน่ึงๆ เมื่อไดออกแบบแบรนดเรียบรอยแลว 

การออกแบบตราสัญลักษณ คือ เครื่องหมาย
หรือสัญลักษณ  เป นภาพ  ตัวอั กษ ร  ลายเสน  หรือ
ภาพกราฟกที่ออกแบบข้ึนใหมี ลักษณะเรียบงาย สวยงาม
และเหมาะสม  โดยมีลักษณะเฉพาะตนเพ่ือสื่อความ
หม าย ถึ งบุ ค คล  อ งค ก ร  โค ร งการห รื อกิ จ ก รรม 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณยังเปนตัวแทนของเจาของ
เค รื่ อ งหมาย ท่ี  สร างภ าพลั กษณ ค วามน า เชื่ อ ถื อ 
คุณลักษณะ และการรับรองที่สรางความมั่นใจใหแก
ผูบริโภคอีกดวย 

 
3.2 ประเภทสัญลักษณ 
การออกแบบเครื่องหมายและสัญลักษณ  มี

รูปแบบหลากหลายในการออกแบบ  และการสื่ อ 
ความหมาย สามารถจําแนกประเภทของสัญลักษณไดดังน้ี  

1) Symbols เปนเครื่องหมายประเภทภาพที่ไม
มีตัวอักษรประกอบ มักเปนภาพที่ ใชสื่อความหมายที่มี
นัยทางสัญลักษณบอกถึงท่ีมา แนวคิดของหนวยงาน 
สถาบัน องคกร บริษัท  

2) Pictographs เป นภาพที่ ใช สื่ อส ารแทน
ตั วอั ก ษ รห รื อ ภ าษ า พู ด  ก ารสื่ อ ค วาม ห ม าย จ ะ
ตรงไปตรงมา รวดเร็ว ไมซับซอนหรือซอนนัยที่จะตอง
ตีความมากเกินไป เชน ภาพ บอกทิศทางการคมนาคม 
การจราจร ภาพขางกลองบรรจุภัณฑที่บอกวิธีใช ภาพ
สถานที่สาธารณะ เปนตน ภาพที่ใชสื่อสารยังสามารถ
จําแนกเปนภาพที่ใชในพ้ืนที่และวัตถุประสงคที่แตกตาง
กัน เชน การใหบริการสาธารณะ (Public Service) พ้ืนที่
สํ าห รับ ดํ า เนิ น การ  พ้ื น ที่ อ นุ ญ าต  (Concessions) 
กิจกรรม (Processing Activities) และพ้ืนท่ีควบคุมหรือ
ตองหาม (Regulations) เปนตน  

3) Letter Marks เปนเครื่องหมายตัวอักษรยอ
ที่นําตัวอักษรตัวแรกออกมาจากคํา เต็มของชื่อองคกร ชื่อ
หนวยงาน  หรือชื่อรุนสินคา  เวลาอานมักอานท่ีละ
ตัวอักษร ไมอานเปนคํา เชน S&P เปนตน  

4) Logos เปนเครื่องหมายตัวอักษรท่ีเปนคํา
อานออกเสียงไดตามหลักภาษา  เครื่องหมายโลโก  มี

เฉพ าะ ตัวอักษรหรื อล วดลายประ ดับบ างแต ไม มี
ภาพประกอบ  

5) Combination Marks เปนเครื่องหมายที่
เกิดจากการผสมผสานระหวางภาพ และตัวอักษร โดย
ภาพและตัวอักษรจะสื่อความหมายสัมพันธเปนแนวคิด
เดียวกัน  

6) Trademarks เปนเครื่องหมายที่ออกแบบ
แลวนําไปใชเพ่ือประโยชนทางการคา ซึ่งสวนมากจะไปจด
ทะเบียนเครื่องหมายการคาเพ่ือปองกันการลอกเลียนแบบ 
สังเกตไดจากจะมีเครื่องหมาย ® หรือ Registered หรือ 
TM หรือ Trade Mark ประกอบภาพเครื่องหมายการคา
ดวย 

 
3.3 การสรางสรรคสัญลักษณ 
ผูออกแบบสามารถสรางสรรคสัญลักษณได

หลายวิธีการ การออกแบบโดยใชหลักการจัดองคประกอบ
ศิลปเปนหลักสําคัญที่นํามาชวยในการออกแบบไดเปน
อยางดี นอกจากน้ี ยังสามารถใชรูปแบบการแสดงออก
ของภาพในระดับรูปธรรมจนถึงนามธรรม เพ่ือสรางการ
รับรูและการสื่อความหมายที่แตกตางกัน ดังน้ี  

1 ) ภ าพ เห มื อ น จ ริ ง  (Exact Picture) เป น
เครื่องหมายที่ใชภาพจริงหรือเสมือนจริง เชน ภาพถาย 
ภาพเขียนลายเสนที่มีลักษณะเหมือนจริง เพ่ือใหสื่อสารได
งาย มักใชกับหนวยงานหรือสินคาท่ัวไปในระดับมวลชน  

2 ) ภ าพ ดั ด แป ล ง  (Altered Picture) เป น
เครื่องหมายที่เกิดจากการดัดแปลงภาพเหมือนจริงดวย
การสรางสรรคศิลปะของนักออกแบบ เชน การออกแบบ
รูปแบบพ้ืนสลับกัน การทําภาพเงาดํา (Silhouette) หรือ
จากเทคนิคของคอมพิวเตอรหรือจากการขยายเม็ดสกรีน
ภาพ ทางการพิมพเพ่ือสรางลักษณะเฉพาะของภาพให
แตกตางไปจากภาพเหมือนจริง มักใชกับหนวยงานหรือ
สินคาประเภทของท่ีระลึก  สิ่งบันเทิงและผลิตภัณฑ
สวยงาม  

3) ภาพลายเสนอยางงาย (Simplified Picture) 
เปนเครื่องหมายท่ีเกิดจากการใชลายเสนทอดออกมาเปน
ภาพเรียบงาย ลดทอนรายละเอียดของภาพเหมือนจริง
ออกไป ลักษณะภาพจะเปนกราฟกที่แสดงแตสวนสําคัญ
ของภาพ การสื่อสารและการจดจําเครื่องหมายจะรวดเร็ว
ข้ึน  

4) ภาพเสียง (Phonic Name) เปนเครื่องหมาย
ที่ใชคําหรือโลโก ที่สามารถอานออกเสียงตามหลักภาษา
ไดเพ่ือมุงใหเกิดการอานออกเสียงได 
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5) ภาพอักษร (Letters Only) เปนเครื่องหมาย
ที่ใชตัวอักษร Letter Mark ตองการสื่อใหอานตัวอักษรที่
ละคํา ไมอานเปนคํา  

6) ภาพนามธรรม (Abstract) เปนเครื่องหมาย
ที่นักออกแบบดัดแปลงหรือ ลดทอนรูปภาพเหมือนจริงจน
เปนภาพนามธรรมท่ีแฝงความหมาย สามารถทําความ
เขาใจไดโดยไมตองตีความมากนัก 

 
3.4 หลักการออกแบบสัญลักษณ 
หลักการออกแบบสัญลักษณ เปนเครื่องหมาย

บงชี้บุคคล องคกร หนวยงานและสินคาที่สรางลักษณะ 
เฉพาะตน การออกแบบสัญลักษณจึงมีความหมายและ
คุณคาซอนอยูเสมอ ผูออกแบบจึงควรคํานึงถึงหลักการ
ออกแบบสัญลักษณที่สําคัญ ดังน้ี  

1) สุนทรียภาพ สัญลักษณควรมีลักษณะทาง
ความงามเพ่ือสรางคุณคาและความพึงพอใจ  

2) ยุคสมัย สัญลักษณเปนสื่อที่มีกาลเวลา อายุ 
และประวัติ การออกแบบสัญลักษณจึงควรคํานึงยุคสมัย
ของการออกแบบวาตองการใชเครื่องหมายมีรูปแบบท่ีอยู
ในชวงสมัยใด  เชน  ด้ั งเดิม  ทันสมั ย  ทั่ วไป  และยุค
เทคโนโลยี เปนตน  

3) ทองถ่ินและชนชาติ สัญลักษณเปนสื่อที่แสดง
ถึงความเปนตัวตนของบุคคลและองคกร จึงมีลักษณะของ
ความเปนชุมชนทองถ่ิน และชนชาติ เชน กลุมสินคาโอ
ทอปภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต สินคา
จากตางประเทศ เปนตน  

4) ความหลากหลาย สัญลักษณที่ออกแบบแลว
สามารถปรับรูปแบบใหมี ความหลากหลายในการ
แสดงออก หรือสามารถใชในโอกาสตางๆ ได หรือผลิต
เปนสื่อที่หลากหลาย เชน ผลิตเปนปายไฟ ปายโลหะ การ
นําไปพิมพ เปนลวดลายผา และการจัดทําเปนของที่ระลึก 
เปนตน  

การออกแบบสัญ ลั กษณ เป นศ าสตร การ
ออกแบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอยางย่ิงตอบุคคล  หรือ
องคกรในการออกแบบเครื่องหมายหรือสัญลักษณของ
หนวยงาน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือ สื่อสารถึงผูบริโภค
หรือกลุมเปาหมายใหรับทราบ จดจําและสรางภาพลักษณ
ได เปนอยางดี ทั้ ง น้ี  การออกแบบจําเปนตองอาศัย
หลักการออกแบบศิลปะ ทฤษฎีสี ความคิดสรางสรรค 
รสนิยมและ วัฒนธรรมของแตละทองถ่ิน  เพ่ือใหการ
ออกแบบบสามารถสื่อสารไดถูกตอง สวยงาม และไดรับ
การยอมรับอยางกวางขวางตอไป (ธนเดช, ม.ป.ป.) 

 

3.5 การออกแบบกราฟกเพื่ อการส่ือสาร 
(Communicative Graphic Design)  

ภาพกราฟก (Graphic) ตรงกับรากศัพทภาษา
ก รี ก ว า  Graphe ห ม าย ถึ ง  ภ าพ ห รือ  อั ก ษ รศิ ล ป 
(Typography) ที่ออกแบบข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนความคิด
และสาร  (Representation of Ideas and Messages) 
เพ่ือสื่อสารไปยังผูรับสาร  

การออกแบบกราฟกเพ่ือการสื่อสารเชิงภาพ 
เปนการศึกษากระบวนการสื่อสาร องคประกอบการ
สื่อสาร ผูสงสาร สื่อ ชองทางและผูรับสาร แลวสรางสรรค
ออกมาเปนภาพวาดเสน  

ภาพวาด  ตั วอั กษ ร  ตั วเล ข  ลายมื อ เขียน 
ลวดลาย สัญลักษณ สี ฯลฯ เพ่ือนํามาใชในการสื่อสาร
หรือ เปนผลงานศิลปะ  

ภาพกราฟกมักนํามาใชในการแจงขาวสาร เชน 
ภาพกราฟก หัวจดหมาย ซองจดหมาย กระดาษเขียน
จดหมาย ปายบอกทาง ปายบอกสถานท่ี ภาพการตูน 
ตัวอักษร สัญลักษณภาพกราฟกบนบรรจุภัณฑและงาน
สิ่งพิมพ รวมถึงใชในการจัดทําแผนที่และภาพไอคอนใน
คอมพิวเตอรเปนตน 

การออกแบบกราฟก นอกจากจะเกี่ยวของกับ
ความรูความสามารถทางศิลปะและการใชคอมพิวเตอรใน
การสรางภาพแลว การสื่อสารยังเก่ียวของกับการรับรูและ
การตีความของผูรับสารที่มีความแตกตางกันดานภาษา 
เชื้อชาติ และวัฒนธรรมใหสามารถเขาใจตรงกัน แตละ
สังคมจะมีกระบวนการรับรูและตีความแตกตางกัน การจะ
บอกวาภาพน้ันหมายถึงอะไร ตองการใหผูดูปฏิบัติอยางไร 
นักออกแบบจะตองสื่อความหมายใหสามารถเขาใจได
ถูกตอง ชัดเจน และรวดเร็ว  

การออกแบบเพ่ือใหรับรูรวมกันจึงมีขอตกลง
รวมกันในเรื่องสี กลาวคือ สีเหลืองสื่อความหมายถึงการ
เตือนใหระวัง การเตรียมตัว สีแดงสื่อความหมายถึงการ
หาม  การบั งคับ  สิ่ งอันตราย  สี เขียวหมายถึงความ
ปลอดภัย สีฟาหมายถึงการใหบริการสาธารณะ การบอก
ขาว เชน ปายสีเหลืองระวังไฟฟาแรงสูง ปายคาดสีแดง
หามสูบบุหรี่ ปายสีเขียวทางหนีไฟ ปายสีฟาท่ีพักระหวาง
ทาง (Rest Area) เปนตน 

นักออกแบบสามารถสรางผลงานใหเกิดความ
งานและประโยชนใชสอย ผลงานการออกแบบไมวาจะ
เปนสื่อสิ่งพิมพโฆษณา ประชาสัมพันธ กราฟก บรรจุ
ภัณฑ และสื่ออินเตอรเน็ต ลวนมีบทบาทในชีวิตประจําวัน
มากย่ิงข้ึน การออกแบบจึงมีความสําคัญย่ิงที่ตองศึกษา
หลักการออกแบบ  การจัดองคประกอบศิลป  สี และ
สัญลักษณ เพ่ือนําหลักการดังกลาวมาใชในการออกแบบ
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เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกสินคาและการบริการ อีกทั้งสราง
แรงจูงใจและความพึงพอใจแกผูบริโภค (ศักด์ิชัย, 2554) 

4.วิธีการวิจัย  
บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่องการ

ออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑชามีดี จังหวัด
เชียงใหม มีข้ันตอนการดําเนินงานดังน้ี 

ข้ันตอนที่  1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ ยวของกับ
โครงการ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบตรา
สัญลักษณของผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม  

ข้ันตอนที่ 2 กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงาน 
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  เพ่ือสอบถาม
ความตองการในดานการออกตราสัญลักษณผลิตภัณฑชา
มีดี จังหวัดเชียงใหม โดยการสัมภาษณผูประกอบการ  

ข้ันตอนที่ 3 ออกแบบตราสัญลักษณชามีดี ที่ได
แนวทางจากการศึกษา คนควา และแบบสอบถามแนว
ทางการออกแบบในข้ันตอนที่ 2 โดยการเสนอเปนแบบ
ราง (Sketch Design)  

ข้ันตอนที่ 4 สอบถามความพึงพอใจและความ
คิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบตราสัญลักษณ 
ดวยแบบสอบถาม และนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุง
แบบเพ่ิมเติม 

ข้ันตอนที่ 5 วิเคราะห  สรุปและอภิปรายผล 
การออกแบบตราสัญลักษณชามีดี จังหวัดเชียงใหม จัดทํา
ภาคเอกสาร 

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
1) ผูประกอบการชามีดี จังหวัดเชียงใหม  
2) ผูทรงคุณ วุฒิทางดานการออกแบบตรา

สัญลักษณ จํานวนอยางนอย 3 คน  
เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
แบงเปน 2 รูปแบบคือ 

           1) แบบสัมภาษณ ผูประกอบการ  เปนการ
สัมภาษณความตองการตอการออกแบบ 
          2) แบบสอบถามผูทรงคุณ วุฒิทางดานการ
ออกแบบตราสัญลักษณ โดยเปนการสอบถามข้ันตอนการ
ออกแบบและพัฒนาแบบ การตรวจสอบเพ่ือที่จะพิจารณา
วาคุณลักษณะของตราสัญลักษณที่ออกแบบน้ันรูปแบบ
ไหนมีความเปนไปไดในการใชงานจริง 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ โดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) คารอย
ละ  (Percentage) ค า เฉลี่ ย  (x̅) และส วน เบี ยน เบน
มาตรฐาน (S.D.) 

 

รูปที่ 1  ข้ันตอนการดําเนินงานวิจัย
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5. ผลการวิจัย  
การออกแบบตราสัญลักษณชามี ดี  จังหวัด

เชียงใหม ผูจัดทําโครงการไดทําการศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ สํารวจความคิดเห็นความตองการดาน
การออกแบบตราสัญลักษณ  จากผูประกอบการและ
ดําเนินงานตามข้ันตอนที่เก่ียวกับการออกแบบใหสามารถ
สอดคลองกับความตองการของผูประกอบการมากที่สุด 
รวมทั้งสอบถามความพึงพอใจของผูเชี่ยวชาญ และกลุม
ตัวอย า ง  เ พ่ื อ นํ ามาวิ เค ราะห เป นแนวทางในการ
ดําเนินการใหบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการ โดย
แบงการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 

5.1 การศึกษาขอมูลผลิตภัณฑ 
จากการศึกษาขอมูล  การสัมภาษณ ความ

ตองการพ้ืนฐานของผูประกอบการชามีดีในดานการ
ออกแบบตราสัญลักษณ (logo) ชามีดี จังหวัดเชียงใหม 
ผูประกอบการตองการสื่อให เปนสมุนไพรธรรมชาติ 

สัญลักษณ และลวดลายธรรมชาติ โดยเนนสีเขียว ขาว 
เหลือง ลายเสนที่พลิ้วไหว โดยผูวิจัยไดนํามาพัฒนาเปน
เสนสายของใบไม สื่อถึงพืชพันธธรรมชาติ โดยการนํามา
ออกแบบในข้ันตอนตอไป 

 
5.2 รูปแบบของตราสัญลักษณ 
จากการสรุป ประ เด็นความตอ งการของ

ผูประกอบการ คณะผู วิจัยจึงไดทําการออกแบบตรา
สัญลักษณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถแบงตามข้ันตอน
ได 2 ข้ันตอน คือ 

1) แนวความคิดในการออกแบบตรา
สัญลักษณ (Logo)  

คือการสื่อถึงชาสมุนไพร  เนนลวดลายและ
รูปแบบที่สื่อถึงธรรมชาติ โดยการใชลวดลายพืชธรรมชาติ
มาเปนแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ เนนโทนสี
เขียว ขาว เหลือง เปนหลัก 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหตราสัญลักษณสําหรับบรรจุภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม 

ลักษณะ ผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะห 
สีสัน กลุมสีที่นํามาใชเพ่ือสื่อถึงตราสัญลักษณของชามีดี จังหวัดเชียงใหม ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑชา

สมุนไพร คือ กลุมสีโทนเย็น สีที่สื่อถึงความเปนธรรมชาติ ไดแก โทนสีเขียว สีเหลือง สีขาว ซึ่งสีที่
ปริมาณการใชมากที่สุดคือ โทนสีเขียว เน่ืองจากสีเขียวสามารถสื่อถึงตัวผลิตภัณฑชาสมุนไพร
ธรรมชาติไดดีที่สุด 

 
 

รูปภาพและลวดลาย ลวดลายท่ีนํามาใชสื่อถึงเอกลักษณของชามีดี จังหวัดเชียงใหม เพ่ือสื่อถึงผลิตภัณฑชาสมุนไพร คือ
ลวดลายธรรมชาติ ไดแก พืชพันธุสมุนไพรตางๆ ที่นํามาประยุกตใชในรูปแบบของภาษาภาพเปนตน 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
ลักษณะ ผลสรุปที่ไดจากการวิเคราะห 

ตัวอักษร ตัวอักษรท่ีใชในตราสัญลักษณ เปนชื่อขององคกร ประกอบไปดวย 
1) ชื่อแบรนดชามีดี โดยตองการสื่อตัวอักษรเปนภาษาอังกฤษ “Cha Mee Dee” โดยเนน

ตัวอักษรท่ีดูโคง กลมมน ตัวอักษรที่ดูเปนธรรมชาติ ลายเสนเหมือนลายมือ  
2) Slogan ที่สื่อถึงความเปนชาสมุนไพรไทย โดยใชคําเปนภาษาอังกฤษ “Thai Herbal 

Tea”  
รูปแบบของตัวอักษร ท่ีมีลักษณะเหมือนตัวเขียนหรือลายมือ เชน ฟอนต TH Dan Vi Vek, 
Bangnampueng, Commercial Script BT, Anchan เปนตน 
 
ตัวอยางฟอนต 

 
 

2) แบบรางขั้นตนและการเสนอแบบราง 
(Sketch Design) ตราสัญลักษณ
 
ตารางที่ 2 แบบรางข้ันตนและการเสนอแบบรางตราสัญลักษณ (Logo) ชามีดี 

ตราสัญลักษณ / โลโก แนวคิดในการออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 1 

รูปทรงตราสัญลักษณ – รูปทรงกลม สื่อใหถึงความสอดคลองตอเน่ือง
ของสัญลักษณ เปนลวดลายใบเถาวัลยสมุนไพร  
สี - ใชสีเขียว มีความหมายถึงสุขภาพ และธรรมชาติ ชวยใหอารมณดี 
สดชื่น และผอนคลาย  
ตัวหนังสือ (Font) – ตัวหนังสือ Anchan เปนตัวอักษรที่เนนความโคง 
กลมมน ดูเปนธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบที่ 2 

รูปทรงตราสัญลักษณ – รูปทรงกลมปลายเปด ในลักษณะสองขางไม
เทากัน ในลักษณตัว C เปนลวดลายใบไม ใบสมุนไพร สรางจุดสนใจ
ใหกับรูปทรง 
สี - ใชสีเขียว มีความหมายถึงสุขภาพ และธรรมชาติ ชวยใหอารมณดี 
สดชื่น และผอนคลาย  
ตัวหนังสือ (Font) – ตัวหนังสือ Bangnampueng เปนตัวอักษรที่
เหมือนตัวเขียนหรือลายมือ ดูเปนธรรมชาติ มีความเปนกันเอง 

 

783



 

ตารางที่ 2 (ตอ) 
ตราสัญลักษณ / โลโก แนวคิดในการออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 3 

รูปทรงตราสัญลักษณ – รูปทรงกลมปลายเปด ในลักษณะสองขาง
เทากัน เปนลวดลายใบสมุนไพรเถาวัลย ไขวทับกัน 
สี - ใชสีเขียว มีความหมายถึงสุขภาพ และธรรมชาติ ชวยใหอารมณดี 
สดชื่น และผอนคลาย  
ตัวหนังสือ (Font) – ตัวหนังสือ Bangnampueng เปนตัวอักษรที่
เหมือนตัวเขียนหรือลายมือ ดูเปนธรรมชาติ มีความเปนกันเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 4 

รูปทรงตราสัญลักษณ – รูปทรงกลม สื่อใหถึงความสอดคลองตอเน่ือง
ของสัญลักษณ เปนลวดลายใบเถาวัลยสมุนไพร ปลายแหลม 
สี - ใชสีเขียว มีความหมายถึงสุขภาพ และธรรมชาติ ชวยใหอารมณดี 
สดชื่น และผอนคลาย  
ตัวหนังสือ (Font) – ตัวหนังสือ TH Dan Vi Vek เปนตัวอักษรที่
เหมือนตัวเขียนหรือลายมือ กลมมน ดูเปนธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่ 5 

รูปทรงตราสัญลักษณ – รูปทรงกลมปลายเปด เปนลวดลายตนวาน
สมุนไพรไขวทับกัน 
สี - ใชสีเขียว มีความหมายถึงสุขภาพ และธรรมชาติ ชวยใหอารมณดี 
สดชื่น และผอนคลาย  
ตัวหนังสือ (Font) – ตัวหนังสือ Commercial Script BT เปน
ตัวอักษรที่เหมือนตัวเขียนหรือลายมือ ดูเปนธรรมชาติ  

5.3 ผลประเมินการออกแบบตราสัญลักษณ 
การประเมินการออกแบบตราสัญลักษณชามีดี 

จังหวัดเชียงใหม จากผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบตรา
สัญลักษณ จํานวน 3 ทาน โดยพิจารณาจากข้ันตอนการ
ดําเนินงานวิจัย ดานการออกแบบตราสัญลักษณ จํานวน 
5 รูปแบบ ดังน้ี 

1) การออกแบบตราสัญลักษณ สื่อถึง
ผูประกอบการและสอดคลองกับผลิตภัณฑภายใน 

2) ตราสัญลักษณมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน 
จดจําไดงายและมีความนาเชื่อถือ 

3) ตราสัญลักษณมีความโดดเดน และเปน
เอกลักษณเฉพาะ 

4) ตราสัญลักษณมีความสวยงามและจัด
องคประกอบไดดี 

5) มีความเปนไปไดในการนําไปจดทะเบียน
การคาได 

6) ตราสัญลักษณเสนอขอมูลชัดเจน 
7) สีที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณมีความ

เหมาะสม 
8) ความเหมาะสมของตราสัญลักษณโดยรวม 
 

 ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอตราสัญลักษณ
แบบที่ 1 พบวาตราสัญลักษณมีความโดดเดน และเปน
เอกลักษณเฉพาะ, ตราสัญลักษณเสนอขอมูลชัดเจน และ
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สีที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณมีความเหมาะสม คิด
เปนคาเฉลี่ย 3.33 โดยคาเฉลี่ยรวมของตราสัญลักษณ
แบบที่ 1 เทากับ 3.00 อยูในระดับปานกลาง 

 
รูปที่ 2 แสดงตราสัญลักษณแบบที่ 1 
 
 ตราสัญลักษณแบบที่ 2 พบวาตราสัญลักษณมี
รูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน จดจําไดงายและมีความ
นาเช่ือถือ และความเหมาะสมของตราสัญลักษณโดยรวม 
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 โดยคาเฉลี่ยรวมของตราสัญลักษณ
แบบที่ 2 เทากับ 4.21 อยูในระดับดีมาก 

 
รูปที่ 3 แสดงตราสัญลักษณแบบที่ 2 

 
ตราสัญลักษณแบบที่ 3 พบวาตราสัญลักษณมี

รูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน จดจําไดงายและมีความ
น าเชื่ อ ถือ , ตราสัญลักษณ มี ความสวยงามและจัด
องคประกอบไดดี และความเหมาะสมของตราสัญลักษณ
โดยรวม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.33 โดยคาเฉลี่ยรวมของตรา
สัญลักษณแบบที่ 3 เทากับ 3.92 อยูในระดับดี 

 

 
รูปที่ 4 แสดงตราสัญลักษณแบบที่ 3 
 

ตราสัญลักษณแบบที่ 4 พบวาตราสัญลักษณมี
ความโดดเดน และเปนเอกลักษณเฉพาะ, มีความเปนไป
ไดในการนําไปจดทะเบียนการคาได และตราสัญลักษณ
เสนอขอมูลชัดเจน คิดเปนคาเฉลี่ย 3.00 โดยคาเฉลี่ยรวม
ของตราสัญลักษณแบบที่ 4 เทากับ 2.63 อยูในระดับปาน
กลาง 

 
รูปที่ 5 แสดงตราสัญลักษณแบบที่ 4 
 

ตราสัญลักษณแบบที่ 5 พบวาตราสัญลักษณมี
ความโดดเดน และเปนเอกลักษณ เฉพาะ และมีความ
เปนไปไดในการนําไปจดทะเบียนการคาได  คิดเปน
คาเฉลี่ย 2.67 โดยคาเฉลี่ยรวมของตราสัญลักษณแบบที่ 5 
เทากับ 2.29 อยูในระดับปานกลาง 

 
รูปท่ี 6 แสดงตราสัญลักษณแบบที่ 5
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ตารางที่ 3 แสดงความความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญตอตราสัญลักษณ 
ความคิดเห็น แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 

 SD  SD  SD  SD  SD 
1. การออกแบบตราสัญลักษณ สื่อถึง
ผูประกอบการและสอดคลองกับผลิตภัณฑ
ภายใน 

3.00 0.82 4.33 0.47 3.67 0.47 2.67 0.47 2.33 0.47 

2. ตราสัญลักษณมีรูปแบบท่ีเรียบงายไม
ซับซอน จดจําไดงายและมีความนาเชื่อถือ 

2.67 0.47 4.67 0.47 4.33 0.47 2.00 0.82 2.00 0.82 

3. ตราสัญลักษณมีความโดดเดน และเปน
เอกลักษณเฉพาะ 

3.33 0.47 3.67 0.47 3.33 0.47 3.00 0.82 2.67 0.47 

4. ตราสัญลักษณมีความสวยงามและจัด
องคประกอบไดดี 2.67 0.47 4.33 0.47 4.33 0.47 2.00 0.82 2.00 0.82 

5. มีความเปนไปไดในการนําไปจดทะเบียน
การคาได 2.67 0.47 3.67 0.47 3.67 0.47 3.00 0.82 2.67 0.47 

6. ตราสัญลักษณเสนอขอมูลชัดเจน 3.33 0.94 4.00 1.41 3.67 1.25 3.00 0.82 2.33 0.47 
7. สีที่ใชในการออกแบบตราสัญลักษณมี
ความเหมาะสม 3.33 0.47 4.33 0.47 4.00 0.82 2.67 0.47 2.00 0.82 

8. ความเหมาะสมของตราสัญลักษณ
โดยรวม 3.00 0.82 4.67 0.47 4.33 0.47 2.67 0.47 2.33 0.47 

คาเฉล่ียรวม 3.00 0.61 4.21 0.58 3.92 0.61 2.63 0.69 2.29 0.60 
 

ดังน้ันจากผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญตอ
ตราสัญลักษณชามีดี จังหวัดเชียงใหม ในแบบที่มีความ
เปนไปไดในการนําตราสัญลักษณไปใชในบรรจุภัณฑ 

ไดแก แบบที่ 2 ซึ่งทางผูวิจัยจะนําตราสัญลักษณแบบท่ี 2 
มาใชในผลิตภัณฑชามีดี ตอไป 

 

   
 
รูปที่ 7 แสดงตราสัญลักษณบนบรรจภุัณฑชามีดี 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาวิจัยในโครงการศึกษาเชิงบูรณา

การระห วางก าร เรี ยนรู ในสถานศึกษากั บก าร นํ า
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาและ

ยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 
6 จังหวัดน้ัน ทําใหผูวิจัยไดเล็งเหนความสําคัญของความ
รวมมือในการพัฒนารวมกันระหวางผูประกอบการและ 
วิเคราะหขอมูลพบวาการศึกษาตราสัญลักษณที่เหมาะสม
ใหกับผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหมน้ันประกอบไป
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ดวย  1) การสรางตราสินคาและการออกแบบตรา
สัญลักษณน้ันควรสื่อถึงชื่อ คํา เครื่องหมาย สัญลักษณ 
หรือการออกแบบ  เพ่ือระบุ ถึงผู  ผลิตหรือผูจําหนาย
ผลิ ตภัณ ฑ  2) ประเภทสัญ ลักษณ  การออกแบบ
เครื่องหมายและสัญลักษณ มีรูปแบบหลากหลายในการ
ออกแบบ และการสื่อความหมายโดยสัญลักษณ เปน
เครื่องหมายประเภทภาษาภาพ และตัวอักษรประกอบใช
สื่อความหมายที่มี นัยยะทางสัญลักษณ  บอกถึงที่มา 
แนวคิดของ บริษัท ความหมายทีต่รงไปตรงมา ไมซับซอน 
3) การสรางสรรคสญัลักษณผูออกแบบสามารถสรางสรรค
สัญลักษณไดหลายวิธีการ การออกแบบโดยใชหลักการจัด
องคประกอบศิลปเปนหลักสําคัญที่ นํามาชวยในการ
ออกแบบไดเปนอยางดี นอกจากน้ี ยังสามารถใชรูปแบบ
การแสดงออกของภาพในระดับรูปธรรมจนถึงนามธรรม 
เพ่ือสรางการรับรูและการสื่อความหมายที่แตกตางกัน 
การออกแบบโดยการใชภาพลายเสนอยางงาย  เปน
เครื่องหมายที่เกิดจากการใชลายเสนสื่อออกมาเปนภาพ
เรียบงาย ลดทอนรายละเอียดของภาพเหมือนจริงออกไป 
ลักษณะภาพจะเปนกราฟกที่แสดงสวนสําคัญของภาพ 
กลุมสีที่นํามาใชเพ่ือสื่อถึงตราสัญลักษณของชามีดี จังหวัด
เชียงใหม ท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑชาสมุนไพร คือ กลุมสี
โทนเย็น สีที่สื่อถึงความเปนธรรมชาติ ซึ่งสีที่ปริมาณการ
ใชมากที่สุดคือ โทนสีเขียว เน่ืองจากสามารถสื่อถึงตัว
ผลิตภัณฑชาสมุนไพรไดดีที่สุด 4) หลักการออกแบบ
สัญ ลั กษณ  เป น ศ าสตร ก าร ออกแบบ สื่ อ ส ารที่ มี
ประสิท ธิภาพอยาง ย่ิงตอบุคคล  หรือองคกรในการ
ออกแบบตราสัญลักษณของหนวยงาน  โครงการหรือ
กิจกรรม เพ่ือสื่อสารถึงผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายให
จดจํา และสรางภาพลักษณได เปนอยางดี  ทั้งน้ี การ
ออกแบบจําเปนตองอาศัยหลักการออกแบบศิลปะ ทฤษฎี
สี ความคิดสรางสรรค รสนิยมและ วัฒนธรรมของแตละ
ทองถ่ิน เพ่ือใหการออกแบบสามารถสื่อสารไดถูกตอง 
สวยงาม และไดรับการยอมรับอยางกวางขวางตอไป 5) 
การออกแบบกราฟกเพ่ือการสื่อสาร การออกแบบกราฟก 
นอกจากจะเกี่ยวของกับความรูความสามารถทางศิลปะ
และการใชคอมพิวเตอรในการสรางภาพแลว การสื่อสาร
ยังเกี่ยวของกับการรับรูและการตีความของผูรับสารที่มี
ความแตกตางกันดานภาษา เชื้อชาติ และวัฒนธรรมให
สามารถเขาใจตรงกัน แตละสังคมจะมีกระบวนการรับรู
และตีความแตกตางกัน การจะบอกวาภาพน้ันหมายถึง
อะไร ตองการใหผูดูปฏิบัติอยางไร นักออกแบบจะตองสื่อ
ความหมายใหสามารถเขาใจได ถูกตอง  ชัดเจน  และ
รวด เร็ว  จากการสรุปประ เด็นค วามตองก ารของ
ผูประกอบการ คณะผู วิจัยจึงไดทําการออกแบบตรา

สัญลักษณ จังหวัดเชียงใหม ซึ่งสามารถแบงตามข้ันตอน
ได 2 ข้ันตอน คือ 

1) แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ
(Logo) คือการสื่อถึงชาสมุนไพร เนนลวดลายและรูปแบบ
ที่สื่อถึงธรรมชาติ โดยการใชลวดลายพืชธรรมชาติมาเปน
แนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ  เนนโทนสีเขียว 
ขาว เหลือง เปนหลัก 

2) แบบราง ข้ันตนและการเสนอแบบราง
(Sketch Design) ตราสัญลักษณ คือการสื่อถึงชาสมุนไพร 
เนนลวดลายและรูปแบบที่สื่อถึงธรรมชาติ โดยการใช
ลวดลายพืชธรรมชาติมาเปนแนวคิดในการออกแบบตรา
สัญลักษณ เนนโทนสีเขียว ขาว เหลือง  

7. สรุป
จากกการศึกษาตราสัญลักษณที่เหมาะสม และ

การออกแบบตราสัญลักษณสําหรับผลิตภัณฑใหกับ
ผลิตภัณฑชามีดี จังหวัดเชียงใหม ไดนําการออกแบบมาสู
กระบวนการของการประเมินการออกแบบตราสัญลักษณ 
ของชามีดี จังหวัดเชียงใหม จากผู เชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบตราสัญลักษณและบรรจุภัณฑ จํานวน 3 ทาน 
จํานวน 5 รูปแบบ  ตราสัญลักษณแบบที่ 2 พบวาตรา
สัญลักษณมีรูปแบบท่ีเรียบงายไมซับซอน จดจําไดงายและ
มีความนาเชื่อถือ และความเหมาะสมของตราสัญลักษณ
โดยรวม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.67 โดยคาเฉลี่ยรวมของตรา
สัญลักษณแบบที่ 2 เทากับ 4.21 อยูในระดับดีมาก 

ดังน้ันจากผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญตอ
ตราสัญลักษณชามีดี จังหวัดเชียงใหม ในแบบที่มีความ
เปนไปไดในการนําตราสัญลักษณไปใชในบรรจุภัณฑ 
ไดแก แบบที่ 2 ซึ่งทางผูวิจัยไดนําตราสัญลักษณแบบที่ 2 
มาใชในผลิตภัณฑชามีดีตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 
การวิจัยครั้งน้ีไดรับการสนับสนุนทุนการวิจัย

จากงบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษา
กับการนําวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และนวัตกรรม ไป
พัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด (RMUTL OTOP Mentor’ 61) 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมุงศึกษาในประเด็นของการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร มีวัต ถุประสงคเพ่ือสงเสริมการนํา

เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือนวัตกรรมท่ีสามารถลดตนทุนการผลิตและเปนองคความรูใหแก
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพรและสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการออกแบบและพัฒนาชุด
ตนแบบผลิตภัณฑ รวมถึงมุงเนนใหผลิตผลิตภัณฑเปนตัวอยางตนแบบ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP) พบวาการนําเทคนิควิธีการ
และเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการผลิตน้ัน เร่ิมต้ังแตตัวไมสัก มีการคัดเลือกไมสักที่มีอายุเกิน 20 ปมาใชในการผลิตและในสวนของ
การผลิตชุดเฟอรนิเจอรสวนของไมสักน้ัน มีกระบวนการผลิตคือ 1) การตัดไม ทําการจัดไมใหตรงตารูปแบบดวยเคร่ืองเลื่อย
สายพาน 2) การขัดไมเพ่ือทําใหผิวช้ินงานเรียบดวยเคร่ืองขัดแบบสายพาน ขัดดานขางของไมดวยเคร่ืองขัดหลายอยาง ขัดดานขาง
หัวไมและมุมของหัวไมดวยเคร่ืองขัดแบบจาน ขัดสวนโคงที่เปนมุมเล็กๆ ดวยเคร่ืองขัดหัวหมุน เพ่ือทําใหผิวของเฟอรนิเจอรเรียบ
เปนการเตรียมความพรอมในการเคลือบสีเงา 3) การทําสี ทําการพนแลคเกอรเคลือบผิวทับหนา สวนงานเหล็กทําการข้ึนรูปโครง
เหล็กโดยวิธีการเช่ือมแข็งและนํามายึดกับตัวผลิตภัณฑไมสักดวยสกรู สวนการออกแบบและพัฒนาชุดตนแบบผลิตภัณฑน้ัน ผูวิจัย
ไดออกแบบและพัฒนารูปแบบชุดเฟอรนิเจอรจํานวน 1 ชุดและกลุมตัวอยางประเมินความพึงพอใจทางดานประโยชนการใชสอย
และความงาม โดยรวมอยูในเกณฑดี มีการพัฒนาและออกแบบชุดเฟอรนิเจอร ใหมีเอกลักษณรูปแบบใหมและเปนท่ีนาสนใจมาก
ข้ึน  
คําสําคัญ: การพัฒนา , ศักยภาพ , ผลิตภัณฑ , ไมสัก 

Abstract 
This article focuses on potential development of Teak Wood Products, Phrae Province. The objective 

are to promote the use of advanced techniques and methods in the production’s process for innovation that 

can reduce production’s costs and knowledge for entrepreneurs, community enterprises and manufacturers 

of teak products in Phrae, to promote the designing and developing prototype of products and including 

produce as a prototype 1 Sub-district 1 product ( OTOP) . This study found the production that applying 

techniques, methods and advanced technologies start at the Teak Wood’s process. The Teak wood is 

selected over 20 years to produce product. 1)  Wood cutting’s process, copy the wood with band saw. 2) 
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Polishing the furniture to smooth surface with universal belt. Scrubbing the side and corner of the wood with 

dish – belt sander. The furniture is scrubbed the curve of corner with spinder – belt sander for smooth 

surface and prepare to coat the shade 3) Spraying lacquer for overcoat furniture. The steel are constructed by 

a welding method and attach steelwork with wood. The researcher developed a set of furniture with new 

design and highlight, and the satisfaction’s rating scale. to assess appearance, unity, and marketing.  
Keywords: Potential , Development , Product , Teak Wood 

1. บทนํา
จากนโยบายของรัฐบาลขอที่  6.16 “การเพ่ิม

ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในดานอุตสาหกรรมท่ี
สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของจังหวัด โดยสงเสริม
อุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมที่ใช
ในการออกแบบและสรา งส รรค ” ในการพัฒ นา ขีด
ความสามารถดานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ทันสมัย มี
ความจําเปนตองอาศัยเทคโนโลยี เพ่ือใหชิ้นงานน้ันโดดเดน
และมีอัตลักษณ ซึ่ ง เป าหมายสูงสุดคื อการผลักดันให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมเหลาน้ีมีศักยภาพในการสราง
มูลคาเพ่ิมใหแกสินคา เปนสินคา 1ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
(OTOP) และส าม ารถแข ง ขัน ได ในตล าดทั้ ง ในแล ะ
ตางประเทศ 

วิสัยทัศนจังหวัดแพร “เมืองเศรษฐกิจ ม่ันคง 
ชุมชนเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีทรัพยากรท่ี
สมบูรณ” จังหวัดแพรมีโรงงานอุตสาหกรรมไม 1,708 โรง มี
แหลงวัตถุดิบรวม 152,650 ไร และมีมูลคาทางการคา
จํานวนกวา 5,000 ลานบาทตอป เมื่อมีการเปดการคาเสรี
อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมจากกลุมประเทศอาเซียนเขามา
มีบทบาทดานการแขงขันทางการตลาด จังหวัดแพรจึง
กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ซึ่งต้ังเปาหมายท่ีจะ
สรางรายไดมูลคา 1.2 หมื่นลานบาทตอป ในป 2561 โดย
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถดาน
การแขงขัน (Comprehensive Advanced : CA) สรางอัต
ลักษณเฉพาะตัว (Corporate Identity) และเกิดมูลคาเพ่ิม 
(Value Creation) สรางตลาดเชิงรุกและประชาสัมพันธเพ่ือ
มุงสูการเปน Furniture City ซึ่งกระบวนการผลิตเปนสิ่ง
จําเปนตองมีการถายทอดเทคโนโลยีกับผูผลิตและผูแปรรูป
ไมสัก เพ่ือเปนการเรียนรูและนําไปพัฒนาคุณภาพสินคาใหดี
ข้ึน อีกทั้งมีความจําเปนสําหรับการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานให
มีองคความรูดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การ
คิดคนนวัตกรรมใหมๆ ท่ีสามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนา

ตอไปไดซึ่งเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันที่
เก่ียวของกับระบบเศรษฐกิจบนรากฐานภูมิปญญารวมถึง
เปนการพัฒนาผลิตภาพแรงงานใหไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑมี
คุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับสากล  

รูปที่ 1 แสดงถึงรูปแบบการผลิตเฟอรนิเจอรไมสักจังหวัด
แพร 

จากนโยบายของรัฐบาลและวิสัยทัศนจังหวัดแพร
ที่ ได ก ล า วม าข า งต น น้ั น  เมื่ อ ก ลั บ ม าม อ ง ใน ก ลุ ม
ผูประกอบการและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร 
ปญหาที่พบสวนใหญคือ ขาดเทคโนโลยีการผลิตและการ
จัดการท่ีทันสมัย ขาดความสามารถในการใช เครื่องจักร
ใหมๆ ทําใหไดผลผลิตตํ่า มีการสิ้นเปลืองสูง ขาดการวัด
ประสิทธิภาพการผลิตของแรงงาน ขาดการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมๆ เน่ืองจากผลิตตามใบสั่งซื้อ ซึ่งสามารถทําได
งายและรวดเร็ว ผูผลิตจึงไมคอยใหความสําคัญกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ รวมถึงขาดแรงจูงใจในการวิจัยเพ่ือ
พัฒนารูปแบบและการใชประโยชนผลิตภัณฑใหมๆ ซึ่ง
สอดคลองกับความตองการและรสนิยมของผูบริโภค การ
ขาดแรงงานฝมือและบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงนักออกแบบผลิตภัณฑที่มีความรูดานการ
ออกแบบที่ เหมาะสมกับลักษณะการใช งาน  การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการออกแบบ นอกจากน้ียังขาด
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การพัฒนาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศยังไม
แข็งแรงเทาท่ีควร 

ประเด็นศึกษาของงานวิจัยชิ้นน้ีคือ การมุงเนน
พัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑเปน 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
(OTOP) โดยการนําเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีตางๆที่
ทันสมัยเขามาใช ลดข้ันตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑเพ่ือ
ยกระดับรูปแบบของผลิตภัณฑใหมีความทันสมัย  ใชวัตถุดิบ
อยางคุมคาทําใหเกิดรายไดและความเขมแข็งใหกับกลุม
ผูประกอบการภายในทองถ่ินได 

2.วัตถุประสงค
2.1 เ พ่ื อส ง เส ริ มก าร นํ า เท ค นิค วิ ธีก ารและ

เทคโนโลยีชั้นสูงมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือนวัตกรรมท่ี
สามารถลดตนทุนการผลิตและเปนองคความรู ใหแก
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสัก
ในจังหวัดแพร 

2.2 เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการออกแบบ
และพัฒนาชุดตนแบบผลิตภัณฑ รวมถึง มุงเนนใหผลิต
ผลิตภัณฑ เปนตัวอยางตนแบบ  1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
(OTOP) 

3.วิธีการวิจัย
สําหรับงานวิจัยชิ้นน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดย

ทําการศึกษาความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑ ไมสักจังหวัดแพรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑไมสักใหมีรูปแบบที่ทันสมัย รวมถึงการ
สรางชุดตนแบบเพ่ือเปนตัวอยางชุดผลิตภัณฑของตลาด 
OTOP ได ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

3.1 กํ าหนดปญหาที่ พบ ในการสํ ารวจ พ้ืนที่
กรณีศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณและเก็บขอมูลภาคสนาม 
พบว าปญ หาที่ สํ าคัญที่ สุ ดที่ ค วร ได รั บ ก ารแก ไขคื อ 
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑที่ลาหลังและรูปแบบของ
ผลิตภัณฑยังไมตอบโจทยตอกลุมลูกคาในยุคปจจุบัน 

3.2 ศึกษาขอมูลหลักการและทฤษฎีเบ้ืองตนที่
เก่ียวของอันไดแก แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑ  แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวกับดานคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  แนวคิดและทฤษฎี เก่ียวกับการสรางความ
แตกตาง แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกลยุทธการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหม เพ่ือนําไปเปนเงื่อนไขในการออกแบบ 

3.3 การสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและความ
ตองการของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุม
ผูผลิตผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร 

3.4 ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนามอีกครั้ง โดยทํา
การแจกแบบสอบถามความคิดเห็นและความตองการของ
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสัก
จังหวัดแพร 

3.5 นําขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามท้ังหมดมา
วิเคราะหขอมูล เพ่ือสรางกรอบแนวความคิดและเปนโจทย
หลักในการออกแบบ 

3.6 ทําการออกแบบรางชุดผลิตภัณฑไมสัก โดยใช
โปรแกรมออกแบบคอมพิวเตอร (Sketch up และ 
Autocad) ในการออกแบบ 

3.7 ทําการคัดเลือกแบบรางชุดผลิตภัณฑไมสักมา
จํานวน 1 ชุด (การคัดเลือกน้ันมาจากความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางขอ 3.4) 

3.8 ทาํการผลิตชุดผลิตภัณฑไมสักตนแบบท่ีไดรับ
การคัดเลือกจํานวน 1 ชุด 

3.9 นําผลงานที่ทําการผลิตชุดผลิตภัณฑไมสักมา
ประเมินประสิทธิภาพโดยกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน
และกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร (กลุมตัวอยางขอ 

3.4)

4. ผลการวิจัย
การนําเสนอผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสักจังหวัดแพร ทางผูวิจัยทําการเสนอผลการวิเคราะหของ

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจในรูปแบบของเฟอรนิเจอรเพ่ือคัดเลือกผลิตชุดตนแบบจํานวน 1 ชุดพรอมท้ังประเมิน
ประสิทธิภาพ โดยนําเสนอผลการวิเคราะหในรูปแบบของตารางประกอบคําอธิบาย ดังน้ี 
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รูปที่ 2 แสดงรูปแบบชุดเฟอรนิเจอรที่ไดทําการออกแบบทั้ง 5 รูปแบบ 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดน่ังเลนสําหรับที่พักอาศัย (N=100) 

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถ่ี รอยละ 
1. รูปแบบชุดน่ังเลน สําหรับที่พักอาศัยที่ทานช่ืนชอบมากที่สุด   
ชุดที่ 1 9 9 
ชุดที่ 2 11 11 
ชุดที่ 3 17 17 
ชุดที่ 4 60 60 
ชุดที่ 5 3 3 

รวม - 100 
2. ชุดน่ังเลนที่สามารถสรางจุดเดนและเอกลักษณใหแกทองถ่ิน   
ชุดที่ 1 5 5 
ชุดที่ 2 9 9 
ชุดที่ 3 34 34 
ชุดที่ 4 50 50 
ชุดที่ 5 2 2 

รวม - 100 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดน่ังเลนสําหรับที่พักอาศัย (N=100) (ตอ) 

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถ่ี รอยละ 
3. รูปแบบชุดน่ังเลนสําหรับที่พักอาศัยที่ทานอยากมีไวใชมากที่สุด   
ชุดที่ 1 4 4 
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ชุดที่ 2 9 9 
ชุดที่ 3 16 16 
ชุดที่ 4 69 69 
ชุดที่ 5 2 2 

รวม - 100 
4. สวนใดของการออกแบบชุดน่ังเลนที่ทําใหทานสนใจ   
รูปแบบมีความแปลกใหม 9 9 
รูปแบบมีความทันสมัยแตกตางจากตลาด 4 4 
สีสันจากธรรมชาติสวยงาม 14 14 
เปนผลิตภัณฑที่ใชวัสดุที่มีภายในทองถ่ิน 45 45 
โครงสรางแข็งแรง 28 28 
อื่นๆ - - 

รวม - 100 
5. สวนใดของรูปแบบชุดน่ังเลนที่สรางจุดสนใจที่ทานตองการมีไวใชในที่
พักอาศัย 

  

ลวดลายสวยงาม 19 19 
รูปแบบโครงสรางแข็งแรง 23 23 
พ้ืนผิวและสีสันกลมกลืน 40 40 
มีสีสันสวยงามสรางบรรยากาศไดดีกับที่พักอาศัย 9 9 
เปนวัสดุไม 9 9 
อื่นๆ - - 

รวม - 100 
6. ถามีการออกแบบรูปแบบชุดน่ังเลนขึ้นมาใหม รูปแบบที่ทานคิดวา
ดึงดูดความสนใจและสรางภาพลักษณะที่ดีแขงกับรูปแบบที่มีอยูใน
ปจจุบันได 

  

ชุดที่ 1 7 7 
ชุดที่ 2 9 9 
ชุดที่ 3 26 26 
ชุดที่ 4 55 55 
ชุดที่ 5 3 3 

รวม - 100 
7. การใชงานจากชุดน่ังเลน ควรมีเพื่อการใชมากที่สุด   
มาตรฐานประสิทธิภาพดี 48 48 
มีความปลอดภัย 14 14 
 
ตารางที่ 1 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอชุดน่ังเลนสําหรับที่พักอาศัย (N=100) (ตอ) 

 

ลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ความถ่ี รอยละ 
รูปแบบโครงสรางสวยงาม 22 22 
วัสดุอื่นๆท่ีใชเปนสวนผสมนอกจากไมสัก 16 16 
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อื่นๆ - - 
รวม - 100 

 
 

 
 

รูปที่ 3 ชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 
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รูปที่ 4 รายละเอียดชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (โตะขาง) 

รูปที่ 5 รายละเอียดชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (โตะกลาง) 
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รูปที่ 6 รายละเอียดชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (โซฟาคู) 

 
รูปที่ 7 รายละเอียดชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (โซฟาเด่ียว) 
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รูปที่ 8 รายละเอียดชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (โคมไฟ) 

ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดท่ี 4 (N=20) 

ประสิทธิภาพของชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 X S.D. t-test ระดับเกณฑ 
1. หลักเกณฑทางดานการออกแบบ
ดานประโยชนใชสอย 
1.1 รูปแบบเหมาะสม มีมาตรฐานการใชงานสําหรับ
ที่พักอาศัย 

4.30 0.95 1.00 ดี 

1.2 รูปแบบมีความปลอดภัยในการใชงาน 4.30 0.82 1.15 ดีมาก 
1.3 รูปแบบชุดน่ังเลนเหมาะสมกับสรีระของผูใชงาน 4.20 0.63 1.00 ดีมาก 
1.4 รูปแบบตอบสนองตอการใชงานจริง 3.90 0.88 -0.36 ดีมาก 
1.5 รูปแบบงายตอการบํารุงรักษา 4.10 0.99 0.32 ดีมาก 
1.6 รูปแบบโครงสรางแข็งแรงทนทาน 4.30 0.82 1.15 ดีมาก 
1.7 รูปแบบมีความเปนธรรมชาติและทันสมัย 4.10 0.74 0.40 ดี 

รวม 4.17 0.82 0.66 ดีมาก 
2. หลักเกณฑทางดานความงาม
2.1 รูปแบบมีความกลมกลืน สรางบรรยากาศท่ีดีตอ
ที่พักอาศัย 

4.20 0.69 0.92 ดีมาก 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะหผลประสิทธิภาพของชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 (N=20) (ตอ) 
 

ประสิทธิภาพของชุดเฟอรนิเจอรตนแบบชุดที่ 4 X S.D. t-test ระดับเกณฑ 
2.2 รูปแบบเหมาะสม ใชตกแตงที่พักอาศัย สราง
บรรยากาศที่ดีตอที่พักอาศัย 

4.60 0.52 3.67 ดีมาก 

2.3 มีความเปนเอกลักษณแตกตางจากชุดน่ังเลน
สําหรับที่พักอาศัยที่มีอยูในปจจุบัน 

4.60 0.52 3.67 ดีมาก 

2.4 มีความเปนเอกลักษณที่สอดคลองกับธรรมชาติ
ของทองถ่ิน 

4.40 0.52 2.45 ดีมาก 

รวม 4.13 0.68 0.62 ดีมาก 
3. หลักเกณฑทางดานการผลิต     
วัสดุที่ใชในการผลิต     
3.1 ใชวัสดุเหมาะสมกับราคา 4.50 0.53 0.53 ดีมาก 
3.2 .ใชวัสดุที่มีอยูในทองถ่ิน 4.40 0.52 0.52 ดีมาก 
3.3 .ใชวัสดุสมัยใหมที่เหมาะสมกับการใชงาน 4.20 0.42 0.42 ดีมาก 

รวม 4.37 0.49 2.37 ดีมาก 
4. กรรมวิธีการผลิตชุดน่ังเลน     
4.1 จํานวนข้ันตอนการผลิต 4.30 0.67 1.41 ดีมาก 
4.2 ความยุงยากซับซอนระหวางการผลิต 4.20 0.79 0.80 ดี 
4.3 การลดตนทุนโดยเลือกความงายของกรรมวิธีการ
ผลิตใหสัมพันธกับระดับความสามารถของเครื่องจักร
ที่มีอยูในปจจุบันโดยไมพ่ึงพิงเครื่องจักรพิเศษเพ่ือ
การผลิตที่ใหตนทุนสูงข้ึน 

3.90 0.57 -0.56 ดี 

รวม 4.13 0.68 0.62 ดี 
5. หลักเกณฑดานการตลาดและความพึงพอใจ     
5.1 การออกแบบรูปแบบสามารถใชงานไดจริง 4.20 0.63 1.00 ดี 
5.2 รูปแบบสามารถใชตกแตงภายในท่ีพักอาศัยไดดี 4.40 0.52 2.45 ดี 
5.3 โครงสรางมีความแข็งแรง 4.10 0.32 1.00 ดีมาก 
5.4 ผูใชมีความพึงพอใจในการบริโภค 3.90 0.57 -0.56 ดี 
5.5 รูปแบบมีความทันสมัย 4.00 0.94 0.00 ดี 

รวม 4.12 0.63 0.60 ดี 
ผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของชุดเฟอรนิเจอร
ตนแบบชุดที่ 4 

    

รวม 4.20 0.69 0.92 ดีมาก 
H=5     

T 0.05 = 1.658     
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จากตารางท่ี  1 พบวาจากจํานวนผูตอบแบบ
สอบถามความคิดเห็นและความตองการของผูที่ใชชุดน่ังเลน
จํานวน 100 คน มีลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็น ดังน้ี 

 
ขอที่ 1 รูปแบบชุดน่ังเลนที่ชื่นชอบมากที่สุดคือ 

ชุดท่ี 4 คิดเปนรอยละ 60 
ขอที่ 2 รูปแบบชุดน่ังเลนที่สามารถสรางจุดเดน

และเปนเอกลักษณใหแกทองถ่ินไดคือ ชุดที่ 4 รอยละ 50 
ขอที่ 3 รูปแบบชุดน่ังเลนที่อยากมีไวใชมากที่สุด

คือ ชุดท่ี 4 รอยละ 69 
ขอที่ 4 รูปแบบในการออกแบบท่ีสนใจมากท่ีสุดใน

ชุดเฟอรนิเจอรคือ เปนผลิตภัณฑที่ใชวัสดุไมสักที่มีในทองถ่ิน 
คิดเปนรอยละ 45 

ขอที่ 5 รูปแบบในการออกแบบชุดน่ังเลน สวนท่ี
สรางความสนใจ ตองการมีไวใชในที่พักอาศัยคือ พ้ืนผิวสีสัน
กลมกลืน คิดเปนรอยละ 40 

ขอที่ 6 ถามีการออกแบบชุดน่ังเลนจากไมสัก
ข้ึนมาใหมที่สามารถแขงขันกับรูปแบบที่มีอยู ในปจจุบันได
คือ รูปแบบท่ี 4 คิดเปนรอยละ 55 

ขอที่ 7 การใชงานชุดน่ังเลนจากวัสดุไมสักที่ควรมี
มากท่ีสุดคือ ประสิทธิภาพการใชงาน คิดเปนรอยละ 48 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพของชุดน่ังเลน
สําหรับที่พักอาศัย ชุดที่ 4 ในดานการออกแบบประกอบดวย 
ดานประโยชนการใชสอยทางกายภาพ มีคาเฉลี่ย 4.17 
คะแนน t ที่คํานวณไดคือ 0.66 ซึ่งอยูในเกณฑดีสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีระดับนัยสําคัญที่ .05 และดานความงามมี
คาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t ที่คํานวณไดคือ 0.62 อยูในเกณฑดี
สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 ในสวนของ
หลักเกณฑดานการผลิต ประกอบดวยวัสดุที่ใชในการผลิตมี
คาเฉลี่ย 4.37 คะแนน t ที่คํานวณไดคือ 2.37 อยูในเกณฑดี
สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญที่ .05 และดาน
กรรมวิธีการผลิตวัสดุมีคาเฉลี่ย 4.13 คะแนน t ที่คํานวณได
คือ 0.62 ซึ่งอยูในเกณฑที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญที่ .05 

สวนหลักเกณฑทางดานการตลาดและความพึง
พอใจมีคาเฉลี่ยคือ 4.12 คะแนน t ที่คํานวณไดคือ 0.60 ซึ่ง
อยูในเกณฑที่สอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับนัยสําคัญท่ี .05 
ดังน้ันผลการวัดประสิทธิภาพโดยรวมของชุดน่ังเลนสําหรับที่
พักอาศัยจากวัสดุไมสัก มีคาเฉลี่ย 4.20 คะแนน t ที่คํานวณ

ไดคือ 0.92 อยูในเกณฑดีซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ระดับ
นัยสําคัญท่ี .05 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามแบบปลายเปดสําหรับผูตอบ
แบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมและใหขอเสนอแนะ 
ดังน้ี 
 การออกแบบชุดน่ังเลนจากวัสดุไมสักผสมเหล็ก
น้ันสามารถใชงานได มีมาตรฐานดีและเปนการเพ่ิมมูลคาใน
ตัวสินคา โดยการออกแบบใหมีที่มา มีเรื่องราวและมีความ
แปลกใหมเปนนวัตกรรมใหมของชุดน่ังเลนสําหรับท่ีพัก
อาศัยจากวัสดุไมสัก โดยใชโครงสรางเหล็กผสมกับวัสดุ
ประเภทไมสักที่หาไดงายในทองถ่ิน สามารถสรางความสนใจ
และเปนเอกลักษณประจําทองถ่ินและพัฒนาอาชีพได การ
พัฒนาการออกแบบเครื่องเรือน ชุดน่ังเลนสําหรับที่พักอาศัย
ดวยไมสัก การออกแบบตองไมลอกเลียนแบบชุดน่ังเลนที่มี
อยู ในทองตลาด  แตในการออกแบบ น้ันตองใช วิ ธีการ
ผสมผสานโครงสรางกับวัสดุอื่นๆ ที่มีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ จึงสามารถสรางความสนใจและแขงขันกับ
ทองตลาดได เปนอีกวิธีทางหน่ึงในการพัฒนามูลคาเพ่ิม
ใหกับไมสัก รวมถึงเปนการศึกษาวิธีการใชทรัพยากรอยางรู
คุณคา 
 ผลการวิเคราะหรูปแบบชุดน่ังเลนสําหรับที่พัก
อาศัยดวยไมสักที่ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบ จึงสามารถสรุปได
วาชุดน่ังเลนชุดที่ 4 มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑดานการ
ออกแบบและหลักเกณฑทางดานการผลิต ความพึงพอใจ
ของผูบริโภคอยูในเกณฑดีมาก 

5. อภิปรายผลการวิจัย  
การศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ

ไมสักจั งหวัดแพร น้ัน  มีจุดมุ งหมายของการวิจัยอยู  2 

ประเด็นคือ ประเด็นที่หน่ึง เพ่ือสงเสริมการนําเทคนิควิธีการ
และเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือนวัตกรรม
ที่สามารถลดตนทุนการผลิตและเปนองคความรูใหแก
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสัก
ในจังหวัดแพรและประเด็นที่สองเพ่ือสงเสริมให เกิดการ
พัฒนาการออกแบบและพัฒนาชุดตนแบบผลิตภัณฑ รวมถึง
มุงเนนใหผลิตผลิตภัณฑเปนตัวอยางตนแบบ 1 ตําบล 1 

ผลิตภัณฑ (OTOP)  โดยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี 

ประเด็นที่หน่ึง เพ่ือสงเสริมการนําเทคนิควิธีการ
และเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในกระบวนการผลิตเพ่ือนวัตกรรม
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ที่สามารถลดตนทุนการผลิตและเปนองคความรูใหแก
ผูประกอบการวิสาหกิจชุมชนและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑไมสัก
ในจังหวัดแพร โดยเทคนิควิธีการและเทคโนโลยีข้ันสูงท่ี
นํามาใชในกระบวนการผลิตครั้งน้ี คือ 

1. กระบวนการผลิตและข้ึนรูปไมสัก
1.1 คั ด เลื อก ไม สั กที่ มี คุณ สมบั ติ เฉพ าะกั บ

ผลิตภัณฑที่จะผลิต กลาวคือ เปนไมสักที่มีอายุเกิน 20 ปมา
ใช (สุชาติและคณะ, 2547) เพราะไมสักที่มีอายุมากจะผลิต
นํ้ามันธรรมชาติของสักซึ่งเปนกลิ่นที่มีอายุมากจะผลิตนํ้ามัน
ธรรมชาติของสักซึ่งเปนกลิ่นที่ปลวกไมชอบ ปลวกจะไมกิน 

1.2 การตัดไม นําไมที่เตรียมไวมาตัดใหไดขนาด
ตรงตามรูปแบบชิ้นสวนเครื่องเรือนไมที่ตองการดวยเครื่อง
เลื่อยสายพาน (Band Saw) 

1.3 การขัดไม การขัดไมเปนการตกแตงผิวชิ้นงาน
ใหเรียบ เปนการเตรียมชิ้นงานกอนการทําสี การขัดแผนไม
ดวยเครื่องขัดแบบสายพาน (Belt-Sander) ขัดดานขางของ
ไมดวยเครื่องขัดหลายอยาง (Universal Belt Sander) ขัด
ชิ้นงานที่ เปนดานหัวไม ขางหัวไมและมุมของหัวไมดวย
เครื่องขัดแบบจาน (Dish-belt Sander) เพ่ือทําใหผิวของ
เฟอรนิเจอรเรียบเตรียมพรอมในการเคลือบสีเงา 

1.4 การทํ าสี  ก อนการ ทํ าสี ค วร เตรี ย ม พ้ื น
ผิวชิ้นงาน โดยการอุดรูตามรอยทอ รองเสี้ยน รอยแตกตางๆ
ดวยฟลเลอร (Filler) รวมถึงการลงสารกันซึม (Sealer) เพ่ือ
เคลือบผิววัสดุที่มีรูพรุนและทําการขัดอีกครั้งดวยสารเคลือบ
ผิวคือ แลคเกอรและสุดทายคือ ทําการพนแลคเกอรเคลือบ
ผิวทับหนาอีกครั้ง 

2. กระบวนการผลิตและข้ึนรูปโครงเหล็กขาต้ัง

 2.1  สั่งเหล็กตามขนาด ตามแบบท่ีไดเขียนไว 
2.2  วัดขนาดเหล็กและตัดประกอบ 
2.3  เชื่อมประกอบโดยวิธีการเชื่อมแข็ง 
2.4  ขัดรอยเช่ือมใหเรียบเนียนและทําการต้ังฉาก

งาน 
2.5  พนสีรองพ้ืน เช็คพ้ืนผิว 
2.6  โปวสี 
2.7  พนสีทับอีกชั้น (สีดําดาน) 

เมื่อข้ึนรูปไมสักและข้ึนรูปโครงเหล็กขาต้ังทั้งโตะ
กลางและเกาอ้ีแลว นําทั้งสองอยางมาประกอบกันดวยการ

ยึดดวยสกรู ทําการทดสอบการยึดแนนของสกรูจนแนใจวา
ชุดเฟอรนิเจอรตนแบบแขงแรง ใชงานได 

ประเด็นท่ีสอง เพ่ือสงเสริมใหเกิดการพัฒนาการ
ออกแบบและพัฒนาชุดตนแบบผลิตภัณฑ รวมถึงมุงเนนให
ผลิตผลิตภัณฑเปนตัวอยางตนแบบ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 
(OTOP)  

จากการออกแบบชุดเฟอรนิเจอรสําหรับน่ังเลนชุด
น้ี (รูปที่ 3) จะเห็นไดวาหลักเกณฑทางดานการออกแบบท่ี
ประกอบดวย 2 ดานคือ 1. ดานประโยชนการใชสอยทาง
กายภาพและดานความงาม มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี 
ซึ่งพบวาการนําเอาไมสักมาผสมกับโครงเหล็กแลวผลิตเปน
เฟอรนิเจอรชุดน่ังเลนข้ึนมาน้ัน วัสดุไมสักเปนวัสดุที่มีความ
สอดคลองกับธรรมชาติ สวนโครงเหล็กน้ันเปนวัสดุสมัยใหม
ที่นํามาผสม เพ่ือใหชุดเฟอรนิเจอรมีเอกลักษณรูปแบบใหม
และเปนที่นาสนใจมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับสุนทรี พัชรพันธ 
(2541 : 14) ไดกลาวไววาการออกแบบ รูปแบบภายนอกน้ัน 
เปนจุดเริ่มตนการดึงดูดความสนใจของกระบวนการ
ถายทอดความคิดทางการสื่อสารจนพัฒนาเปนรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหผูบริโภคไดพบเห็น เพราะฉะน้ันการเลือกใช
วัสดุทองถ่ินผสมกับวัสดุสมัยใหม ทําใหภาพรวมของชุด
เฟอรนิเจอรมี เอกลักษณแตกตางจากรูปแบบชุดน่ังเลน
ประเภทไมสักที่มีอยูในปจจุบันจนกลายเปนผลิตภัณฑชุด
ตนแบบ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ (OTOP) ที่สามารถนําไป
พัฒนาตอในรูปแบบอ่ืนๆตอไปได

6. ขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่องการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑไมสัก

จังหวัดแพรน้ัน เปนการศึกษาทางดานการออกแบบเพ่ือใหมี
ความทันสมัย สวยงาม เคลื่อนยายงาย มีรูปแบบท่ีคงทนจน
เปนที่ไดรับความสนใจของกลุมลูกคาภายในและภายนอก
ชุมชน ซึ่งเปนการศึกษาเพียงดานเดียว แตจะดีย่ิงข้ึนหากมี
การศึกษาทางดานอื่นเพ่ิมเติม เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห
และสรุปผลไดอยางครบถวนจนกอให เกิดภาพรวมของ
การศึกษาท่ีมีความสมบูรณมากข้ึน 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ ทุนอุดหนุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาภายใตโครงการความรวมมือใน
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับ
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Hang tags design for multi-purpose wrist rest pad product : 
A case study of Chaem Chaem brand at Mae Chaem District, Chiang Mai 
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บทคัดยอ 
 การบทสรุปของงานวิจัยเร่ืองการออกแบบปายสินคาผลิตภัณฑแผนรองขอมืออเนกประสงค : กรณีศึกษากลุมแจมแจม 

อําเภอแมแจม เชียงใหมมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ 1. เพ่ือออกแบบปายสินคาแผนรองขอมืออเนกประสงคของกลุมแจมแจม 2. เพ่ือ
แสดงรายละเอียดกลุมผูผลิตแผนรองขอมืออเนกประสงคและใหผูบริโภคไดเขาใจวิธีการใชผลิตภัณฑจากปายสินคา 3.เพ่ือศึกษา
ความพึงพอใจที่ผูบริโภคมีตอปายสินคาสําหรับผลิตภัณฑแผนรองขอมืออเนกประสงคกลุมแจมแจม อําเภอแมแจม จังหวัด
เชียงใหม โดยวิธีการวิจัยน้ี ใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณในรูปแบบของการสํารวจ ซึ่งเคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถาม โดยการสอบถามกลุม
ประชากรตัวอยางที่อายุต้ังแต 20-60 ป ผลการวิเคราะหขอมูลประกอบไปดวย การออกแบบรูปทรง และรายละเอียดภายในปาย
สินคา จากน้ันนําผลการวิเคราะหไปใชในการออกแบบปายสินคา และประเมินผลการออกแบบและความพึงพอใจจากผูบริโภค 

ผลการวิจัยและบทสรุปวิเคราะหแบบสอบถามของผูประกอบการกลุมแจม และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบรรจุภัณฑ 
ผูวิจัยไดออกแบบปายสินคา โดยรูปแบบความเหมาะสมมากท่ีสุด คือปายสินคาแบบที่ 2 คาเฉลี่ยที่ 4.47 ผลการประเมินความพึง
พอใจตอการออกแบบปายสินคากลุมแจมแจมอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยรวม 4.70 

คําสําคัญ: ปายสินคา  ผลิตภัณฑ  แผนรองขอมืออเนกประสงค   

Abstract 
The summary of research project of is aims to 1) To design the hang tags for multi-purpose 

wrist rest pad product, Chaem Chaem group 2) To show the detail of manufacturer and describe how to 

use the multi-purpose wrist rest pad 3) To study the satisfaction consumers on hang tag for the 

multi-purpose wrist band Chaem Chaem, Mae Chaem district, Chiang Mai. The quantitative methods 

were used to collect data from the purposive participants’ ages around 20-60 years by survey research. The 

data collection process consists of a study hang tag form and elements of tag. Then, the researcher used the 

data results to create the hang tag design and survey the satisfaction consumers on hang tag and 

packaging products. 
According to the research and the result of questionnaire from Chaem Chaem entrepreneur and the 

professional of product design, the researchers design the hang tag form number 2 that high rate 4.47. There is 

a results of customer satisfaction towards the design of Chaem Chaem group were in the highest level (xˉ = 
4.70). 

Keywords: Hang Tag, Product, Multi-purpose wrist rest pad 
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Sansai Handicrafts Center, Chiang Mai Province.
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บทคัดยอ 
บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟลานนาของกลุมหัตถกรรม

พ้ืนบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือสําหรับงานวิจัยเพ่ือสอบถามความตองการของกลุม
ตัวอยาง เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโคมไฟลานนา  จากการศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑโคมไฟลานนาของกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวางานออกแบบหัตถกรรมโคมไฟลานนา
น้ันมีความสัมพันธกันท้ังในดานรูปทรง สีสัน วัสดุทองถ่ิน และพ้ืนผิว รวมไปถึงวัสดุทดแทน ตลอดนจนการปรับเปลี่ยนวัสดุที่
หลากหลายท่ีมีความสัมพันธกับกลุมหรือชุมชน ผูสรางสรรคงานหัตถกรรม กับบริบทของสังคมทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคม 
สิ่งแวดลอมทางจิตใจ เศรษฐกิจการเมืองและธรรมชาติที่มีความสัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ินลานนาหรือวิถีชี วิต และ
วัฒนธรรมท่ีนําไปสูเอกลักษณเฉพาะตัวของโคมไฟลานนาท่ีแตกตางจากพ้ืนที่อื่น 
คําสําคัญ: ภูมิปญญา, แนวทาง, การสรางสรรค, โคมไฟลานนา 

Abstract 
This article has objective is to study the design and development of lanna lantern products, Sansai, 

Chiang Mai province. The questionnaire was used as a research tool about the sample. As a guide to the 
development of lanna lantern design. The study of the design and development of lanna lantern products 
of Sansai handicrafts center, Chiang Mai province. This article found lanna lantern products craft design is 
related in terms of shapes, colors, local materials and textures, Including replacement materials. 
Throughout the various materials modifications have a relationship with a group or community, creator and 
the social context of the social environment and mental environment. The political and natural economy 
is related to lanna local wisdom or lifestyle and the culture that led to the uniqueness of the lanna lantern 
is different from outside. 
Keywords: Knowledge, Guideline, Design, Lanna Lantern. 
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1. บทนํา 
ในปจจุบันประเทศไทยน้ันมีการแขงขันทาง

การตลาดคอนขางสูงและครอบคลุมไปทุกประเภทธุรกิจ
อันสืบเน่ืองมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและใน
ประเทศ ปญหาคาครองชีพ ผลผลิตทางเกษตรกรรมที่มี
ราคาสูงข้ึนทําใหผูบริโภคตองพิจารณาและไตรตรองอยาง
ถ่ีถวนถึงความจําเปนและเหมาะสมกับผลิตภัณฑน้ันๆ ซึ่ง
สงผลใหตอผูประกอบการตางๆ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549: 18) 

ซึ่งจากปญหาดังกลาวน้ีผูประกอบการ ชุมชนที่
ผลิตภัณฑตางๆ จะตองมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต
เนนที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ รวมไป
ถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองตรงตามความ
ตองการของตลาดในปจจุบันรวมไปถึงการเพ่ิมมูลคา 
(Value Added) ใหกับผลิตภัณฑ เพ่ือเปนการยกระดับ
และศักยภาพในการแขงขันทางการตลาด สรางความ
พอใจใหแกลูกคา ทําใหจําหนายไดราคาท่ีสูง ข้ึน  จน
สามารถยืนหยัดและแขงขันตอไปได ซึ่งในการเพ่ิมมูลคา
ใหกับผลิตภัณฑน้ันซึ่งจะมีทั้งในสวนของการผลิตและการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ซึ่งทั้งสองอยางน้ีตองดําเนินไปใน
ลักษณะควบคูและมีความสอดคลองกัน และในปจจุบัน
พบวาผูประกอบการหลายรายมีความตองการท่ีจะพัฒนา
ศักยภาพของผลิตภัณฑใหมีรูปแบบของผลิตภัณฑที่
สวยงามมีความแตกตางจากทองตลาด (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 
2552: 3-4) 

การสงเสริมการใชศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน
ลานนาในการสรางเอกลักษณ และมูลคาเพ่ิมใหแกสินคา
หัตถกรรม มีการใชรูปแบบ สีสันและการประยุกตใช
เอกลักษณของลานนาเปนจุดขาย  เพ่ือผลิตสินคาใหมี
มาตรฐาน และตรงความตองการของตลาด การสราง
สินคาที่เลือกจากประโยชนใชสอย (Use Value) ไมใช
เลือกตามประเภทวัตถุดิบ เนนพัฒนาดานตลาด เนนใน
เรื่องแนวโนมกระแสนิยม และใชจุดเดนลานนา รวมถึง
การพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑสินคาหัตถกรรมให เปน
สินคาที่มีมาตรฐานและมีความแตกตาง มีเครื่องหมาย
การคาเปนของตนเอง ทําใหโอกาสในการขยายตัวของ
สินคาหัตถกรรมเพ่ือเปนสินคาที่ระลึกและใชสอยมีเพ่ิม
มากข้ึน และสินคาหัตถกรรมภาคเหนือสามารถพัฒนาไปสู
สินคาสําหรับตลาดเฉพาะกลุม  เน่ืองจากมีความเปน
เอกลักษณเฉพาะตัว ประกอบกับกระแสโลกที่กําลังนิยม
สินคาที่ผลิตดวยมือ (Hand-made Product) และผลิต
จากวัสดุธรรมชาติ รวมท้ังนิยมสินคาท่ีมีเอกลักษณที่แสดง

ถึงวัฒนธรรมที่เกาแก (พิสมัย อาวะกุลพาณิชย และคนธา
ภรณ เมียรแมน, 2555: 176-177) 

โคมไฟลานนา  โดยครูจักรพันธ  ชัยแปง มี
แนวคิดในการสรางสรรคผลิตภัณฑโคมไฟมาเพ่ือเปน
เครื่องมือในการอนุรักษศิลปะลานนา  เพราะโคมไฟ
พ้ืนบานมีความสวยงามและบงบอกถึงอัตลักษณลานนาได
เปนอยางดี แตการประดิษฐโคมไฟไมงายอยางที่คิด 
เพราะตองอาศัยภูมิปญญาหลายแขนง เชน งานไม งาน
กระดาษ ความรูทฤษฎีทางศิลป ทําใหตองลองผิดลองถูก 
เรียนรูดวยตัวเองจนสามารถทําได แตสุดทายกระบวนการ
เรียนรูดวยตัวเองทําใหกลายเปนผูชํานาญและสามารถทํา
โคมลานนาด้ังเดิมไดหลากหลายประเภท และยังสามารถ
ตอยอดประดิษฐคิดคนโคมไฟแบบใหมๆ ข้ึนมา เปนที่
ตองการของตลาดเพราะมีความชัดเจนในตัวงาน โคมไฟ
จึงไดกลายเปนทูตวัฒนธรรม เผยแพรศิลปะลานนาไปยังท่ี
ตางๆ ทั่วโลกผานนักทองเท่ียวหลากหลายเชื้อชาติ และยัง
ผลักดันใหมีการรวมกลุมชาวบานในชุมชนทําโคมไฟ
ลานนาขาย นอกจากตองการใหชุมชนมีอาชีพใหม  มี
รายไดเขามาเสริมแลว ยังอาศัยชาวบานเปนผูสงตอ
วัฒนธรรมและชวยทําหนาท่ีอนุรักษดวย 

ดังน้ันจากขอมูลขางตน ผูวิจัยมีความสนใจใน
การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ โคมไฟลานนา 
ของกลุม หัตถกรรมสลาพ้ืนบานสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ให สามารถสรางเอกลักษณใหกับตนเอง โดยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑตามแนวโนมดวยทุนทางภูมิปญญา
ทองถ่ินของลานนา และเอกลักษณของทองถ่ินเปนหลัก 

2.วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาแนวทางในการออกแบบและพัฒนา

ผลิตภัณฑโคมไฟลานนาของกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานสลา
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  

3.1 ภูมิปญญาทอง ถ่ินและแนวทางการ
ประยุกตใชภูมิปญญา 

ภูมิปญญา หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ 
ความสามารถ ความชัดเจน ที่กลุมชนไดจากประสบการณ
ที่สั่งสมไวในการปรับตัวและดํารงชีพในระบบนิเวศนหรือ
สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ไดมีการพัฒนาการสืบสานกันมา ภูมิ
ปญญาเปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ  
ในพ้ืนที่ที่กลุมชนน้ันต้ังหลักแหลง ถ่ินฐานอยูและได
แลกเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอื่น จาก
พ้ืนที่สิ่งแวดลอมอื่นที่ไดมีการติดตอสัมพันธกัน แลวรับ
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เอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสรางประโยชนหรือแกปญหาได 
ในสิ่งแวดลอมและบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของ
กลุมชนน้ัน ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาอันเกิดจาก
ประสบการณในพ้ืนท่ี ภูมิปญญาที่เกิดจากภายนอกและ
ภูมิปญญาท่ีผลิตใหมหรือผลิตซ้ํา เพ่ือการแกไขปญหาและ
การปรับตัวใหสอดคลองกับความจําเปนและความ
เปลี่ยนแปลง และภูมิปญญาทองถ่ินเปนเรื่องที่กอกําเนิน 
สั่งสม ปรับเปลี่ยนตามเหตุปจจัย อยูในจิตใจ ระบบคิด 
พฤติกรรมความเคยชินและความสันทัดจัดเจนที่เรียกเปน
องครวมวาวัฒนธรรมของชาวบาน  โดยชาวบาน เพ่ือ
ชาวบาน ภูมิปญญาทองถ่ินไดรับการทดสอบในชีวิตจริง 
ผานกาลเวลา สถานการณ และบริบททางเศรษฐกิจ สังคม
ที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง จึงเปนธรรมดาที่ภูมิปญญา
ทองถ่ินหลายสิ่งหลายอยางยอมตกสมัยไปแลว ทวาพรอม
กันน้ัน ภูมิปญญาทองถ่ินอีกหลายอยางก็ยังคงอยู หากแต
มีการปรับใชสถานการณแลวงอกงามเจริญเติบโตตอไป 
(เอกวิทย ณ ถลาง, 2546: 7-8) 

 
3.2 ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชไดมีพระราชดํารัสในบางตอน ที่ไดอันเชิญมา ณ 
ที่น้ีวา “...ประชาชนน่ันแหละ เขามีความรู เขาทํางานมา
หลายชั่วคนแลว เขาทํางานกันอยางดี เขามีความเฉลียว
ฉลาด เขารูวาตรงไหนควรทํากสิกรรม เขารูวาที่ไหนควร
เก็บรักษาไว...” พระองคทรงตระหนักเปนอยางย่ิงวาภูมิ
ปญญาทองถ่ินเปนสิ่งที่ชาวบานมีอยูแลวใชประโยชนเพ่ือ
ความอยูรอดกันมายาวนาน (ชวน เพชรแกว, 2547: 14-
23) ความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน ซึ่งเปนวัฒนธรรม 
เปนความรูที่สั่งสมจากการปฏิบัติจริงในหองทดลองทาง
สังคม เปนความรูด้ังเดิมที่ถูกคนพบ มีการทดลองใช แกไข 
ดัดแปลง จนเปนองคความรูที่สามารถแกปญหาในการ
ดําเนินชีวิต และถายทอดสืบตอกันมา ภูมิปญญาทองถ่ิน
เปนขุมทรัพยทางปญญาที่คนไทยทุกคนควรรู ควรศึกษา 
ปรับปรุงและพัฒนา ใหสามารถนําภูมิปญญาทองถ่ิน
เหลาน้ันมาแกไขปญหาใหสอดคลองกับบริบทสังคม 
วัฒนธรรมของกลุมชนน้ันๆ อยางแทจริง  

จากความสําคัญของภูมิปญญาทองถ่ิน สรุปได
วา ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนมรดกทางวัฒนธรรมอันเกิดจาก
การพัฒนาการปรับตัว และปรับวิถีชีวิตของคน เปน
ความรูที่เกิดจากการทดลองปฏิบัติจริงในหองทดลองทาง
สังคม ความรู เหลาน้ีถูกคนพบ  ทดลองใช ดัดแปลง 
ถายทอดกันมาดวยเวลายาวนาน ผานกระบวนการขัด
เกลาของกลุมคน จึงมีคาและมีความสําคัญย่ิงนัก นับเปน
มรดกทางปญญาของมนุษย ที่ทุกคนควรรู รักษา พัฒนา 

และนํามาปรับใชพัฒนาชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองไดอยางย่ังยืน 

 
3.3 กระบวนการเรียนรูการสรางสรรค สั่งสม

ภูมิปญญา 
การสรางสรรคสั่งสมภูมิปญญาเปนกระบวนการ

เรียนรูตามธรรมชาติของมนุษย ทามกลางสภาพแวดลอม
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมทางสังคม ที่มีการพัฒนาการมา
ยาวนาน ธรรมชาติการเรียนรูของมนุษยดวยกัน  และ
เรียนรูจากโลกกายภาพอันเปนสิ่งแวดลอมธรรมชาติที่
เ ก้ือกูลชี วิตมนุษยตลอดมา กระบวนการเรียนรูตาม
ธรรมชาติของมนุษยแลวสั่งสมเปนมรดกทางปญญาจึงมี
ความสําคัญเชนเดียวกับการเรียนรูวิทยาการกาวหนา จาก
การศึกษาวิเคราะหและประมวลลักษณะการเรียนรูของ
ชาวบานหรือคนธรรมดาสามัญจะกอใหเกิดการพัฒนาภูมิ
ปญญาไวอยางมากมาย  

สรุปกระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของ
มนุษย (เอกวิทย ณ ถลาง, 2540: 46-48) ไดสรุปไวดังน้ี 
คือ 

1) การลองผิดลองถูก  
ในบรรพกาลมนุษยเรียนรูที่จะดํารงชีวิตและ

รักษาเผาพันธุของตนใหอยูรอดดวยการ ลองผิดลองถูก ใน
การหาอาหาร ตอสูกับภัยธรรมชาติ การรักษาพยาบาล
เมื่อเจ็บปวย ตอสูแยงชิงสิ่งของ ที่อยูระหวางมนุษย
ดวยกัน และเผชิญโชคดวยความเสี่ยงตางๆ เมื่อประสบ
ความลมเหลวก็ถึงข้ันเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ แตถาสําเร็จก็
ไดอาหาร สิ่งของ พนจากอันตราย ฯลฯ ดวยการสั่งสม
ประสบการณดังกลาว มนุษยก็สั่งสมภูมิปญญาในการ
ดํารงชีพไวมากข้ึน และมีความเสี่ยงนอยลง 

2) การลงมือกระทําจริง  
มนุษยเรียนรูดวยการลงมือกระทําจริง  ใน

สถานการณและสิ่งแวดลอมที่มีอยูจริง เชน การเดินทาง 
ปลูกพืช สรางบาน ตอสูกับภัยอันตราย ฯลฯ การเรียนรู
และสั่งสมประสบการณตางๆ ไวในสถานการณจริง ปฏิบัติ
จริง แลวสงตอไปยังรุนลูกรุนหลานแบบคอยเปนคอยไป 
ไดกลายเปนแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติ 

3) การถายทอดความรู 
การเรียนรูจากการกระทําจริงไดพัฒนาตอมาจน

เปนการสงตอแตคนรุนหลัง ดวยการสาธิต การสั่งสอน
ดวยการบอกเลา ในรูปของเพลงกลอมเด็ก คําพังเพย 
สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเปนลายลักษณอักษร 
ซึ่งโดยท่ัวไปการถายทอดภูมิปญญาของชาวบานทุกภาค 
จะนิยมสองวิธี วิธีแรกคือ สาธิตวิธีการ และสอนเปนวาจา 
ในกรณีที่เปนศิลปะหรือวิทยาการระดับที่มีความซับซอน
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หรือลึกซึ้ง จึงจะใชวิธีการถายทอดเปนลายลักษณอักษร
ในรูปของตํารา  หรือผูกเปนวรรณกรรมคําสอน  คํา
ตักเตือน ภาษิต คูมือ แผนที่และตํานาน นิทาน ฯลฯ 

4) การเรียนรูโดยพิธีกรรม
ในเชิงจิตวิทยา พิธีกรรมมีความศักด์ิสิทธ์ิ และมี

อํานาจโนมนาวใหคนที่มีสวนรวมรับเอาคุณคาและ
แบบอยางพฤติกรรมท่ีตองเนนเขาไวในตัว เปนการตอกยํ้า
ความเชื่อ กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุมชน แนวปฏิบัติ
และความคาดหวังโดยไมตองใชการจําแนกแจกแจง
เหตุผล  แตใชศรัทธา ความขลัง  ความศักด์ิสิทธ์ิของ
พิธีกรรม เปนการสรางกระแสความเชื่อและพฤติกรรมท่ี
พึงประสงค ถึงแมจะมีภูมิปญญา ความรอบรูอยูเบื้องหลัง
พิธีกรรม ก็ไมมีการเนนยํ้าภูมิปญญาเหลาน้ัน แตจะเนน
ผลที่เกิดตอสํานึกของผูมีสวนรวมเปนสําคัญ จึงเกิดผลทาง
ใจแกผูรวมในพิธี และมีผลในการวางบรรทัดฐานความ
ประพฤติตลอดจนควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคมเปน
อันมาก  

5) การเรียนรูโดยศาสนา
เปนหลักในการหลอหลอมบมเพาะความ

ประพฤติ สติปญญาและอุดมการณชี วิต  ทั้งในดาน
หลักธรรมคําสอน ศีล และวัตรปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรม 
และกิจกรรมทางสังคมที่มีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน ใน
เชิ งการ เรี ยนรู ล วนมี สวนตอก ยํ้าภูมิปญญาที่ เปน
อุดมการณแหงชีวิต ใหมีกรอบและบรรทัดฐานความ
ประพฤติ และใหความมั่นคง อบอุน ทางจิตใจ เปนที่ยึด
เหน่ียวแกคน ในการเผชิญชีวิตบนความไมแนนอน อัน
เปนสัจธรรมอยางห น่ึง  อีกทั้ง เปนแกนและกรอบใน
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมดวย 

6) การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ
การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวาง

กลุมคนท่ีแตกตางกันท้ังในชาติพันธุ ถ่ินฐานทํากินรวมไป
ถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม ทําใหกระบวนการ
การเรียนรูขยายตัว มีความคิดใหม วิธีการใหมเขามา
ผสมผสานกลมกลืนบางขัดแยงบาง  แตทําใหเกิดการ
เรียนรูที่หลากหลายกวางขวางท้ังในดานสาระ รูปแบบ
และวิธีการ กระบวนการเรียนรูของคนในสังคมจึงมีพลวัต
โลดโผนกวาเดิม  กลายเปนสังคมแหงการเรียนรูที่มี
ทางเลือก (Options) ใหแสวงหามากมายไมรูจบและมี
เครือขายแหงการเรียนรูที่มีภูมิปญญาท้ังเกาและใหมให
พิจารณาอยางอเนกอนันต 

7) การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม
ในการแกปญหาทั้งทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ

และสังคม ไดมีคนพยายามเลือกเฟนเอาความเชื่อและ
ธรรมเนียมปฏิบัติ ที่สืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมา

ผลิตซ้ํ าทาง วัฒนธรรมใหตรง กับฐานความเชื่อเดิม 
ขณะเดียวกันก็แกปญหาในบริบทใหมไดระดับห น่ึง 
ปรากฏการณที่เห็นไดโดยท่ัวไปเกี่ยวกับการ ผลิตซ้ําทาง
วัฒนธรรมในสังคมไทยที่มีปญหา มีวิกฤตการณความ
สลับซับซอนทางสังคมย่ิงกวาในอดีตที่ผานมาและการผลิต
ซ้ําทางวัฒนธรรมเปนกระบวนการเรียนรูอยางหน่ึงที่ยอม
มีทั้งที่ไดผล และไมไดผลสรางสรรคและไมสรางสรรค 

8) ครูพักลักจํา
เปนกระบวนการเรียนรูอีกวิธีหน่ึงที่มีมาแตเดิม 

และจะยังมีอยูตอไป วิธีครูพักลักจํา เปนการเรียนรูทํานอง
แอบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําตามแบบอยางที่เฝา
สังเกตอยูเงียบๆ แลวรับเอามาเปนของตนเองเมื่อสามารถ
ทําไดจริง วิธีน้ีดูเผินๆ เปนเสมือนการลักขโมยสิ่งท่ีเปนภูมิ
ปญญาของผูอื่น แตในความหมายท่ีเขาใจกัน หาสื่อความ
ในทางชั่วรายไม หากเปนวิธีการธรรมดาของคนในการ
เรียนรูจากคนอ่ืน ในชีวิตของคนทุกคนจะมีพฤติกรรมครู
พักลักจําอยูไมมากก็นอยและถายอมรับนับถือวาวิธีการ
เรียนรูที่ดูประหน่ึงวาไมสําคัญน้ี มีคุณคาสูงมีความเปน
ธรรมชาติ ในนิสัยมนุษยและเปนทางหาความรูทางหน่ึงที่
มีประสิทธิภาพก็จะเปนการสงเสริมกระบวนการเรียนรูที่
ผลดีอีกทางหน่ึงได โดยนัยดังกลาวน้ีครูพักลักจําจึงเปนคน
ละเรื่องกับการขโมยลิขสิทธ์ิทางปญญาที่เปนโรคระบาด
กันอยูในปจจุบัน 

3.4 การออกแบบผลิตภัณฑชุมชน 
การออกแบบผลิตภัณฑชุมชนอยางย่ังยืน เปน

การสรางสรรคสิ่งของเครื่องใชที่มีประโยชนใชสอยที่
สอดคลองกับความตองการในการใชงานของกลุมผูใช เปน
ภูมิปญญาของชุมชนในทองถ่ิน และ ศักยภาพในการผลิต
ของคนในชุมชน โดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ
สังคมของคนในชุมชน  

การออกแบบในความหมายของการผลิตภัณฑ
หัตถกรรม โทมัส ฮิวส ใหความหมายวา เปน การนําเอา
วิธีการใหมมาปฏิบัติ หลังจากที่ไดผานการทดลองและ
ไดรับการพัฒนาเปนข้ันตอน  ตามลําดับและมีความ
แตกตางจากการปฏิบัติเดิมที่ผานมา สวนมอรตัน กลาววา 
การออกแบบและ พัฒนาไมใชการขจัดหรือลมลางสิ่งเกา
ใหหมดไป แตจะเปนการปรับปรุงเสริมแตงและพัฒนาเพ่ือ
ความ อยูรอดของระบบชุมชน ในความหมายโดยรวมของ
การสรางนวัตกรรมการออกแบบ คือ การสราง ความ
แตกตางจากวิธีเดิม และผานการทดลองทําซ้ําๆ จนเกิด
ความชํานาญและคิดวาเปนผลงานที่สรางความแปลกใหม
ใหกับผลิตภัณฑหัตถกรรม ซึ่งความหมายของผลิตภัณฑ
หัตถกรรม ผูออกแบบ ผูผลิต มักเปนคนๆ เดียวกัน และ
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ไดสัมผัสกับผลิตภัณฑ น้ันต้ังแตเริ่มตนจนสําเร็จ  มัก
สอดคลองกับอารมณความรูสึกนึกคิดสวนตัวเขาไปใน
ผลงาน ท่ีทํ าด วย  สิ่ งประ ดิษฐที่ เป นฝ มื อชาวบ าน 
จุดประสงคด้ังเดิมทําข้ึนเพ่ือความจําเปนในการดํารงชีวิต 
โดยเสนหของผลิตภัณฑประเภทน้ีอยูที่ความไมเหมือนกัน
ในรายละเอียดของผลงานแตละงาน แตละชิ้น เปนงาน
ประดิษฐที่ละเอียดออน เครื่องจักรทําไดยาก (วิบูลย ลี้
สุวรรณ, 2532: 13-21) 

 
3.5 องคประกอบของการออกแบบผลิตภัณฑ

ชุมชน 
1) แสดงคุณคาของธรรมชาติที่มีเอกลักษณและ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน เหนือ อีสาน ใต และภาคกลาง ซึ่ง
มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน มีวัสดุ มีขนาดการผลิตที่แตกตาง
กัน  

2) วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของทองถ่ินผลิตได
จริง  โดยใชภูมิปญญาของชาวบาน  มีประโยชนที่ ดี
เหมาะสมกับสภาพทองถ่ิน มีคุณคา ตองใชความสามารถ
เฉพาะ  

3) ความสวยงามและนาสนใจ รูปแบบที่เปน
เอกลักษณเฉพาะ สะดุดตา มีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ทั้ง
รูปราง รูปทรง ลวดลาย สีเนนความเปนธรรมชาติ 

4)  มีประโยชน ในการใช ง านง าย  สะดวก 
เหมาะสมกับราคา และสื่อถึง ที่มาของผลิตภัณฑ  

5) ราคา เมื่อเทียบกับราคาโดยท่ัวไปแลวมักจะ
คิดวา ผลิตภัณฑชุมชนตองถูก ดังน้ี ราคาท่ัวไป เปนสินคา
ที่ผลิตงาย วัสดุไมคอยมีคุณคา หาไดงาย มีข้ันตอนไม
ซับซอน ผลิตโดยใชเวลาไมนานใชงานคนๆ เดียวก็แลว
เสร็จ ราคาไมสูงมาก ซึ่งเปนราคาท่ีผูผลิตต้ังไดตามใจ เปน
ผลิตภัณฑที่ใหคุณคาทางศิลปวัฒนธรรม และใหคุณคา
ทางจิตใจ มีความภูมิใจที่ไดเปนเจาของ มีจํานวนนอย 
วัสดุที่ไดมามีข้ันตอนยุงยาก การผลิตตองใชความชํานาญ
มีเอกลักษณเฉพาะ 

6) การอนุรักษเพ่ือองคความรู และภูมิปญญา 
หากกลาวถึงการอนุรักษ ทั้ง 2 ประเด็นเปรียบเทียบ
เสมือนการพัฒนาตอยอดองคความรูและภูมิปญญาทําให
เกิดความรูใหม และนําไปใชประโยชนในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมอยางเหมาะสม โดยการจัดการองค
ความรูใน ชุมชนใหเปนระบบที่ชุมชนเปนเจาของถายทอด 
พัฒนาตอยอดภูมิปญญาและผสมผสานภูมิปญญาเขากับ
เทคโนโลยีสมัยใหม  เกิดความรู ใหมนําไปใชในการ
ดํารงชีวิต พัฒนาศักยภาพในชุมชน และสรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนงานวิจัยพ้ืนบาน การวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยมีนักวิจัยทองถ่ินเขารวม

และนําผลงานวิจัยไปสูการพัฒนาชุมชนหรือทอง ถ่ิน 
รวมทั้งผลักดันใหมีการจด ลิขสิทธ์ิที่เกิดจากภูมิปญญา
ทองถ่ิน เ พ่ือคุมครองทรัพยสินทางปญญาหากมีการ
นําไปใชในเชิงพาณิชยทั้งในและนอกประเทศ แตการตอ
ยอดในการอนุรักษงานหัตถกรรมพ้ืนบาน นับวาเปนงาน 
ศิลปะ เปนการแสดงออกของมนุษยในการสรางสรรค
ผลงาน โดยผลงานท่ีสราง ข้ึนกลายเปนมรดก  ทาง
วัฒนธรรม ที่มีคาของสังคม ซึ่งไมไดแยกออกจากสังคม
และวัฒนธรรม แตเปนสวนหน่ึงของชีวิต ทางวัฒนธรรม
และสังคม (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร, 2548: 15-18) 
 

3.6 ความรูทั่วไปเก่ียวกับโคมลานนา 
โคม หรือ โกม คือชื่อที่ชาวลานนาใช เรียก

สิ่งประดิษฐสําหรับจุดไฟใหแสงสวาง เปนเครื่องกําบังไฟ
ไมใหดับเมื่อถูกลมพัด ซึ่งในอดีตน้ันแมจะมีการใชโคมมา
แตเน่ินนานมาแลว หากการใชน้ันไมเปนที่แพรหลาย จะมี
ก็แตในราชสํานัก วัด หรือบานเรือนของผูที่มีอันจะกิน 
ทั้งน้ีเพราะนํ้ามันเชื้อเพลิงเปนสิ่งที่หาไดยากและมีราคา
แพง ดวยเหตุน้ี การใชโคมของชาวลานนาจึงเก่ียวของกับ
พิธีกรรมทางศาสนา โดยชาวลานนาจะทําโคมเพ่ือไปถวาย
ที่วัด นําไปแขวนประดับประดาในวิหารหรือมีการชักโคม
ข้ึนเพ่ือบชูาพระพุทธเจา โดยเชื่อวาแสงสวางน้ันเปรียบได
กับ “ปญญา” หากเกิดมาภพหนาจะมีสติปญญาดีเฉลี่ยว
ฉลาด  

ชาวลานนาจะจุดโคมไวที่ชายคาบาน เพ่ือเปน
การบูชาเทพารักษ ผูรักษาบานเรือน ทําใหบานมีแสงสวาง 
เปนสิริมงคลแกครอบครัวของตน  

โคมไฟลานนา  หรือโกมลานนา  เปนงาน
หัตถกรรมพ้ืนเมืองจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษท่ีสืบทอด
ตอกันมา และไดถายทอดจากรุนสูรุนเพ่ือใหคงอยูสืบตอ
กันมาจนถึงปจจุบันในภาคเหนือ ดวยเหตุที่การดํารงชีวิต
ผูกพันกับศาสนา การสรางผลงานทางศิลปะจึงมีแรง
บันดาลใจจากความศรัทธา ปจจุบันชาวลานนานิยม
นํามาใชในงานพิธีกรรมตางๆ โดยเฉพาะในงานประเพณีย่ี
เปง หรือ ประเพณีลอยกระทง นิยมจุดโคมคาง หรือโคมที่
ติดแขวนไวบนที่สูง ทําดวยไมไผและกระดาษ สรางเปน
โคมทรงกลมหักมุมเรียกวา "โคมรังมดสม" ใชประดับ
ตกแตงมีเทียนและประทีปเพ่ือเปนการสักการะบูชา
พระพุทธเจา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง (ย่ีเปงลานนา) 
และเชื่อวาเปนการบวงสรวงพระเกษแกวจุฬามณีบนสรวง
สวรรค ซึ่งถือวาเมื่อไดกระทําเชนน้ีแลว แสงประทีปจาก
โคมจะชวงสงประกายใหการดําเนินชีวิตเจริญรงเรือนอยู
เย็นเปนสุข ชาวลานนาจึงนิยมปลอยโคมไฟข้ึนฟาและจุด
ประทีปตามบานเรือน (นันทพล จั่นเงนิ, 2542: 14-15) 
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โคมไฟของชาวเหนือที่มีมาแตโบราณน้ันทําดวย
มือทุกชิ้น เรียกไดวาเปนงาน Handmade ก็วาได อีกทั้ง
ยังเปนงานศิลปะชนิดหน่ึงเพราะตองทําดวยความบรรจง 
รวมทั้งมีการประดับลวดลายตางๆ แบบทางภาคเหนือลง
ไป ซึ่งมีความสวยงามไดกลิ่นอายแบบลานนา  แตใน
ปจจุบันน้ีโคมไฟถูกนําไปใชอยางแพรหลาย เชน ตกแตง
ตาม โรงแรม หรือ สถานท่ีทองเที่ยวตางๆ เพ่ือความ
สวยงาม ซึ่งโคมไฟลานนาเองก็ไดรับความนิยมทั้งใน
ประเทศไทย และตางประเทศ อีกท้ังยังมีหลากหลาย
รูปแบบอีกดวย 

โคมไฟแบบลานนาถูกนํามาใช ประดับ ตกแตง
อาคารบานเรือนเพ่ือความสวยงาม และสรางความเปนศิริ
มงคลใหแกเจาของบาน ซึ่งสําหรับชาวลานนาเชื่อกันวา 
การจุดโคมไฟ นําความเจริญและความสุขมาใหกับคนใน
ครอบครัว อีกทั้งยังมีความเชื่อวา เกิดมาชาติหนาจะเปน
บุคคลที่มีความฉลาดเฉลียว เปรียบด่ังแสงของเปลวไฟท่ี
ลุกโชติชวงทามกลางความมืดมืด กอนท่ีจะถึงวันเพ็ญ
เดือนย่ี ชาวลานนาท่ีมีฝมือในการประประดิษฐ จะ
ประดิษฐโคมรูปลักษณะตางๆ ซึ่งในปจจุบันนิยมแขวน
ประดับตกแตงตามอาคารบานเรือน รวมทั้งมีพอคาจาก
ตางจังหวัดมากวานซื้อไปเปนจํานวนมาก โคมลานนามี
หลากหลายรูปแบบ ตามแตละภูมิปญญาของทองถ่ิน แต
โคมรูปแบบโบราณ เชน โคมรังมดสม  โคมไห โคมเพชร  
โคมหูกระตาย โคมผัด เปนตน ในปจจุบันมีการใสแนวคิด
ใหม เขาไปเปนโคมรูปแบบใหม  เชน โคมจรวด โคม
เครื่องบิน โคมรม โคมปราสาท เปนตน โคมเหลาน้ี  ใชไม
ไผเฮียะ นํามาข้ึนโครง แลวใชกระดาษสาหรือกระดาษ
แกว ผาดิบ ติดลงไป ตัดกระดาษสีเงิน สีทอง ทําเปน
ลวดลายสไตลลานนาประดับตกแตงอยางสวยงาม 

โคมลานนาเหลาน้ีกลายเปนผลิตภัณฑทองถ่ิน
อีกชนิดหน่ึง ที่สามารถสรางรายไดเขาสูชุมชน  ทําให
ลูกหลานมีอาชีพทํากิน ไมตองด้ินรนไปหางานทําท่ีอื่น อีก
ทั้งยังเปนการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมแบบโบราณ 
เพ่ือใหคงอยูสืบตอไปอีกดวย (ญาตาวีมินทร พืชทอง และ
ประทีป พืชทองหลาง, 2560: 187-216) 
 

4.วิธีการวิจัย  
วิธีการวิจัยน้ีเปนสวนหน่ึงของการวิจัยเรื่องการ

ออกแบบและพัฒนาโคมไฟลานนา กลุมหัตถรรมพ้ืนบาน 
สลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีข้ันตอนการดําเนินงาน
ดังน้ี 

ข้ันตอนที่  1 ศึกษาเอกสาร ท่ีเกี่ ยวของกับ
โครงการ เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑโคมไฟลานนา กลุมหัตถกรรมพ้ืนบาน 
สลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

ข้ันตอนที่ 2 กําหนดข้ันตอนในการดําเนินงาน 
กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  เพ่ือสอบถาม
ความตองการในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ
โคมไฟลานนา โดยการสัมภาษณและสอบถาม 

ข้ันตอนที่ 3 สอบถามความตองการ แนวทางใน
การพัฒนาศักยภาพการออกแบบโคมไฟลานนาสําหรับ
กลุมหัตถกรรมพ้ืนบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม จาก
กลุมตัวอยาง ดวยแบบสอบถาม และนําขอเสนอแนะไป
เปนแนวทางในการออกแบบข้ันตอนตอไป  

ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะห สรุปและอภิปรายผล 
กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในชุมชนด้ังเดิมของ

พ้ืนที่และกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ท่ีมาทองเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม จํานวน 100 คน ในเขตเมืองเกา(คูเมือง) 
หรือพ้ืนที่ประวัติศาสตรของเมืองเชียงใหม 
 

เคร่ืองมือที่ใชในงานวิจัย 
แบบสอบถามความตองการของกลุมตัวอยาง 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโคมไฟลานนา
สําหรับกลุมหัตถกรรมพ้ืนบานสลาสันทราย  จังหวัด
เชียงใหม 
 
 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติ 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติ โดยใชเครื่องมือโปรแกรมทางคอมพิวเตอร วิเคราะห
หาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ  (Percentage) 
คาเฉลี่ย (x̅) และสวนเบียนเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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5. ผลการวิจัย  
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นและความ

ตองการตอผลิตภัณฑโคมไฟลานนาของศูนยหัตถกรรม
พ้ืนบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 
ไดแก ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยูในชุมชนด้ังเดิมของพ้ืนที่
และกลุมนักทองเที่ยวชาวไทย ที่มาทองเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม จํานวน 100 คน พบวา  

1) ดานความรูทั่วไปเก่ียวกับโคมลานนาของ
กลุมตัวอยาง สวนใหญนึกถึงวัฒนธรรมลานนา คิดเปน
รอยละ 31.90 รองลงมานึกถึงการบูชา การแห คิดเปน
รอยละ 19.02 และประเพณีย่ีเปง คิดเปนรอยละ 16.56  
 
ตารางที่ 1 ความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑโคมไฟลานนา 

ความรูทั่วไปเก่ียวกับโคมลานนา รอยละ 
วัฒนธรรมลานนา 31.90 
การบูชา การแห 19.02 
จังหวัดเชียงใหม 15.34 
ลวดลาย ความสวยงาม 14.11 
แสงสี และเงา 3.07 
ประเพณีย่ีเปง  16.56 

  รวม 100.00 
 

2) ดานประโยชนใชสอยจากโคมไฟลานนาของ
กลุมตัวอยาง สวนใหญใชสอยเพ่ือประดับตกแตง คิดเปน
รอยละ 30.73 รองลงมาใชเพ่ือจําหนายธุรกิจ คิดเปนรอยละ 
27.60 เพ่ือบูชาพระ เทวดา คิดเปนรอยละ 16.67 และเพ่ือ
เปนของที่ระลึก คิดเปนรอยละ 14.58 
 
ตารางที่ 2 ประโยชนใชสอยจากโคมไฟลานนา 

ประโยชนใชสอย รอยละ 
เพ่ือบูชาพระ เทวดา 16.67 
เพ่ือประกอบการแสดง 8.85 
เพ่ือจําหนายธุรกิจ 27.60 
เพ่ือประดับตกแตง 30.73 
เพ่ือเปนของที่ระลึก 14.58 
เพ่ือการศึกษา  1.56 

  รวม 100.00 
 
3) ดานปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟของ

กลุมตัวอยาง สวนใหญเลือกซื้อเน่ืองจาก รูปแบบและ
ลวดลายสวยงามเขากับยุคสมัย  คิดเปนรอยละ 25.13 
รองลงมาเลือกซื้อเน่ืองจาก การพัฒนารูปแบบและการ

ออกแบบสื่อถึงเอกลักษณลานนา คิดเปนรอยละ 23.56 และ
มีวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน คิดเปนรอยละ 20.42 
 
ตารางที่ 3 ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟ 

ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟ รอยละ 
รูปแบบและลวดลายสวยงามเขากับยุคสมัย 25.13 
มีวัสดุที่แข็งแรง ทนทาน 20.42 
ประโยชนในการใชสอย 18.32 
รูปแบบของผลิตภัณฑแตกตางจากรูป
แบบเดิม 

12.57 

การพัฒนารูปแบบและการออกแบบสื่อถึง
เอกลักษณลานนา 23.56 

รวม 100.00 
 

4) ดานราคาที่มีผลตอการเลือกซ้ือโคมไฟของ
กลุมตัวอยาง สวนใหญเลือกซื้อโคมไฟ ราคาประมาณ 
1,001–5,000 บาท คิดเปนรอยละ 32.00 รองลงมาเลือก
ซื้อโคมไฟ ราคาประมาณ 5,001–10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 28.00 และราคาประมาณ 500–1,000 บาท คิด
เปนรอยละ 17.00 

 
ตารางที่ 4 ราคาท่ีมีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟ 

ราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อ รอยละ 
ตํ่ากวา 500 บาท 15.00 
500 – 1,000 บาท 17.00 
1,001 – 5,000 บาท 32.00 
5,001 – 10,000 บาท 28.00 
10,000 บาท ข้ึนไป 8.00 

  รวม 100.00 

 
5) ดานรูปแบบโคมไฟลานนาที่กลุมตัวอยางเลือก

ซื้อ สวนใหญอยากไดรูปแบบโคมไฟรูปแบบโคมผัด คิดเปน
รอยละ 13.09 รองลงมาเลือกโคมไฟรูปแบบโคมตอง คิดเปน
รอยละ 12.42 และโคมเงี้ยว คิดเปนรอยละ 11.74 
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ตารางที่ 5 รูปแบบโคมไฟลานนาท่ีกลุมตัวอยางเลือก 
รูปแบบโคมไฟลานนา รอยละ 

 
 
 

 
โคมหูกระตาย 

1.68 

 
 
 
 

 
โคมดอกบัว 

3.02 

 
 
 
 
 

โคมคาง 

2.01 

 
 

 
 
 

โคมจีบ 

4.36 

 
 
 

 
 

โคมญ่ีปุน (โคมยอ) 

5.03 

 
 
 
 

 
โคมธรรมจักร 

9.06 

 
 
 
 
 

โคมไห 

8.39 

ตารางที่ 5 (ตอ) 
รูปแบบโคมไฟลานนา รอยละ 
 
 
 

 
 

โคมดาว 

10.74 

 
 
 
 

 
โคมเงี้ยว  

11.74 

 
 
 
 

 
 

โคมเอว 

9.40 

 
 
 

 
 
 

โคมรม 

8.39 

 
 
 
 
 

 
โคมตอง 

12.42 

 
 
 

 
 

โคมผัด 

13.09 

อื่นๆ 0.67 
รวม 100 
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6) ดานความคิดเห็นดานเทคนิคในการประดับ
ตกแตงในโคมไฟลานนาของกลุมตัวอยาง  สวนใหญ
ตองการเทคนิคการผสมผสานการตัดลายและการตอก
ลาย คิดเปนรอยละ 35.00 รองลงมาคือการตอกลาย คิด
เปนรอยละ 25.00 
 
ตารางที่ 6 ความคิดเห็นดานเทคนิคในการประดับตกแตง

ในโคมไฟลานนาของกลุมตัวอยาง 
เทคนิคในการประดับตกแตง รอยละ 

การตัดลาย 19.00 
การตอกลาย 25.00 
ผสมผสานการตัดลายและการตอก
ลาย 56.00 

  รวม 100.00 

 
7) ดานแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑโคม

ไฟลานนารูปแบบประยุกต กลุมตัวอยางสวนใหญตองการ
ดานความประณีตสวยงาม  เขากับยุกตสมัย  คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดีมาก รองลงมาตองการมี
เอกลักษณเฉพาะ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับดีมาก 
และสีสันสวยงาม เหมาะสม คิดเปนคาเฉลี่ย 4.44 อยูใน
ระดับดีมาก  โดยรวมความคาดหวังในการออกแบบ
ผลิตภัณฑโคมไฟลานนารูปแบบประยุกตของกลุมตัวอยาง 
คิดเปนคาเฉลี่ย 4.37 อยูในระดับดีมาก 

 

  
 

รูปที่ 2 โคมผัดและโคมตองของกลุมสลาสันทราย ที่ผูวิจัย
ไดนํามาเปนตนแบบเพ่ือเปนแนวทางในสรางสรรคโคมไฟ
ลานนา 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 7 แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟ
ลานนารูปแบบประยุกต 

 แนวทางในการ
ออกแบบ 

n = 100 ระดับ 
ความพึง
พอใจ 

� SD 

1. ขนาดสัดสวนที่
เหมาะสมกับการใชงาน 4.30 0.84 ดีมาก 
2. ความประณีตสวยงาม 
เขากับยุกตสมัย 4.48 0.62 ดีมาก 
3. สีสันสวยงาม เหมาะสม 4.44 0.64 ดีมาก 
4. ความคิดสรางสรรค 4.28 0.84 ดีมาก 
5. มีเอกลักษณเฉพาะ 4.45 0.59 ดีมาก 
6. ประโยชนใชสอย 4.35 0.79 ดีมาก 
7. วัสดุที่ใชทําโคมไฟ
ลานนามีความคงทน 
แข็งแรง 4.30 0.84 ดีมาก 

รวม 4.37 0.74 ดีมาก 
 
6. อภิปรายผลการวิจัย  

จากการศึกษา  วิ เคราะหขอมูล แลวนํามา
อภิปรายผลการวิจัยพบวา  

1) ดานความรูทั่วไปเกี่ยวกับโคมลานนาของ
กลุมตัวอยาง สวนใหญนึกถึงวัฒนธรรมลานนา คิดเปน
รอยละ 31.90 

2) ดานประโยชนใชสอยจากโคมไฟลานนา สวน
ใหญใชสอยเพ่ือประดับตกแตง คิดเปนรอยละ 30.73 

3) ดานปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟ กลุม
ตัวอยางสวนใหญเลือกซื้อเน่ืองจาก รูปแบบและลวดลาย
สวยงามเขากับยุคสมัย คิดเปนรอยละ 25.13 

4) ดานราคาที่มีผลตอการเลือกซื้อโคมไฟ สวน
ใหญเลือกซื้อโคมไฟราคาประมาณ 1,001–5,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 32.00 

5) ดานรูปแบบโคมไฟลานนาที่กลุมตัวอยาง
เลือกซื้อ สวนใหญอยากไดรูปแบบโคมไฟรูปแบบโคมผัด 
คิดเปนรอยละ 13.09 

6) ดานความคิดเห็นดานเทคนิคในการประดับ
ตกแตงในโคมไฟลานนาของกลุมตัวอยาง  สวนใหญ
ตองการเทคนิคการผสมผสานการตัดลายและการตอก
ลาย คิดเปนรอยละ 35.00 

7) ดานแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑโคม
ไฟลานนารูปแบบประยุกต กลุมตัวอยางสวนใหญตองการ
ดานความประณีตสวยงาม  เขากับยุกตสมัย  คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.48 อยูในระดับดีมาก รองลงมาตองการมี
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เอกลักษณเฉพาะ คิดเปนคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับดีมาก 
โดยรวมความคาดหวังในการออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟ
ลานนารูปแบบประยุกตของกลุมตัวอยาง คิดเปนคาเฉลี่ย 
4.37 อยูในระดับดีมาก 

7.  สรุป  
จากการศึกษาแนวทางในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ โคมไฟลานนาของกลุมหัตถกรรม
พ้ืนบานสลาสันทราย จังหวัดเชียงใหม พบวางานออกแบบ
หัตถกรรมโคมไฟลานนาน้ันมีความสัมพันธกันทั้งในดาน
รูปทรง สีสัน วัสดุทองถ่ินและพ้ืนผิว รวมไปถึงวัสดุทดแทน 
ตลอดนจนการปรับ เปลี่ ยนวัสดุที่หลากหลาย  ที่มี
ความสัมพันธกับกลุมหรือชุมชน  ผูสร างสรรคงาน
หัตถกรรม กับบริบทของสังคมทั้งสิ่งแวดลอมทางสังคม 
สิ่งแวดลอมทางจิตใจ เศรษฐกิจการเมืองและธรรมชาติที่มี
ความสัมพันธกับภูมิปญญาทองถ่ินลานนาหรือวิถีชีวิต 
และวัฒนธรรมที่นําไปสูเอกลักษณเฉพาะตัวของโคมไฟ
ลานนาที่แตกตางจากพ้ืนที่อื่น แนวทางในการออกแบบ
ผลิตภัณฑโคมไฟลานนารูปแบบประยุกต ความประณีต
สวยงาม เขากับยุกตสมัย คิดเปนคาเฉลี่ย 4.48 อยูใน
ระดับดีมาก รองลงมาตองการมีเอกลักษณเฉพาะ คิดเปน
คาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับดีมาก โดยรวมความคาดหวังใน
การออกแบบผลิตภัณฑโคมไฟลานนารูปแบบประยุกต คิด
เปนคาเฉลี่ย 4.37 อยูในระดับดีมาก 
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บทคัดยอ 
บทความน้ีศึกษาสภาพแวดลอมทางกายภาพ เอกลักษณ และความตองการของชุมชนบานหลวง 

อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม เพ่ือเสนอแนะแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนยการเรียนรู
เฮือนหลวง มหาวรรณ สงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชน กอใหเกิดความรักหวงแหนในทองถ่ินของตน 
และเห็นคุณคาเร่ืองราววิถีชีวิตที่สะทอนถึงภูมิปญญา โดยการสํารวจขอมูลทางสถาปตยกรรม ลักษณะทาง
กายภาพ และการสอบถามความตองการของกลุมผูประกอบการวิสาหกิจชุมชน และชาวบานบานหลวง  
นําขอมูลมาวิเคราะหรวมกับหลักการออกแบบศูนยการเรียนรู นํามาประยุกตใชในการออกแบบ เบื้องตน
พบวา พ้ืนที่ใชงานภายในศูนยการเรียนรูจากการวิเคราะหขอมูลความเปนมาความสัมพันธของพ้ืนที่ 
พฤติกรรมการใชงาน และความตองการของคนในชุมชน ประกอบดวยพ้ืนที่ทั้งหมด 8 สวน ไดแก 1) สวน
ตอนรับ บรรยายและจัดแสดง 2) เงินตราและเคร่ืองถวย 3) ยุงขาว 4) ที่พัก 5) นิทรรศการหมุนเวียน 6) 
วิวัฒนาการยานยนตและผาทอ 7) รานคา 8) วัตถุโบราณ ซึ่งผลการกําหนดพ้ืนที่ใชงานภายในศูนยการ
เรียนรูจะถูกนําไปพัฒนา และนําเสนอแนวทางการออกแบบสถาปตยกรรมภายใน ศูนยการเรียนรูเฮือน
หลวง มหาวรรณตอไป 
คําสําคัญ : ศูนยการเรียนรู,เฮือนหลวง มหาวรรณ 
 

Abstract 
          This research is the study of physical environment, identity, and needs of Baanluang 

Community, Prao District, Chiangmai to recommend interior architectural design in 

Huenluang Mahawan Learning Center.  The objective of this center promote learning of 
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people in community, sense of local ownership, and value of tradition that reflect local 

wisdom. Data findings include collection of architecture information, physical environment, 

and need of community enterprise and people of Baanluang Community.  Findings are 

combined with design approach of learning center and analyzed to create design.  By 

analyzing proportion of area, behavior, and needs of community, findings shown that utility 
area in learning center consists of 8 areas which are 1)  Greeting area, narrative, exhibition 

2) Money and porcelain 3) Rice barn 4) Accommodation 5) Traveling exhibition 6) Evolution 

of automotive and textile 7)  Shop 8)  Antique.  Based on analysis, utility area of learning 

center will then be improved and design scheme will be advised to initiate interior design 

of Huenluang Mahawan Learning Center. 
Keyword : Wisdom Museum, Mahawan House 

 

1. บทนํา 
ปจจุบันเมืองที่มีความเจริญแลวน้ัน 

จะมีศูนยการเรียนรูหรือพิพิธภัณฑ เปนการบง
บอกถึงรากเหงาและวัฒนธรรม เปน ศูนยกลาง
รวบรวมขอมูลความรูของชุมชนที่จะนําไปสูการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู สําหรับประชาชนใน
ชุมชน เปนแหลงเสริมสราง โอกาสในการเรียนรู 
ถายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ สืบทอดภูมิ
ปญญา วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของ
ชุมชน อีกท้ังเปน แหลงบริการชุมชนดานตาง ๆ 
เ พ่ื อ ใ ห ค น ใ นชุ ม ช น  สั ง ค ม  แล ะคน ใ น
ประเทศชาติมีความภาคภูมิใจ ซึ่งปญหาใน
ปจจุบัน โบราณวัตถุมีการกระจัดกระจายไปใน
พ้ืนที่ตางๆ และจากการซื้อขายแลกเปลี่ยน โดย
การขาดความรูความเขาใจของชาวบาน จึงมี
ความตองการที่จะรวบรวมวัตถุที่มีอยูในชุมชน 
และเปนภูมิปญญาของคนในชุมชนเอาไว ให
ผูคนในชุมชนสังคมและคนในประเทศ มีความ
รักความหวงแหน ในทองถ่ินของตนเอง ไม
เหยียบย าท าลายและเห็นคุณคาของภูมิปญญา
ของบรรพชน ( จากการสัมภาษณ พระครูปลัด
นพบุรี มหาวณฺโณ ตุลาคม 2558 )   

ชุมชนบานหลวงเปนชุมชนที่มีการต้ัง
รกรากมาต้ังแตสมัยโบราณ มีหลักฐานทาง
ประวัติศาสตรวาเปนสวนหน่ึงของเมืองโบราณ 
มีวัดราง และมีชุมชนโบราณอยูมากมายหลาย
สิ บแห ง ร อบบริ เ วณชุ มชน  มี ก า ร ค นพบ
โบราณวัตถุหลายอยาง เชน ขวานหิน หินแกะ 
โบราณ ลูกปดหิน ฯลฯ ในพ้ืนที่ชุมชนบานหลวง 
จากอดีตจนถึงปจจุบันชุมชนบานหลวงถือไดวา
เปนเสนทางหลักสายสําคัญ โดยใชเปนเสนทาง
เดินทัพ ตลอดจนใชในการติดตอคาขายกับ
อําเภออ่ืนๆ ประกอบกับพ้ืนที่ในชุมชนมีขนาด
กวางใหญ มีประชาชากรอาศัยอยูจํานวนมาก 
จึงมีความตองการที่จะสรางศูนยการเรียนรู
ชุมชน เพ่ือใหคนในชุมชน และนักทองเที่ยวได
ศึกษาและเรียนรู ถึงประวัติศาสตร และภูมิ
ปญญาของคนในชุมชนบานหลวง   
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รูปที่ 1 สภาพแวดลอมทางกายภาพชุมชน 

บานหลวง 
จากที่กลาวมาขางตน ชุมชนบาน

หลวงเปนชุมชนตนแบบ ตามรอยเทาพอ และ
เปนพ้ืนที่ที่มีการขุดคนพบ โบราณวัตถุ เปน
หลักฐานทางประวัติศาสตร ที่แสดงถึงความ
เปนมา นับต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบันได ด่ัง
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 '‘โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ น้ันเปนเกียรติของชาติ อิฐเกาๆ 
แผนเดียวก็มีคา ควรจะชวยกันรักษาไว ''  จึงมี
ความตองการที่จะสรางศูนยการเรียนรูของ
ชุมชน  ให เปนแหล ง เ รี ยนรู เ ก็บร วบร วม
โบราณวัตถุ รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิต ความ
เปนมาของชุมชน ใหคนในชุมชนรักหวงแหนใน
ทองถ่ินของตน และเห็นคุณคาเรื่องราววิถีชีวิต 
ที่สะทอนถึงภูมิปญญา และเปนโครงการวิจัย
เพ่ือบริการชุมชนของ คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่ภาคภายัพ เชียงใหม 

2.วัตถุประสงคของงานวิจัย 
2.1 เพ่ือศึกษาขอมูลศูนยการเรียนรูชุมชนและ
เน้ือหาขอมูลในการจัดแสดงภายในศูนยการ
เรียนรูชุมชน เ พ่ือนํามาประยุกตใชในงาน
ออกแบบ 
2.2 เพ่ือศึกษาขอมูลความตองการของชุมชน
บ านหลวง  และนํามาประ ยุกต ใช ในงาน
ออกแบบ 

2.3 เพ่ือศึกษาเอกลักษณชุมชนบาน
หลวงที่สื่อถึงเอกลักษณศูนยการเรียนรูเฮือน
หลวงมหาวรรณ 

 2.4 เ พ่ือเสนอแนะแนวทางการ
ออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนยการเรียนรู
เฮือนหลวงมหาวรรณ 

3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
          การศึกษาการออกแบบสถาปตยกรรม
ภายในศูนยการเรียนรูเฮือนหลวง มหาวรรณมี
กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังน้ี 

 
รูปที่ 2 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 

 
4. วิธีการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
และปริมาณรวมกันโดยใชวิธีการศึกษาขอมูล
ทุติยภูมิจากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ
การหลักออกแบบสถาปตยกรรมภายในศูนย
การเรียนรูชุมชน ขอมูลเอกลักษณของชุมชน
บานหลวง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม   รวม
ไ ป ถึ ง ก า ร สั ม ภ า ษ ณ ผู เ ชี่ ย ว ช า ญ ด า น
ประวัติศาสตรความเปนมาของพ้ืนที่ และการ
สํารวจพ้ืนที่ต้ังโครงการ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสัมภาษณ
ผู เชี่ยวชาญดานเอกลักษณชุมชนบานหลวง 
แจกแบบสอบถามความคิดเห็น ความตองการ
ของกลุมผูประกอบการวสิาหกิจชุมชน และ
ชาวบาน (กลุมตัวอยาง) บานหลวง นําขอมูลที่
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ไดมาวิเคราะหเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการ
ออกแบบศูนยการเรียนรูเฮือนหลวง มหาวรรณ 

5.แนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวของ 
4.1 แนวคิดการออกแบบศูนยการ

เรียนรูเน้ือหาเชิงวัฒนกรรม 
ศูนยการเรียนรู หมายถึง การนําการ

เ รี ยนรู ม าสั ม พันธ กั บ สั งคม  ชุ มชน  และ
เทคโนโลยี ซึ่งเปนความคิดในการจัดการเรียนรู
ให อ ยู ในรูปแบบใหม โ ดยรวมชุมชนและ
เทคโนโลยีเขาดวยกัน และผูที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ (เอกรัฐ พยัตติกุล,2555) 
ในขณะเ ดียว กันสํ า นั กงานปลั ดกระทร ง
ศึกษาธิการ (2547) ไดใหความหมายวา ศูนย
การเรียนรูเปนศูนยกลางการจัดกิจกรรมเพ่ือ
การเรียนรูตลอดชีวิต เสริมสรางโอกาสในการ
เรียนรู ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ 
ของวิทยากร ตลอดจนภูมิปญญาทองถ่ินของ
ชุมชน อีกทั้งยังเปนแหลงบริการชุมชนในการ
จัดกิจกรรม สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สังคมในปจจุบัน กอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู 
มุงการพัฒนาแบบพ่ึงพาตนเอง ซึ่งเปนรากฐาน
สําคัญของการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

โดยแนวคิดการออกแบบศูนยการ
เรียนรูสมัยใหม Hourston (2004) : (อางอิงใน 
เอกรัฐ พยัตติกุล,2555) ไดสรุปหลัก สําคัญไว 5 
ประเด็นหลัก คือ 1) แนวคิดเรื่องเอกลักษณ
(Issues of identity) เน่ืองจากอาคารสามารถ
เปนตัวแทนภาพลักษณของเมืองหรือภูมิภาค 2) 
บริบทกับสถาปตยกรรม (Issues of context) 
สิ่งแวดลอมสามารถเปนสื่อกลางของการเรียนรู
ได 3) คุณคาในฐานะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม 
(Building as cultural heritage) สามารถคง
อยูไดยาวนาน สงเสริมคุณคาของพ้ืนที่ 4) 
สรางสรรคสื่อนิทรรศการที่มีความนาสนใจ 
(Exhibiting encounters) ใชสื่อที่มีลักษณะไม
หยุดน่ิง สามารถเพ่ิมเติมปรับปรุงอยูตลอด 5) 

พ้ืนที่สรางสรรคองคความรู (Generator of 
knowledge) การใหความรูแกสาธารณะ และ
การสรางสรรคความรู 

4.2 สวนประกอบภายในอาคารศูนย
การเรียนรู      

พ้ืนที่ภายในอาคารศูนยการเรียนรูมี
ลักษณะใกลกับอาคารพิพิธภัณฑ จําเปนตอง
อาศัยการศึกษารูปแบบอาคารดังกลาว ซึ่งมี
องคประกอบดังน้ี (จิรา จงกล ,2532)  

1) สวนบริการสาธารณะ (Public 
Service) เปนพ้ืนที่สําหรับบริการแกประชาชน
ซึ่งเขามาใชบริการโครงการ ประกอบดวย สวน
ทางเขาออก สวนพ้ืนที่พักคอย สวนบริการ
ขอมูล สวนจําหนายของท่ีระลึก รวมทั้งสวนฝาก
ของ บริการอาหาร หองนํ้า และที่จอดรถ  

2) สวนบริการการศึกษา 
(Educational service) สัดสวนของพ้ืนที่ น้ีจะ
ข้ึนอยูกับจุดมุงหมายของโครงการน้ันๆวา
ตองการมุงเนนการใหบริการการศึกษามากนอย
เพียงใด เชน หองประชุม หองเรียนปฎิบัติงาน 
หองสมุด เปนตน 

3) สวนงานบริหาร (Administrative 
office)  เ ป น ส ว น ง า น บ ริ ห า ร เ พ่ื อ ก า ร
ประสานงานระหวางผายตางๆของโครงการ มี
การจัดทางเขาออกแยกตางหาก 

4) สวนบริการสนับสนุน (Service) 
เปนสวนของพ้ืนที่สําหรับอเนกประสงคของ
โครงการ เชน หองคลังวัตถุที่เหลือจากการ
แสดง หองฝายเทคนิคงานระบบตางๆ เปนตน 

5) สวนงานจัดแสดง  (Exhibition 
area) เปนสวนพ้ืนที่ที่มีความสําคัญมากท่ีสุด
ของโครงการ การแบงเน้ือที่การจัดแสดงข้ึนอยู
กับเน้ือหาการนําเสนอ และขนาดของแตละ
โครงการ ประกอบดวยนิทรรศการหลัก และ
นิทรรศการชั่วคราว โดยการกําหนดผังการจัด
แสดงสามารถแบงออกไดเปน 5 รูปแบบ คือ 1) 
แบบผังเปด 2) แบบกระจายจากแกนกลาง 3) 
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แบบไปตามเสนทางเดิน     4) แบบเขาวงกต 5) 
แบบผสมผสาน สวนรูปแบบเทคนิคการนําเสนอ
ขอมูลที่ใชในการจัดแสดงข้ึนอยูกับเทคโนโลยีที่
เลือกนํามาใชเพ่ือตอบสนองการเรียนรูในแตละ
พ้ืนทีอ่ยางสูงสุด 
 
6.ผลการวิจัย 

6 .1  ลักษณะทางการบภาพของ
โครงการ 
จากการสํารวจขอมูลภาคสนามพ้ืนที่ชุมชนบาน
หลวง อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ไดขอสรุป
ลักษณะทางกายภาพดังน้ี 

 

 

รูปที่ 3 แสดงสภาพแวดลอมโดยรอบโครงการ 
 
สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการเปน

บานเรือนที่อยูอาศัยของคนในชุมชน มีตนไม
ลอมรอบในดานทิศตะวันออกทิศตะวันตกและ
ทิศเหนือ ยกเวน ดานทิศใตซึ่งเปนทางเขาของ
โครงการ และติดกับถนนสาธารณะท่ีเขาสู
โครงการ มุมมองที่ดีที่สุดของโครงการคือ ทิศใต
ซึ่งมีลักษณะเปนเชิงเขา สามารถมองเห็นวิวของ
ปาบนเขาและชุมชนได แตดานทิศใตติดกับถนน
สาธารณะที่ไปยังโรงเรียนบานหลวงและยังพระ
ธาตุดอยเวียงชัยมงคล  

 
รูปที่ 4 กลุมอาคารโดยรอบศูนยการเรียนรู 

 
รูปที่ 5 กลุมอาคารโดยรอบศูนยการเรียนรู 

 

 
รูปที่ 6 อาคารสวนจัดแสดงศูยนการเรียนรูเฮือนหลวง 

มหาวรรณ 
 
รูปแบบสถาปตยกรรมภายนอกอาคารศูนยการ
เรี ยนรู เ ฮื อนหลวง  มหาวรรณ  มี รู ปแบบ
เฉพาะตัว ผสมผสานระหวางรูปแบบสถาปต
กรรมพ้ืนถ่ินให เขากับสภาพบริบทโดยรอบ
โครงการ 
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รูปที่ 7 แสดงผังกลุมอาคารภายในโครงการ 

  
อาคารทั้ งหมดภายในโคร ง การ

ประกอบดวย 7 อาคาร  
 อาคาร A เปนอาคาร 2 ชั้น มีขนาด
พ้ืนที่ของอาคาร 486.4 ตารางเมตร 

อาคาร B เปนอาคารชั้นเดียว มีพ้ืนที่
ใชสอยภายในอาคาร 144 ตารางเมตร  มี
ลักษณะเปนอาคารรูปตัวไอ   

อาคาร C เปนอาคารสองชั้นมีพ้ืนที่ใช
สอยภายในอาคาร 130.8 ตารางเมตร มี
ลักษณะเปนอาคารเล็กแบบปดทึบใชหลังคา
ทรงมนิลา  

อาคาร D เปนอาคารสองชั้นมีพ้ืนที่ใช
สอยภายในอาคาร 220 ตาราง  

อาคาร E เปนอาคารชั้นเดียวมีพ้ืนที่
ใชสอยภายในอาคาร 130 ตาราง หลังคาทรง
มนิลา 

อาคาร F เปนอาคารสองชั้นมีพ้ืนที่ใช
สอยภายในอาคาร 163 ตารางเมตร 

อาคาร G เปนอาคารชั้นเดียวมีพ้ืนที่
ใชสอยภายในอาคาร 140 ตารางเมตร 
6.2 กรณีศึกษา 
จากการรวบรวมขอมูลศูนยการเรียนรูและ
พิพิธภัณฑ จํานวน 4 แหง สามารถสรุปประเด็น
ที่สนใจศึกษาได ดังน้ี 
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
กรณีศึกษาท่ี 1,2 

 
ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบกรณีศึกษากรณีศึกษา

ที่ 3,4 
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จากตารางที่ 1 และ 2 แสดงใหเห็นวา

ศูนยการเรียนรู และพิพิธภัณฑทั้ง 4 แหงมี
รูปแบบท่ีต้ังของโครงการใกลเคียงกัน มีลักษณะ
เปนอาคารเด่ียว แตแยกเปน 2 ประเภทอาคาร 
คือ อาคารเกาปรับปรุงเพ่ือใชงาน และอาคารท่ี
สราง ข้ึนใหมเ พ่ือใชงาน โดยแนวคิดในการ
ออกแบบจะ มีลั กษณะ เ ฉพา ะ ข้ึน อ ยู กั บ
วัตถุประสงคของเการเรียนรูในแตละพิพิธภัณฑ 
นอกจากน้ีการจัดวางผังและการเดินจะเนนการ
เลนเรื่องราวผานเทคโนโลยีการนําเสนอและจัด

แสดงที่ แตกต า ง กั นออก ไป  ส วน พ้ืนที่ ที่
นอกเหนือจากสวนจัดแสดงมีการสงเสริมการ
เรียนรู โดยแบง เปนพ้ืนที่ สําหรับห องสมุด 
นิทรรศการหมุนเวียน และพ้ืนที่อํานวยความ
สะดวกอ่ืนๆแกผูใชงานโครงการและผูดูแล
โครงการ นําไปสูแนวคิดในการออกแบบและ
การจัดวางผังพ้ืนที่ใชสอยและทางเดินภายใน
อาคารศูนยการเรียนรูชุมชนตอไป 
 
6.3 แนวคิดในการออกแบบ 

แนวคิดในการออกแบบสถาปตย-
กรรมภายใน  ศูนยการ เรียนรู เฮื อนหลวง 
มหาวรรณ อางอิงจากวัตถุประสงคของโครงการ 
คื อ  เ พ่ื อ เป นแหล ง เ รี ยนรู  เ ก็ บ ร วบร วม
โบราณวัตถุ รวบรวมเรื่องราววิถีชีวิต ความ
เปนมาของชุมชน ใหผูคนในชุมชนมีความ
ตระหนักรักหวงแหนในทองถ่ินของตน และเห็น
คุณคาความสําคัญของโบราณวัตถุ เรื่องราววิถี
ชีวิต ที่สะทอนถึงภูมิปญญาใหคงอยูสืบตอไป 
โดยการออกแบบจะมุงเนนใหผูที่ เขามาใช
บริการ  ไดทราบถึง เรื่ องราววิถีชี วิตชุมชน 
รวมถึงการที่ไดศึกษาเชิงลึกและปฏิบั ติตาม
แนวคิดการปฏิบัติของพระบาทสมเด็จ-พระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช รัชกาลที่ - 9 
(ความพอเพียง) โดยนําองคประกอบของชุมชน 
ยุคสมัยในอดีตเปรียบเทียบกับมุมมองใน
ปจจุบัน เพ่ือหา “รองรอยที่เกิดข้ึน” เกิดการ
เรียนรูเรื่องราววิถีชีวิต ความเปนมาของชุมชน 
ใหคนในชุมชนมีความตระหนัก รัก หวงแหนใน
ทองถ่ินของตน เห็นคุณคาความสําคัญของ
โบราณวัตถุ ที่สะทอนถึงภูมิปญญาของบรรพ
บุรุษใหคงอยูสืบตอไป โดยจะกําหนดการ
จัดลําดับเรื่องราวเปน 3 ลําดับ คือ  

1) มุมมองในยุคปจจุบันของชุมชน   
2) ยอนเวลาเพ่ือรับรูในอดีต  
3) วิถีชีวิตปจจุบัน 
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รูปที่ 8 แสดงการจัดลําดับเพื่อสรางแนวคิด 

 

 
รูปที่ 9 แสดงการขยายการจัดลําดับเพื่อสรางแนวคิด 

 

รูปที่ 10 แสดงการวิเคราะหการออกแบบ 
การวิเคราะหโดยการจัดลําดับเน้ือหา

ใหเขากับลําดับฟงกชั่นการใชงานภายในแตละ
พ้ืนที่ของโครงการ โดยใหวัตถุประสงคของพ้ืนที่
และลําดับเน้ือหาสัมพันธกัน รูปแบบแนวคิดที่
นํามาใชในแตละสวนของศูนยการเรียนรู เกิด
จากการเลาเรื่องราวของชุมชน ต้ังแตปจจุบัน
ยอนไปในอดีตเพ่ือใหสอดคลองกับ แนวคิดใน
การออกแบบที่วา  “Line of life” ผานรูปแบบ 
Theme ที่วา “สายปะกําสูวิถี” หรือสายเชือก

ปะกําคลองชางที่คอยเชื่อมโยงไปยังที่ตางๆ 
ภายใตรูปแบบลักษณะภายใน (Style) Modern 
Contemporary style ที่นําเอาความทันสมัย
ของปจจุบันมาผสมผสานกับความสวยงามใน
อดีต โดยในแตละพ้ืนที่มีแนวคิดดังน้ี 

 
รูปที่  11 แนวคิดในการออกแบบโถงตอนรับและ
นิทรรศการพอเพียง 
 

 
รูปที่ 12 แนวคิดในการออกแบบเร่ืองราวในหองประวัติ

และพิธีกรรมของชุมชน 
 

 
รูปที่ 13 แนวคิดในการออกแบบวิวัฒนาการเงินตรา

และเคร่ืองถวย 
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รูปที่ 14 แสดงแนวคิดในการออกแบบหอง นิทรรศการ

วัตถุโบราณ 
 
7. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพ 
ความเปนมา และเอกลักษณของชุมชนบาน
หลวงนําไปสูแนวคิดในการออกแบบศูนยการ
เรียนรู เฮือนหลวง มหาวรรณ โดยเนนการ
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมของทองถ่ิน การเลา
ถึงประวัติความเปน รากเหงาตัว เพ่ือสงเสริม
จิตสํานึกของคนในพ้ืนที่ ใหรักและหวงแหนและ
ภาคภูมิใจในบานเกิด เนนการมีสวนรวมของคน
ในชุมชน จัดสรรพ้ืนที่ภายในศูนยการเรียนรูให
เหมาสม สอดคลองกับความหมายของศูนยการ
เรียนรู เชิ ง วัฒนธรรมคือ นําการเรียนรูมา
สัมพันธกับสังคม ชุมชน และเทคโนโลยี ซึ่งเปน
ความคิดในการจัดการเรียนรูใหอยูในรูปแบบ
ใหมโดยรวมชุมชนและเทคโนโลยีเขาดวยกัน 
และผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องตางๆ 
(เอกรัฐ พยัตติกุล ,2555) นอกจากน้ันแลว 
รูปแบบสถาปตยกรรมภายนอกของกลุมอาคาร 
ตางๆ ภายในโครงการยังชวยสงเสริม ความ
กลมกลืนใหเขากับสถาปตยกรรมอ่ืนๆในชุมชน 
สงผลตอการเลือกใช วัส ดุทอง ถ่ินและการ
เลือกใชชางทองถ่ินสามารถเขาถึงการรับรูใน
ดานสุนทรียภาพของผูคนในชุมชนไดโดยงาย  

รูสึกเหมือนอยูในพ้ืนที่ของชุมชน  และเน่ืองจาก
ชุมชนถือเปนหัวใจสําคัญหลักของโครงการ 
การศึกษาเบื้องตนน้ีจึงนําไปสูการออกแบบ
เครื่องมือเพ่ิมเติม สอบถามความตองการของ
คนในชุมชน  เ พ่ือประโยชนสู ง สุ ด ในการ
ออกแบบศูนยการเรียนรูเฮือนหลวง มหาวรรณ 
และนําไปสูแนวทางการออกแบบตอไป 
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บทคัดยอ  
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคเพ่ือทําการศึกษาและพัฒนาลักษณะเฉพาะในดานการดูดซึมนํ้าของดินสโตนแวรเพ่ือพัฒนาเปน
เซรามิกปรับอากาศ โดยศึกษาจากการใชดินขาวลําปาง โดโลไมต และ ข้ีเลื่อยไม มาทําเปนวัตถุดิบหลักต้ังตนในการทําเซรามิก 
เร่ิมตนไดทําการเตรียมเน้ือดินโดยผสมโดโลไมตในดินขาวดวยการผสมแบบทฤษฎีเชิงเสน ในอัตราสวนของโดโลไมต 0 10 และ 20 
รอยละโดยมวล จากน้ันทําการเติมข้ีเลื่อยไม ไปในทุกปริมาณการเติมโดโลไมตที่อัตราสวน 0 10 และ 20 รอยละโดยปริมาตร นํา
อัตราสวนผสมที่ไดไปบดผสมใหเขากันแลวข้ึนรูปแทงทดสอบดวยการหลอนํ้าดิน นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 1050 และ 1100 
องศาเซลเซียส จากน้ันนําแทงทดสอบไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ ไดแก การหดตัว การดูดซึมนํ้า และความแกรงของเซรามิก 
จากการทดลอง พบวา เซรามิกท่ีปริมาณเน้ือดินขาว 80% โดโลไมต 20% และข้ีเลื่อยไม 20% มีสมบัติคาการดูดซึมนํ้า การหดตัว 
ความแกรงเหมาะสมที่จะนําไปทําเปนผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับอากาศที่สุด น้ันคือมีคาการดูดซึมนํ้าอยูที่ 40.07% มีการหดตัว
รอยละ 2.25 และมีคาความแกรงอยูที่ 112.06 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร2 
คําสําคัญ: การดูดซึมนํ้า เซรามิกหอม เน้ือเซรามิกสโตนแวร  
 

Abstract  
This research aims to study and development of the characteristics of water absorption of stoneware 

clay for the development of aroma ceramic products.  The study of the use of Lampang white clay, dolomite 

and wood sawdust to make the raw materials of ceramics. Initially, clay body was prepared by mixing dolomite 

in Lampang white clay with linear theoretical mixing.  In the ratio of dolomite 0 10 and 20 percent by mass. 
Then add sawdust in all amounts of dolomite at a ratio of 0 10 and 20 percent by volume.  The raw materials 

were mixed and form the test rod by slip casting.  Then the samples were fired at the temperature of 1000 , 

1050 and 1100 °C.  The physical properties of ceramic were examined i.e.  shrinkage, water absorption and 

strength. The results were found that ceramics containing 80% dolomite and 20% wood sawdust fired at 1000 
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°C has the properties of water absorption, shrinkage and strength suitable for making aroma ceramic products. 
It showed the water absorption was at 40.07%, with a contraction of 2.25% and a robustness of 112.06 kg/cm2. 
Keywords: Water Absorption, Aroma Ceramics, Stoneware Ceramics 

 

1. บทนํา 
 ภาคเหนือของประเทศไทยมีประวัติศาสตรอันยาวนาน
ในการผลิตเซรามิกที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม 
ลําพูน และลําปาง ถือไดวาเปนศูนยกลางการผลิตเซรามิ
กของประเทศไทย เน่ืองจากมีแหลงดินที่เหมาะกับการผลิต
และมีโรงงานผลิตเซรามิกหลากหลายประเภทอยูเปนจํานวน
มาก จังหวัดเชียงใหม ไดช่ือวาเปนแหลงผลิตศิลาดลด้ังเดิม
ในภาคเหนือของไทย และยังมีผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผา
และเซรามิกที่มีการออกแบบท้ังในรูปแบบด้ังเดิมและรวม
สมัยหลากหลายประเภท ซึ่งไดเขามามีบทบาทสําคัญตอ
อุตสาหกรรมทองเที่ยวและตลาดสงออกของภาคเหนือเปน
อยางมาก  

เน่ืองจากดินเปนวัตถุดิบที่หาไดงาย ดินจึงเปนวัตถุดิบที่
มนุษยนํามาใชประโยชนมาต้ังแตสมัยอดีต ดินบางชนิด 
ไดแก  ดินเหนียว มีสมบัติพิ เศษ เมื่ อ นําไปผสมนํ้าใน
อัตราสวนที่เหมาะสมจะมีความเหนียวสามารถนํามาข้ึนรูป
เปนทรงตางๆ ได ต้ังแตสมัยอดีตจนถึงปจจุบัน ดินจึงเปน
วัตถุดิบหลักในการผลิตเซรามิกเครื่องปนดินเผา เชน ภาชนะ
ใสอาหาร  (Tableware)  อิฐ  (Bricks)  เครื่ องสุขภัณฑ  
( Sanitary Wary)  ก ร ะ เ บ้ื อ ง  ( Tiles)  อุ ป ก รณ ไ ฟฟ า 
(Insulator) [1] โดยที่กลาวมาน้ันเซรามิกที่ถูกนํามาใชงาน
สวนใหญ มักจะเปนเซรามิกที่มีเน้ือผลิตภัณฑที่มีความแนน
ตัวสูงเพ่ือใหมีความแข็งแรงคงทนตอการใชงาน แตนอกจาก
ที่กลาวมาน้ันยังพบวามีนักวิจัยและผูพัฒนาผลิตภัณฑทาง
เซรามิกไดศึกษาและมีการนําเซรามิกที่มีความพรุนตัวหรือที่
เรียกวา เซรามิกพรุน มาประยุกตเพ่ือทําเปนผลิตภัณฑตางๆ 
เชน กระถางเซรามิกดูดซึมนํ้า เครื่องกรองนํ้า เซรามิกดูดซึม
นํ้าหอม เปนตน [2-3] โดยอาศัยหลักการความพรุนตัวของ
เซรามิกในการดูดซับของเหลว เซรามิกเน้ือพรุนหรือที่เรียก
อีกอยางวา เซรามิกพรุน (porous ceramcis) คือเซรามิกท่ี
มีชองวาง (void) ภายในเน้ือหลังเผา ชองวางเหลาน้ีอาจเปน
รูพรุนแบบเปดหรือรูพรุนแบบปด หากเปนรูพรุนแบบเปด
อนุภาคของของเหลวหรือแกสที่มีขนาดเล็กกวา จะสามารถ

แทรกเขาไปตามรูพรุนในเน้ือเซรามิกได แตหากเปนรูพรุน
แบบปดอนุภาคเหลาน้ีจะไมสามารถแทรกตัวเขาไปได การ
ใชงานของเซรามิกเน้ือพรุนที่มีรูพรุนแตละประเภทจะ
แตกตางกัน เชน เซรามิกท่ีมีรูพรุนแบบปดอาจนิยม นํามาใช
ในงานที่เปนฉนวนความรอน สวนเซรามิกท่ีมีรูพรุนแบบเปด
นิยมนํามาใชในงานกรองสาร เปนตน รูพรุนแบบเปดเมื่อมี
ขนาดเล็กมากจะมีสมบั ติที่ทํ าให เกิดแรงแคปลล ารี  
(Capillary) สามารถดูดของเหลวได ซึ่งสมบัติ น้ีได ถูก
นํามาใช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ที่ตองการการดูดซับ
ของเหลวเขาสูเน้ือเซรามิก เชน กระถางดูดซึมนํ้า เซรามิ
กดูดนํ้าหอม เปนตน นอกจากรูพรุนภายในเน้ือเซรามิกที่มี
ผลตอการดูดซึมนํ้าแลวน้ัน ประเภทและองคประกอบของ
ธาตุในเน้ือดินท่ีถูกใชมาทําเปนผลิตภัณฑยังมีผลตอการดูด
ซึมผานของนํ้าอีกดวย (Water Permeability) หากเปน
เซรามิกประเภาเอิรทเทินแวรจะสามารถดูดซึมนํ้าไดดี สวน
เซรามิกประเภทสโตนแวรและพอรซเลนน้ันจะมีการดูดซึม
นํ้าท่ีตํ่ามากหรือไมมีการดูดซึมนํ้าเลย  

ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงสนใจท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ
เซรามิกชนิดสโตนแวรเพ่ือใชทําผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับ
อากาศ โดยสนใจปรับปรุงเน้ือผลิตภัณฑสโตนแวรที่มีความ
พรุนตัวนอยมาก ใหมีความพรุนตัวสูงและสามารถคงความ
แข็งแกรงของผลิตภัณฑไวได โดยงานวิจัยน้ีทําการพัฒนา
เน้ือเซรามิกสโตนแวน โดยการเติมข้ีเลื่อยไม แรโดโลไมต
และอะลูมินา  จากน้ันนําเซรามิกท่ีเตรียมไดมาทดสอบ
สมบัตาทางกายภาพ ไดแก การหดตัวและการดูดซึมนํ้า ทด
สมบัติเชิงกลดวยการทดสอบความแกรงของเน้ือเซรามิก 
จากน้ันจึงนํ้าอัตราสวนและอุณหภูมิเผาที่ดีที่สุดมาเลือก
ทดลองทําเปนผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับอากาศ จากน้ันจึง
ทดสอบการนําอัตราสวนผสมท่ีไดมาใชงานจริงไดแก การข้ึน
รูปชิ้นงาน การดูดซับนํ้าหอม และระยะเวลาการในปลอย
กลิ่น 

2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือศึกษาสมบัติของเน้ือดินปนสโตนแวร ไดแก 

การดูดซึมนํ้า การหดตัวและความแกรง  
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2.2 เพ่ือศึกษาผลของปริมาณการผสมข้ีเลื่อยไม แร
โดโลไมต ในเน้ือดินปนสโตนแวรตอสมบัติการดูดซึมนํ้า การ
หดตัวและความแกรง 

2.3 เพ่ือศึกษาผลของอุณหภูมิเผาที่มีผลตอเซรามิก
เน้ือดินปนสโตนแวรที่ผสมดวยข้ีเลื่อยไมและแรโดโลไมตตอ
สมบัติของเซรามิก 

2.4 เพ่ือหาอัตราสวนผสมที่ดีที่สุดของเน้ือดินท่ี
เหมาะสมในการนําไปประยุกตเปนผลิตภัณฑเซรามิกหอม
ปรับอากาศ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
แนวคิด การเติมแรโดโลไมตและข้ีเลื่อยไมลงในเน้ือเซรา

มิกสโตนแวรจะสงผลให การดูดซึมนํ้าของเน้ือดินมีคาเพ่ิม
มากข้ึน 

ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
เซรามิก  (Ceramics)  หมายถึง  สิ่งของตางๆหรือ

ผลิตภัณฑที่ทําข้ึนจากดิน หิน ทราย แกว และแรธาตุ นํามา
ข้ึนรูปดวยกระบวนการตางๆแลวผานการเผาใหเกิดความคง
รูปทรงถาวร ในสมัยกรีกเรียกวา เครามอส (Karamos) 
หมายถึงสิ่งที่ถูกเผา เครื่องปนดินเผาจึงมีความหมายรวมถึง
ภาชนะดินเผา (Pottery)  เชน  หมอ  จาน  ชาม  แจกัน 
เครื่องประดับ และผลิตภัณฑตางๆ เชน แกว โลหะเคลือบ 
หลังจากน้ัน คําวา “เซรามิก (Ceramics)” ไดเปลี่ยนมามี
ความหมายถึง สิ่งที่เกิดจากการนําเอาสารอนินทรียที่เปน
อโลหะ ซึ่งไดแก สารจําพวกแรหิน หรือดินที่เกิดอยูตาม
ธรรมชาติมาใชเปนวัตถุดิบหลัก และผานกรรมวิธีการผลิต 
และสิ่งที่สําคัญจะตองผานกระบวนการความรอนเพ่ือใหได
ผลิตภัณฑที่มีความแข็งแกรง  หรือผลิตภัณฑที่สามารถ
นําไปใชงานไดดี  

ในอดีตน้ันผลิตภัณฑเซรามิก ที่เปนที่รูจักกัน และมีการ
ใชงานกันมาก มักจะเปนที่ทําดวยดินทั้งหมด หรือใชดินเปน
สวนประกอบบางสวน มีการนําวัตถุดิบต้ังตนมาปนหรือข้ึน
รูปเปนผลิตภัณฑตางๆ จากน้ันทิ้งใหแหงแลวเผาท่ีอุณหภูมิ
ความรอนสูงเพียงพอที่จะทําใหชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ
เหลาน้ันมีความแข็งแรงคงทนไมแตกหักงาย ซึ่งการทําเซรา
มิกแบบน้ีไดถูกผลิตอยางตอเน่ืองต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน 
ผลิตภัณฑเซรามิก ประเภทน้ีถูกเรียกวาเซรามิกแบบด้ังเดิม 
(conventional ceramics) หากใชหลักเกณฑในการจําแนก
ผลิตภัณฑ เซรามิกตามคุณสมบัติทางดานกายภาพและเคมี
แลวน้ันจะสามารถแบงประเภทผลิตภัณฑไดเปน 3 ประเภท
คือ 

 (1) เซรามิกท่ีมีความพรุนตัวสูง หรือเรียกวา เอิรทเทน
แวรเซรามิก 
 (2) เซรามิกที่มีความพรุนตัวตํ่า หรือที่เรียกวา สโตน
แวรเซรามิก 
 (3) เซรามิกท่ีไมมีความพรุนตัว มีความขาวพิเศษ เน้ือ
ผลิตภัณฑมีความโปรงแสง หรือที่เรียกวา เซรามิกชนิดพอรซ 
เลนและโบนไชนา [7]  

เซรามิกประเภทสโตนแวร 
เซรามิกสโตนแวร โดยทั่วไปมีเน้ือละเอียด หรือหยาบก็

ได แตจะมีเน้ือแนนและแข็งแกรง  นํ้าและของเหลวไม
สามารถซึมผานได หรือซึมผานไดนอยมาก ทัง้น้ีเพราะเผาถึง
จุดสุกตัว (Vitreous Ware) ซึ่งสวนมากจะเผาท่ีอุณหภูมิ 
1,190 - 1,390 องศาเซลเซียส สีของผลิตภัณฑอาจเปนสี
ของดิน คือ สีเทา สีนํ้าตาล คลายเน้ือเซรามิกเอิรทเธินแวร 
แตเสียงเคาะจะดังกังวานกวา และลักษณะผิวจะเนียนกวา  

สมบัติทั่วไปของวัตถุดิบที่ใชในงานวิจัย 
โดโลไมต (dolomite) เปนชื่อแรที่มีรูปผลึกแบบหก

เหลี่ยม ผลึกของแรมักจะพบในรูปสี่เหลี่ยมขนมเปยกปูน 
อาจพบเปนเม็ดหยาบๆ ไปจนกระทั่งเม็ดเล็กเกาะกันแนน 
แข็ง 3.5-4 ถ.พ. 2.85 วาวคลายแกว บางชนิดวาวคลายมุก 
(Pearl Spar) สีปกติมักจะมีสีออกชมพู สีเน้ือ อาจไมมีสีหรือ
พบสีขาว เทา เขียว นํ้าตาล หรือสีดํา เน้ือแรมีทั้งโปรงใส
และโปรงแสง โดยปกติโดโลไมตมีสัดสวนของ CaCO3 ตอ 
MgCO3 ประมาณ 1:1 ถามี Ferrous iron เขามาแทนที่
แมกนีเซียมและปริมาณมากกวาแมกนีเซียมแลวจะเรียก แอ
งเคอไรต (Ankerite) องคประกอบทางเคมีของโดโลไมตมี
องคประกอบ แคลเซียมออกไซด (CaO) 30.4% แมกนีเซียม
ออกไซด (MgO) 21.7% และ คารบอนไดออกไซด (CO2) 
47.9%  

โดยท่ัวไปแลวโดโลไมตจะเริ่มหลอมละลายท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ 1170 องศาเซลเซียส นิยมใชโดโลไมตผสมในเน้ือ
ดินสีขาวเผาในอุณหภูมิตํ่า ซึ่งเรียกวาผลิตภัณฑโดโลไมตแวร
(Dolomitic ware) เน้ือดินที่มีสวนผสมของโดโลไมทเมื่อเผา
ผ า น ค ว า ม ร อ น เ กิ น  950 อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส  ก า ซ
คารบอนไดออกไซดในหินปูนและแมกนีเซียมจะถูกเผา
ระเหยไปทําใหนํ้าหนักหลังการเผาหายไป 48% ดินจึงมี
นํ้าหนักเบาลงมากหลังการเผา คุณสมบัติของเน้ือดินโดโล
ไมทหลังการเผาจะมีสีขาวทึบแสง มีความพรุนตัวเล็กนอย
นํ้าหนักเบาคลายปูน  
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 การดูดซึมนํ้า (Water Absorption) คือความสามารถ
ในการดูดซับหรือซึมผานของนํ้าในเน้ือดิน  โดยการดูดซึมนํ้า
มีความสัมพันธกับความพรุนตัว ถาความพรุนตัวสูงก็จะมี
การดูดซึมนํ้าสูงดวย  เน่ืองจากดินเปนวัสดุที่มีชองวาง
ตอเน่ืองในระหวางเม็ดดิน ความสามารถที่มวลดินใหนํ้าซึม
ผานไปไดน้ี เรียกวา “ความซึมนํ้าของดิน” (Permeability), 
ถามวลดินที่ นํ้าซึมผานไดงาย เรามักเรียกวา “Pervious 
Soil” ถานํ้าซึมผานไดยาก จะเรียกวา “Impervious Soil” 
โดยสมบัติการซึมผานของนํ้าในดินเปนคุณสมบัติที่มีความ
จําเปนอยางย่ิงในการนํามาใชออกแบบผลิตภัณฑที่ใชดินเปน
วัตถุดิบ ในผลิตภัณฑจําพวกเซรามิก พบวา การซึมนํ้าข้ึนอยู
กับชนิดของดินที่ใชเปนวัตถุดิบในการทําผลิตภัณฑและ
อุณหภูมิในการท่ีใชเผา ในเซรามิกประเภทเอิรทเทนแวร จะ
มีความสามรถในการซึมผานของนํ้ามากที่สุดเมื่อเทียบกับ
เซรามิกประเภทสโตนแวรและพอรซเลน เ น่ืองจากมี
อุณหภูมิการเผาตํ่าไมสูงมากนัก ทําใหในเน้ือวัตถุดิบมี
ชองวางเล็กๆ ระหวางอนุภาคของดินที่นํ้าสามารถซึมผานได 
ดังแสดงในรูป 1 

 

รูปที่ 1 การซึมผานของนํ้าผานเน้ือดินแตละประเภท  

4. วิธีการวิจัย 
1) เตรียมวัตถุดิบต้ังตนไดแก ดินขาวลําปาง ข้ีเลื่อยไม

และแรโดโลไมต นํามา1บดละเอียดและรอนผานตะแกรง
ขนาด 250 เมช 

2) นําวัตถุดิบต้ังตนไปทดสอบองคประกอบของธาตุ
ดวยเครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนส (X-ray fluorescence 
spectrometry; XRF) 

3) นําวัตถุดิบต้ังตนมาบดผสมกัน ในงานวิจัยน้ีไดเลือก
วิธีการหาอัตราสวนในการผสมข้ีเลื่อยไมและโดโลไมตในเน้ือ
ดินสโตนแวรเพ่ือปรับความพรุนตัวในเน้ือดินโดยวิธีการสุม
ตัวอยางจากทฤษฎีเชิงเสน (Line Blend) โดยกําหนดการ
ปรับเพ่ิมอัตราสวนของโดโลไมตในเน้ือดิน 3อัตราสวน ไดแก 
0, 10, และ 20 รอยละโดยมวล โดยในแตละอัตราสวนทํา
การเติมข้ีเลื่อยไม (Addition Material) เขาไปในปริมาณ 0, 

10 20 และ 30 รอยละโดยมวล จึงไดสูตรในการเตรียม
ทั้งหมด 12 สูตร 

4) นําเน้ือดินแตละสูตรที่ผสมแลวไปข้ึนรูปในพิมพแทง
ทดสอบโดยวิธีการหลอนํ้าดิน จากน้ันนําไปเผาที่อุณหภูมิ 
1000 1050 และ 1100 องศาเซลเซียส 

5) นําแทงทดสอบท่ีไปทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
ไดแก การหดตัว การดูดซึมนํ้า และนําไปทดสอบสมบัติ
เชิงกลไดแก ความแกรง  

6) ศึกษาผลของปริมาณการผสมข้ีเลื่อยไม โดโลไมต 
อะลูมินา และอุณหภูมิเผาที่มีผลตอสมบัติของเน้ือดินปนส
โตนแวร 

7) นําอัตราสวนและอุณหภูมิเผาที่เหมาะสมไปทดสอบ
ทําผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับอากาศ โดยนําอัตราสวนผสม
ที่ไดจากการทดลองไปข้ึนรูปเปนผลิตภัณฑที่จะนําไปใชงาน
จริง จากน้ันทําการทดสอบการดูดซับนํ้าหอม และสภาวะ
การปลอยกลิ่นหอมของเซรามิก  

8) รวบรวมขอมูล อภิปราย และสรุปผลการทดลอง 

 5. ผลการวิจัย  
5.1 ผลการตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของเน้ือดิน

ด ว ย เ ท ค นิ ค เ อ ก ซ เ ร ย ฟ ลู อ อ เ ร ส เ ซ น  ( X- ray 
fluorescence; XRF) 
 ในงานวิจัยน้ีไดสนใจทําการศึกษาการเตรียมเซรามิกที่มี
สวนผสมของดินขาวลําปาง โดโลไมตและข้ีเลื่อยไม จึงไดทํา
การตรวจสอบองคประกอบทางเคมีของวัตถุดิบที่ใชทําเซรา
มิกในการทดลองน้ีเพ่ือตรวจสอบวามีองคประกอบของธาตุ
ใดบางและปริมาณธาตุมีผลตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติของ
เซรามิกอยางไร ที่ จากการตรวจองคประกอบทางเคมีของ
ดินขาวลําปางและโดโลไมตไดผลองคประกอบทางเคมีของ
ธาตุดังแสดงดังรูปท่ี 2 และปริมาณของธาตุที่ประกอบแสดง
ไดดังตาราง 1  จากผลการตรวจสอบ พบวา องคประกอบ
หลักของดินขาวลําปางมีเปนซิลิกา (Si) 46.54% นอกจากน้ี
ยังพบองคประกอบของธาตุอะลูมินา (Al) โพแทสเซียม (K) 
เหล็ก (Fe) และ แมงกานีส (Mn) คาของปริมาณ 15.75, 
2.76, 1.36 และ 0.22% ตามลําดับ จากการตรวจสอบ
องคประกอบทางเคมีของโดโลไมตพบวามีองคประกอบของ
แคลเซียม (Ca) และแมกนีเซียม (Mg) ในปริมาณ 50.62% 
และ 45.06% ซึ่งเปนองคประกอบที่ชวยลดอุณหภูมิการสุก
ตัวของดินขาว 
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รูปที่ 2 กราฟแสดงการตรวจสอบองคประกอบของธาตุของ 
(a) ดินขาวลําปาง (b) โดโลไมต  

 

 

 

 

ตาราง 1 องคประกอบทางเคมีของกากดินขาวลําปาง โดโลไมต  

 องคประกอบทางเคมี (%) 
สารประกอบ Ti Al Si Ca  Mg K Fe Mn Cr 

ดินสโตนแวร 0.42 25.26 46.54 0.00 0.00 7.25 19.57 0.96 0.00 

โดโลไมต 0.00 1.10 2.73 50.62 45.06 0.00 0.21 0.00 0.00 
 

5.2 การตรวจสอบสมบัติทางกายภาพ 
5.2.1 การดูดซึมนํ้า 
 เมื่อนําเน้ือดินที่เตรียมไดไปทําการหลอเพ่ือข้ึนรูปแทง
ทดสอบ จากน้ันนําไปเผาที่อุณหภูมิ 1000 – 1150 องศา
เซลเซียส แลวนําไปทดสอบการดูดซึมนํ้าของแทงทดสอบ 
โดยการนําแทงทดสอบไปตมในนํ้าที่อุณหภูมิ 80 องศา
เซลเซียส 5 ชั่วโมง จากน้ันแชนํ้าทิ้งไว 24 ชั่วโมง ทําการชั่ง
นํ้าหนักแหงและนํ้าหนักเปยก และนํามาคํานวณคาการดูด
ซึมนํ้าของชิ้นงานผลจากการตรวจสอบคาการดูดซึมนํ้าของ
เซรามิกที่ เตรียมได  แสดงดังรูปที่ 3 ซึ่งแสดงถึงกราฟ
ความสัมพันธระหวางคาการดูดซึมนํ้ากับปริมาณการเติม
โดโลไมตและข้ีเลื่อยไมที่อัตราสวนและอุณภูมิเผาตางๆ รูปท่ี 
3 (ก) แสดงการดูดซึมนํ้าของเซรามิกที่มีปริมาณดินขาวรอย
ละ 100 โดโลไมตรอยละ 0 อะลูมินารอยละ 10-30 แสดง
แทนดวยสัญลักษณ • (ข) แสดงการดูดซึมนํ้าของเซรามิกที่มี
ปริมาณดินขาวรอยละ 90 โดโลไมตรอยละ 10 อะลูมินารอย

ละ 10-30 แสดงแทนดวยสัญลักษณ  และ (ค) แสดงการ
ดูดซึมนํ้าของเซรามิกท่ีมีปริมาณดินขาวรอยละ 80 โดโลไมต
รอยละ  20 อะลูมินารอยละ  10-30 แสดงแทนดวย
สัญลักษณ  
 จากรูป พบวาเซรามิกที่มีองคประกอบเปนเน้ือดินขาว
ลําปาง 100% เผาที่อุณหภูมิ 1000 1050 และ 1100 องศา
เซลเซียส มีคาการดูดซึมนํ้าอยูที่ 16.09% 11.09% และ 
7.39% ตามลําดับ และเมื่อทําการเติมข้ีเลื่อยไมฃงในเน้ือดิน 
พบวาจะสงผลใหเซรามิกมีคาการดูดซึมนํ้าเพ่ิมข้ึนโดยมีคา
การดูดซึมนํ้าอยูที่ 33.28% 29.02% และ 22.55% สําหรับ
ที่อุณหภูมิการเผา 1000 1050 และ 1100 องศาเซลเซียส
ตามลํากับ จากน้ันเติมโดโลไมตลงในเน้ือดิน พบวาสงผลให
คาการดูดซึมนํ้าของเซรามิกเพ่ิมข้ึนเชนเดียวกัน เมื่อ
พิจารณาอุณหภูมิในการเผาตอการดูดซึมนํ้าของเซรามิก 
พบวา ที่ทุกๆปริมาณการเติมโดโลไมตและข้ีเลื่อยไม เมื่อ
อุณหภูมิในการเผาสูงข้ึนการดูดซึมนํ้าของเซรามิกจะมีคา 
โดยคาการดูดซึมนํ้าของเซรามิกจะมีคาสูงสุดที่กาอุณหภูมิ
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การเผา 1000 องสาเซลเซียส ในงานวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา 
คาการดูดซึมนํ้าสูงสุดของเซรามิกที่เตรียมไดอยูที่ปริมาณ
การเติมโดโลไมต 10% ข้ีเลื่อย 30% โดยมีคาการดูดซึมนํ้า
อยูที่รอยละ 40.07   
5.2.2 การหดตัวของเซรามิก 
 เมื่อนําเซรามิกที่เตรียมไดมาทดสอบคาการหดตัวหลัง
การเผา โดยการวัดความยาวกอนเผาและความยาวหลังเผา
ของแทงทดสอบที่เผาที่อุณหภูมิตางๆ ไดผลแสดงดังรูปที่ 4 
โดยรูปที่ 4 จะเปนกราฟที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางคา
การหดตัวกับปริมาณการเติมโดโลไมตและ ข้ีเลื่อยไมที่
อัตราสวนและอุณภูมิเผาตางๆ ผลของการหดตัวของเซรามิก
ที่เตรียมได พบวา อุณหภูมิในการเผามีผลตอการหดตัวของ
เซรามิก น่ันคือ เมื่ออุณหภูมิการเผาสูงข้ึนเซรามิกมีคาการ
หดตัวมากข้ึน นอกจากน้ียังพบวาปริมาณการข้ีเลื่อยไมสงผล
ใหเซรามิกมีการหดตัวหลังการเผานอย แตเมื่อพิจารณาการ
เติมโดโลไมตตอผลของคาการหดตัวพบวา เมื่อเติมโดโลไมต
ลงในเน้ือดินจะสงผลใหคาการหดตัวของเน้ือดินมีคาเพ่ิมข้ึน
เล็กนอยเมื่อเผาเซรามิกที่อุณหภูมิ 1000 และ 1050 องศา
เซลเซียส แตเมื่อเพ่ิมอุณหภูมิการเผาไปที่ 1100 องศา
เซลเซียส พบวา การเติมโดโลไมตจะสงผลตอการหดตัวของ
เน้ือเซรามิก โดยพบวาเซรามิกมีการหดตัวเพ่ิมข้ึนอยาง
ชัดเจน   

 

 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการดูดซึมนํ้าของ
เซรามิกที่มีอัตราสวนผสมระหวางดินขาวลําปาง โดโลไมต
และข้ีเลื่อยไมในอัตราสวนตางๆ เผาที่อุณหภูมิ 1000 – 
1100 องศาเซลเซียส 
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รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางการหดตัวของเซรา
มิกที่มีอัตราสวนผสมระหวางดินขาวลําปาง โดโลไมตและข้ี
เลื่อยไมในอัตราสวนตางๆ เผาที่อุณหภูมิ 1000 – 1100 
องศาเซลเซียส 
 
5.3 ความแกรงของเซรามิก 
  จากน้ันเมื่อนําแทงทดสอบหลังเผาที่อุณหภูมิ 1000-
1100 องศาเซลเซียสไปทดสอบความแกรงเน้ือเซรามิก 
กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความแกรงและปริมาณ
การเติมโดโลไมตและข้ีเลื่อยไมที่ทุกๆ ปริมาณการเติมและ
อุณหภูมิการเผาท่ี 1000 -1100 องศาเซลเซียส แสดงไดดัง
รูปที่ 5  รูปที่ 5(ก) แสดงคาความแกรงของเซรามิกที่เติม
โดโลไมต 0% และเติมข้ีเลื่อยไมที่ปริมาณ 0-30% เผาท่ี
อุณหภูมิ 1000-1100 องศาเซลเซียส จากรูปแสดงใหเห็นวา 
คาความแกรงของเน้ือดินขาว 100% ที่อุณหภูมิเผา 1000 
1050 และ 1100 องศาเซลเซียส มีคาความแกรงอยูที่ 
100.32 123.61 และ 175.05 กิโลกรัมตอเซนติเมตร 2 
จากน้ันเมื่อเติมข้ีเลื่อยไมลงในเน้ือดินจะสงผลใหคาความ
แกรงของเซรามิกมีคาลดลง  

 เมื่อเติมโดโลไมตลงในเน้ือดินพบวา คาความแกรงของ
เซรามิกมีคาเพ่ิมข้ึน โดยพบวาท่ีปริมาณการเติมโดโลไมต 
20% ข้ีเลื่อยไม 0% เผาท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส
สงผลใหคาความแกรงของเซรามิกมีคาสูงสุดโดยมีคาความ
แกรงอยูที่ 292.35 กิโลกรัมตอเซนติเมตร2 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพไดแก การดูดซึมนํ้า 

การหดตัว และสมบัติความแกรงของเน้ือเซรามิกที่มีอัตรา
สวนผสมระหวาง ดินขาวลําปาง โดโลไมตและข้ีเลื่อยไม เผา
ที่อุณหภูมิ 1000-1100 องศาเซลเซียส ไดผลการวิจัยดังน้ี 

6.1 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิในการเผาตอการดูดซึมนํ้า  
พบวา ที่ทุกปริมาณการเติมโดโลไมตและข้ีเลื่อยไม เม่ือ
อุณหภูมิในการเผาสูงข้ึน คาการดูดซึมนํ้าของเซรามิกจะมีคา
ลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิในการเผาสูงข้ึน ทําให
พลังงานความรอนในระบบสูงข้ึนตามไปดวย ซึ่งพลังงาน
ความรอนจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดพลังงานขับเคลื่อน
ใหเกิดการแพรระหวางมวลสารไดดีย่ิงข้ึนทําใหเน้ือดินเกิด
การเชื่อมหลอมรวมกันไดดีข้ึนจึงทําใหชองวางภายในเน้ือ 
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รูปที่ 5 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางคาความแกรงของ
เซรามิกที่มีอัตราสวนผสมระหวางดินขาวลําปาง โดโลไมต
และข้ีเลื่อยไมในอัตราสวนตางๆ เผาที่อุณหภูมิ 1000 – 
1100 องศาเซลเซียส 

 
เซรามิกลดนอยลงจึงสงผลใหการดูดซึมนํ้าของเซรามิกมี

คาลดลง 
6.2 เมื่อพิจารณาอุณหภูมิในการเผาตอการหดตัวและ

ความแกรงของเซรามิก พบวา ที่ทุกปริมาณการเติมโดโลไมต
และข้ีเลื่อยไม เมื่ออุณหภูมิในการเผาสูงข้ึน เซรามิกจะมีการ
หดตัวมากข้ึนท้ังน้ีเน่ืองจากอุณหภูมิในการเผาทีสู่งข้ึน ทําให
พลังงานความรอนในระบบสูงข้ึนตามไปดวย ทําใหอนุภาค
ของเน้ือดินเกิดการเชื่อมหลอมรวมกันไดดีและแนนตัวจึง
สงผลใหคาการหดตัวของเซรามิกมีคาเพ่ิมข้ึนตามอุณหภูมิ
การเผา ในขณะเดียวกันก็สงผลใหคาความแกรงของเซรามิก
มีคาเพ่ิมข้ึนอีกดวย 

6.3 เมื่อเพ่ิมปริมาณการเติมข้ีเลื่อยไมในเน้ือดินมากข้ึน 
สงผลใหคาการหดตัวของเซรามิกมีคาลดลง แตสงผลใหคา
คาการดูดซึมนํ้ามีคามากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากเมื่อทําการเผา
เน้ือดินที่เติมข้ีเลื่อยไมในเน้ือดิน ข้ีเลื่อยไมในเน้ือดินจะถูก
เผาไหมในระหวางกระบวนการเผา ทําใหเกิดรูพรุนตาม
ลักษณะของข้ีเลื่อยไมที่เติมเขาไป ทําใหเกิดชองวางระหวาง
เน้ือเซรามิก จึงสงผลใหการหดตัวของเน้ือเซรามิกมีคาลดลง
เมื่อปริมาณของข้ีเลื่อยไมที่เติมลงในเน้ือดินเพ่ิมมากข้ึน และ
จากปริมาณรูพรุนที่เกิดข้ึนในเน้ือเซรามิกสงผลใหเซรามิกมี
ความพรุนตัวและคาการดูดซึมนํ้าเพ่ิมข้ึนตามไปดวยน้ันเอง 
และเมื่อนําเซรามิกพรุนไปตรวจสอบคาความแกรง พบวา 
เมื่อเพ่ิมปริมาณข้ีเลื่อยไมในเน้ือดินจะสงผลใหคาความแกรง
ของเซรามิกมีแนวโนมลดลง ทั้งน้ีเน่ืองจากรูพรุนที่เพ่ิมข้ึนใน
เน้ือเซรามิก สงผลใหเซรามิกมีความเปาะมากข้ึน 

6.4 เมื่อพิจารณาการผลของการเติมโดโลไมตตอการดูด
ซึมนํ้าของเซรามิก พบวา เมื่อเติมโดโลไมตลงในเซรามิกหลัง
เผาที่อุณหภูมิ 1000-1100 องศาเซลเซียส จะสงผลใหเซรา
มิกมีคาการดูดซึมนํ้าสูงข้ึน   ทั้ง น้ีเ น่ืองจากเน้ือดินที่มี
สวนผสมของโดโลไมต เมื่อถูกเผาผานความรอนเกิน 950 
องศาเซลเซียส กาซคารบอนไดออกไซดในหินปูนและ
แมกนีเซียมจะถูกเผาระเหยไปทําใหนํ้าหนักหลังการเผา
หายไป 48% ทําใหเกิดชองวางภายในเน้ือเซรามิก เซรามิ
กจึงเกิดความพรุนตัวมากข้ึนจึงสงผลใหคาการดูดซึมนํ้า
สูง ข้ึน นอกจากน้ีจากการทดลองจะเห็นไดวาเมื่อเพ่ิม
อุณหภูมิจาก 1050 ไปเปน 1100 องศาเซลเซียส จะพบวา
คาการดูดซึมนํ้าของเซรามิกท่ีเติมโดโลไมตจะมีคาลดลง 
ทั้งน้ีจาก เมื่อเผาเซรามิกท่ีอุณหภูมิสูงมากข้ึน แคลเซียมและ
แมกนีเซียมที่จะทําหนาที่เปนตัวหลอมละลายในเน้ือดิน ทํา
ใหเน้ือดินเชื่อมติดกันไดดีข้ึนสงผลใหชอวางภายในเน้ือเซรา
มิกมีคาลดลง คาการดูดซึมนํ้าของเซรามิกจึงมีคาลดลงตาม
ไปดวยน่ันเอง 

7.  สรุป  
 ในงานวิจัยน้ีสนใจท่ีทําการศึกษาและพัฒนาเน้ือดินสโตน
แวรเพ่ือใชทําเปนผลิตภัณฑเซรามิกหอมปรับอากาศ โดย
มุงเนนที่จะปรับปรุงสมบัติการดูดซึมนํ้าของเน้ือดินขาว
ลําปางใหมีคาเพ่ิมข้ึน เพ่ือใชสําหรับการดูดซึมนํ้าหอม
สําหรับทําเซรามิกผอม ดังน้ันในงานวิจัยน้ีจึงไดทําการ
เตรียมเน้ือดินสําหรับทําเซรามิกท่ีมีความพรุนตัว  โดยมี
สวนผสมของดินขาวลําปางเปนหลัก โดยผสมกับโดโลไมต
และข้ีเลื่อยไมตามอัตราสวนท่ีกําหนด จากการศึกษาการดูด
ซึมนํ้า พบวา การเติมโดโลไมตและข้ีเลื่อยไมสงผลใหการดูด
ซึมนํ้าของเซรามิกมีคาเพ่ิมข้ึน โดยในงานวิจัยน้ีพบวาการ
เน้ือดินท่ีมีอัตรสวนผสมของ เน้ือดินขาวลําปาง 90% โดโล
ไมต 10% และข้ีเลื่อยไม 20% ที่เผาที่อุณหภูมิ 1000 และ 
1050 องศาเซลเซียส ใหคาการดูดซึมนํ้าสูงสุดอยูที่ 40.07% 
และ 37.72% ตามลําดับ โดยเมื่อพิจารณาคาการหดตัวและ
คาความแกรงของเซรามิกท้ังสอง พบวา ที่อุณหภูมิเผา 
1000 องศาเซลเซียส มีคาการหดตัวอยูที่ 2.25% คาความ
แกรง 100.06 กิโลกรัมตอเซนติเมตร2 และที่อุณหภูมิเผา 
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1050 องศาเซลเซียส มีคาการหดตัวอยูที่ 5.25% คาความ
แกรง 112.06 กิโลกรัมตอเซนติเมตร2  

 ในงานวิจัยน้ี สรุปไดวาเซรามิกเน้ือสโตนแวรที่มีคาการ
ดูดซึมนํ้าไดดีอยูที่เซรามิกที่มีอัตรสวนผสม เน้ือดินขาว
ลําปาง 90% โดโลไมต 10% และข้ีเลื่อยไม 20% ที่เผาท่ี
อุณหภูมิ 1000 และ 1050 องศาเซลเซียส โดยที่อุณหภูมิ
การเผาท้ังสองอุณหภูมิน้ี พบวามีคาความแกรงที่เหมาะสม
พอท่ีจะไปทําผลิตภัณฑเซรามิกหอมได เน่ืองจากที่อุณหภูมิ
การเผา 1000 และ 1050 องศาเซลเซียส มีผลคาการดูดซึม
นํ้าไมแตกตางกันมากนัก เพ่ือเปนการประหยัดพลังงานใน
การทําผลิตภัณฑ ดังน้ันในการงานวิจัยน้ีจึงเลือกนําเซรามิก
ที่เผาท่ีอุณหภูมิ 1000 องศาเซลเซียสไปทดลองข้ึนรูปการทํา
เซรามิกหอมปรับอากาศตอไป  
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Abstract  
 This research is intended to complain to the sa-art cotton group public relations, Amphoe San 

kamphaeng of Chiang Mai Province. Have the sample of this research will study the factors that affect the design 

and create a Web site for public relations? By the research group on target Amphoe San kamphaeng of Chiang 

Mai Province cotton. The number 10 list. 

 The thirty five convenient samples consisted of sa-art cotton group public relations, Amphoe San 

kamphaeng of Chiang Mai Province who visited the website and responsed to research questionnaires. The 

research tool was a set of questionnaires. It measured the visitors’s satisfaction in four dimensions : 1) 

practicality and usability 2) information access and navigation 3) information availability 4) design and layout. 

Data were analyzed by using descriptive statistics : percentage, mean, and standard deviation.  
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The findings conclude that the Web site for public relations groups complain Amphoe San kamphaeng 

of Chiang Mai Province cotton the researchers developed by using ready-made programs in development. 

Found that the samples are in the Web site satisfaction very seriously. From the survey results average score 

equal to the rated 4.20 and has a standard deviation is 0.45.  
Keywords: Cotton, Wedsite. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก กลุมตัวอยางคือผูมาใชบริการจํานวน 60 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1)แบบสอบถามความตองการที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะของผูบริโภค และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบริโภค สถิติที่ใชในวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา วัสดุสแตนเลสและวัสดุไมเทียมมีความเหมาะสมในการผลิตช้ินงานมากที่สุด ผลจากการสอบถาม
ความตองการของผูบริโภคดังน้ี 1) ดานรูปทรง พบวารูปทรงจากเตียงกายภาพบําบัดมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 
4.03) 2) ดานสี พบวาสีโทนเย็นมีความตองการมากท่ีสุด คาเฉลี่ย (x̄ = 3.63) และผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค 
พบวา มีความพึงพอใจในดานตางๆดังน้ี 1) ดานรูปทรง พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ =  3.81)  
2) ดานขนาดสัดสวน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจขนาดความกวางของท่ีน่ังอเนกประสงคอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ = 
4.33)  3) ดานประโยชนใชสอย พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานเพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ (x̄ = 3.53) และ 4) ดานความตองการท่ัวไป พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานมีการออกแบบที่สอดคลอง
กับการใชงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ = 4.21) 
คําสําคัญ: เฟอรนิเจอรอเนกประสงค, พื้นที่สาธารณะ 
 

Abstract 

This research is the study and design the multi-purpose seat for public space : case study King 

Taksin hospital Tak province.  The samples in this study consisted of 6 0  consumers come to the King 

Taksin hospital.  The tools used in this research comprises of this follow 1 )  Demand questionnaire 2 ) 
Satisfaction Questionnaire. Research statistics included percentage, means and standard diviation. 
       The findings were as followings:  The results showed that stainless steel and artificial wood materials 

are most suitable for producing work pieces. The results of the inquiry showed that 1 )  Shape:  found 

physiotherapy beds have the most demand ( x̄ =  4. 03)  2 )  Color:  found the cool colors are most 
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demanding.  ( x̄ =  3.63)   And results from the consumer satisfaction survey 1 )  Shape:  the consumer 

satisfaction level is high ( x̄ =   3.81)  2 ) Proportion: Consumers are satisfied that the width of the multi-
purpose seat is very high. (x̄ = 4.33) 3) Utility: consumers are satisfied with the beauty of the park at a high 

level. (x̄ = 3.53) 4) General requirements: Consumers are satisfied that the design is consistent with the use 

at a high level. (x̄ = 4.21) 
Keywords: Multi-Function Furniture  Public Area

 

1. บทนํา 
การบริการทางดานสุขภาพน้ันนับไดวาเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนและทุกกลุมที่จะไดรับดวย
มาตรฐานท่ีดีพอ โรงพยาบาลเปนสถานบริการทางดาน
สุขภาพท่ีสําคัญเพ่ือใหบริการเมื่อเกิดอาการเจ็บปวย และ
รัฐบาลไดพยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและการ
กระจายใหครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ (ประกาย จิ
โรจนกุล. 2548 : 14) จากปจจัยการเขามารับบริการของ
ผูปวยในโรงพยาบาลที่มีผูมาใชบริการในแตละวันเปน
จํานวนมาก ผูมาใชบริการในโรงพยาบาลตองประสบกับ
ปญหาการบริการตางๆ ในหลายๆดาน เชน รอแพทย
ตรวจวินิจฉัย รอผลหองปฏิบัติการ และรอรับยา อีกทั้งยัง
มีผูที่มาเย่ียมผูปวยและผูที่พาผูปวยมารักษาจากทาง
โรงพยาบาลอยู เปนจํานวนมาก จึงทําใหบรรยากาศ
โดยรอบ โรงพยาบาล เกิ ดบรรยากาศที่ แออัดและ
บรรยากาศที่ตึงเครียด ซึ่งสงผลทําใหผูปวยและญาติเกิด
ความเครียดที่เพ่ิมข้ึนโดยไมรูตัวจากบรรยากาศโดยรอบ
โรงพยาบาล ผูปวยและญาติจึงตองการท่ีจะพักผอนตาม
บริเวณพ้ืนที่พักผอนตางๆ ท่ีโรงพยาบาลเตรียมไวให จาก
ปญหาการบริการตามมาดวยปญหาในสวนพ้ืนที่สาธารณะ
ไมเพียงพอตอความตองการของผูมาใชบริการ (ศิ ริพร 
เจ ริญ ศ รี วิ ริ ย ะ กุ ล . 2 5 5 3  : 35) ร วม ไป ถึ งที่ น่ั ง
สวนสาธารณะในโรงพยาบาลมีมีผูคนหลากหลาย ทําใหที่
น่ังสวนสาธารณะที่อยูในโรงพยาบาลยังไมตอบสนองตอ
ความตองการของผูที่มาใชบริการ จึงทําใหผูออกแบบ
มองเห็นถึงปญหาที่สําคัญเหลาน้ีและใหความสนใจใน
การศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคในรูปแบบและ
การใชงานท่ีแปลกใหม เพ่ือตอบโจทยการใชงานที่มี
ประสิทธิภาพใหกับทางโรงพยาบาลและไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของการเลือกใชที่ น่ังที่มีระบบมัลติฟงกชัน 

(Multi-Function) ภายในโรงพยาบาลมีการใชงานที่
หลากหลายมากข้ึนแกผูที่มาใชบริการ โดยภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ันไดสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรใน
ประเทศโดยมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางตอเน่ืองทั้งในดานการผลิตที่ใชปจจัย
สนับสนุนจากทุนตางๆ ในการคิด และผลิตสินคาอยาง
สรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการออกแบบเฟอรนิเจอรที่
ตอบสนองตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน 
(บริษัท ไลคอน จํากัด. 2555 : 6) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผู วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะที่มีประโยชนใชสอย (Function) โดยการ
ใชงานหลักจะเปนการใชในการน่ังพักผอนหรือน่ังรอญาติ
ที่มาใชบ ริการจากโรงพยาบาล  ประโยชน ใชสอยที่
รองลงมาจะเปนการใชวางของ รับประทานอาหาร ใชวาง
สัมภาระตางๆ ที่จําเปน 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช จังหวัดตาก 

     2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอที่น่ัง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ (Principles of Product 

Design) (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. : 2551) 
     1. การออกแบบท่ีสัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
     2. การออกแบบที่สัมพันธกับวัสดุและกระบวนการ
ผลิต 

836



    3. การออกแบบ ท่ีสัมพันธกับความตองการของ
ผูบริโภค 

     4. การออกแบบที่มีคุณคาทางความสวยงาม 

 

ปจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ (Design factors)  
     1. หนาท่ีใชสอย (Function) 
     2. ค ว า ม ส ว ย งา ม น า ใช  (Aesthetics or sales 

appeal) 
     3. ความสะดวกสบายในการใช  (Ergonomics) 
     4. ความปลอดภัย (Safety) 
     5. ความแข็งแรง (Construction) 
     6. ราคา (Cost) 
     7. วัสดุ (Materials) 
     8. กรรมวิธีการผลิต (Production) 
     9. การบํารุงรักษาและการซอมแซม (Maintenance) 
    10.การขนสง (Transportation) 
 

4. ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะสําหรับโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตากผู วิจัยได
กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังตอไปน้ี 
     1. เพ่ือศึกษาท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ
สํ าห รับ โรงพ ยาบ าลฯ  ล งพ้ื นที่ เก็ บ ข อ มู ล โด ย ใช
แบบสอบถามความตองการของผูบริโภค 

     2. ออกแบบที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ
สําหรับโรงพยาบาล 

     3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอที่น่ัง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะสําหรับโรงพยาบาลฯ 
ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบริโภค 

 ป ระ ชาก ร  ได แก  ผู ม า ใช บ ริก ารภ าย ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมาใชบริการจํานวน 60 

คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย 
 

 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

    การศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราช จังหวัดตาก 

    1. แบบสอบถามความตองการของผูบ ริโภค  เปน
แบบสอบถามกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยใช
มาตรวัดแบบ  Likert Scale แบ งระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ เพ่ือนําขอมูลความตองการไปใชในการ
ออกแบบ 
    2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค เปน
แบบสอบถามกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดยใช
มาตรวัดแบบ  Likert Scale แบ งระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลของ
โครงการ 
 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    1. ทบทวนเอกสารผลิตภัณฑเดิมที่เกี่ยวของกับที่น่ัง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปรางรูปทรง โครงสราง และวัสดุ 

    2. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลผลิตภัณฑเดิม เพ่ือใชในการ
ออกแบบทางเลือกจํานวน 3 แบบ 

    3. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลความตองการของผูบริโภค 
เพ่ื อ นํ าม า พัฒ นาเป นหุ นจํ าลอง  และ ช้ินงานจ ริง 
(Prototype) ตอไป 

    4. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค
เพ่ือนํามาวิเคราะหสรุปผล และอภิปรายผล 

     โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย  ต้ั งแต  1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 
 

7. การวิเคราะหขอมูล 
    1. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัสดุที่ใชในการผลิต
ที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ โดยพิจารณาถึง
ความมั่นคงแข็งแรง อายุการใชงาน นํ้าหนักของวัสดุ 
งบประมาณ  ความยากงายในการผลิต  การรับแรง
กระแทก ความเหมาะสม และการบํารุงรักษา 
    2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความตองการของ
ผูบริโภค ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปรางรูปทรง และวัสดุที่ใช 
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แปลคามหมายของขอมูลโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ยของ
คะแนน ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) เพ่ือทํา
การประเมินหารูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการมาก
ที่สุดไปผลิตตนแบบ 

    3. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ความคิดเห็นเกี่ยวกับที่น่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะในดานตางๆดังน้ี 1) ดานรูปทรง 2) ดาน
ขนาดสัดสวน 3) ดานประโยชนใชสอย 4) ดานความ
ตองการทั่วไปแปลคามหมายของขอมูลโดยใชคาสถิติ 
คาเฉลี่ยของคะแนน ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 

8. ผลการวิจัย 
แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 
     8.1 ผลการวิเคราะหผลิตภัณฑเดิม วัสดุโครงสรางของ
ผลิตภัณฑ เดิม น้ันสวนใหญ เปนวัสดุประเภท  โลหะ
รูปพรรณ  รองลงมาเปนไม เน้ือแข็งและเปนไม เทียม
สังเคราะหตามลําดับ สีของผลิตภัณฑเดิมน้ันสวนใหญจะ
เปนโทนสีที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ รองลงเปนสีเทาสีขาว
และสีนํ้าตาล ตามลําดับและวัสดุโครงสรางของผลิตภัณฑ
เดิมในสวนสาธารณะโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจังหวัดตากสวนใหญเปนวัสดุโครงสรางประเภท 
หินออน รองลงเปนปูนซีเมนต โลหะและสแตนเลสตาม
ลําดับ สวนวัสดุประกอบของผลิตภัณฑเดิมน้ันสวนใหญ
น้ันเปน ไมเน้ือแข็ง รองลงมาเปนพลาสติกตามลําดับ และ
สีของผลิตภัณฑเดิมสวนใหญน้ันเปน โทนสีที่ใกลเคียงกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงเปนสีขาว สีดําและสี
นํ้าตาลตามลําดับ สวนพฤติกรรมการใชงานของเกาอี้น่ัง
พักผอนสวนสาธารณะในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตากของแตละบุคคลน้ันมีการใชงานท่ี
หลากหลายรูปแบบ สวนใหญเปนการน่ังพักผอน และการ
วางสัมภาระ 
    สําหรับผลการวิเคราะหวัสดุของที่ น่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะพบวาวัสดุโครงสรางท่ีเหมาะสม 
ไดแก สแตนเลสหนาตัดของวัสดุโครงสรางเปนทรงทอ
กลม และวัสดุพ้ืนรองรับควรเปนวัสดุประเภทไมเทียม 
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ตารางที่ 1 วิเคราะหวัสดุโครงสรางของที่น่ังอเนกประสงค (อําพล ซื่อตรง : 2545) 
 

 

ลําดับ 

ที่ 

รายละเอียด 

 
 

คุณสมบัติ 

 
 

วัสดุ 
 

สแตนเลส 
 

เหล็กทอกลม 

 
เหล็กกลอง 

 

ปูนซีเมนต 
 

ปูนซีเมนต 
และ 

หินกรวด 

1 ความคงทนแข็งแรง 4 3 3 3 3 

2 ทนตอสภาพอากาศ 4 3 3 4 3 

3 อายุการใชงานที่ยาวนาน 3 3 3 3 2 

4 นํ้าหนักเบา 4 2 2 1 1 

5 งบประมาณไมสูง 2 3 2 3 2 

6 งายตอการผลิตข้ึนรูป 4 4 4 2 2 

7 รับแรงกระแทกไดดี 3 4 4 3 3 

8 เหมาะสมกับพ้ืนที่การใชงาน 3 3 3 2 3 

9 งายตอการซอมแซม 3 3 3 3 2 
รวม 30 28 27 24 21 

                       จากตารางท่ี 1 พบวา โครงสรางวัสดุสแตนเลสมีผลรวมการวิเคราะห 30 คะแนน รองลงมาเปนโครงสราง
เหล็กทอกลมมีผลรวมการวิเคราะห 28 คะแนน รองลงมาเปนโครงสรางเหล็กกลองมีผลรวมการวิเคราะห 27 คะแนน และ
โครงสรางปูนซีเมนตมีผลรวมการวิเคราะห 24 คะแนนตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะหวัสดุพ้ืนรองรับของที่น่ังอเนกประสงค (สุวัฒน ติยะธนาพงษ : 2535) 

 

ลําดับที่ 
รายละเอียด 

 
คุณสมบัติ 

วัสดุ 

ไมเทียม WPC ไมจริง หินแกรนิต ไฟเบอรกลาส 

1 ความคงทนแข็งแรง 4 4 3 3 
2 รองรับนํ้าหนักไดดี 4 4 3 4 

3 ทนตอสภาพอากาศ 3 2 3 2 

4 ไมอมความรอน 3 2 3 3 

5 มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 4 3 4 2 

6 งบประมาณไมสูง 3 3 1 1 

รวม 21 18 17 15 
 
            จากตารางท่ี 2 พบวา วัสดุพ้ืนรองรับประเภทไมเทียม WPC มีผลรวมการวิเคราะห 21 คะแนน รองลงมาเปนวัสดุ
รองรับประเภทไมจริงมีผลรวมการวิเคราะห 18 คะแนน และวัสดุพ้ืนรองรับประเภทหินแกรนนิตมีผลรวมการวิเคราะห 17 
คะแนนตามลําดับ 
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     ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหมาออกแบบทางเลือกของ
รูปรางรูปทรง โดยมีแนวความคิดมาจากรูปทรงของสิ่ง
ตางๆ ดังน้ี  
 

 
 

รูปที่ 1 รูปทรงโดมิโน เปนรูปทรงที่เปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
ตอกัน สามารถนํามาพัฒนาเปนรูปทรงของเฟอรนิเจอรได
งาย รูปทรง 
 

 
รูปที่ 2 รูปทรงเตียงคนไข 
 

 
 

รูปที่ 3 รูปทรงเตียงกายภาพบําบัด 
 

       8.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการของ
ผูบริโภค fhkoขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 
60 คน เปนเพศหญิง 36 คน เพศชาย 24 คน คิดเปนรอย
ละ 60.00 และ 40.00 ตามลําดับ สวนใหญอายุ 51 ปข้ึน
ไปจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
43.30สวนใหญไมมีโรคประจําตัว จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 53.30 สวนใหญมาใชบริการเพ่ือรอญาติ จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญไมมีสัมภาระติดตัว 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 53.30 และสวนใหญชอบ
ใชงานเฟอรนิเจอรอเนกประสงคในลักษณะกึ่งนอนกึ่งน่ัง 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 46.60 ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑ ดานรูปรางของที่ น่ัง
อเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญ
เลือกรูปทรงของเตียงกายภาพบําบัดโดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระ ดับมาก  ค า เฉลี่ ย เท ากับ  4.03ด านสัสั นของท่ี น่ั ง
อเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญ
เลือกสีโทนเย็นโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.63 ดานประโยชนใชสอยของท่ีน่ังอเนกประสงค
สําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญตองการใหมีการ
ใชงานที่หลากหลายรูปแบบ เชน น่ังสบาย และน่ังทํา
กิจกรรมอื่นๆโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ 2.76 

จาก น้ัน นํ า ไป พัฒนา รูปแบบและสี สั น ให
สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูล และผลการสํารวจ
ความตองการของผูบริโภค โดยการตัดโมเดลเพ่ือใหเห็น
สัดสวนและมิติที่แทจริงของผลิตภัณฑ 
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     8.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค 

         8.3.1 ขอมูลทั่วไป สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 46.6 ตามลําดับ สวนใหญมีอายุ 
51 ปข้ึนไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา
เปนอายุ 41-50 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
และเปนอายุ 31-40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
20.0 ตามลําดับ สวนใหญมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 43.3รองลงมาปริญญาตรี 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.6 และสูงกวาปริญญา
ตรี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ 

         8.3.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ  ตาม
ตารางดังตอไปน้ี  

          รูปที่ 4 การพัฒนารูปทรงเพ่ือการตัดโมเดล 
 

 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจดานรูปทรงของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯ 

ขอมูล รายการ คาเฉล่ีย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

รูปทรงเตียง

กายภาพบําบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.81 0.79 มาก 

รวม 3.81 0.79 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจดานรูปทรงของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัดตาก จํานวน 60 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจดานขนาดสัดสวนของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 
ขนาดความกวางของที่น่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน 

4.33 0.47 มาก 

2 
ขนาดความยาวของท่ีน่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน 

3.33 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.83 0.44 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวาความพึงพอใจดานขนาดสัดสวนของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจดาน
ขนาดความกวางของที่น่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของผูใชงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 

 
ตารางที่ 5 ดานประโยชนใชสอยของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 
มีการใชงานที่หลากหลายรูปแบบ เชน น่ังสบาย และน่ังทํา
กิจกรรมอื่นๆ 

3.25 0.75 ปานกลาง 

2 เพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะ 3.53 0.65 มาก 

3 เพ่ิมความสะดวกสบายในการวางส่ิงของสัมภาระ 2.53 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.38 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 5 พบวาความพึงพอใจดานประโยชนใชสอยของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจดาน
เพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
 

ตารางที่ 6 ดานความตองการทั่วไปของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 มีความคงทน แข็งแรง ปลอดภัยตอผูใชงาน 2.83 0.71 ปานกลาง 
2 มีการออกแบบที่สอดคลองกับการใชงาน 4.21 1.09 มาก 

3 รูปแบบการใชงานเหมาะสมกับพ้ืนที่ 4.18 0.87 มาก 

4 บํารุงรักษางาย 3.40 0.49 ปานกลาง 
5 มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 3.16 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.41 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบวาความพึงพอใจดานความตองการทั่วไปของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจ
ดานรูปแบบการใชงานเหมาะสมกับพ้ืนที่ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
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9.อภิปรายผลการวิจัย  
     การดํา เนิน โค รงการศึ กษ าและออกแบบ ท่ี น่ั ง
อ เนกประส งค สํ าห รับ พ้ืนที่ ส าธารณ ะกรณี ศึ กษ า
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก  ผู
ดําเนินโครงการไดทําการศึกษาในงานที่มีความสอดคลอง
ตรงตามขอบเขตของการศึกษาทั้งภาคปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ โดยการสํารวจขอมูลน้ันกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ 
คือกลุมที่มาใชบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตาก จํานวน 60 คน ในเขตพ้ืนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ซึ่งผลสํารวจเปนรูปทรงของรถเข็น
ผูปวยไดเร่ิมดําเนินการผลิตภัณฑตนแบบ และไดนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งผลปรากฏวากลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ทั้งในดานของรูปทรงรูปราง
ขนาดสัดสวนที่สอดคลองกับการใชงานอาทิเชน มีรูปแบบ
ที่งายตอการใชงาน และยังมีฟงช่ันการใชงานที่มากกวา 1 

รูปแบบ 

     9.1 การออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจังหวัดตาก พบวาที่ น่ังอเนกประสงค สําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตากสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดทั้งกลุมผูเลือกซื้อและผูใชงาน มีประโยชน
ใชสอยท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูใชงาน 
ที่ น่ังอเนกประสงค สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก
เปน (Multi-function Furniture) ที่มีฟ งช่ันการใชงาน
มากกวา 1 รูปแบบ คือ ท่ีน่ังอเนกประสงคที่สามารถน่ังได
หลายระดับคนทุกวัยสามารถน่ังได และยังมีพนักพิงที่เพ่ิม
การใชงานเขามาอีกดวย  การออกแบบที่มุงเนนเฉพาะสิ่ง
ที่จําเปนคือสิ่งที่มีประโยชนจริงในชีวิตประจําวันของคน
จริงๆสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการใช
ชีวิตของคนได สอดคลองกับ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2546) 
      9.2 พฤติกรรมการใชงานถือวาเปนสิ่งสําคัญในการ
ออกแบบที่ น่ั งอเนกประสงคสํ าหรับพ้ืนที่สาธารณะ
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จังหวัดตาก  เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับผูใชงาน จึงทํา
ใหออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพและผูดําเนินโครงการ

ไดนําท่ีน่ังอเนกประสงค สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก ไป
ทดสอบกับผูใชจริงพบวา ผูใชงานเลือกเนนความแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใชงานท่ีเหมาะสมเปนหลัก (สุคต ธีรชัย 
: 2560) 
     9.3 หลักการออกแบบน้ันเปนพ้ืนฐานสําหรับการ
สรางสรรคงาน โดยการออกแบบจะตองมาจากความมุง
หมายที่วางไว ในการออกแบบเฟอรนิเจอรรูปทรงที่ได
มักจะยึดจุดประสงคหรือความมุงหมายในการใชงานเปน
หลักสําคัญ  (อุดมศักด์ิ สาริบุตร : 2550) ซึ่งปจจัยที่ตอง
คํานึงถึงประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน หนาที่ใชสอย, ความ
แข็งแรง, ความปลอดภัย, สัดสวนการใชงานที่เหมาะสม , 

ความสวยงาม, การใชวัสดุที่เหมาะสม, กรรมวิธีการผลิต, 

ราคาท่ีเหมาะสม, และการขนสง เปนตน 

     9.4 ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานโครงสรางของที่
น่ังอเนกประสงคสํ าหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตากใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศกร ขันกา 
(2558) ในโครงการศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งออกแบบใหโครงสรางของท่ีน่ัง
เปนสแตนเลส ซึ่งมีนํ้าหนักเบา มีความคงทนแข็งแรงทน
ตอสภาพอากาศ และงายตอการผลิตข้ึนรูป 

     9.5 ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานประโยชนใชสอย
ของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสาธารณะในระดับมากท่ีสุด
โดยมีความสอดคลองกับโครงการศึกษาและออกแบบ
เกาอี้ไมสําหรับพักผอนของ ไกรราช วงศอินทร (2549) ซึ่ง
ไดออกแบบเกาอี้ไมที่มีคุณสมบัติสะดวกในการใชงานมี
ประโยชน ใชสอยหลากหลายสํ าห รับการเปนที่ น่ั ง
อเนกประสงค 
 

10. สรุป 
     การออกแบบ ท่ี น่ั งอ เนกประสงค สํ าห รับ พ้ื นที่
สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
ม ห ารา ชจั งห วั ด ต าก ใน รูป แบ บ  (Multi-function 

Furniture) เพ่ือรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่มี
มาอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากร
ที่มาใชบริการในโรงพยาบาล  อีกทั้งที่ น่ังสาธารณะใน

843



โรงพยาบาลยังมีรูปแบบเดิมๆซ้ําๆและไมตอบสนองแกคน
ทั่วไป  จึงทําใหเกิดการนําเสนอเฟอรนิเจอรที่มีการใชงาน
ที่มากกวา 1 รูปแบบ ในรูปแบบ ของที่น่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก คือ ที่น่ังอเนกประสงคที่
สามารถน่ังไดหลายระดับและยังมีพนักพิงเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการใชงาน การออกแบบที่มุงเนนเฉพาะ
สิ่งท่ีจําเปนคือสิ่งที่มีประโยชนจริงในชีวิตประจําวันของคน
จริงๆสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการใช
ชีวิตของคนได 
 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงลักษณะการใชงานจริง 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการใชงานจริง 
 

 

 

11. ขอเสนอแนะ 
       จากการศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก  ผู วิจัยไดขอเสนอแนะ 
ขอบกพรองและอุปสรรคตางๆ เพ่ือความสมบูรณในการ
เปนแนวทางในการศึกษาและออกแบบเพ่ือนําผลการทํา
โครงการน้ีไปใชประโยชนในการทําโครงการอ่ืนๆตอไป 
ดังตอไปน้ี  
       11.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
               1) การออกแบบผลิตภัณฑที่ยังมีบางสวนที่
ตองการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเฟอรนิเจอร
โดยการนําวัสดุอุปกรณ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีความ
ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป  
               2) หากมีนํ้าหนักเยอะเกินไปทําใหเกิดปญหา
ในการเคลื่อนยายในพ้ืนที่ที่มีความสูงและลาดชัน  
       11.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  
               1) การสั่งผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญน้ันจะผลิตช้ินงานในปริมาณมาก ดังน้ันการสั่ง
ผลิตควรคํานึงระยาเวลาในการผลิต เพราะการสั่งผลิต
ช้ินงานเพียงช้ินเดียวจึงเปนเร่ืองของความเห็นสวนตัวของ
เจาของกิจการวาจะทํ าให ไดห รือไม  และการสั่ งทํ า
ผลิตภัณฑแคช้ินเดียวอาจทําใหเสียเวลาในการผลิตช้ินงาน
อื่น 

       11.3 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข  
               1) พ้ืนที่น่ังของที่น่ังอเนกประสงคน้ัน ควรหา
วัสดุที่มี นํ้าหนักเบาเพ่ือลดปญหาเร่ืองนํ้าหนักของท่ีน่ัง
อเนกประสงค  
               2) โครงสรางของท่ีน่ังอเนกประสงคควรลด
ขนาดของสแตนเลสเพ่ือทําใหช้ินงานดูไมใหญจนเกินไป
และมีนํ้าหนักเบามากย่ิงข้ึน  
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การออกแบบตราสินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมผูผลิต ขนมทองพับ  ตําบลหนองบัวใต   
อําเภอเมือง   จังหวัดตาก 

THE BRANDING  DESIGN IN THE IDENTITY  of  a GRUUP of CRISPY GOLDEN  CURL 

PRODUCER, TAMBON NONG BUA TAI, MUANGTAK  DISTRICT,  TAK PROVINCE  
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บทคัดยอ  
โครงการออกแบบตราสินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมผูผลิต ขนมทองพับ  ตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัดตาก  

มีวัตถุประสงคโครงการวิจัย  1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของกลุมสงเสรมิและผลติขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมือง   
จังหวัดตาก  2. เพื่อออกแบบตราสินคาของขนมทองพับตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัดตาก  3. เพื่อหาความพึงพอใจ
ของผูบริโภคทีม่ีตอตราสินคาของขนมทองพับตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัดตาก 

โดยมีประชากรและกลุมตัวอยางกลุมผูบริโภคทั่วไปในเขตอําเภอเมืองตาก อายุ20-60ป จํานวน 44 คน โดยผูจัดทํา
โครงการดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) เพื่อท่ีจะนําประชากรและกลุมตัวอยางมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย(X)
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยเคร่ืองมือที่ใชคือแบบสอบถามกอนและหลังการดําเนินโครงการ ซึ่งผลการวิเคราะหดาน
ความพึงพอใจท่ีมีตอตราสินคาขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก พบวา ตราสิคาตนแบบท่ีไดทําการสอบถาม
กับกลุมตัวอยางแลวนั้นทั้ง 6 ประเด็น  อยูในเกณฑดี กลาวคือ ตราสินคาท่ีสั้นและกระชับ จดจํา ไดงาย  มีความโดดเดนเปน อัต
ลักษณเฉพาะสามารถบอกไดถึง คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑไดอีกทั้งสามารถนําไปจด ทะเบียนการคาในเชิงพานิชยและมี
ความโดดเดนทันสมัย 

ดังนั้นการการดําเนินโครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายขนมทองพับ ตําบลหนอง
บัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก   ครั้งน้ีทําใหผูบริโภคพึงพอใจในการออกแบบตราสินคาเนื่องจากทําใหผลิตภัณฑมีความแตกตาง
จากรูปแบบเดิมและสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชยไดตอไป 

คําสําคัญ: ตราสินคาขนมทองพับ,  ตําบลหนองบัวใต,  การศึกษาอัตลักษณ 
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Abstract  
THE DESIGN Brand Design That Reflects the Identity of the Group of Crispy Golden Curl , Tambon 

Nong Bua Tai, Muangtak District, Tak Province. Objective 1. To study the identity of the group promoting and 

producing folded gold snacks. 2. To design a brand of Golden Dessert, Tambon Nong Bua Tai, Amphoe 

Mueang, Tak Province. 3. To find the satisfaction of consumers on the brand of Udon Thani Folding Tumbol 

Nong Bua Tai, Amphoe Mueang, Tak Province. 
Population and consumer groups in Tak province, aged 20- 60 years, were randomly assigned to the 

project by simple random sampling.  The mean ( X ) and standard deviation (SD) were used by questionnaire 

before and after project implementation. The results of the satisfaction analysis on the brand of folding candy 

packaging.  It was found that the brand of prototype prototype was questioned with the sample, then the six 

issues are good, that is, the brand is short, compact, easy to remember, is outstanding. Unique identity can tell. 
Key features of the product can also be taken. Commercial registration is very commercial and modern. 

Therefore, the implementation of the design and development of packaging to promote the production 

and distribution of gold snacks. This makes consumers happy with the brand design because it makes the 

product different from the original and can be further developed in the field. 
Keywords:  Brand of Golden Dessert,  Tumbol Nong Bua Tai, Study the identity 

 

 
 

1. บทนํา 
ขนมทองพับ ตรา “สายจันทร” เปนผลิภัณฑที่

ไดรับความสําเร็จไดรับการคัดสรรในระดับ 4 ดาว ในป พ.ศ 
2552 และป พ.ศ. 2553และสืบเน่ืองจากรัฐบาลไดจัดใหมี
โครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพื่อสรางเศรษฐกิจชุมชน
ใหเกิดขึ้นสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ” เปนกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่จะเปนเคร่ืองมือกระตุนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน เกิดการดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ อยาง
ตอเนื่องจากหมูบานอันเปนหนวยการพัฒนาเบ้ืองตน จน
เปนเครือขายภายใตตําบล สามารถสรางความเจริญและ
ยกระดับฐานะความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการ
ผลิตหรือการจัดการทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่นใหกลายเปน

สินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและจุดขาย สอดคลองกับ
วัฒนธรรมในแตละทองถิ่น เพื่อใหรูจักแพรหลายไปไกล 
สามารถจําหนายไดทั่ วทั้ งตลาดภายในประเทศและ
ตางประเทศทรัพยากรที่มีอยูในแตละทองถิ่นของประเทศ
ไทยที่สามารถนํามาแปรรูปกอใหเกิดผลประโยชนตอไป
พืชผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ เมื่อนําความคิด ความรู
และภูมิปญญา มาประยุกตใชกับทรัพยากรเหลาน้ี ยอม
สามารถกอใหเกิดสินคารูปแบบตางๆ การท่ีสินคาใหมจะ
เกิดขึ้นและประสบความสําเร็จในตลาดไดนั้น การสราง
ความแตกตางใหเกิดขึ้น ตราสินคานับเปนสิ่งสําคัญที่จะทํา
ใหสินคานาจดจําและนาสนใจมากกวาสินคาเดิมที่มีอยูนับวา
เปนปจจัยสําคัญในการพิจารณา ในขั้นวางแผนพัฒนาสินคา 
(สุขุมาล ตรัยไชยาพร. 2546 : 1) 

ดังนั้นจากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่
จะออกแบบตราสินคาสําหรับขนมทองพับของกลุมสงเสริม
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ผลิตและจําหนาย ตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัด
ตากใหดึงดูดความสนใจนาจดจําและท้ังสื่อถึงอัตลักษณของ
ชุมชนไดดี 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของกลุมสงเสรมิและผลิต

ขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมือง   จังหวัดตาก  
2. เพื่อออกแบบตราสินคาของขนมทองพับตําบล

หนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัดตาก 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอตรา
สินคาของขนมทองพับตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   
จังหวัดตาก 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับของกลุมสงเสริมและผลิต
ขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต  อําเภอเมือง   จังหวัดตาก,  
ศึกษาตราสินคาเดิม, ศึกษาหลักการออกแบบตราสินคา ,  

ศึกษาการออกแบบกราฟกและฉลากบนบรรจุภัณฑ,  ศึกษา
หลักและจิตวิทยาในการใชสีcและศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย 

 

4.วิธีการวิจัย  

การดําเนินการออกแบบตราสินคาเพ่ือใชพิมพลง
บนบรรจภุัณฑเพื่อสงเสริมการผลติและจาํหนายขนมทอง
พับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  นั้น ผูศึกษา
ไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินโครงการดังตอไปนี ้

ขั้นตอนท่ี 1 : การกําหนดหัวขอโครงการ โดยการ
กําหนดหัวขอโครงการนั้น ตองมีการกลาวนําถึงความเปนมา
และความสําคัญของปญหาของหัวขอโครงการ รวมไปถึงการ
กําหนดวัตถุประสงคขอบเขตของโครงการ ประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 2 :การศึกษาเอกสาร การศึกษาเอกสาร
ที่เกี่ยวกับโครงการตองเปนไปตามขอบเขตของการศึกษา
ขอมูล เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบตราสินคาเชน 
ศึกษาศึกษาหลักการออกแบบรวม การศึกษางานโครงการที่
เกี่ยวของ  

ขั้นตอนท่ี 3 :การกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน
โครงการ โดยจะตองกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
เพื่อตอบแบบสอบถามท้ังในดานแบบสอบถามกอนการ
ดําเนินโครงการและแบบสอบถามหลังการดําเนินโครงการ 
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งแบบ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 

ขั้นตอนท่ี 4 :การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ทั้งการวิเคราะห
แบบสอบถามกอนการออกแบบในดานตางๆ และการ
วิเคราะหแบบทดสอบหลังการออกแบบ เชน การวิเคราะห
ความพงึพอใจของตราสินคาท่ีพัฒนาแลว เปนตน 

ขั้นตอนท่ี 5 :การออกแบบตราสินคาของขนมทอง
พับเปนการออกแบบโดยแบงเปนการเสนอแบบรางตน 
(Preliminary Sketch) การเสนอรางแบบ ( Idea Sketch) 
การนําเสนอแบบรางครั้งที่ 2 (Sketch Design) การผลิต
ตนแบบ (Photo type) 

ขั้นตอนท่ี 6 :นําผลการออกแบบมาทําการ
วิเคราะหหาขอมูลเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 

ขั้นตอนที่7:การสรุปผลและขอเสนอแนะเปนการ
นํ า สรุ ปผลของการวิ เ ค ราะห ข อมู ลพร อมสรุ ป เปน
ขอเสนอแนะในการทําโครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑใหดี
มากยิ่งข้ึนและเปนแนวทางกับผูสนใจตอไป 

 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห

เปน 2 ขั้นตอน คือ 1. สอบถามความตองการของกลุม
ตัวอยาง 2. สอบถามความพึงพอใจของตนแบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
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รูปแบบท่ี  1 ในการออกแบบตราสินคาเพื่อใช
พิมพลงบนบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายขนม
ทองพับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ใน
ประเด็นมีการใชภาพประกอบท่ีเปนอัตลักษณของตัวสินคามี
คาเฉลี่ย  3.00 คะแนน สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.12 คะแนน  มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย
มีคาเฉลี่ย  3.22 คะแนน มีความทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.26 
คะแนน    ดังตารางท่ี  
จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบท่ี 1 มีคาเฉลี่ยในทุก
ประเด็นคําถามรวมทั้งหมด  3.15 คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังตารางที ่  1.1 

 
ภาพท่ี  1 ลายแสงจันทรสะทอนผวิน้ํา 

ตารางที่  1.1  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 1 

ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการใชภาพประกอบที่เปนอัต
ลักษณของตัวสินคา 

3.00 1.12 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.12 1.10 

3 มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย 3.22 1.18 

4 มีความทันสมัย 3.26 1.16 

 รวม 3.15 1.14 

 

รูปแบบท่ี  2  ในการออกแบบตราสินคาเพื่อใช
พิมพลงบนบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายขนม
ทองพับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ใน
ประเด็นมีการใชภาพประกอบท่ีเปนอัตลักษณของตัวสินคามี
คาเฉลี่ย  3.78 คะแนน สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.82 คะแนน  มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย
มีคาเฉลี่ย  3.54 คะแนน มีความทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.80 
คะแนน    ดังตารางที่  1.2 

จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยใน
ทุกประเด็นคําถามรวมทั้งหมด  3.74  คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 

 
ภาพท่ี 2 ลายตัวอักษร S 

 

ตารางที่  1.2  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 2 
ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการใชภาพประกอบที่เปนอัต
ลักษณของตัวสินคา 

3.78 0.86 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.82 0.77 

3 มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย 3.54 1.03 

4 มีความทันสมัย 3.80 1.05 

 รวม 3.74 0.93 

รูปแบบท่ี  3  ในการออกแบบตราสินคาเพ่ือใช
พิมพลงบนบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตและจําหนายขนม
ทองพับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ใน
ประเด็นมีการใชภาพประกอบท่ีเปนอัตลักษณของตัวสินคามี
คาเฉลี่ย  3.36 คะแนน สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.62 คะแนน  มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย
มีคาเฉลี่ย  3.10 คะแนน มีความทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.36 
คะแนน    ดังตารางที่  1.3    

 จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยใน
ทุกประเด็นคําถามรวมทั้งหมด  3.36  คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง 
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ภาพท่ี 3  ลายตัวเอม 

 

ตารางที่  1.3  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 3 

ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการใชภาพประกอบที่เปนอัต
ลักษณของตัวสินคา 

3.36 0.98 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.62 1.01 

3 มีอัตลักษณที่จดจําไดงาย 3.10 0.86 

4 มีความทันสมัย 3.36 0.88 

 รวม 3.36 0.93 

 

จากผลการวิเคราะหดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ ซึ่ง
มีทั้งหมด  3 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและ
เปนตัวแทนในดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑเพื่อ
สงเสริมการผลิตและจําหนายขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต 
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  คือรูปแบบที่ 2 รูปแบบ  

หลังจากวิเคราะหรูปแบบตราสินคาผูวิจัยไดตรา
สินคาท่ีไดคาคะแนนสูงสุดไปสอบถามอีกคร้ังเพื่อหาความพึง
พอใจ มีคาเฉลี่ยรวม  4.17  คะแนน ซึ่งอยูในระดับมาก ดัง
ตารางที ่ 1.4  

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตนแบบตราสินคาลายตวัอักษร S 

 

 

 
ตารางที่  1.4  ผลการวิเคราะหผลการประเมินความพึง

พอใจ 
ลําดับ รายการ X SD 

1 ตราสินคาท่ีสั้นกระชับ จดจํา ได
งาย 

4.28 1.06 

2 ตราสินคาท่ีมีความโดดเดนเปน 
อัตลักษณเฉพาะ 

4.16 0.94 

3 ตราสินคาท่ีสามารถบอกไดถึง 
คุณสมบัติที่สาํคัญของผลิตภัณฑ
ได 

4.04 0.84 

4 ตราสินคาท่ีสามารถนําไปจด 
ทะเบียนการคาได 

4.08 0.91 

5 ตราสินคาท่ีสวยงาม โดดเดน 4.24 0.78 

6 ตราสินคามีความทันสมยั 4.24 0.78 

 รวม 4.17 0.88 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

ประเด็นที่หน่ึง เพื่อศึกษาอัตลักษณของกลุม
สงเสริมและผลิตขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต  อําเภอ
เมือง   จังหวัดตาก ซึ่งอัตลักษณที่สื่อถึงความเปนสายจันทร 
คือ การนําภูมิปญญา มาประยุกตใชกับทรัพยากรที่มีอยูซึ่งก็
คือนําพืชผลการเกษตรมาทําเปนอาหาร   

ประเด็นที่สอง  เพื่อออกแบบตราสินคาของขนม
ทองพับตําบลหนองบัวใต   อําเภอเมือง   จังหวัดตาก  ผูวิจัย
ไดออกแบบตราสินคาโดยคํานึงถึงการแสดงอัตลักษณ
เฉพาะตัวสินคาและสามารถถายทอดความรูสึกไดวา สินคา
ภายในคืออะไร  ซึ่งสอดคลองกับ (ขวัญใจ  สุขกอน,2555:6) 

ประเด็นท่ีสาม ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ตราสินคาลงบนบรรจุภัณฑเพื่อสงเสริมการผลิตและ
จําหนายขนมทองพับ ตําบลหนองบัวใต อําเภอเมือง จังหวัด
ตาก  จากกลุมตัวอยางซ่ึงมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก 
กลาวคือ ตราสินคาท่ีสั้นกระชับ จดจํา ไดงาย  มีความโดด
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เดนเปน อัตลักษณเฉพาะสามารถบอกไดถึง คุณสมบัติที่
สําคัญของผลิตภัณฑไดอีกทั้งสามารถนําไปจด ทะเบียน
การคาในเชิงพาณิชยและมีความโดดเดนทันสมัย 

7.  สรุป  
หลังจากวิเคราะหรูปแบบตราสินคาผูวิจัยไดตรา

สินคาท่ีไดคาคะแนนสูงสุดไปสอบถามอีกคร้ังเพื่อหาความพึง
พอใจ มีคาเฉลี่ยรวม  4.17  คะแนน ซึ่งอยูในระดับมากโดย
ประเด็นที่สอบถามและมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ตรา
สินคาที่สั้น กะทัดรัด จดจํา ไดงาย มีคาเฉลี่ยรวม  4.28 
คะแนน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อศึกษาอัตลักษณของ กลุมสงเสริมและผลติ ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบล
ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก,    เพื่อการออกแบบและพัฒนาตราสินคาท่ีสื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลติ 
ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวานฯ, เพื่อหาความพึงพอใจของผูบริโภคทีม่ีตอตราสินคาบนบรรจุภณัฑที่สื่อถึงอัตลักษณของ
กลุมสงเสรมิและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวานฯ โดยเก็บรวบรวมขอมลูจากผูผลิตและกลุมตัวอยางจํานวน  50  คน  
โดยผูจัดทําโครงการดวยวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยนํามาวเิคราะหหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวมรวมขอมูลไดแกแบบสัมภาษณแบบไมมโีครงสรางและแบบสอบถามความพึง
พอใจเพ่ือประเมินความพึงพอใจ 

จากผลการประเมินแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง  ของโครงการการออกแบบและพัฒนาตราสินคาท่ีสื่อถึงอัตลักษณของ
กลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  ดาน กราฟกตราสินคา
ที่ พบวา ตราสิคาตนแบบที่ไดทําการสอบถามกับกลุมตัวอยางแลวนั้นทั้ง 6 ประเด็น  อยูในเกณฑดี กลาวคือ ขอความบนตราสินคา
สั้นและกระชับ  จดจํา ไดงาย  มีความโดดเดน เปนอัตลักษณเฉพาะสามารถบอกไดถึง คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑไดอีกทั้ง
สามารถนําไปจด ทะเบียนการคาในเชิงพานิชยและมีความโดดเดนทันสมัย 
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ดังนั้น การดําเนินการออกแบบและพัฒนาตราสินคาบนบรรจุภัณฑที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสาร
หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  ครั้งนี้ผูบริโภคพึงพอใจในการออกแบบตราสินคา มี
ความทันสมัยและสามารถพัฒนาในเชิงพาณิชยไดตอไป 
คําสําคัญ: ตราสินคาขาวมะลิ,  บานแมระวาน,  การศึกษาอัตลักษณ 
  
 

Abstract 
This research aims to To study the identity of Promotion and production Thai Hom Mali 105, Maetran 

House, Samphanthawong District, Tak Province, to design and develop a brand that reflects the identity of the 

promotion and production.  To find the satisfaction of the consumers on the brand on the packaging that 

reflects the identity of the promotion and production. Thai Jasmine Rice 105 The data were collected from 50 

producers and samples by simple random sampling.  The data were analyzed by mean ( X)  and standard 

deviation ( SD) .  The data were collected by using unstructured interview and satisfaction questionnaire to 

evaluate the satisfaction.  
The results of the questionnaire evaluation of the sample. The design and development of the brand 

that reflects the identity of the promotion and production.  Thai Hom Mali 105, Ma Prawan Sub- district, Tak 

Province, Samphanthawong, Tak Province.  On the graphic brand that found that the original brand was 

questioned with the sample, then the six issues are good, namely the message on the short and tight brand. 
Easy to remember.  A specific identity can tell.  Key features of the product can also be taken.  Commercial 

registration is very commercial and modern. 
Therefore, the design and development of the brand on packaging that reflects the identity of the 

promotion and production. Thai Hom Mali 105, Ma Prawan Sub-District, Samran District, Tak Province. It is very 

modern and can be developed in a way that can be continued. 
Keywords:  Brand of Jasmine Rice,  Mearawan, Study the identity 

 

1.บทนํา 
การดําเนินงานของกลุมขาวชุมชน บานแมระวาน มี

การทํางานเพ่ือพึ่งพากันในการใชน้ําในการทํานา จึงรวมตัว
กันเกิดกลุมทํางาน แตการบริหารเปนการทํางานแบบพ่ีนอง 
กฎระเบียบการทํางานก็รูกันเองไมมีการจดบันทึก  เมื่อถึง
ฤดูการทํานาก็จะรวมกันทํางานเปนแบบนี้มาตลอดเวลา
จนกระท่ังป พ.ศ. 2545 ไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน
เกษตรอําเภอสามเงา จึงมีการรวมตัวกันอยางชัดเจน เพื่อจะ
รองรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต โดยมีการประชุม ครั้ง

แรกในวันที่ 11 มิถุนายน 2545  เพื่อช้ีแจงทําความเขาใจ 
วัตถุประสงค ของโครงการ และรับสมัคร สมาชิก โดยเร่ิมตน
มีสมาชิก จํานวน 54 คน พันธุขาวที่ไดรับการสนับสนุน คือ 
ขาวขาวมะลิ 105 (ขาวจาว)  และขาวเหนียว กข 6 สืบเนื่อง
จากรัฐบาลไดจัดใหมีโครงการ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ เพือ่
สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเกิดขึ้นสอดคลองกับนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการ “หนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ” เปนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะเปนเคร่ืองมือ
กระตุนให เกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน เกิดการ
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ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ อยางตอเนื่องจากหมูบานอัน
เปนหนวยการพัฒนาเบื้องตน จนเปนเครือขายภายใตตําบล 
สามารถสรางความเจริญและยกระดับฐานะความเปนอยูของ
คนในชุมชนใหดีขึ้น โดยการผลิตหรือการจัดการทรัพยากรที่
มีอยูในทองถิ่นใหกลายเปนสินคาที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและ
จุดขาย สอดคลองกับวัฒนธรรมในแตละทองถิ่น เพ่ือใหรูจัก
แพรหลายไปไกล  สามารถ จําหน าย ไดทั่ วทั้ งตลา ด
ภายในประเทศและตางประเทศทรัพยากรที่มีอยูในแตละ
ทองถิ่นของประเทศไทยที่สามารถนํามาแปรรูปกอใหเกิด
ผลประโยชนตอไปพืชผลทางการเกษตรเปนวัตถุดิบ เมื่อนํา
ความคิด ความรูและภูมิปญญา มาประยุกตใชกับทรัพยากร
เหลานี้ ยอมสามารถกอใหเกิดสินคารูปแบบตางๆ การที่
สินคาใหมจะเกิดข้ึนและประสบความสําเร็จในตลาดไดนั้น 
การสรางความแตกตางใหเกิดขึ้น นอกจากสินคาที่มีคุณภาพ
ที่ดีอยูแลวนั้นการทําใหผูซื้อรับรูไดถึงคุณภาพภายในนั้นก็
ยอมเปนสวนสําคัญดวยเชนกัน กลาวคือ การมีตราสินคาท่ีดี
นาจดจําและมีความทันสมัยก็ยอมเปนสิ่งท่ีผูบริโภคสามารถ
รับรูไดดวยเชนกัน  

จากเหตผุลดังกลาวผูวจิัยจึงมีความสนใจที่จะออกแบบ
และพัฒนาตราสินคาบนบรรจุภณัฑที่สื่อถึงอัตลักษณของ
กลุมสงเสรมิและผลิต ใหดึงดดูความสนใจจากลูกคา มี
เอกลักษณรวมของสินคาในโครงการฯ และสามารถนําไปใช
ไดจริงใชเชิงพาณิชยตอไป 

 

2.วัตถุประสงค  
1. เพื่อศึกษาอัตลักษณของ ของกลุมสงเสรมิและ

ผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบล
ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก    

2. เพื่อการออกแบบและพัฒนาตราสินคาท่ีสื่อ
ถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 
105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอตรา
สินคาท่ีสื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลติ ขาวสาร

หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก 

 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
  ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับกลุมสงเสรมิและผลติ ขาวสาร
หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก,   ศึกษาหลักการออกแบบตราสินคา,  ศึกษา
การออกแบบกราฟกและฉลากบนบรรจุภัณฑ,  ศึกษาหลัก
และจิตวิทยาในการใชสีcและศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย 

4.วิธีการวิจัย  

การดําเนินโครงการออกแบบและพัฒนาตราสินคา
ที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอม
มะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก   นั้นผูศึกษาไดกําหนดขั้นตอนการดําเนิน
โครงการดังตอไปนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 : การกําหนดหัวขอโครงการออกแบบ
และพัฒนาตราสินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและ
ผลิต  ขาวสารหอมมะลิ  105 บานแม ระวาน  ตํ าบล
ยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 

ขั้นตอนท่ี 2 : การศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวกับโครงการ
ตองเปนไปตามขอบเขตของการศึกษาขอมูล เพื่อนํามาเปน
แนวทางในการออกแบบตราสินคาเชน ศึกษาศึกษาหลักการ
ออกแบบรวม การศึกษางานโครงการท่ีเกี่ยวของ  

ขั้นตอนท่ี 3 :การกําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน
โครงการ โดยจะตองกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 
เพื่อตอบแบบสอบถามทั้งในดานแบบสอบถามกอนการ
ดําเนินโครงการและแบบสอบถามหลังการดําเนินโครงการ 
การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษาและเก็บ
รวบรวมขอมูลทั้งแบบ ขอมูลปฐมภูมิ และขอมูลทุติยภูมิ 

ขั้นตอนท่ี 4 :การวิเคราะหขอมูล เปนการวิเคราะห
ขอมูลแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง ทั้งการวิเคราะห
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แบบสอบถามกอนการออกแบบในดานตางๆ และการ
วิเคราะหแบบทดสอบหลังการออกแบบ  

ขั้นตอนท่ี 5 :การออกแบบตราสินคาเปนการ
ออกแบบโดยแบงเปนการเสนอแบบรางตน (Preliminary 

Sketch) การเสนอรางแบบ ( Idea Sketch) การนําเสนอ
แบบรางครั้งที่ 2 (Sketch Design) การผลิตตนแบบ (Photo 

type) 
ขั้นตอนท่ี 6 :นําผลการออกแบบมาทํากา ร

วิเคราะหหาขอมูลเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
ขั้นตอนที่7:การสรุปผลและขอเสนอแนะเปนการ

นํ า สรุ ปผลของการวิ เ ค ราะห ข อมู ลพร อมสรุ ป เปน
ขอเสนอแนะในการทําโครงการเพ่ือพัฒนาตราสินคาใหดี
มากยิ่งข้ึนและเปนแนวทางกับผูสนใจตอไป 

5. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดแบงการวิเคราะห

เปน 2 ขั้นตอน คือ 1. สอบถามความตองการของกลุม
ตัวอยาง 2. สอบถามความพึงพอใจของตนแบบ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

รูปแบบที่  1 ในการออกแบบและพัฒนาตราสินคา
ที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอม
มะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  ในประเด็นมีการใชภาพประกอบที่ เปน
เอกลักษณของตัวสินคามีคาเฉลี่ย  3.42 คะแนน สามารถ
ดึงดูดความสนในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.04 คะแนน  มี
เอกลักษณที่จดจําไดงายมีคาเฉลี่ย  3.44 คะแนน มีความ
ทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.56 คะแนน    ดังตารางที่  1.1 

จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบท่ี 1 มีคาเฉลี่ยใน
ทุกประเด็นคาํถามรวมทั้งหมด  3.29  คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง  

         
ภาพท่ี 1 ลายสายน้ําและตนขาว 

 

ตารางที่  1.1  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 1 

ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการใชภาพประกอบท่ีเปน
เอกลักษณของตัวสินคา 

3.42 1.2 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.04 0.75 

3 มีเอกลักษณที่จดจําไดงาย 3.44 0.95 

4 มีความทันสมัย 3.56 1.28 

 รวม 3.29 1.04 

 

รูปแบบท่ี  2  ในการออกแบบและพัฒนาตรา
สินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสาร
หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก ในประเด็นมีการใชภาพประกอบท่ีเปน
เอกลักษณของตัวสินคามีคาเฉลี่ย  3.58 คะแนน สามารถ
ดึงดูดความสนในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.28 คะแนน  มี
เอกลักษณที่จดจําไดงายมีคาเฉลี่ย  3.02 คะแนน มีความ
ทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.23 คะแนน     

จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบที่ 2 มีคาเฉลี่ยใน
ทุกประเด็นคําถามรวมทั้งหมด  3.33  คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังตารางที่    1.2 
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ภาพท่ี 2 ลายรวงขาวบนพ้ืนสีทอง 

 

ตารางที่  1.2  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 2 
ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการ ใชภาพประกอบ ท่ี เปน
เอกลักษณของตัวสินคา 

3.58 1.09 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.28 0.76 

3 มีเอกลักษณที่จดจําไดงาย 3.02 0.87 

4 มีความทันสมัย 3.23 1.17 

 รวม 3.33 0.97 

 

รูปแบบที่  ในการออกแบบและพัฒนาตราสินคาที่
สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 
105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา 
จังหวัดตาก  ในประเด็นมีการใชภาพประกอบที่ เปน
เอกลักษณของตัวสินคามีคาเฉลี่ย  3.64 คะแนน สามารถ
ดึงดูดความสนในของผูบริโภคมีคาเฉลี่ย  3.50 คะแนน  มี
เอกลักษณที่จดจําไดงายมีคาเฉลี่ย  3.43 คะแนน มีความ
ทันสมัยมีคาเฉลี่ย  3.44 คะแนน     

จากผลการวิเคราะหดานรูปแบบที่ 3 มีคาเฉลี่ยใน
ทุกประเด็นคําถามรวมทั้งหมด  3.48  คะแนนซึ่งตามเกณฑ
คาเฉลี่ยในระดับปานกลาง ดังตารางท่ี  1.3 

  
ภาพท่ี 3 ลายรวงขาวหมุนเขาหากัน 

 

ตารางที่  1.3  ผลการวิเคราะหรปูแบบท่ี 3 

ลําดับ รายละเอียด X SD 

1 มีการ ใชภาพประกอบที่ เปน
เอกลักษณของตัวสินคา 

3.64 1.06 

2 สามารถดึงดูดความสนในของ
ผูบริโภค 

3.50 0.71 

3 มีเอกลักษณที่จดจําไดงาย 3.43 0.89 

4 มีความทันสมัย 3.44 1.21 

 รวม 3.48 0.97 

 

จากผลการวิเคราะหดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ ซึ่ง
มีทั้งหมด  3 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบที่มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดและ
เปนตัวแทนในดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ สําหรับบรรจุ
ขาวสาร ของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 

บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก  
คือรูปแบบท่ี 3 

จากวิเคราะหรูปแบบกราฟกตราสินคาผูวิจัยได
ตราสินคาท่ีไดคาคะแนนสูงสุดไปสอบถามอีกครั้งเพื่อหา
ความพึงพอใจ  ซึ่งมีคาเฉลี่ยรวม  4.50  คะแนน อยูในระดับ
มากในประเด็นของ ตราสินคาท่ีสามารถบอกไดถึง คุณสมบตัิ
ที่สําคัญของผลิตภัณฑได และตราสินคามีความทันสมัยดัง
ตารางที ่
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ภาพท่ี 4 รูปแบบที่ถูกเลือกมากท่ีสุดลายรวงขาว

บนพ้ืนสีทอง 
 

ตารางที่  1.4 ผลการวิเคราะหผลประเมินความพึง 
พอใจ 

ลําดับ รายการ X SD 

1 ตราสินคาที่สั้นกระชับ จดจํา ได
งาย 

4.33 0.70 

2 ตราสินคาที่มีความโดดเดนเปน 
เอกลักษณเฉพาะ 

4.38 0.71 

3 ตราสินคาที่สามารถบอกไดถึง 
คุณสมบัติที่สาํคัญของผลิตภัณฑ
ได 

4.50 0.78 

4 ตราสินคาที่สามารถนําไปจด 
ทะเบียนการคาได 

4.33 0.70 

5 ตราสินคาที่สวยงาม โดดเดน 4.38 0.71 

6 ตราสินคามีความทันสมยั 4.50 0.83 

 รวม 4.40  0.73 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  

ประเด็นที่หน่ึง เพ่ือศึกษาอัตลักษณของ ของกลุม
สงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 บานแมระวาน 
ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ซึ่งอัตลักษณท่ี
สื่อถึงความเปนชุมชนแมระวาน คือวิถีการดํารงชีวิตกับการ
ประกอบอาชีพการเกษตร การปลูกขาว อักท้ังความอุดมสมบูรณ
ของธรรมชาต ิ  

ประเด็นที่สอง  เพื่อการออกแบบและพัฒนาตรา
สินคาที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสาร
หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก  ผูวิจัยไดออกแบบตราสินคาโดยคํานึงถึง
การแสดงอัตลักษณเฉพาะตัวสินคาและสามารถถายทอด
ความรูสึกไดวา สินคาภายในคืออะไร  ซึ่งสอดคลองกับ 
(ขวัญใจ  สุขกอน,2555:6) 

ประเด็นท่ีสาม  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
การออกแบบและพัฒนาตราสินคาบนบรรจุภัณฑที่สื่อถึงอัต
ลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสารหอมมะลิ 105 
บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสามเงา จังหวัดตาก 
จากกลุมตัวอยางซึ่ งมีความพึงพอใจอยู ในระดับมาก 
กลาวคือ ตราสินคาท่ีสั้น กะทัดรัด จดจํา ไดงาย  มีความโดด
เดนเปน เอกลักษณเฉพาะสามารถบอกไดถึง คุณสมบัติที่
สําคัญของผลิตภัณฑไดอีกทั้งสามารถนําไปจด ทะเบียน
การคาในเชิงพานิชยและมีความโดดเดนทันสมัย  
 

7.  สรุป  
หลังจากวิเคราะหรูปแบบตราสินคาผูวิจัยไดตรา

สินคาท่ีไดคาคะแนนสูงสุดไปสอบถามอีกครัง้เพื่อหาความพึง
พอใจ มีคาเฉลี่ยรวม  4.40  คะแนน ซึ่งอยูในระดับมากโดย
ประเด็นที่สอบถามและมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ตรา
สินคาที่สามารถบอกไดถึง คุณสมบัติที่สําคัญของผลิตภัณฑ
ได มีคาเฉลี่ยรวม  4.50 คะแนน และมีตราสินคามีความ
ทนัสมัย  มีคาเฉลี่ยรวม  4.50 คะแนน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

โครงการออกแบบและพัฒนาตราสินคาบนบรรจุ
ภัณฑที่สื่อถึงอัตลักษณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสาร
หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก  ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานาตาก ที่ใหการสนับนุนงบประมาณในการทํา
วิจัยครั้งนี้ และขอบคุณของกลุมสงเสริมและผลิต ขาวสาร
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หอมมะลิ 105 บานแมระวาน ตําบลยกกระบัตร อําเภอสาม
เงา จังหวัดตาก ที่ใหขอมูลและความรวมมือในการทําวิจัย
ฉบับบนี้ อนึ่งผูวิจัยหวังวางานวิจัยฉบับบน้ีจะเปนประโยชน
แกผูที่ศึกษาภายหลังและการพัฒนาตอไป 
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การดําเนินการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสมบูรณสิ่งทอดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ มีวัตถุ 

ประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาบาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และเพ่ือ
นําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานการตกแตงสําเร็จสิ่งทอมาใชกับการพัฒนาผลิตภัณฑสิ่งทอ ลักษณะการผลิตของ
กลุมเปนการผลิตผาฝายบาติกแบบเพนทสีและยอม มีรูปแบบเปนเสื้อสตรี ผาพันคอและผาคลุมไหล การตกแตงสําเร็จท่ีใชคือการ
ตกแตงสําเร็จดานความออนนุม ดังน้ันผูจึงสัมภาษณตัวแทนของกลุมดวยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ในดานประเภทของสินคา
และการตกแตงสําเร็จที่ตองการ พบวาทางกลุมเคยไดรับขอแนะนําจากผูบริโภคในการพัฒนาผลิตภัณฑ ประกอบกับทางกลุมมี
ความตองการพัฒนารูปแบบของสินคาเปนเครื่องประกอบการแตงกายประเภทกระเปาและรองเทา โดยมีรูปแบบที่เรียบงาย รวม
สมัย สไตลลําลอง จากน้ันจึงรวมกันจัดทํากรอบแนวคิดในการออกแบบ (Concept Design) โดยใชรูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ 
(Style) ท่ีผสมผสานระหวางรูปแบบกับประโยชนใชสอยท่ี เนนความงามเปนหลักพรอมทั้งใหความสําคัญดานประโยชนใชสอย มี
สไตลลําลอง โดยพัฒนารูปแบบของสินคาเปนกระเปาสตรีและรองเทาสตรี ผลิตจากผาใยกัญชงลวดลายจากการทําบาติก จากน้ัน
จึงนํามาออกแบบผลิตภัณฑโดยเริ่มจากการทําภาพรางจากแนวคิด การกลั่นกรองการออกแบบ (Design Refinement) และการ
ทําแบบราง (Sketch Design) จนกระท่ังไดลักษณะของกระเปาสตรีและรองเทาสตรี รูปแบบของกระเปาสตรีจะมีลักษณะเปน
กระเปาแบบ Hobo ที่เปนกระเปารูปทรงอิสระ และกระเปาแบบ Tote ขนาดใหญ ในสวนของรองเทาสตรีน้ันเปนรองเทาแบบ
สวมที่สามารถใสไดหลากหลายโอกาส โดยนําผืนผามาทําการตกแตงสําเร็จดวยสารตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้า ปริมาณ 30 c.c. : 
นํ้า 1 ลิตร แลวจึงนําผืนผามาผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบ และสอบถามความพึงพอใจกลุมตัวอยาง พบวาทางกลุมมีความพึงพอใจ
ตอรูปแบบและเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จท่ีใชในระดับมาก 
คําสําคัญ: ผาบาติก, ผลิตภัณฑสิ่งทอ, การตกแตงสําเร็จสิ่งทอ 

 
Abstract  

The research operation on the development of Somboon's group textile products using textile 
finishing technology has educational and developmental objectives for textile prototypes of Somboon 
Textile’s batik products, which is located in Muang district of Chiang Mai. Moreover, the purpose is to apply 
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the knowledge on science and technology about decoration textile finishing to develop textile products. The 
style of the group’ s production is batik cotton painted and dyed with colors which are women clothing 
including scarfs and shawls. The textile finishing used is in terms of softness, therefore, a representative of the 
group was interviewed with structural interview on which type of products and which textile finishing they 
want. It was found that the group had received suggestions from a developmental product consumer before. 
Apart from that, the group also want to develop its products to be bags and shoes with the casual, simple, 
and trendy looks. Then, the researcher and the group together created a concept design emphasizing on the 
idea of elegance while focusing on the usefulness at the same time. The products were made into casual 
bags and shoes using hemp fiber which its pattern was created from batik. The products firstly started from 
idea sketching, design refinement, sketch design, and until the group had the design of women bags and 
shoes. The products have a hobo design which is in free shape, and the tote design which has a big size. For 
women shoes, it can be worn in many situations.  They had been textile finished using water repellency 
substance of 30 c.c. : 1 liter of water L:R = 20 : 1 at room temperature for 30 minutes. The standard water 
repellency test was followed and found that it can 100 percent prevent water. Consequently, the fabric was 
brought to produce as prototypes and ask for the group’s satisfaction. It was found that the group was very 
satisfied with the design and textile finishing technology. 
Keywords: Batik fabric, Textile Product, Textile finishing  
 
1. บทนํา 

ผลิตภัณฑชุมชนประเภทผาและเครื่องแตงกาย
ของกลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เปน
ผลิตภัณฑหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทงาน
หัตถกรรมสิ่งทอประเภทผาบาติก ที่สรางชื่อเสียงใหแกกลุม
ชุน จังหวัดและประเทศ สรางรายไดใหแกครอบครัว ชุมชน 
และประเทศชาติมาอยางตอเน่ือง โดยวัตถุดิบหลักในการ
ผลิตเปนเสนใยฝายและเสนใยธรรมชาติชนิดอื่น โดยนํามา
ทําการสรางสรรคดวยลายดวยการทําบาติกดวยสีสังเคราะห 
มีลวดลายที่เปนเอกลักษณของตนเองที่ประยุกตสรางสรรค
ลวดลายข้ึนใหม โดยผืนผาที่ผลิตและจําหนายน้ันสวนมาก
เปนผาพันคอ ผาคลุม เสื้อผา เปนตน ซึ่งรูปแบบของสินคาที่
ผลิตออกจําหนายน้ันเปนรูปแบบที่ซ้ําเดิม เหมือนสินคา
ทั่วไปที่มีจําหนายในทองตลาด  

รูปแบบของสินคาที่ผลิตออกจําหนายน้ันยังคง
สรางทางเลือกใหแกผูบริโภคท่ีไมหลากหลาย ขาดการแปร
รูปผืนผาเปนผลิตภัณฑอยางสรางสรรค โดยการนําเอา
เอกลักษณผาบาติกของตนเองมาใช  ซึ่งขัดแยงกับกลุม
ผูบริโภคท่ีตองการรูปแบบของสินคาที่แตกตางจากรูป
แบบเดิมที่ผลิตออกจําหนาย และจากการใหขอมูลของ
นางสาวโฉมสุดา สมณะ ประธานกลุมสมบูรณสิ่งทอ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม (วันที่ 1 มีนาคม 2561) ซึ่งเปนผูนําในการนํา

ผลิตภัณฑของกลุมออกไปจําหนายน้ัน ทําใหทราบวา
ผลิตภัณฑของกลุมเปนท่ีรูจักของกลุมลูกคาที่ชื่นชอบสินคา
ในแนวของผาบาติก กลุมลูกคามักแสดงความตองการในการ
ที่ใหกลุมสรางสรรคสินคารูปแบบอื่นออกมาจําหนายเพ่ือให
มีสินคาท่ีหลากหลาย เพ่ิมทางเลือกในการซ้ือสินคาไปใชงาน 
ดังน้ัน เพ่ือแกไขปญหาของกลุมในการตอยอดสินคาใหเปน
ผลิตภัณฑใหม กอใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยที่เพ่ิมมากข้ึน 
เปนพ้ืนฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยาง ย่ังยืน 
สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชน
เพ่ือการสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทองถ่ิน จึง
สมควรพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑสิ่งทอจากผาบาติก ของ
กลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  ใหมี
รูปแบบที่หลากหลายและเสริมใหมีจุดขายดวยการนํา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางดานการตกแตงสําเร็จมาใช
กับผลิตภัณฑ   ตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
รูปแบบของสินคาน้ันบงบอกถึงเอกลักษณของกลุม และที่
สําคัญรูปแบบของสินคาที่ทําการพัฒนาข้ึนมาน้ันทางกลุม
สามารถทําการผลิตไดเองตามศักยภาพท่ีตนมีหรือศักยภาพ
ที่สามารถพัฒนาได เพ่ือเปนการสรางสินคาใหม สนับสนุน
การพัฒนางานศิลปหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑชุมชน
ประเภทผาและเครื่องแตงกายเพ่ือสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถ่ินตอไป 
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2. วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือศึกษาและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอจากผา

บาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม         
2.2 เพ่ือนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทางด านการตกแตงสําเร็จสิ่ งทอมาใชกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑสิ่งทอ 
 

3. แนวคิด  
กลุ ม สมบู รณ สิ่ งทอ  มีความตองการพัฒนา

ผลิตภัณฑจากผ าบาติกของกลุ มใหเป นที ่ต องการของ
ผูบริโภคโดยมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่แปลกใหมเขาไป
เกี่ยวของ ดังน้ันจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผาบาติกโดยใช
กระบวนการตกแตงสําเร็จและพัฒนารูปแบบสินคาเปน
เครื่องประกอบการแตงกายที่เปนที่ตองการของกลุมและ
ผูบริโภค โดยผลิตภัณฑน้ันเปนผลิตภัณฑที่สรางสรรคใหมี
คุณคาและคุณภาพสูง 

4. วิธีการวิจัย  
4.1 ศึกษากระบวนการผลิตของกลุมสมบูรณสิง่ทอ 

 ศึกษากระบวนการผลิตของกลุมสมบูรณสิ่ งทอ
ทางดานกระบวนการผลิต รูปแบบของสินคา โดยลงพ้ืนท่ีใน
การเก็บขอมูล ณ ที่ทําการกลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ดวยการสัมภาษณขอมูลแบบไมมีโครงสราง
จากนางสาวโฉมสุดา สมณะ และ นางสาวสรัชนันท  สมนะ 
ซึ่งเปนประธานกลุมและรองประธานกลุม โดยทําการบันทึก
ขอมูลและถายภาพประกอบ 

4.2 กําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนินโครงการ 

การศึกษาครั้งน้ี ไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือเปน
ตัวแทนของกลุม โดยเปนบุคคลที่มีอํานาจในการตัดสินใจ 
จํานวน 2 คน เพ่ือใหขอเสนอแนะในดานประเภทของสินคา
ที่ตองการพัฒนา 

4.3 เครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
เครื่อ งมือที่ ใช ในการรวบรวมขอมู ล  คือ  แบบ

สัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งใชเก็บขอมูล 2 ครั้ง ดังน้ี 

- ครั้งที่ 1 กอนดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑดวย
เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บขอมูลดานประเภทของ
ผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนาและเพ่ือใหทราบแนวคิดในการ
ออกแบบผลิตภัณฑของกลุมและเทคโนโลยีการตกแตง
สําเร็จที่จะนํามาใชกับผลิตภัณฑ 

- ครั้งท่ี 2 หลังดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑดวย
เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บขอมูลในดานความพึง
พอใจในเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่นํามาใชกับผลิตภัณฑ
รวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑที่พัฒนา 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

โดยผูสัมภาษณ เปนผู ถาม  และจดบันทึกคําตอบจาก
ผูประกอบการกลุมสมบูรณสิ่งทอ จํานวน 2 ครั้ง เพ่ือใหได
ประเภทของผลิตภัณฑและเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่
ตองการพัฒนา และเพ่ือความพึงพอใจในเทคโนโลยีการ
ตกแตงสําเร็จที่นํามาใชกับผลิตภัณฑรวมถึงรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่พัฒนา 

4.5 จัดทํากรอบแนวคิดในการออกแบบ (Concept) 
การพัฒนาผลิตภัณฑของกลุมสมบูรณสิ่งทอดวย

เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ จากการดําเนินการศึกษาจาก
แหลงขอมูลทั้งทางทุติยภูมิและปฐมภูมิ จนไดมาเปนผลการ
วิเคราะหขอมูล นําผลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบ เพ่ือใชในการพัฒนาผลิตภัณฑผาบาติกของกลุม
สมบูรณ สิ่ งทอ  โดยกําหนดกรอบแนวความคิด ในการ
ออกแบบ เมื่อไดกรอบแนวคิดในการออกแบบแลวจึงนําไปสู
ข้ันตอนของกระบวนการออกแบบ 

4.6 กระบวนการในการออกแบบ 
กระบวนการออกแบบประกอบดวยข้ันตอนตางๆ 

ดังน้ี 
4.6.1 การทําภาพรางจากแนวคิด (Idea sketch) เปน

การรางแนวคิดในการออกแบบเบื้องตนในผลิตภัณฑจากผา
บาติกที่ตองการพัฒนาอยางคราวๆ  เพ่ือเปนแนวทางในการ
นําไปสูการกลั่นกรองการออกแบบ 

4.6.2 ก ารก ลั่ น ก รอ งก ารออก แบ บ  (Design 
Refinement) เปนการคัดเลือกแบบรางของผลิตภัณฑ โดย
เลือกแบบท่ีมีความเหมาะสมทั้งรูปราง ความสวยงาม 
ประโยชนใชสอย  

4.6.3 การทําแบบราง (Sketch Design) เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑจากผาบาติกท่ีกลั่นกรองมาจากการ
ออกแบบ ผลิตภัณฑละ 4 รูปแบบ โดยใชแนวคิดในการ
ออกแบบและตัวแทนกลุมจํานวน 2 คน เปนผูคัดเลือก เพ่ือ
คัดเลือกแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุดไปผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบ
จํานวนผลิตภัณฑละ 2 รูปแบบ 

4.7 กระบวนการตกแตงสําเร็จผืนผา 
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 ดําเนินการตกแตงสําเร็จผืนผาดวยกระบวนการทาง
เคมีสิ่งทอ โดยกระบวนการที่ใชเปนกระบวนการที่เหมาะสม
กับผลิตภัณฑที่ทํ าการพัฒนาและศักยภาพของกลุม ท่ี
สามารถดําเนินการตกแตงสําเร็จเองได  

4.8 การสรางตนแบบผลิตภัณฑ 
การสรางตนแบบผลิตภัณฑ ประกอบดวยข้ันตอน

ตางๆ ดังตอไปน้ี 

 4.8.1 จัดหาวัสดุอุปกรณในการผลิต โดยเปนวัสดุ
อุปกรณที่จัดหาซื้อไดงายในทองถ่ิน 

  4.8.2 กําหนดขนาดของผลิตภัณฑ โดยทําการ
กําหนดขนาดใหมีความเหมาะสมกับการใชงานและแบบราง
ที่ไดทําการออกแบบไว 

  4.8.3 ทําการตัดเย็บผลิตภัณฑ ตามแบบรางและ
ตามขนาดท่ีกําหนด 

  4.8.4 ทําการตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณ
ของชิ้นงานผลิตภัณฑ  

4.9 การสอบถามความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางหลังดําเนินการ

พัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บ
ขอมูลในดานความพึงพอใจในเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่
นํามาใชกับผลิตภัณฑรวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่พัฒนา 
 

5. ผลการวิจัย  
5.1 ผลการศึกษากระบวนการผลิตของกลุมสมบูรณ   

สิ่งทอ 

กลุมสมบูรณสิ่งทอ เปนวิสาหกิจชุมชน ดูแลโดยคุณ
โฉมสุดา สมนะ และ คุณสรัชนันท  สมนะ ผลิตภัณฑที่ผลิต
น้ันมี อยู  5 แบบ  คือ  เสื้ อ สตรี ผ าพัน ตัว ผาคลุมไหล 
ผาพันคอ  และชุด ติดกัน  เปนงานเขียนบาติกทั้ งหมด 
ลักษณะของลวดลายผาโดยการเพนทดวยข้ีผึ้งแลวนําไปยอม
และการเขียนลวดลายและพิมพดวยเทียนแลวนําไปยอม 

 
รูปที่ 1 ผูประกอบการและลักษณะผลงานของกลุมสมบูรณ

สิ่งทอ 
 

5.2 ผลการกําหนดกลุมตัวอยางที่ใชในการดําเนิน
โครงการ 

ผูดําเนินโครงการวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางเพ่ือใชใน
การศึกษา คือ กลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนของกลุมสมบูรณ
สิ่งทอ ที่มีอํานาจในการตัดสินใจ จํานวน 2 คน คือ คุณโฉมสุดา 
สมนะ ประธานกลุมสมบูรณสิ่งทอ และ คุณสรัชนันท  สมนะ 
รองประธานกลุม ซึ่งเปนผูนําสินคาออกจําหนาย เพ่ือให
สัมภาษณในดานประเภทของสินคาท่ีตองการพัฒนา 

5.3 ผลการสรางเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 

ผลการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ซึ่งใช
เก็บขอมูล 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 แบบสัมภาษณกอนดําเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บ
ขอมูลดานประเภทของผลิตภัณฑที่ตองการพัฒนาและ
เพ่ือใหทราบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑของกลุมและ
เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ ท่ีจะนํามาใชกับผลิตภัณฑ 
รวมถึงขอเสนอแนะของผูบริโภคและความตองการพัฒนา
ของกลุม สวนครั้งที่ 2 เปนแบบสัมภาษณหลังดําเนินการ
พัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บ
ขอมูลในดานความพึงพอใจในเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่
นํามาใชกับผลิตภัณฑรวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบของ
ผลิตภัณฑที่พัฒนา 

5.4 ผลการวิเคราะหขอมูล 
5.4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากสัมภาษณกอน

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ 
ใหผลการสัมภาษณดังน้ี 
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- สินคารูปแบบเดิมของกลุม เปนสินคาจําพวกเครื่อง
แตงกายและเครื่องประกอบการแตงกาย เชน เสื้อ ชุดติดกัน 
ผาพันคอ ผาคลุมไหล  

- การตกแตงสําเร็จที่เคยใช คือ การทําผืนผาใหมี
ความนุม 

- ขอเสนอแนะที่เคยไดรับจากผูบริโภค คือ มีความ
ตองการใหทางกลุมเปลี่ยนรูปแบบของสินคาบาง เน่ืองจาก
สินคามีแตรูปแบบเดิมๆ  

- ผูบริโภคได เคยใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ โดยเสนอแนะใหปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสื้อ 
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของชุดติดกัน เพ่ิมเติมสินคาใหมๆ เชน 
กางเกง กระโปรง หมวก รองเทา กระเปา เปนตน 

- ความตองการพัฒนารูปแบบของสินคาของกลุมน้ัน 
ตองการพัฒนารูปแบบของสินคาเปนเครื่องประกอบการแตง
กายประเภท กระเปาและรองเทา โดยใชผาของทางกลุมท่ี
เปนผาใยกัญชงที่มีลวดลายบาติก ทางกลุมมีความสามารถ
ในการผลิตกระเปาไดดวยตนเอง แตรองเทาสตรีน้ันมีความ
จําเปนตองใหรานที่ผลิตรองเทาเปนผูจัดทํา เน่ืองจากทาง
กลุมขาดความสามารถในการผลิต แตมีความตองการที่จะ
ผลิตรองเทาขายเพ่ือเพ่ิมชองทางการจําหนายที่แตกตางจาก
ผลิตภัณฑเดิม 

- ขอเสนอแนะ รูปแบบของสินคาที่พัฒนาน้ันควร
เปนสินคาท่ีมีรูปแบบท่ีเรียบงาย รวมสมัย สไตลลําลอง  

5.4.2 ผลการสัมภาษณ หลั งดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ เพ่ือเก็บขอมูลใน
ดานความพึงพอใจในเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่นํามาใช
กับผลิตภัณฑรวมถึงความพึงพอใจในรูปแบบของผลิตภัณฑ
ที่พัฒนาน้ัน จะดําเนินการหลังจากจัดทําตนแบบผลิตภัณฑ
เปนที่เรียบรอยแลว  

 

5.5 ผลการจัดทํากรอบแนวคิดในการออกแบบ  
ในสวนของการจัดทํากรอบแนวคิดในการออกแบบ

น้ัน ทางคณะผู วิจัยไดรวมกันจัดทํากรอบแนวคิดในการ
ออกแบบกับตัวแทนกลุม (รูปที่  2) โดยใชรูปแบบการ
ออกแบบผลิตภัณฑสไตลลําลอง ที่ผสมผสานระหวาง
รูปแบบกับประโยชนใชสอยที่ควบคูกัน เนนความงามเปน
หลัก พรอมทั้งใหความสําคัญดานประโยชนใชสอย วัสดุที่ใช
สามารถจัดหางายในทองถ่ิน ซึ่งทําการพัฒนารูปแบบของ
สินคา เปนสินคาประเภทเครื่องประกอบการแตงกาย 2 
ชนิด คือ กระเปาสตรี จํานวน 2 รูปแบบและรองเทาสตรี 

จํานวน 2 รูปแบบ ผลิตจากผาใยกัญชงลวดลายจากการทํา
บาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ 

  

 
รูปที่ 2 แสดงการรวมกันจัดทํากรอบแนวคิดในการออกแบบ 

 

5.6 ผลของการออกแบบ 
 5.6.1 ผลการทําภาพรางจากแนวคิด ซึ่งเปนการราง

แนวคิดในการออกแบบเบ้ืองตนในผลิตภัณฑจากผาบาติกที่
ตองการพัฒนาอยางคราวๆ  เพ่ือเปนแนวทางในการนําไปสู
การกลั่นกรองการออกแบบ โดยมีรูปแบบจากภาพรางดังรูป
ที่ 3 และรูปที่ 4 

 
รูปที่ 3 แสดงภาพรางจากแนวคิดของกระเปาสตรีจากผา 

         บาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ 
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รูปที่ 4 แสดงภาพรางจากแนวคิดของรองเทาสตรีจากผา 
         บาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ 
 

5.6.2 ผ ล ก ารก ลั่ น ก รอ งก าร ออกแบ บ  (Design 
Refinement) เพ่ือคัดเลือกแบบรางของผลิตภัณฑ อยางละ 
4 แบบ ทั้งของกระเปาสตรีและรองเทาสตรี ดังรูปที่ 5-6 

 

 

 

 
รูปที่ 5 ภาพแบบรางของกระเปาสตรีที่ผานการกลั่นกรอง 

จํานวน 4 รูปแบบ 

 
 

 

 
 

 
รูปที่ 6 ภาพแบบรางของกระเปาสตรีที่ผานการกลั่นกรอง 

จํานวน 4 รูปแบบ 
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5.6.3 การทําแบบราง (Sketch Design) เพ่ือเปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑจากผาบาติกที่กลั่นกรองมาจากการ
ออกแบบ ผลิตภัณฑละ 4 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบของกระเปา
สตรี ตามรูปที่ 7-10 และรองเทาสตรี ตามรูปที่ 11-14 และ
คัดเลือกแบบที่เหมาะสมท่ีสุดไปผลิตเปนผลิตภัณฑตนแบบ
จํานวนผลิตภัณฑละ 2 รูปแบบ จากการใชแนวคิดในการ
ออกแบบผนวกกับการคัดเลือกจากกลุม  

 
รูปที่ 7 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 1 
 
 รูปที่ 7 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 1 ลักษณะของ
กระเปาเปนแบบ Hobo เปนกระเปารูปทรงอิสระ ใชผา
บาติกเปนหลัก ประกอบกับผาพ้ืนสีเดียวกับสีพ้ืนของผา   
บาติก ตกแตงบริเวณมือจับดวยผาพ้ืนและปอมๆ (ทําจาก
ไหมพรมมีลักษณะทรงกลม) สีเดียวกับผาบาติก ตกแตงมุม
กนกระเปาดวยแถบผาลายบาติกประกอบกับหวงทองเหลือง 

 
รูปที่ 8 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 2 
 

รูปที่ 8 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 2 ลักษณะของ
กระเปาเปนแบบ Hobo เปนกระเปารูปทรงอิสระ  ใชผา
บาติกและผาพ้ืนสีเดียวกับสีผาบาติกประกอบเปนกระเปา
อยางละครึ่ง ตกแตงบริเวณมือจับหรือบริเวณที่ใชสะพาย

ไหลดวยผาพ้ืนและปอมๆ สีเดียวกับผาบาติก แตงมุมกน
กระเปาดวยปอมๆ เชนเดียวกัน 

 

 
รูปที่ 9 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 3 
 

รูปที่ 9 แบบรางของกระเปาสตรีแบบท่ี 3 ลักษณะของ
กระเปาเปนแบบ Tote ที่ลักษณะคลาย Shopping bag  เปน
กระเปารูปทรงขนาดใหญ เนนใสของไดหลายชิ้น ใชผาบาติก
และผาพ้ืนสีเดียวกับสีผาบาติกประกอบกัน มีชองซิปสําหรับ
ใสของท่ีบริเวณดานหนาหรือดานหลัง ตกแตงบริ เวณ
เสนแนวตอลายผาดานขวางกระเปาดวยปอมๆ สายกระเปา
ใชหนังเทียมสีนํ้าตาล 

 
รูปที่ 10 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 4 
 

รูปที่ 10 แบบรางของกระเปาสตรีแบบที่ 4 ลักษณะของ
กระเปาเปนแบบ Flap เปนกระเปาสะพายรูปทรงออนและ
อิสระ มีขนาดปานกลาง ใชผาบาติกและผาพ้ืนสีเดียวกับสีผา
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บาติกประกอบกัน ตกแตงบริเวณเสนแนวตอลายผาดาน 
ขวางกระเปาดวยปอมๆ สายกระเปาใชหนังเทียมสีนํ้าตาล 
  

หลังจากไดแบบรางกระเปาสตรี 4 รูปแบบแลว จึงทํา
การพิจารณาเลือกแบบรางรวมกันระหวางผูวิจัยและตัวแทน
กลุมอีกครั้ง เพ่ือนําไปผลิตเปนตนแบบจํานวน 2 รูปแบบ ซึ่ง
แบบที่เลือกสําหรับนําไปผลิต คือ แบบรางของกระเปาสตรี
แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 

 

 
รูปที่ 11 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 1 
 

รูปที่ 11 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 1 ลักษณะของ
รองเทาเปนแบบสวม ปลายเทาปด ใชผาบาติกและผาพ้ืนสี
เดียวกับสีผาบาติกประกอบกัน ตกแตงบริเวณขอบบน
รองเทาดวยปอมๆ และเปนรองเทาสนเต้ีย 

 
รูปที่ 12 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 2 
 

รูปที่ 12 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 2 ลักษณะของ
รองเทาเปนแบบสวม ปลายเทาปด  มีสายคาดกลางหลังเทา 
ใชผาบาติกและผาพ้ืนสีเดียวกับสีผาบาติกประกอบกัน 
ตกแตงบริเวณสายคาดรองเทาดวยปอมๆ และเปนรองเทา
สนสูง 1.5 น้ิว 
 

 
รูปที่ 13 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 3 
 

รูปที่  13 แบบรางของรองเท าสตรีแบบที่  3 
ลักษณะของรองเทาเปนแบบสวม ปลายเทาปด มีสายคาด
กลางหลังเทา และมีสายรัดขอเทาสามารถปรับสายใหเขากับ
ขนาดของขอเทาได ใชผาบาติกในการผลิตและเปนรองเทา
สนเต้ีย 
 

 
รูปที่ 14 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 4  
 

รูปที่ 14 แบบรางของรองเทาสตรีแบบที่ 4 ลักษณะของ
รองเทาเปนแบบสวม ปลายเทาเปด มีสายรัดขอเทาสามารถ
ปรับสายใหเขากับขนาดของขอเทาได ใชผาบาติกในการ
ผลิต และเปนรองเทาไมมีสน 
 

หลังจากไดแบบรางรองเทาสตรี 4 รูปแบบแลว จึงทํา
การพิจารณาเลือกแบบรางรวมกันระหวางผูวิจัยและตัวแทน
กลุมอีกครั้ง เพ่ือนําไปผลิตเปนตนแบบจํานวน 2 รูปแบบ ซึ่ง
แบบท่ีเลือกสําหรับนําไปผลิต คือ แบบรางของรองเทาสตรี
แบบที่ 2 และ แบบที่ 3 
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5.7 ผลของกระบวนการตกแตงสําเร็จผืนผา 
ดําเนินการตกแตงสําเร็จดวยวิธีการตกแตงสําเร็จ

ชนิดสะทอนนํ้า (Water Repellency Finish) สาเหตุที่ทํา
การตกแตงสําเร็จสะทอนนํ้าเน่ืองจากทั้งกระเปาสตรีและ
รองเทาสตรีเปนผลิตภัณฑที่ไมไดสวมใสโดยตรง ไมตองซัก
ลางทําความสะอาดบอย แตเปนผลิตภัณฑที่เปอนไดงายทั้ง
จากนํ้าและฝุนละออง ดังน้ันเมื่อทําการตกแตงประเภทน้ี
แลวจะทําใหสิ่งสกปรกและนํ้าเปรอะเปอนผลิตภัณฑได
นอยลง ดวยสารตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้าท่ีมีชื่อการคา
วา Wellguard ในปริมาณ 30 c.c./นํ้า 1 ลิตร อัตราสวน
ระหวางปริมาณนํ้าที่ใช : นํ้าหนักผา (L:R) ในอัตราสวน 20 : 
1 ที่อุณหภูมิหองเปนเวลา 30 นาที (รูปที่ 15)  

 
รูปที่ 15 แสดงการตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้า 
 

เมื่อครบกําหนดเวลา นําผาข้ึนบิดใหนํ้าสารตกแตง
สําเร็จออกแลวนําเขาเครื่องสลัดนํ้าเปนเวลา 10 วินาที 
เพ่ือใหนํ้าสารเคมีสวนเกินหลุดออก ทําการรีดดวยเตารีดไฟ
แรงใหแหง จากน้ันนํามาทําการทดสอบการสะทอนนํ้า 
(Water Repellency Test) ตามมาตรฐาน  AATCC Test 
Method 22-1989 ดวยเครื่องสเปรยนํ้าบนผา (รูปที่ 16) 
พบวาผืนผามีความสามารถกันนํ้าไดที่รอยละ 100 (รูปที่ 17)  
 

 
รูปที่ 16 การทดสอบการสะทอนนํ้า ดวยเครื่องสเปรยนํ้า 

บนผา 
 

 
 

รูปที่ 17 แสดงใหเห็นความสามารถในการสะทอนนํ้าของผืน
ผาท่ีผานการตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้า 

 
5.8 ผลของการสรางตนแบบผลิตภัณฑ 

5.8.1 ไดทําการผลิตในกระเปาสตรีแบบที่ 1 จาก
ภาพรางกระเปาสตรีแบบที่ 2 ขนาด กวาง 14 น้ิว สูง 26 
น้ิว รวมสายกระเปา ในสวนของสายลอคกระเปาที่คาดรอบ
กระเปาจากดานหนามาดานหลังโดยผานกนกระเปาและ
ปากกระเปาน้ัน เปลี่ยนจากผาพ้ืนเปนหนังเทียมสีนํ้าตาล 
เพ่ือเพ่ิมความโดดเดนของกระเปาใหดูนาสนใจดังรูปที่ 18 

 

  
รูปที่ 18 ตนแบบกระเปาสตรีแบบที่ 1 
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5.8.2 ไดทําการผลิตในกระเปาสตรีแบบที่ 1 จาก
ภาพรางกระเปาสตรีแบบที่ 3 ขนาดกวาง 22 น้ิว สูง 18 น้ิว 
ไมรวมสายกระเปา โดยไดทําการผลิตเหมือนกับภาพรางที่ได
ออกแบบไว ดังรูปที่ 19 

 
 
 

 

 
รูปที่ 19 ตนแบบกระเปาสตรีแบบที่ 2 
 

5.8.3 ไดทําการผลิตในรองเทาสตรีแบบที่ 1 จาก
ภาพรางรองเทาสตรีแบบที่ 2 ในขนาด 37 (เบอร 37) และ
ตัดการตกแตงรองเทาในสวนของปอมๆ ออก เพ่ือปองกันสิ่ง
สกปรกประเภทดินและฝุนละอองติดไดอยางงาย จะทําให
ดูแลรักษายาก ดังรูปที่ 19 

 

  
รูปที่ 19 ตนแบบรองเทาสตรีแบบที่ 1 

 
5.8.3 ไดทําการผลิตในรองเทาสตรีแบบที่ 2 จาก

ภาพรางรองเทาสตรีแบบที่ 3 ในขนาด 37 (เบอร 37) โดย
ทําการผลิตออกมาเหมือนกับภาพราง ดังรูปที่ 20 

  
รูปที่ 20 ตนแบบรองเทาสตรีแบบที่ 2 
 

 
 

5.9 ผลของการสอบถามความพึงพอใจของ
กลุมเปาหมาย 

ผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย
จากแบบสัมภาษณแบบโครสราง หลังดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จ ไดผลดังน้ี 

5.9.1 ความพึงพอในในรูปแบบของสินคาท่ีพัฒนา  
ทางกลุมมีความพึงพอใจในรูปแบบของสินคาท่ี

พัฒนามาก เพราะเปนรูปแบบที่ใหม ไมเหมือนกับของกลุม
อื่น  ในสวนของกระเปาสตรี น้ันมีการนําผาบาติกมาใช
ประกอบกับผาพ้ืน ทําใหกระเปามีลวดลายท่ีไมมากเกินไป
และดูรวมสมัย สวนรองเทาสตรี เปนรูปแบบท่ีสามารถสวม
ใสไดในหลากหลายโอกาส 

5.9.2 ความพึงพอใจตอเทคโนโลยีการตกแตง
สําเร็จที่ใชกับผลิตภัณฑ 

ทางกลุมมีความพึงพอใจตอเทคโนโลยีการ
ตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้า ที่ ใชกับกระเปาสตรีและ
รองเทาสตรีมาก เน่ืองจากเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ลูกคาไม
ตองทําการซักบอยๆ และยืดอายุการใชงานของสินคา 

5.9.3 ความคาดหวังตอความพึงพอใจของผูบริโภค 
ทางกลุมคาดวาผูบริโภคของกลุมจะมีความ

ชื่นชอบสินคาในรูปแบบของสินคา ประกอบกับลักษณะของ
สินคาเปนรูปแบบอ่ืนที่ไมใชเสื้อผาเครื่องแตงกาย อีกทั้ง
สินคายังมีคุณสมบัติพิเศษท่ีสามารถกันนํ้าและยืดอายุการใช
งานของสินคาได 

5.9.4 ขอเสนอแนะตางๆ 
หากสินคาของกลุมสามารถเปนที่ชื่นชอบ

ของผู บ ริ โภค  ทางกลุ ม มี ค วามต องก ารที่ จะ ให ท าง
มหาวิทยาลัยชวยสงเสริมภาพลักษณของสินคาทั้งทางดาน
รูปแบบและนวัตกรรมท่ีมีในผลิตภัณฑ เพ่ือใหผลิตภัณฑของ
กลุมมีความโดดเดนและแปลกใหม 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การดําเนินการวิจัยเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑของ

กลุมสมบูรณสิ่งทอดวยเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จสิ่งทอ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑสิ่งทอ
จากผาบาติกของกลุมสมบูรณสิ่งทอ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม และเพ่ือนําความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทางด านการตกแตงสําเร็จสิ่ งท อมาใชกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑสิ่งทอน้ัน ผลการวิจัยพบวา การจัดทํากรอบ
แนวคิดในการออกแบบ (Concept Design) โดยใชรูปแบบ
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การออกแบบผลิตภัณฑ (Style) ทีม่ีสไตลลําลอง ผสมผสาน
ระหวางรูปแบบกับประโยชนใชสอยท่ีควบคูกัน เนนความ
งามเปนหลัก พรอมทั้งใหความสําคัญดานประโยชนใชสอย
น้ันเปนสิ่งที่เหมาะสมกับการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑใน
ครั้งน้ี ซึ่งตรงกับที่วัชรินทร จรุงจิตสุนทร (2548) ไดกลาวไว
วา การออกแบบผลิตภัณฑที่เนนรูปแบบมากกวาประโยชน
ใชสอย เปนวิถีทางการออกแบบที่นิยมความงามของรูปทรง
เปนหลัก จุดประสงคที่สําคัญก็เพ่ือยกระดับคุณคาผลิตภัณฑ
ใหสูงข้ึนเพ่ือนําไปสูการเพ่ิมราคาสินคา ซึ่งผลิตภัณฑที่ทํา
การพัฒนาในครั้งน้ี คือ กระเปาสตรีและรองเทาสตรี สวน
เทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จที่นํามาใช คือ เทคโนโลยีการ
ตกแตงสําเร็จชนิดสะทอนนํ้า เน่ืองจากเปนเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑที่พัฒนา ประกอบกับมีข้ันตอนการ
ตกแตงที่ไมยุงยาก ผูบริโภคไมตองซักทําความสะอาดบอยๆ 
สามารถยืดอายุการใชงานของสินคาได ซึ่งตรงกับท่ี อภิชาต 
สนธิสมบัติ (2545) กลาวไววาลักษณะที่สําคัญของการ
ตกแตงสะทอนนํ้าน้ีคือ การปองกันไมใหสิ่งสกปรกเขามาติด
บนผืนผา หรือเมื่อสิ่งสกปรกติดแลวหลุดออกจากผืนผาได
งายดาย 
 

7. สรุป 
งานวิจัยครั้งน้ีสามารถนําผลการวิจัยไปเสริมสราง

ความเขมแข็งใหกับกลุมสมบูรณสิ่งทอในดานการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑใหตรงตามความตองการของกลุม 
และเสริมคุณสมบัติพิเศษใหแกผลิตภัณฑในดานการปองกัน
ไมใหสิ่งสกปรกเขามาติดบนผืนผาหรือเมื่อติดแลวหลุดออก
จากผืนผาไดงายดวยการใชเทคโนโลยีการตกแตงสําเร็จชนิด
สะทอนนํ้า ซึ่งเปนการตกแตงสําเร็จที่เสริมใหผลิตภัณฑโดด
เดนข้ึน ในการประยุกตใช วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ให เหมาะสมกับผลิตภัณฑทางดานสิ่งทอ ซึ่ง
ผลการวิจัยครั้งน้ียังสามารถท่ีจะนําองคความรูที่ไดรับ ไป
ถายทอดเทคโนโลยียั งกลุ ม วิสาหกิ จชุมชนหรือกลุ ม
หัตถกรรมประเภทผาและเครื่องแตงกายกลุมอื่นๆ ตอไปได 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการวิจัยใน
ครั้งน้ี ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่
ให ค วามอนุ เคราะห เวลาและสถานที่ ในการดํ าเนิน
โครงการวิจัย และขอขอบคุณกลุมสมบูรณสิ่งทอท่ีใหการ

สนับสนุนดานตางๆ ในการดําเนินโครงการวิจัย ไดแก ขอมูล
ตางๆ ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นและวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบ 
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Comparative study of heat transfer into building of 
thermal insulation materialunder sheet metal roof. 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาล
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก กลุมตัวอยางคือผูมาใชบริการจํานวน 60 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1)แบบสอบถามความตองการที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะของผูบริโภค และ 2) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผูบริโภค สถิติที่ใชในวิเคราะหคารอยละ คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา วัสดุสแตนเลสและวัสดุไมเทียมมีความเหมาะสมในการผลิตช้ินงานมากที่สุด ผลจากการสอบถาม
ความตองการของผูบริโภคดังน้ี 1) ดานรูปทรง พบวารูปทรงจากเตียงกายภาพบําบัดมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก (x̄ = 

4.03) 2) ดานสี พบวาสีโทนเย็นมีความตองการมากที่สุด คาเฉลี่ย (x̄ = 3.63) และผลจากการสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภค 
พบวา มีความพึงพอใจในดานตางๆดังน้ี 1) ดานรูปทรง พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ =  3.81)  

2) ดานขนาดสัดสวน พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจขนาดความกวางของที่น่ังอเนกประสงคอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ = 
4.33)  3) ดานประโยชนใชสอย พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานเพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะอยูในระดับมาก 
คาเฉลี่ยเทากับ (x̄ = 3.53) และ 4) ดานความตองการท่ัวไป พบวาผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานมีการออกแบบท่ีสอดคลอง
กับการใชงานอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย (x̄ = 4.21) 

คําสําคัญ: เฟอรนิเจอรอเนกประสงค, พื้นที่สาธารณะ 
 

Abstract 

This research is the study and design the multi-purpose seat for public space : case study King 

Taksin hospital Tak province. The samples in this study consisted of 6 0  consumers come to the King 

Taksin hospital. The tools used in this research comprises of this follow 1 )  Demand questionnaire 2 ) 
Satisfaction Questionnaire. Research statistics included percentage, means and standard diviation. 

       The findings were as followings:  The results showed that stainless steel and artificial wood materials 

are most suitable for producing workpieces. The results of the inquiry showed that 1) Shape: found 
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physiotherapy beds have the most demand (x ̄ = 4.03) 2) Color: found the cool colors are most 

demanding. (x ̄ = 3.63)  And results from the consumer satisfaction survey 1) Shape: the consumer 

satisfaction level is high (x ̄ =  3.81)  2) Proportion: Consumers are satisfied that the width of the multi-

purpose seat is very high. (x̄ = 4.33) 3) Utility: consumers are satisfied with the beauty of the park at a high 

level. (x̄ = 3.53) 4) General requirements: Consumers are satisfied that the design is consistent with the 

use at a high level. (x ̄ = 4.21) 

Keywords: Multi-Function Furniture, Public Area 

 

1. บทนํา 
การบริการทางดานสุขภาพน้ันนับไดวาเปนสิทธิ

ข้ันพ้ืนฐานของประชาชนทุกคนและทุกกลุมที่จะไดรับดวย
มาตรฐานท่ีดีพอ โรงพยาบาลเปนสถานบริการทางดาน
สุขภาพท่ีสําคัญเพ่ือใหบริการเมื่อเกิดอาการเจ็บปวย และ
รัฐบาลไดพยายามจัดการบริการที่มีประสิทธิภาพและการ
กระจายใหครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ (ประกาย จิ
โรจนกุล. 2548 : 14) จากปจจัยการเขามารับบริการของ
ผูปวยในโรงพยาบาลที่มีผูมาใชบริการในแตละวันเปน
จํานวนมาก ผูมาใชบริการในโรงพยาบาลตองประสบกับ
ปญหาการบริการตางๆ ในหลายๆดาน เชน รอแพทย
ตรวจวินิจฉัย รอผลหองปฏิบัติการ และรอรับยา อีกทั้งยัง
มีผูที่มาเย่ียมผูปวยและผูที่พาผูปวยมารักษาจากทาง
โรงพยาบาลอยู เปนจํานวนมาก จึงทําใหบรรยากาศ
โดยรอบ โรงพยาบาล เกิ ดบรรยากาศที่ แออัดและ
บรรยากาศที่ตึงเครียด ซึ่งสงผลทําใหผูปวยและญาติเกิด
ความเครียดที่เพ่ิมข้ึนโดยไมรูตัวจากบรรยากาศโดยรอบ
โรงพยาบาล ผูปวยและญาติจึงตองการท่ีจะพักผอนตาม
บริเวณพ้ืนที่พักผอนตางๆ ท่ีโรงพยาบาลเตรียมไวให จาก
ปญหาการบริการตามมาดวยปญหาในสวนพ้ืนที่สาธารณะ
ไมเพียงพอตอความตองการของผูมาใชบริการ (ศิริพร 
เจ ริญ ศ รี วิ ริ ย ะ กุ ล . 2 5 5 3  : 35)  รว ม ไป ถึ งที่ น่ั ง
สวนสาธารณะในโรงพยาบาลมีมีผูคนหลากหลาย ทําใหที่
น่ังสวนสาธารณะที่อยูในโรงพยาบาลยังไมตอบสนองตอ
ความตองการของผู ท่ีมาใชบริการ จึงทําใหผูออกแบบ
มองเห็นถึงปญหาที่สําคัญเหลาน้ีและใหความสนใจใน
การศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคในรูปแบบและ
การใชงานท่ีแปลกใหม เพ่ือตอบโจทยการใชงานที่มี
ประสิทธิภาพใหกับทางโรงพยาบาลและไดเล็งเห็นถึง

ความสําคัญของการเลือกใชที่ น่ังที่มีระบบมัลติฟงกชัน 
(Multi-Function) ภายในโรงพยาบาลมีการใช งานที่
หลากหลายมากข้ึนแกผูที่มาใชบริการ โดยภายใตกระแส
โลกาภิวัฒนที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วน้ันไดสงผล
กระทบตอการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรใน
ประเทศโดยมีการพัฒนาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถใน
การแขงขันอยางตอเน่ืองทั้งในดานการผลิตที่ใชปจจัย
สนับสนุนจากทุนตางๆ ในการคิด และผลิตสินคาอยาง
สรางสรรคเพ่ิมมากข้ึนรวมถึงการออกแบบเฟอรนิเจอรที่
ตอบสนองตอการตัดสินใจของผูบริโภคที่แตกตางกัน 
(บริษัท ไลคอน จํากัด. 2555 : 6) 

จากปญหาที่กลาวมาขางตนผู วิจัยจึงมีความ
สนใจที่จะศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะที่มีประโยชนใชสอย (Function) โดยการ
ใชงานหลักจะเปนการใชในการน่ังพักผอนหรือน่ังรอญาติ
ที่มาใชบ ริการจากโรงพยาบาล  ประโยชน ใชสอยที่
รองลงมาจะเปนการใชวางของ รับประทานอาหาร ใชวาง
สัมภาระตางๆ ที่จําเปน 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
     1. เพ่ือศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราช จังหวัดตาก 

     2. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอที่น่ัง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ  (Principles of Product 

Design) (สถาพร ดีบุญม ีณ ชุมแพ. : 2551) 
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     1. การออกแบบที่สัมพันธกับคุณภาพของผลิตภัณฑ 
     2. การออกแบบท่ีสัมพันธกับวัสดุและกระบวนการผลิต 

    3. การออกแบบ ท่ีสั มพันธกับความตองการของ
ผูบริโภค 

     4. การออกแบบที่มีคุณคาทางความสวยงาม 

ปจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ (Design factors)  

     1. หนาท่ีใชสอย (Function) 

     2. ความสวยงามนาใช (Aesthetics or sales appeal) 

     3. ความสะดวกสบายในการใช (Ergonomics) 

     4. ความปลอดภัย (Safety) 

     5. ความแข็งแรง (Construction) 

     6. ราคา (Cost) 

     7. วัสดุ (Materials) 

     8. กรรมวิธีการผลิต (Production) 

     9. การบํารุงรักษาและการซอมแซม (Maintenance) 

    10.การขนสง (Transportation) 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาและออกแบบที่ น่ังอเนกประสงค

สําหรับพ้ืนที่สาธารณะสําหรับโรงพยาบาล : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก
ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังตอไปน้ี 
      1. เพ่ือศึกษาที่ น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะสําหรับโรงพยาบาลฯ ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามความตองการของผูบริโภค 

      2. ออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะสําหรับโรงพยาบาล 

      3. เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอ
ที่ น่ั งอ เนกประสงค สํ าห รับ พ้ืนที่ ส าธารณะสํ าห รับ
โรงพยาบาลฯ ลงพ้ืนที่เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูบริโภค 

 ป ระ ชาก ร  ได แก  ผู ม า ใช บ ริก ารภ าย ใน
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก 
 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมาใชบริการจํานวน  60 

คน โดยใชการสุมตัวอยางอยางงาย 

 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การศึกษาและออกแบบที่ น่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จ
พระเจาตากสินมหาราช จังหวัดตาก 

     1. แบบสอบถามความตองการของผูบริโภค 
เปนแบบสอบถามกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดย
ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ เพ่ือนําขอมูลความตองการไปใชในการ
ออกแบบ 
     2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค 
เปนแบบสอบถามกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็น โดย
ใชมาตรวัดแบบ Likert Scale แบงระดับความคิดเห็น
ออกเปน 5 ระดับ เพ่ือใชเปนขอมูลในการสรุปผลของ
โครงการ 

4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

     1. ทบทวนเอกสารผลิตภัณฑเดิมที่เก่ียวของกับ
ที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือใชในการ
วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับรูปรางรูปทรง โครงสราง และวัสดุ 

     2. ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บขอมูลผลิตภัณฑเดิม เพ่ือใช
ในการออกแบบทางเลือกจํานวน 3 แบบ 

     3. ลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บขอมูลความตองการของ
ผูบริโภค เพ่ือนํามาพัฒนาเปนหุนจําลอง และช้ินงานจริง 
(Prototype) ตอไป 

     4. ลงพ้ืนที่ เพ่ือเก็บขอมูลความพึงพอใจของ
ผูบริโภคเพ่ือนํามาวิเคราะหสรุปผล และอภิปรายผล 

     โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย  ต้ั งแต  1 
มิถุนายน พ.ศ. 2560 ถึง 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
     1. ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับวัสดุที่ใชใน
การผลิตที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ โดย
พิจารณาถึงความม่ันคงแข็งแรง อายุการใชงาน นํ้าหนัก
ของวัสดุ งบประมาณ ความยากงายในการผลิต การรับ
แรงกระแทก ความเหมาะสม และการบํารุงรักษา 
     2. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามความตองการ
ของผูบริโภค ความคิดเห็นเก่ียวกับรูปรางรูปทรง และวัสดุ
ที่ใช แปลคามหมายของขอมูลโดยใชคาสถิติ คาเฉลี่ยของ
คะแนน ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพ่ือทํา
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การประเมินหารูปแบบที่เหมาะสมกับความตองการมาก
ที่สุดไปผลิตตนแบบ 

     3. นําขอมูลที่ ไดจากแบบสอบถามความพึง
พ อ ใจ ขอ งผู บ ริ โภ ค  ค วาม คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ที่ น่ั ง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะในดานตางๆดังน้ี 1) 
ดานรูปทรง 2) ดานขนาดสัดสวน 3) ดานประโยชนใชสอย 
4) ดานความตองการทั่วไปแปลคามหมายของขอมูลโดย
ใชคาสถิติ คาเฉลี่ยของคะแนน ( X ) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

5. ผลการวิจัย 
แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

      5.1  ผลการ วิเค ราะห ผลิ ตภัณ ฑ เดิ ม  วัส ดุ
โครงสรางของผลิตภัณฑเดิมน้ันสวนใหญเปนวัสดุประเภท 
โลหะรูปพรรณ รองลงมาเปนไมเน้ือแข็งและเปนไมเทียม
สังเคราะหตามลําดับ สีของผลิตภัณฑเดิมน้ันสวนใหญจะ
เปนโทนสีที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ รองลงเปนสีเทาสีขาว
และสีนํ้าตาล ตามลําดับและวัสดุโครงสรางของผลิตภัณฑ
เดิมในสวนสาธารณะโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
มหาราชจังหวัดตากสวนใหญเปนวัสดุโครงสรางประเภท 
หินออน รองลงเปนปูนซีเมนต โลหะและสแตนเลสตาม
ลําดับ สวนวัสดุประกอบของผลิตภัณฑเดิมน้ันสวนใหญ
น้ันเปน ไมเน้ือแข็ง รองลงมาเปนพลาสติกตามลําดับ และ
สีของผลิตภัณฑเดิมสวนใหญน้ันเปน โทนสีที่ใกลเคียงกับ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รองลงเปนสีขาว สีดําและสี
นํ้าตาลตามลําดับ สวนพฤติกรรมการใชงานของเกาอี้น่ัง
พักผอนสวนสาธารณะในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตากของแตละบุคคลน้ันมีการใชงานท่ี
หลากหลายรูปแบบ สวนใหญเปนการน่ังพักผอน และการ
วางสัมภาระ 
     สํ าห รับ ผ ล ก าร วิ เค ราะห วั ส ดุ ข อ งที่ น่ั ง
อเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะพบวาวัสดุโครงสราง
ที่เหมาะสม ไดแก สแตนเลสหนาตัดของวัสดุโครงสราง
เปนทรงทอกลม และวัสดุพ้ืนรองรับควรเปนวัสดุประเภท
ไมเทียม 
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ตารางที่ 1 วิเคราะหวัสดุโครงสรางของที่น่ังอเนกประสงค (อําพล ซื่อตรง : 2545) 

 

 

ลําดับ 

ที่ 

รายละเอียด 

 
 

คุณสมบัติ 

 
 

วัสดุ 
 

สแตนเลส 
 

เหล็กทอกลม 

 
เหล็กกลอง 

 

ปูนซีเมนต 
 

ปูนซีเมนต 
และ 

หินกรวด 

1 ความคงทนแข็งแรง 4 3 3 3 3 

2 ทนตอสภาพอากาศ 4 3 3 4 3 

3 อายุการใชงานที่ยาวนาน 3 3 3 3 2 

4 นํ้าหนักเบา 4 2 2 1 1 

5 งบประมาณไมสูง 2 3 2 3 2 

6 งายตอการผลิตข้ึนรูป 4 4 4 2 2 

7 รับแรงกระแทกไดดี 3 4 4 3 3 

8 เหมาะสมกับพ้ืนที่การใชงาน 3 3 3 2 3 

9 งายตอการซอมแซม 3 3 3 3 2 
รวม 30 28 27 24 21 

จากตารางท่ี 1 พบวา โครงสรางวัสดุสแตนเลสมีผลรวมการวิเคราะห 30 คะแนน รองลงมาเปนโครงสรางเหล็กทอ
กลมมีผลรวมการวิเคราะห 28 คะแนน รองลงมาเปนโครงสรางเหล็กกลองมีผลรวมการวิเคราะห 27 คะแนน และโครงสราง
ปูนซีเมนตมีผลรวมการวิเคราะห 24 คะแนนตามลําดับ 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะหวัสดุพ้ืนรองรับของที่น่ังอเนกประสงค (สุวัฒน ติยะธนาพงษ : 2535) 

 

ลําดับที่ 
รายละเอียด 

 
คุณสมบัติ 

วัสดุ 

ไมเทียม WPC ไมจริง หินแกรนิต ไฟเบอรกลาส 

1 ความคงทนแข็งแรง 4 4 3 3 
2 รองรับนํ้าหนักไดดี 4 4 3 4 

3 ทนตอสภาพอากาศ 3 2 3 2 

4 ไมอมความรอน 3 2 3 3 

5 มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 4 3 4 2 

6 งบประมาณไมสูง 3 3 1 1 

รวม 21 18 17 15 
 
            จากตารางท่ี 2 พบวา วัสดุพ้ืนรองรับประเภทไมเทียม WPC มีผลรวมการวิเคราะห 21 คะแนน รองลงมาเปนวัสดุ
รองรับประเภทไมจริงมีผลรวมการวิเคราะห 18 คะแนน และวัสดุพ้ืนรองรับประเภทหินแกรนนิตมีผลรวมการวิเคราะห 17 
คะแนนตามลําดับ 
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      ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหมาออกแบบทางเลือก
ของรูปรางรูปทรง โดยมีแนวความคิดมาจากรูปทรงของสิ่ง
ตางๆ ดังน้ี  
 

 
 

รูปที่ 1 รูปทรงโดมิโน เปนรูปทรงที่เปนทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
ตอกัน สามารถนํามาพัฒนาเปนรูปทรงของเฟอรนิเจอรได
งาย รูปทรง 
 

 
รูปที่ 2 รูปทรงเตียงคนไข 

 

 
 

รูปที่ 3 รูปทรงเตียงกายภาพบําบัด 
 

        5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการของ
ผูบริโภค fhkoขอมูลทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 
60 คน เปนเพศหญิง 36 คน เพศชาย 24 คน คิดเปนรอย
ละ 60.00 และ 40.00 ตามลําดับ สวนใหญอายุ 51 ปข้ึน
ไปจํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 
43.30สวนใหญไมมีโรคประจําตัว จํานวน 32 คน คิดเปน
รอยละ 53.30 สวนใหญมาใชบริการเพ่ือรอญาติ จํานวน 
24 คน คิดเปนรอยละ 40.00 สวนใหญไมมีสัมภาระติดตัว 
จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 53.30 และสวนใหญชอบ
ใชงานเฟอรนิเจอรอเนกประสงคในลักษณะกึ่งนอนกึ่งน่ัง 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 46.60 ดานความคิดเห็น
เกี่ยวกับความตองการผลิตภัณฑ ดานรูปรางของที่ น่ัง
อเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญ
เลือกรูปทรงของเตียงกายภาพบําบัดโดยมีคาเฉลี่ยอยูใน
ระ ดับมาก  ค า เฉลี่ ย เท ากับ  4.03ด านสั สั นของที่ น่ั ง
อเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญ
เลือกสีโทนเย็นโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย
เทากับ 3.63 ดานประโยชนใชสอยของที่น่ังอเนกประสงค
สําหรับสวนสาธารณะฯ พบวา สวนใหญตองการใหมีการ
ใชงานที่หลากหลายรูปแบบ เชน น่ังสบาย และน่ังทํา
กิจกรรมอื่นๆโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ 2.76 

จาก น้ัน นํ า ไป พัฒนา รูปแบบและสี สั น ให
สอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูล และผลการสํารวจ
ความตองการของผูบริโภค โดยการตัดโมเดลเพ่ือใหเห็น
สัดสวนและมิติที่แทจริงของผลิตภัณฑ 
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     5.3 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูบริโภค 

         5.3.1 ขอมูลทั่วไป สวนใหญเปนเพศหญิงจํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 53.3 รองลงมาเปนเพศชายจํานวน 
28 คน คิดเปนรอยละ 46.6 ตามลําดับ สวนใหญมีอายุ 
51 ปข้ึนไป จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 33.3 รองลงมา
เปนอายุ 41-50 ป จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 25.0 
และเปนอายุ 31-40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 
20.0 ตามลําดับ สวนใหญมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 43.3รองลงมาปริญญาตรี 
จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 36.6 และสูงกวาปริญญา
ตรี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ตามลําดับ 

         5.3.2 ความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ  ตาม
ตารางดังตอไปน้ี  

รูปที่ 4 การพัฒนารูปทรงเพ่ือการตัดโมเดล 
 

 

 

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจดานรูปทรงของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯ 

ขอมูล รายการ คาเฉล่ีย S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

รูปทรงเตียง

กายภาพบําบัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.81 0.79 มาก 

รวม 3.81 0.79 มาก 

จากตารางท่ี 3 พบวา ความพึงพอใจดานรูปทรงของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจา
ตากสินมหาราชจังหวัดตาก จํานวน 60 คน มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.81 
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ตารางที่ 4 ความพึงพอใจดานขนาดสัดสวนของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 
ขนาดความกวางของที่น่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน 

4.33 0.47 มาก 

2 
ขนาดความยาวของท่ีน่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของ
ผูใชงาน 

3.33 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.83 0.44 มาก 

จากตารางท่ี 4 พบวาความพึงพอใจดานขนาดสัดสวนของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจดาน
ขนาดความกวางของที่น่ังอเนกประสงคเหมาะสมกับสรีระของผูใชงานในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 

 
ตารางที่ 5 ดานประโยชนใชสอยของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 

1 
มีการใชงานที่หลากหลายรูปแบบ เชน น่ังสบาย และน่ังทํา
กิจกรรมอื่นๆ 

3.25 0.75 ปานกลาง 

2 เพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะ 3.53 0.65 มาก 

3 เพ่ิมความสะดวกสบายในการวางส่ิงของสัมภาระ 2.53 0.91 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.38 ปานกลาง 
จากตารางท่ี 5 พบวาความพึงพอใจดานประโยชนใชสอยของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจดาน
เพ่ิมความสวยงามใหกับสวนสาธารณะในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.53 
 

ตารางที่ 6 ดานความตองการทั่วไปของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสวนสาธารณะฯ 

ลําดับที่ รายการ Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
1 มีความคงทน แข็งแรง ปลอดภัยตอผูใชงาน 2.83 0.71 ปานกลาง 
2 มีการออกแบบที่สอดคลองกับการใชงาน 4.21 1.09 มาก 

3 รูปแบบการใชงานเหมาะสมกับพ้ืนที่ 4.18 0.87 มาก 

4 บํารุงรักษางาย 3.40 0.49 ปานกลาง 
5 มีอายุการใชงานที่ยาวนาน 3.16 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.56 0.41 มาก 

จากตารางท่ี 6 พบวาความพึงพอใจดานความตองการทั่วไปของท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะฯผูบริโภคพึงพอใจ
ดานรูปแบบการใชงานเหมาะสมกับพ้ืนที่ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
      การดําเนินโครงการศึกษาและออกแบบที่ น่ัง
อ เนกประส งค สํ าห รับ พ้ืนที่ ส าธารณ ะกรณี ศึ กษ า
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก  ผู
ดําเนินโครงการไดทําการศึกษาในงานที่มีความสอดคลอง
ตรงตามขอบเขตของการศึกษาทั้งภาคปฐมภูมิ และทุติย
ภูมิ โดยการสํารวจขอมูลน้ันกลุมตัวอยางท่ีทําการสํารวจ 

คือกลุมที่มาใชบริการในโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตาก จํานวน 60 คน ในเขตพ้ืนที่อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก ซึ่งผลสํารวจเปนรูปทรงของรถเข็น
ผูปวยไดเร่ิมดําเนินการผลิตภัณฑตนแบบ  และไดนําไป
ทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  ซึ่งผลปรากฏวากลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ ทั้งในดานของรูปทรงรูปราง
ขนาดสัดสวนที่สอดคลองกับการใชงานอาทิเชน มีรูปแบบ
ที่งายตอการใชงาน และยังมีฟงช่ันการใชงานที่มากกวา 1 

รูปแบบ 

      6.1 การออกแบบที่ น่ังอเนกประสงคสําหรับ
พ้ืนทีส่าธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตาก พบวาที่น่ังอเนกประสงค สําหรับ
พ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตาก
สินมหาราชจังหวัดตากสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดทั้งกลุมผูเลือกซื้อและผูใชงาน มีประโยชน
ใชสอยท่ีหลากหลายตอบสนองความตองการของผูใชงาน 
ที่ น่ังอเนกประสงค สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก
เปน (Multi-function Furniture) ที่มีฟ งช่ันการใชงาน
มากกวา 1 รูปแบบ คือ ท่ีน่ังอเนกประสงคที่สามารถน่ังได
หลายระดับคนทุกวัยสามารถน่ังได และยังมีพนักพิงที่เพ่ิม
การใชงานเขามาอีกดวย  การออกแบบที่มุงเนนเฉพาะสิ่ง
ที่จําเปนคือสิ่งที่มีประโยชนจริงในชีวิตประจําวันของคน
จริงๆสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการใช
ชีวิตของคนได สอดคลองกับ วัฒนะ จูฑะวิภาต (2546) 
       6.2 พฤติกรรมการใชงานถือวาเปนสิ่งสําคัญใน
การออกแบบที่ น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะ
กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
จังหวัดตาก  เน่ืองจากมีความเกี่ยวของกับผูใชงาน จึงทํา
ใหออกแบบไดอยางมีประสิทธิภาพและผูดําเนินโครงการ

ไดนําท่ีน่ังอเนกประสงค สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก ไป
ทดสอบกับผูใชจริงพบวา ผูใชงานเลือกเนนความแข็งแรง
ทนทาน มีอายุการใชงานท่ีเหมาะสมเปนหลัก (สุคต ธีรชัย 

: 2560) 

      6.3 หลักการออกแบบน้ันเปนพ้ืนฐานสําหรับ
การสรางสรรคงาน โดยการออกแบบจะตองมาจากความ
มุงหมายที่วางไว ในการออกแบบเฟอรนิเจอรรูปทรงที่ได
มักจะยึดจุดประสงคหรือความมุงหมายในการใชงานเปน
หลักสําคัญ  (อุดมศักด์ิ สาริบุตร : 2550) ซึ่งปจจัยที่ตอง
คํานึงถึงประกอบดวยสิ่งตางๆ เชน หนาที่ใชสอย, ความ
แข็งแรง, ความปลอดภัย, สัดสวนการใชงานท่ีเหมาะสม , 

ความสวยงาม, การใชวัสดุที่เหมาะสม, กรรมวิธีการผลิต, 

ราคาท่ีเหมาะสม, และการขนสง เปนตน 

      6.4 ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานโครงสราง
ของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจังหวัดตากใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พงศกร ขันกา 
(2558) ในโครงการศึกษาและออกแบบที่น่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะ ซึ่งออกแบบใหโครงสรางของที่น่ัง
เปนสแตนเลส ซึ่งมีนํ้าหนักเบา มีความคงทนแข็งแรงทน
ตอสภาพอากาศ และงายตอการผลิตข้ึนรูป 

      6.5 ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานประโยชนใช
สอยของที่น่ังอเนกประสงคสําหรับสาธารณะในระดับมาก
ที่สุดโดยมีความสอดคลองกับโครงการศึกษาและออกแบบ
เกาอี้ไมสําหรับพักผอนของ ไกรราช วงศอินทร (2549) ซึ่ง
ไดออกแบบเกาอี้ไมที่มีคุณสมบัติสะดวกในการใชงานมี
ประโยชน ใชสอยหลากหลายสํ าห รับการเปนที่ น่ั ง
อเนกประสงค 

7. สรุป 
      การออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงคสําหรับพ้ืนที่
สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจาตากสิน
ม ห าราช จั งห วั ด ต าก ใน รูป แ บ บ  (Multi-function 

Furniture) เพ่ือรองรับและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่มี
มาอยางตอเน่ืองและมีแนวโนมการเพ่ิมข้ึนของประชากร
ที่มาใชบริการในโรงพยาบาล   อีกทั้งที่ น่ังสาธารณะใน
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โรงพยาบาลยังมีรูปแบบเดิมๆซ้ําๆและไมตอบสนองแกคน
ทั่วไป  จึงทําใหเกิดการนําเสนอเฟอรนิเจอรที่มีการใชงาน
ที่มากกวา 1 รูปแบบ ในรูปแบบ ของที่น่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก คือ ที่น่ังอเนกประสงคที่
สามารถน่ังไดหลายระดับและยังมีพนักพิงเพ่ือเพ่ิมความ
สะดวกสบายในการใชงาน การออกแบบที่มุงเนนเฉพาะ
สิ่งท่ีจําเปนคือสิ่งที่มีประโยชนจริงในชีวิตประจําวันของคน
จริงๆสามารถตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในการใช
ชีวิตของคนได 
 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงลักษณะการใชงานจริง 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงลักษณะการใชงานจริง 
 

 

 

ขอเสนอแนะ 
       จากการศึกษาและออกแบบท่ีน่ังอเนกประสงค
สําหรับพ้ืนที่สาธารณะกรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราชจังหวัดตาก  ผู วิจัยไดขอเสนอแนะ 

ขอบกพรองและอุปสรรคตางๆ เพ่ือความสมบูรณในการ
เปนแนวทางในการศึกษาและออกแบบเพ่ือนําผลการทํา
โครงการน้ีไปใชประโยชนในการทําโครงการอ่ืนๆตอไป 
ดังตอไปน้ี  

       1.1 ขอเสนอแนะในการนําไปใช  
               1) การออกแบบผลิตภัณฑที่ยังมีบางสวนที่
ตองการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงใหกับเฟอรนิเจอร
โดยการนําวัสดุอุปกรณ ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีความ
ทันสมัยเพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคตอไป  

               2) หากมีนํ้าหนักเยอะเกินไปทําใหเกิดปญหา
ในการเคลื่อนยายในพ้ืนที่ที่มีความสูงและลาดชัน  

       1.2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  

               1) การสั่งผลิตในระบบโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดใหญน้ันจะผลิตช้ินงานในปริมาณมาก ดังน้ันการสั่ง
ผลิตควรคํานึงระยาเวลาในการผลิต  เพราะการสั่งผลิต
ช้ินงานเพียงช้ินเดียวจึงเปนเร่ืองของความเห็นสวนตัวของ
เจาของกิจการวาจะทํ าให ไดห รือไม  และการสั่ งทํ า
ผลิตภัณฑแคช้ินเดียวอาจทําใหเสียเวลาในการผลิตช้ินงาน
อื่น 

       1.3 ขอเสนอแนะแนวทางการแกไข  

               1) พ้ืนที่น่ังของที่น่ังอเนกประสงคน้ัน ควรหา
วัสดุที่มี นํ้าหนักเบาเพ่ือลดปญหาเร่ืองนํ้าหนักของท่ีน่ัง
อเนกประสงค  
               2) โครงสรางของที่น่ังอเนกประสงคควรลด
ขนาดของสแตนเลสเพ่ือทําใหช้ินงานดูไมใหญจนเกินไป
และมีนํ้าหนักเบามากย่ิงข้ึน  
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บทคัดยอ  
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอใหทันสมัย ของอําเภอแมทอ จังหวัดตาก ผูวิจัย

ใชเคร่ืองมือในการวิจัยไดแก แบบประเมินรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนาข้ึนใหทันสมัย โดยผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบจํานวน 
4 คน ผลการวิจัยพบวาระดับความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญในการประเมินเหมาะสมดานการออกแบบเปนดานตางๆไดดังน้ี 
ความพึงพอใจดานความทันสมัยของผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุด 4.5 ความพึงพอใจดานการใชงานของผลิตภัณฑอยูใน
ระดับมาก 4.3 ความพึงพอใจดานความสวยงามของผลิตภัณฑอยูในระดับมากที่สุด 4.5 และความพึงพอใจดานรูปแบบ
ผลิตภัณฑโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 4.5 จากผลการวิจัยดังกลาวการพัฒนาผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอไดพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ทันสมัยข้ึนจากรูปแบบเดิม และในอนาคตผูประกอบการชุติมา หมอนแมทอสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอื่นๆเชน 
หมอนอิง หมอนรองคอ กระเปาและยกระดับเปนสินคาประจําจังหวัดตากได   
คําสําคัญ: การพัฒนา, การออกแบบ, ผลิตภัณฑ, หมอน, ทันสมัย   
 

Abstract   
 The objectives of this research is to develop the pillow packaging to become modern and trendy 

of Chu-tima Mea-tor pillow, Tak province.  The researcher used an evaluation form based on 4 packaging 

experts’ satisfaction results according to classification of characteristics of pillow packaging development. 

The results showed that expert satisfied the highest scores of the modern and trendy pillow packaging with 

4.5, followed by the satisfaction of packaging usage with 4.3, the satisfaction of beautiful pillow packaging 

with 4.5 and finally with the satisfaction of modern and trendy packaging with 4.5.  From the above results 

based on 4 characteristics of pillow packaging development, Chu-tima Mea-tor pillow was developed to 

satisfy the experts’ satisfaction criterions. The implementation for further development is to expand others 

products to become the symbolic souvenir of Tak province.           
Keywords: The development, the design, packaging, pillows, modern  
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1. บทนํา 
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(2547) โดยคณะทํางานความสัมพันธ เครือขายภาค
ประชาชน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีหนาที่ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี เ พ่ือประโยชนในการ
ดําเนินการตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ไดเสนอขอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ประกอบดวย 

ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมและการพัฒนา ตอง
ยึดหลักชุมชนเปนศูนยกลางและการมีสวนรวมของชุมชน
ทุกกระบวนการ 

1. นโยบายหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ ตองใช
มาตรฐานชองชุนชนเปนหลัก เชน ฐานองคความรู (ภูมิ
ปญญาทองถ่ิน) ฐานวัฒนธรรมของชุมชน (วิถีชีวิต) ฐาน
ทรัพยากรทองถ่ิน และฐานอาชีพของชุนชน 

2. สงเสริมใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ
ในชุมชน เพ่ือใหเกิดผลิตภัณฑภายในชุนชน กอใหเกิดการ
บริโภคภายในชุนชน และในที่สุดทําใหชุนชนเกิดการ
แลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ 

3. ทุกกระบวนการตองใหคนทุกภาคสวนในชุน
ชนมีสวนรวมในการกําหนดในทุกข้ันตอน 

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  OTOP ที่ คั ด ส ร ร  ( Product 

Classification) แบงเปน 6 ประเภทดังน้ี 

  1. ประเภทอาหาร หมายถึง ผลิตผล
ทางการเกษตรที่บริโภค เชน พืชผัก ผลไมเปนตน และ
ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป ทั้งอาหารแปรรูปที่พรอมบริโภค 
หรืออาหารแปรรูปกึ่งสําเร็จรูป รวมถึงอาหารแปรรูปที่ใช
เปนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตอเน่ือง เชน นํ้าพริกเปนตน 

  2. ประ เภท เค ร่ื อ ง ด่ื ม  หมาย ถึ ง 
ผลิตภัณฑประเภทเคร่ืองด่ืมที่มีแอลกฮอล เชน สุราแช 
สุรากลั่น เปนตน และไมมีแอลกฮอล รวมถึงผลิตภัณฑ
เคร่ืองด่ืมที่พรอมด่ืม ผลิตภัณฑประเภทชงละลาย เชน ขิง
ผงสําเร็จรูป และผลิตภัณฑประเภทชง เชน นํ้าผลไม นํ้า
สมุนไพร ชาใบหมอน ชาจีน เปนตน 

  3. ประเภทผาเคร่ืองแตงการ หมายถึง 
ผาทอและผาถักจากเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใยธรรมชาติ
ผสมเสนใยสังเคราะห เชน ผาแพรวา ผาถักโครเชท เปน

ตน ผลิตภัณฑประเภทเสื้อผาเคร่ืองประดับตกแตงรางกาย
จากวัสดุทุกประเภท เชน ผาพันคอ หมวก กระเปา เข็ม
ขัด สรอยคอ ตางหู รองเทาเปนตน 

  4. ประเภทของใชและของประดับ
ตกแตง หมายถึง ผลิตภัณฑ เค ร่ืองเ รือน  เค ร่ืองใช
สํานักงาน เคร่ืองตกแตงบาน เคร่ืองใชสอยตางๆ รวมทั้ง
ผลิตภัณฑในกลุมจักสาน ถักสานท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการ
ใชสอย เชน โตะ เกาอ้ี ดอกไมประดิษฐ 

  5. ประเภทศิลปะประดิษฐและของที่
ระลึก หมายถึง สิ่งประดิษฐที่สะทอนวิถีชีวิต ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และวัฒนธรรมทองถ่ิน 

  6. ประเภทสมุนไพรท่ีไมใชอาหาร 
หมายถึง ผลผลิตจากธรรมชาติที่ไมใชการบริโภค เชน 
เคร่ืองสําอางสมุนไพร สบูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร นํ้ามัน
หอมระเหย เปนตน  

ในกรณีที่มีปญหาไมสามารถจัดผลิตภัณฑอยูใน
ประเภทใดได ใหพิจารณาจัดประเภทผลิตภัณฑโดย
คํานึงถึงวัตถุประสงค หรือประโยชนในการใชสอยเปน
หลัก  สภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2547) 

โดยคณะทํางานความสัมพันธเครือขายภาคประชาชน ซึ่ง
เปนหนวยงานที่มีหนาท่ีใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอ
คณะรัฐมนตรี เ พ่ือประโยชนในการดําเนินการตาม
แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ ไดเสนอขอยุทธศาสตรการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประกอบดวย 

ปจจุบันการผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอ ยังไม
พอเพียงกับความตองการของตลาดและยังขาดการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีความทันสมัยตอบโจทยคนรุนใหม และคน
รุนเกาได และพรอมยังขาดการอบรมดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑอยางถูกตอง  เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด ในการ
ตอบสนองโครงการศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการเรียนรู
ในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ไปพัฒนาและยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑ
ชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด ดังน้ัน การศึกษาเร่ือง
การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอจึงมี
ความสําคัญในอันที่จะเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับผูประกอบการและผลิตภัณฑชุมชน พรอมทั้งเพ่ือ
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สงเสริมใหเปนของฝากหรือของท่ีระลึกที่มีจุดเดน และ
เอกลักษณของจังหวัดตากตอไป  

ดังน้ัน ผู วิจัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑใหทันสมัยของชุติมาหมอนแม
ทอ เพ่ือเปนการพัฒนาและเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑหมอน
ชุติมา แมทอ ใหมีผลิตภัณฑที่ทันสมัยตอบสนองความ
ตองการของคนรุนใหม และยังสมารถขยายฐานการ
จําหนายไมแคในชุมชนแมทอ ยังสามารถขยายสูระดับ
จังหวัดหรือการสงออกตางประเทศในอนาคต และมีความ
แตกตางจากหมอนที่ผลิตโดยทั่วไป และเปนการนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาในแงของการตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

และเปนการสงเสริมรายไดใหกับผูผลิตผลิตภัณฑชุมชน 

ซึ่งเปนแนวทางแกปญหาอีกประการหน่ึงที่จะสรางความ
เจริญแกชุมชน ใหสามารถยกระดับฐานะความเปนอยูของ
คนในชุมชนใหดีข้ึน มีความกินดีอยูดี ตลอดจนสามารถตอ
ยอดสูการสงออกไปยังตางประเทศได  
ขั้นตอนการผลิตหมอนชุติมา แมทอมีข้ันตอนดังตอไปน้ี  
1. วัดและตัดขนาดผาท่ีจะใชในการตัดเย็บหมอน  

 
2. เย็บหมอนตามท่ีวัดขนาดไวแลว (เปดชองแลวนําเอาใย
สังเคราะหยัดใสจนแนน) 

 
 

 

 

 

3. เมื่อไดรูปทรงหมอนท่ีตองการก็เย็บปดปากหมอน  

 

4. ข้ันตอนสุดทายติดแถบ OTOP  

 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน “ชุติมา” หมอน

แมทอใหมีรูปแบบท่ีทันสมัย 

2.2 เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑชุติมาหมอนแมทอ
และผูประกอบการชุมชน  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.1 แนวคิด เ ก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ

 การพัฒนาผลิตภัณฑมีจุดมุงหมาย คือ ตองการ
ผลิตภัณฑใหมที่สรางผลกําไรและเพ่ือความอยูรอดของ
บริษัท โดยทั่วไปสามารถรวบรวมความหมายของคําวา 
“ผลิตภัณฑใหม” ออกเปน 7 ประเภท (ปริญ ลักษิตา
นนท, 2544) ดังน้ี 

 1. ผลิตภัณฑที่เกิดจากการขยายสายการผลิต
โดยใชกระบวนการผลิตที่มีอยู (Line extensions) การ
พัฒนาผลิตภัณฑดวยวิธีการน้ีมีขอดี ตัวอยางการพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ไดแก ไวนรสชาติใหม 
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 2.การสรางแนวคิดใหม ในผลิตภัณฑ เ ดิม 
( Repositioned existing product) เ ป น ก า ร ป รั บ
ผลิตภัณฑที่มีอยูในแงของการใชงาน โดยไมเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติหลัก บางคร้ังเปนไปตามขอเสนอของผูบริโภค 
หรือจากผลสํารวจการใชผลิตภัณฑ 

 3.ผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมแตปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ใ หม  ( New form of existing products) เ ช น  ใ ห มี
ลั ก ษณะ ท่ี เ ป น ผ ล  ( Powered) เ ป น เ ม็ ด  ( Table/ 

Granules) ละลายงาย (Solubilized) มีฟอง (Foamed) 

ค ว า ม เ ข ม ข น ม า ก  ( Concentrated) แผ ท า ไ ด ง า ย 
(Spreadable) ซึ่งการพัฒนาผลิตภัณฑในลักษณะน้ีอาจ
ใชเวลา และสิ้นเปลืองงบประมาณในการซื้ออุปกรณตางๆ 
รวมท้ังการคิดคนบรรจุภัณฑใหมๆ ที่อาจแตกตางไปจาก
อุปกรณและบรรจุภัณฑที่มีอยูเดิม 

 4. ผลิตภัณฑใหมที่เกิดจากการปรับปรุงสูตรที่มี
อยูแลว (Reformulation of existing products) 

 5.ผลิตภัณฑใหมในบรรจุภัณฑใหม (New 

packaging of existing products) ซึ่งมีวัตถุประสงค ดังน้ี 

       5.1 เพ่ิมความสะดวกและเพ่ิมขนาดบรรจุ 
       5 . 2  ช ว ย เ พ่ิ ม มู ล ค า  ( Add value) 

ผลิตภัณฑและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑและเพ่ิมความ
ปลอดภัย  

 6. ผลิตภัณฑที่ เปนนวัตกรรม ( Innovative 

product/ make changes in existing products) เ ป น
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือใหไดผลิตภัณฑแปลกใหม ที่แตกตาง
จากผลิตภัณฑที่มีอยูเดิม  

7. ผลิตภัณฑที่ เกิดจากความคิดสรางสรรค 
( Creative product/bring into existence, the rare, 

never before – seen products) ลักษณะโดยทั่ ว ไป
ของผลิตภัณฑที่เกิดจากความคิดสรางสรรค มีดังน้ี 

      7.1 ใชเวลานานในการวิจัย 

      7.2 คาใชจายในการวิจัยและพัฒนาสูง 
เน่ืองจากบางคร้ังตองใชเทคนิคใหมๆ เคร่ืองมืออุปกรณมี
ราคาแพง 

      7.3 เสี่ยงตอความลมเหลวเมื่อนําผลิตภัณฑ
สูตลาดและเส่ียงตอการยอมรับของผูบริโภค 

      7.4 แมประสบความสําเร็จทางการตลาด 
แตอาจมีการลอกเลียนแบบผลิตภัณฑอยางรวดเร็ว เชน 
ดัดแปลงบรรจุภัณฑ หรือฉลากเพียงเล็กนอยซึ่งการลอก
เลียนดวยวิธีน้ี นอกจากใชเวลาเพียงเล็กนอยแลว ไม
สิ้นเปลืองคาใชจายอีกดวย 

3.2 แนวคิ ด ส ว นป ระ สมท า งก า ร ต ล า ด 
(Marketing mix หรือ 4Ps) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด (Marketing 

mix) หมายถึงตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุมได ซึ่งใช
รวมกันเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย 
ประกอบดวยเคร่ืองมือ (พิบูล ทีปะปาล , 2545:9-10) 
ดังตอไปน้ี 

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสิ่งที่เสนอขาย
โดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของลูกคาใหพึงพอใจ
ผลิตภัณฑที่เสนอขาย อาจจะมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได 
ผลิตภัณฑจึงประกอบดวยสินคา บริการ ความคิด สถานที่ 
องคกร หรือบุคคล ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน 
(utility) มีคุณคา (value) ในสายตาของลูกคาจึงจะมีผล
ทําใหผลิตภัณฑสามารถขายได ในการกําหนดกลยุทธดาน
ผลิตภัณฑตองคํานึงถึงปจจัยดานความแตกตางของ
ผลิตภัณฑ (Product differentiation) และ/หรือความ
แตกตางทางการแขงขัน (Competitive differentiation) 

และตองพิจารณาจากองคประกอบ (คุณสมบัติ) ของ
ผลิตภัณฑ (Product component) เชนประโยชนพ้ืนฐาน
รูปรางลักษณะ คุณภาพ การบรรจุภัณฑ ตราสินคา 
นอกจากน้ันยังตองคํานึงถึงการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑ 
(Product positioning) ซึ่งเปนการออกแบบผลิตภัณฑ
ของบริษัทเพ่ือแสดงตําแหนงที่แตกตางและมีคุณคาใน
จิตใจของลูกคาเปาหมาย ในสวนชองการพัฒนาผลิตภัณฑ 
จะเปนข้ันตอนที่ เกิดหลังจากไดมีการนําผลิตภัณฑ
ออกวางจําหนายไประยะหน่ึงแลว ซึ่งมีจุดประสงคเพ่ือให
ผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและปรับปรุงใหดีข้ึน (New and 

improved) โดยตองคํ า นึ ง ถึ งความสามารถในการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดดีย่ิงข้ึน 

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑใน
รูปตัวเงิน ราคาเปนตัว P ที่ 2 เกิดข้ึน ถัดจาก Product 

ราค า เป นต นทุ น  ( Cost) ของลู กค า  ผู บ ริ โ ภคจ ะ
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เปรียบเทียบระหวางคุณคาผลิตภัณฑกับราคาผลิตภัณฑ
น้ัน ถาคุณคาสูงกวาราคาเขาก็จะตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผู
กํ าหนดกลยุทธดานราคาตองคํา นึงถึงคุณคาที่ รับรู  
(Perceived value) ในสายตาของลูกคา  ซึงตองพิจารณา
วาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา
ราคาผลิตภัณฑน้ัน และตองคํานึงถึงตนทุนสินคาและ
คาใชจายท่ีเกี่ยวของโดยจะมีผลโดยตรงตอการต้ังราคา
จําหนาย ในเร่ืองของการแขงขันกับสินคาอื่นๆ ก็เชนกัน 
หากสินคาประเภทเดียวกันมีคุณสมบัติใกลเคียงกันก็ควร
พิจารณาในการต้ังราคาจําหนายใหเหมาะสมกันเพ่ือไมให
เกิดการเปรียบเทียบกันจนเกินไป 

3. การจัดจําหนาย (Place or distribution) 

หมายถึง โครงสรางของชองทางซึงประกอบดวย สถาบัน
และกิจกรรมเพ่ือใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจาก
องคกรไปยังตลาด สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาด
เปาหมายคือ สถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการ
กระจายตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา 
และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึ ง
ประกอบดวย  2 สวนคือ  ชองทางการจัดจําหนาย 
(Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่ผลิตภัณฑ
และ/หรือ กรรมสิทธ์ิที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด
ในระบบ ชองทางการจัดจําหนายจึงประกอบดวย ผูผลิต 
คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม สวนที่ 2 คือ 
การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Market 

logistics) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยาย
ตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผู ใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาจึงประกอบดวยงานที่
สําคัญตอไปน้ีคือ การขนสง (Transportation) การเก็บ
รั ก ษ า สิ น ค า  ( Storage) แ ล ะ ก า ร ค ลั ง สิ น ค า 
(Warehousing) และสุดทาย  คือ  การบริหารสินค า
คงเหลือ (Inventory management)  

4.การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการ
ติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อเพ่ือสราง
ทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใช
พนักงานขายทําการขาย (Personal selling) และการ
ติดตอสื่อสารโดยไมใชคน (Nonpersonal selling) โดย
เคร่ืองมือในการติดตอสื่อสารมีหลายอยาง ซึ่งอาจเลือกใช

หน่ึงหรือหลายๆเคร่ืองมือ และตองใชหลักการเลือกใช
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑคูแขงขัน 
โดยบรรลุจุดหมายรวมกันได  ( ธีรพันธ  โลทองคํา , 

2544:31-32)  
ความสําคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ เปนสิ่ งสํ าคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจเปนอยางมาก ซึ่งสามารถอธิบายได ดวย
แนวคิดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product life cycles) 

(ปริญ ลักษิตานนท, 2544) ดังน้ี 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ (Product life cycles) 

วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ เกิดข้ึนไดกับผลิตภัณฑ
ทุกชนิดที่จําหนายในตลาด เมื่อมีการนําเสนอผลิตภัณฑสู
ตลาด มียอดขายท่ีสงผลกําไรใหบริษัท จากน้ันผลิตภัณฑก็
เสื่อมถอยไปจากตลาด และในที่สุดมีการทดแทนดวย
ผลิตภัณฑใหม วงจรชีวิตผลิตภัณฑโดยทั่วไปแบงออกเปน 
5 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ระยะท่ี 1 เปนระยะท่ีดําเนินการผลิตภัณฑ (Product 

development period) มี ค า ใ ช จ า ยค อนข า งสู ง  ไ ม
สามารถสรางผลตอบแทนใหบริษัทได 
ระยะท่ี 2 เปนระยะท่ีแนะนําผลิตภัณฑของบริษัทสู
ทองตลาด  ( Introductory period) ให เปนที่ รู จักของ
ผูบริโภค ในระยะน้ีจําเปนตองมีกิจกรรมต างๆ หลาย
รูปแบบเพ่ือสงเสริมการขาย 

ระยะที่ 3 เปนระยะเติบโต (Growth period) จัดวาเปน
ระยะท่ีทํารายไดใหบริษัทมากข้ึนน่ันคือ เปนระยะท่ีบริษัท
มีกําไรจากการขายสินคามาก ยอดขายสินคาเพ่ิมข้ึน แต
ทั้งน้ียังตองดําเนินกิจกรรมสงเสริมการขาย และขยาย
ธุรกิจ เพ่ือใหผูบริโภคมีการช้ือผลิตภัณฑซ้ํา  
ระยะที่ 4 เปนระยะที่ยอดขายผลิตภัณฑถึงจุดสูงสุดและ
เร่ิมอิ่มตัว (Maturity or stability period) ยอดขายสินคา
คอนขางคงที่ เปนระยะท่ีบริษัทเร่ิมมีกําไรจากการขาย
ผลิตภัณฑนอยลง 
ระยะที่ 5 เปนระยะที่ยอดขายผลิตภัณฑลดลง (Decline 

period of sales volume) เ น่ื อ ง จ า ก ส า เ ห ตุหลาย
ประการ และประการสําคัญ คือ มีผลิตภัณฑของคูแขง ซึ่ง
ระยะน้ีพิจารณาแลววาไมคุมคาตอการลงทุนที่ตองตอสู

903



 

กับคู แข ง เ พ่ือหาทางรักษาตลาดหรือเ พ่ิมยอดขาย
ผลิตภัณฑน้ันๆ 

ดังน้ัน วิธีหน่ึงที่สามารถแกปญหาได คือ ผูผลิต
จําเปนตองปรับปรุงผลิตภัณฑ หรือคิดคนและนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหมที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคสู
ตลาดเปนระยะๆ ควบคูไปกับผลิตภัณฑเดิมที่จําหนายใน
ผลิตภัณฑตลอดเวลาเชนเดียวกัน และวิธีการผลิตแบบ
ใหมออกมาแขงขันเพ่ือปจจุบันที่มียอดขายลดลงไป และ
ตองตระหนักวาคูแขงขันก็มีการพัฒนาความอยูรอดของ
ธุรกิจ 

การเปรียบเทียบผลิตภัณฑชุติมาหมอนแมทอท่ีพัฒนาจาก
แบบเกามาเปนผลิตภัณฑที่ทันสมัยข้ึน 

ผูวิจัยไดชวยใหผูประกอบการชุติมา หมอนแมทอได
เรียนรูการสกรีนผาเปนลวดลายแลวนํามาตัดเย็บเปน
ผลิตภัณฑหมอนอิงขนาดมาตรฐาน ในการวิจัยคร้ังน้ีได
ชวยใหผูประกอบการ OTOP ชุติมาหมอนแมทอไดพัฒนา
หมอนทั้งหมด 2 ประเภทไดแก 

1. หมอนอิงขนาดมาตรฐานแบบเกา กอนพัฒนา  

 
 

2. หมอนอิงขนาดมาตรฐานเม่ือพัฒนาใหทันสมัย 

โดยใชผาลวดลายที่ทันสมัย 

 

3. หมอนอิงขนาดมาตรฐานเมื่อพัฒนาใหทันสมัย 

 
4. หมอนอิงขนาดมาตรฐานเมื่อพัฒนาใหทันสมัย 

 
5. หมอนรองคอสุขภาพ กอนพัฒนา 

 
6. หมอนรองคอสุขภาพ เมื่อพัฒนาใหทันสมัย 
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4. ขอบเขตการวิจัย 

 การพัฒนาและรูปแบบบรรจุภัณฑหมอนชุติมา 
แมทอ ใหทันสมัย อําเภอแมทอ จังหวัดตาก มีขอบเขต
การวิจัย ดังน้ี 

 ขอบเขตประชากรคือ เจาของกิจการผลิตภัณฑ
หมอนชุติมา  แมทอ  และผู เ ช่ียวชาญการออกแบบ
ผลิตภัณฑ  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบประเมิน
รู ป แบบบ ร รจุ ภั ณฑ ที่ พั ฒน า ข้ึ น ให ทั น ส มั ย  โ ด ย
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 4 คน  

5. วิธีการวิจัย  
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอ

ใหทันสมัย ของอําเภอแมทอ จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนด
วิธีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

5.1 ก า รศึ ก ษ า ข อ มู ล เ บื้ อ ง ต น  ผู วิ จั ย ไ ด
ทําการศึกษาคนควาขอมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของในดานการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ และ
นําผลท่ีไดมาทําการวิเคราะหเพ่ือเปนแนวทางในการวิจัย
คร้ังน้ี 

5.2 ทําการสํารวจขอมูลของสถานประกอบการ 
รานชุติมาหมอนแมทอ เชน รูปแบบบรรจุภัณฑแบบตาง 
ๆ ตนทุนของบรรจุภัณฑแบบตาง ๆ เปนตน 

5.3 รางแบบผลิตภัณฑและผาทีใชพัฒนาให
ทันสมัย โดยทําการออกแบบทั้งบลอกสกีนและคัดสรร
เน้ือผาที่ทันสมัยใหมีลักษณะที่โดดเดน สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูบริโภค 

5.4 พัฒนาผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอ ให
ทันสมัย อําเภอแมทอ จังหวัดตาก 

5.5 ประเมินรูปแบบผลิตภัณฑที่พัฒนาข้ึน โดย
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 4 คน
ดังน้ี  

4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  

3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  

2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
1.51 – 2.50 หมายถึง นอย  
1.00 – 1.50 หมายถึง นอยที่สุด  

6. ผลการวิจัย  
การพัฒนาและออกแบบรูปแบบผลิตภัณฑ

หมอนชุติมา แมทอ ใหทันสมัย สําหรับผลิตภัณฑหมอน
ชุติมา  อําเภอแมทอ จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการ
ดําเนินการวิจัย ใหสอดคลองตามวัตถุประสงคที่วางไว
ข้ันตน โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี 

6.1 ผลการวิจัยดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
ผู วิจัยได ให นักศึกษาหลักสูตรออกแบบเค ร่ืองเ รือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตากทําการ
ออกแบบผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอ ใหมีความทันสมัย
เพ่ือตอบสนองความตองการของผูผลิต และผูบริโภค โดย
ศึกษาถึงรูปแบบผลิตภัณฑเดิม และนํามาปรับปรุงแกไข 
โดยทําการพัฒนาผลิตภัณฑใหทันสมัย แสดงดังรูปที่ 1   

 

  
รูปที่ 1  ผลิตภัณฑที่ทันสมัยของชุติมาหมอนแมทอ  
อ.แมทอ จ.ตาก 

 

จากน้ันทําการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบผลิตภัณฑ โดยผูเช่ียวชาญดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑ จํานวน 4 ทาน ผลการประเมิน แสดงตาม
ตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมของผูเช่ียวชาญ 

รายการ  ระดับ 
1. ดานความทันสมัย 

1.1 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ค ว า ม
ทันสมัยตอบสนองตอ
กลุมลูกคาเปาหมาย 

 

4.2 

 

 

มาก 

 

1.2 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ก า ร
พั ฒ น า จ า ก รู ป
แบบเดิม 

4.8 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
2. ดานการใชงาน 

2.1  ผลิตภัณฑสามารถใช
งานไดจริง  

 

4.0 

 

มาก 

2.2  ผลิตภัณฑสามารถ
นําไปประยุกตใชเพ่ือ
ตกแตงได 

4.6 มากท่ีสุด 

รวม 4.3 มาก 
3. ดานความสวยงาม 

3.1 ผ ลิ ต ภั ณ ฑ มี ค ว า ม
สวยงามและเหมาะสม 

 

4.5 

 

 

มากท่ีสุด 

3.2 สีสันและลวดลายมี
ความสวยงาม 

4.4 มาก 

รวม 4.5 มาก 
4. ดานรูปแบบ 

4.1 ประโยชนใชสอย 
 

4.2 

 

มาก 

4.2 รูปแบบผลิตภัณฑและ
ผาท่ีใชมีความทันสมัย 

4.8 มากท่ีสุด 

รวม 4.5 มากที่สุด 
  

 จากตารางท่ี 1 พบวาระดับความพึงพอใจของ
ผู เ ช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑชุติมาหมอนแมทอ สามารถจําแนก
ออกเปนดานตางๆ ไดดังน้ี 1) ความพึงพอใจดานความ
ทันสมัยของผลิตภัณฑภัณฑโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 4.5) โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอ
ผลิตภัณฑที่มีความทันสมัยพัฒนาจากรูปแบบเดิมอยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.8) และผลิตภัณฑมีความ

ทันสมัยตอบสอนงตอกลุมลูกคาเปาหมาย อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ 2) ความพึงพอใจดานการใช
งานของผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 

4.3) โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอรูปแบบผลิตภัณฑ
ที่สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือตบแตงได อยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.6) และผลิตภัณฑสามารถใชงานไดจริง 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.0) ตามลําดับ 3) ความพึง
พอใจดานความสวยงามของผลิตภัณฑโดยรวม อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมีความ
พึงพอใจผลิตภัณฑที่มีความสวยงามและเหมาะสม อยูใน
ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.5) และการออกแบบของ
ผลิตภัณฑมีสีสันและลวดลายมีความสวยงาม อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย = 4.4) ตามลําดับ และ 4) ความพึงพอใจ
ดานรูปแบบของผลิตภัณฑโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด 
(คาเฉลี่ย = 4.5)  โดยผูเช่ียวชาญมีความพึงพอใจตอ
รูปแบบผลิตภัณฑและผาที่ใชมีความทันสมัย อยูในระดับ
มากท่ีสุด (คาเฉลี่ย = 4.8) และผลิตภัณฑสามารถนําไปใช
สอยได อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย = 4.2) ตามลําดับ   

7. อภิปรายผลการวิจัย  
 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑใหทันสมัย
หมอนชุ ติมา  แมท อ  อํ า เภอแมท อ  จั งห วัดตาก  มี
วัตถุประสงคในการทําวิจัย คือ  1) เพ่ือพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอใหทันสมัย อําเภอแมทอ 
จังหวัดตาก ผลการวิจัย พบวา ระดับความพึงพอใจของ
ผู เ ช่ียวชาญในการประเมินความเหมาะสมดานการ
ออกแบบผลิตภัณฑชุติมา หมอนแมทอ โดยผูเช่ียวชาญมี
ความพึงพอใจในดานการปกปองของบรรจุภัณฑที่มีความ
ทันสมัยพัฒนาจากรูปแบบเดิม อยูในระดับมากที่สุด  
รองลงมาคือผลิตภัณฑมีรูปแบบผลิตภัณฑและผาที่ใชมี
ความทันสมัย อยูในระดับมาก ความพึงพอใจดานความ
สวยงามของผลิตภัณฑที่มีการออกแบบโดยมีสีสันและ 
และดานรูปแบบ อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.5 และ ดานการใชงาน อยูในระดับมาก โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.3  
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8.  สรุป  
การพัฒนาผลิตภัณฑหมอนชุติมา แมทอให

ทันสมัย ผูวิจัยสามารถทําใหผูประกอบการหมอนชุติมา 
แมทอ พัฒนาผลิตภัณฑไดทันสมัยย่ิงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบ
กับผลิตภัณฑแบบเกากอนการพัฒนา และหมอนชุติมา 
แมทอสามารถขยายฐานการจําหนายไดมากกวาแคใน
ท อ ง ถ่ินและจั งห วัด ใกล เ คี ย ง  จากการสอบถาม
ผูประกอบการชุติมาหมอนแมทอใหขอมูลวา ผลิตภัณฑ
แบบใหมที่พัฒนาแลวพัฒนาชุมชนและคนท่ีมาแวะชมที่
รานมีความประทับใจท่ีผลิตภัณฑมีความทันสมัยและ
สวยงามกวาแบบเกา และสามารถพัฒนาเพ่ือตอยอดใน
การสงออกตางประเทศ และในอนาคตผูประกอบการชุติ
มา หมอนแมทอสามารถพัฒนาผลิตภัณฑเปนหมอนอิง 
หมอนรองคอ กระเปาและสามารถยกระดับใหเปนสินคา
ประจําจังหวัดตากตอไปได 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑอาหาร และเกณฑมาตรฐานความสะอาดในการบรรจุ 2) เพ่ือ

ออกแบบบรรจุภัณฑเน้ือวัวกลุมกลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณเพ่ือสงเสริมการตลาด และเปนประโยชนสูงสุดแก
ชุมชน 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ  

วิธีการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑเน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพ่ือการสงเสริมดาน
การตลาด เคร่ืองมือที่ใชประกอบดวย แบบสัมภาษณ แบบสอบถามดานการออกแบบ และแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยผูวิจัย
ศึกษาขอมูลเบื้องตน ความปลอดภัย เกี่ยวกับการยืดอายุผลิตภัณฑ มาตรฐานความสะอาด วิธีการบรรจุ และการสัมภาษณจาก
ผูเช่ียวชาญ  

นําผลท่ีไดมาวิเคราะหขอมูล เขาสูกระบวนการออกแบบ คัดเลือกแบบราง โดยนําแบบรางท่ีสรุปจํานวน 3 แบบนําไปให
ผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญประเมินดานการออกแบบ ซึ่งขอมูลท่ีไดนํามาวิเคราะหขอมูล นํามาผลิต และนําไปใชใหกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนโปงแดงบีฟ 

ผลการวิจัยพบวาการใชบรรจุภัณฑแบบสุญญากาศปองการการเสื่อมเสีย (food spoilage) จากจุลินทรียที่ตองการ
ออกซิเจน เชน รา (mold) ทุกชนิด และแบคทีเรีย (bacteria) ที่ตองการออกซิเจน (aerobic bacteria) เชน Pseudomonas แต
แบคทีเรียที่ไมตองการออกซิเจน (anaerobic bacteria) สามารถเจริญได และการนําลวดลายสะพานแขวน และลวดลายไทยท่ี
แสดงออกถึงจังหวัดตากใสลงในบรรจุภัณฑ เพ่ือบงบอกความเปนของประจําจังหวัด และใหเปนที่จดจําและทําใหกลุมวิสาหกิจุมชน
โปงแดงบีฟสามารถเพ่ิมยอดขายได โดยความพึงพอใจ ในภาพรวมมีคาเฉลี่ย ( =4.52) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คือ 0.63 เมื่อ
พิจารณารายการพบวามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
คําสําคัญ: เน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ บรรจุภัณฑ  
 

Abstract  
The purpose of this study was 1) to study the food packaging materials And standardization of clean 

packing 2) to design packaging beef group community enterprises Pong red beef more fairly. There is unique to 
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promote marketing. And the maximum benefit to the community 3) to assess satisfaction packaging beef. The 

community enterprises Pong red beef 

How to conduct research. The study development of packaging beef. The community enterprises Pong 

red beef to promote marketing. Instruments, interview, questionnaire design, and survey the satisfaction. The 

researcher studies. Basic information safety of extension products, clean standard methods, packaging, and 

interviews. Many experts. 

Analyzed, to the design process, selection of the draft, the draft of the new design, Water experts and 

expert evaluation design. The data obtained were analyzed in statistics were produced and used for community 

Pong red beef 

The results showed that the use of vacuum packaging will help extend the storage of meat long up 

care. Now the patterns associated with the province into the packaging. To indicate the provincial and to 

remember. The satisfaction of the community the bulging red beef in the overall average (  = 4.52), standard 

deviation, etc Work is 0.63 when considering the found items that are satisfied at the highest level. 
Keywords: beef. Pongdang Beef Community Enterprise. Packaging. 
 

1. บทนํา 
นายสบเกษม แหงมงาม เลขานุการสหกรณ

ตากบีฟ จํากัด เปดเผยวา ได รับการประสานงานจาก
ธนาคารเพ่ือเกษตรและสหกรณ การเกษตร (ธ.ก.ส.)สาขา
ตาก ใหนําเน้ือแปรรูปที่เปนผลิตภัณฑจากสหกรณตากบีฟ 
จํากัด แบรนดแนมโคหนุมเน้ือนุม สหกรณตากบีฟ และ
วิสาหกิจชุมชนโปงแดงหรือแบนดแนมโปงแดงบีฟ นําเน้ือ
แปร รูปคุณภาพ  ไปจํ าหน าย  ที่ คลองผ ดุงก รุง เกษม 
กระทรวงการคลัง เปนเจาภาพ ในรอบวันที่ 22-29 สิงหาคม 
2560 เพราะเล็งเห็นวา โคหนุมเน้ือนุมของจังหวัดตากที่ มี
ช่ือเสียงระดับประเทศ ที่มีผลวิจัย โคพันธุตาก แหงเดียวของ
ประเทศ สอดคลองกับยุทธศาสตรของผูนํารัฐบาล พลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะสงเสริมการเลี้ยง
โคเน้ือ “โคบาลบูรพา” ทดแทนการปลูกพืชไร พืชสวน ที่
นับวันจะมีราคาตกตํ่ามากข้ึนเร่ือย ๆ (northern news, 

2560) 

เมื่อมีผลิตภัณฑมากข้ึนเปอรเซ็นในการผลิต
สินคาซ้ํากับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอื่นก็เพ่ิมมากข้ึน
เชนเดียวกัน เพราะความหลากหลายของสินคาในทองตลาด 
ทั้งผลิตภัณฑที่มีความเหมือนกัน ใกลเคียงกัน หรือแตกตาง
กันลวนทําใหเกิดภาวะยุงยากในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
การออกแบบจึงเปนตัวแปรสําคัญของการแขงขันสรางความ
แตกตาง เปนท่ีจดจําสัมพันธภาพระหวางผูผลิตกับผูบริโภค 
และสินคาที่ดีจะตองมีบรรจุภัณฑที่ดีดวย ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญ
มากท่ีผูผลิตบางรายก็หลงลืมไป ถายังไมเปนสินคาสงออก
หรือจําหนายบนหางสรรพสินคาก็ไมคอยมีปญหาอะไร แต
เมื่อใดไดที่สินคาไปจําหนายบนหางสรรพสินคา การ
ออกแบบบรรจุภัณฑจะมีบทบาทสําคัญย่ิงตอผูผลิตสินคา 
เน่ืองจากบรรจุภัณฑสามารถทําหนาท่ีสงเสริมการขายให
เพ่ิมข้ึน ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดตนทุนสินคาอันจะนําไปสู
ยอดกําไรซึ่งเปนเปาหมายของการออกแบบบรรจุภัณฑ (ชัย
รัตน อัศวางกูร. 2548) โดยเฉพาะในประเทศช้ันนําของโลก
ใหความสําคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ ยกตัวอยางเชน 
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ในป ค.ศ.1980 สหรัฐอเมริกาใชเงินมากกวา 50,000 ลาน
เหรียญ ใชไปเก่ียวกับ บรรจุภัณฑ ซึ่งในจํานวนน้ี เปนการใช
จายเก่ียวกับบรรจุภัณฑ มากกวาการโฆษณา โดยมีเหตุผลวา 
บรรจุภัณฑเปนแนวโนมตอไปในการท่ีจะเขาถึงการบริการ
ตนเอง (Trend Toward Self Service) ที่ตองการใหบรรจุ
ภัณฑไดแสดงบทบาทหลัก 2 ประการไปพรอมๆกันคือ การ
โฆษณา และการขาย (Advertising And Selling) ดังน้ัน
บรรจุภัณฑจึงเปนสิ่งที่แสดงรวมไวซึ่งรูปรางลักษณะของ
ภาชนะบรรจุ (Container) และการออกแบบ สีสัน รูปราง 
ตราฉลาก ขอความโฆษณาประชาสัมพันธ (ภาคเทคโนโลยี
การบรรจุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม. 2548) 

จากการลงพ้ืนที่สํารวจเบื้องตนพบวา ทางกลุม
จะมีปญหาในเร่ืองเก่ียวกับบรรจุภัณฑ ซึ่งไมมีเอกลักษณ ไม
มีการสงเสริมมูลคา โดยในปจจุบันทางกลุมวิสาหกิจชุมชน 
ไดซื้อบรรจุภัณฑจากการแบงถุงจากเอกชน เพราะไม
สามารถซื้อในปริมาณมากได ซึ่งถาซื้อในปริมาณนอยจะมี
ราคาคอนขางสูง เน่ืองจากคาใชจายในการทําบรรจุภัณฑ
คอนขางสูง ผลกําไรแตละปก็ไมเพียงพอในการซื้อ  จาก
ปญหาดังกลาว ผูวิจัยมองเห็นถึงการสงเสริมเน้ือวัว กลุม
วิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณโดดเดน ใหเปน
ของข้ึนช่ือในจังหวัดตาก ในการจัดทําโครงการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑเน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพ่ือการสงเสริม
ดานการตลาด 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑอาหาร และเกณฑ

มาตรฐานความสะอาดในการบรรจุ 
2.2 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑเน้ือวัวกลุมกลุม

วิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณเพ่ือสงเสริม
การตลาด และเปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือวัว 
กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
3.1 ทฤษฏีที่เก่ียวของ 
3.1.1 ธีรินทร  พัชร เมธา (2544 : 38) เร่ืองความ

คิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวไทยตอผลิตภัณฑพ้ืนเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูบริโภคมีปญหาที่พบในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑพ้ืนเมืองทุกชนิด คือ มีรูปแบบใหเลือกนอย ใน
การ ออกแบบโครงสรางเปนกลองแบบพับได ออกแบบตัว
กลองใหมีการขัดผลิตภัณฑไมใหเคลื่อนท่ีและ ทําหนาที่เปน
วัสดุกันกระแทกไปในตัว มีการเจาะหนาตางใหสามารถ
มองเห็นผลิตภัณฑขางใน สวนการ ออกแบบกราฟกเนนการ
ใชสีของกลองแตละใบตามสีของรมที่บรรจุขางใน เมื่อสํารวจ
ความพึงพอใจจาก ผู จําหนายและผูบริโภคท่ีมีตอตนแบบ
บรรจุภัณฑรมบอสรางจังหวัดเชียงใหม แสดงความคิดตอ
ตนแบบ บรรจุภัณฑรมบอสรางพบวาโดยภาพรวม มีความ
พึงพอใจในระดับมาก ดานรูปแบบ มีรูปแบบ รูปทรง ที่ 
สวยงาม แตยังขาดเอกลักษณ ลวดลายเฉพาะถ่ิน บรรจุ
ภัณฑตองสื่อความเปนอัตลักษณของจังหวัด เชียงใหมอยาง
เดนชัด นอกจากน้ีผลิตภัณฑตองมีรูปทรงและลวดลาย ที่มี
ความสวยงาม มีความเหมาะสม ในการเลือกและประยุกตใช
วัสดุ มีขนาด สัดสวน ที่เหมาะสมกับการใชงาน และมีความ
เปนไปไดในการผลิต  

3.1.2 สมพร คงเจริญเกียรติ (2546) ผลิตภัณฑ
อาหารใดๆ จะประสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับของตลาด
น้ัน จ าตองการควบคุม คุณภาพต้ังแตวัตถุดิบ ข้ันตอน
ระหวางการแปรรูป และการบรรจุนอกจากน้ียั งตอง
มาตรการควบคุมการ เก็บรักษา และการจัดสงเพ่ือให
คุณภาพผลิตภัณฑอาหารท่ีผลิต และจัดสงแตละค ร้ังมี
คุณภาพอยางคงท่ี ถาสามารถควบคุมคุณภาพอาหารได
อยางแนนอน และสมํ่าเสมอแลว โอกาสท่ีบรรจุภัณฑจะชวย
สงเสริม ทางดานการตลาดจะมีประสิทธิผลสูง ซึ่งจะเปนไป
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ตามสัจธรรม “บรรจุภัณฑไมสามารถเพ่ิมคุณภาพของ สินคา
แตสามารถเพ่ิมคุณคาของสินคาได” 

3.2 กรอบแนวคิด 

3.2.1 เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑอาหาร และเกณฑ
มาตรฐานความสะอาดในการบรรจุ  ผู วิจัยใช กรอบ
แนวความคิด คือ (จารุนี ฉัตรกิติพรชัย. 2550) 

       1) สะอาด 

      2) ไมมีสารอื่นออกมาปนเปอนกับอาหาร ใน
ปริมาณท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

      3) ไมมีจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค 

      4) ไมมีสีออกมาปนเปอนกับอาหาร 
3.2.2 เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑเน้ือวัวกลุมกลุม

วิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณเพ่ือสงเส ริม
การตลาด และเปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน ผูวิจัยใชกรอบ
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ คือ (ดวงฤทัย. 
2550) 

       1) ทําหนาที่รองรับ (Contain) รองรับสินคาให
รวมกันเปนกลุมหรือตามรูปรางของภาชนะน้ันๆ 

      2) ปองกัน (Protect) ปองกันคุมครองสินคาที่
บรรจุอยูภายในไมให ยุบ สลาย เสียรูปหรือเสียหายอันเกิด
จากสิ่งแวดลอม 

      3) ทําหนาที่รักษา (Preserve) คุณภาพสินคาให
อยูคงเดิมต้ังแตผูผลิตไปจนถึงมือผูบริโภค 

      4) บงช้ี (Identify) หรือ แจงขอมูล (Inform) แจง
รายละเอียดตางๆของสินคาเกี่ยวกับชนิด คุณภาพและ
แหลงที่มาหรือจุดหมายปลายทาง โดยแสดงขอมูลอยาง
ชัดเจน 

       5) ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) ชวย
ชักจูงในการซ้ือขาย ดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 

       6) ชวยเพ่ิมกําไร ชวยสงเสริมยุทธวิธีการตลาดโดย
การเปดตลาดใหมหรือเพ่ิมยอดขายใหกับสินคาแตละชนิด 

      7) สรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) สรางความนา
เช่ือและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

       8) การแสดงตัว (Presentation) สื่อความหมาย 
ภาพพจน การออกแบบและสีสัน ความคุมคาสรางความ
มั่นใจตอผูบริโภค/ผูใช/ผูซื้อ ใหขอมูลผลิตชัดเจน 

3.2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือ
วัว  กลุ ม วิสาห กิจ ชุมชนโป งแดงบีฟ  ผู วิ จั ย ใช กรอบ
แนวความคิดบรรจุภัณฑ (Packaging) มีความสัมพันธกับ 
(Marketing Mix) คือ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ. 2541) 

      1) ดานผลิตภัณฑ (Product) 

      2) ดานราคา (Price) 

      3) ดานชองทางจัดจําหนาย (Place) 

      4) การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

4.วิธีการวิจัย  
ข้ันตอนที่ 1 : การกําหนดหัวขอโครงการ โดยการ

กําหนดหัวขอโครงการน้ัน ตองมีการกลาวนําถึงความเปนมา
และความสําคัญของปญหาของหัวขอโครงการ รวมไปถึงการ
กําหนดวัตถุประสงคขอบเขตของโครงการ ประโยชนที่คาด
วาจะไดรับ เปนตน 

ข้ันตอนที่ 2 : การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เก่ียวกับโครงการ ศึกษาขอมูล วัสดุอุปกรณและกรรมวิธีการ
ผลิต 

ข้ันตอนที่ 3 : เคร่ืองมือที่ใช 1) เคร่ืองมือที่ใชใน
งานวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวยแบบสัมภาษณในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซึ่งเปนผูมีความเช่ียวชาญในเร่ืองบรรจุภัณฑ 
ที่จะนํามาใชในการออกแบบถึงความเหมาะสมและการยืด
อายุของผลิตภัณฑ 2)  เค ร่ืองมือที่ ใชในงานวิจัยค ร้ัง น้ี
ประกอบดวยแบบสอบภามความคิดเห็นดานการออกแบบ
ของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑโดยเปนแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น โดยการทํา
แบบรางบรรจุภัณฑ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญเลือกแบบที่เหมาะสม
ที่สุด โดยแบงเปน 2 ตอน คือ 

 ตอนที่ 1 ขอมูลความคิดเห็นตอรูปแบบบรรจุ
ภัณฑลักษณะแบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะแบบปลายเปด 
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3) เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามประเมินระดับ
ความพึงพอใจ (Question -naire) พรอมรูปแบบ Final 

Design และตนแบบบรรจุภัณฑ โดยเปนแบบมาตรฐาน
ประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

ข้ันตอนที่ 4 : ผูวิจัยใชวิธีเก็บรวบรวมขอมูล (Data 

collection) ดวยตัวเองจากกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวคือ 
กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก จากน้ันรวบรวมขอมูลเพ่ือนําไปสูข้ันตอนการ
วิเคราะหขอมูลในรูปแบบขอมูลเชิงปริมาณ 

ข้ันตอนที่  5 :  การวิเคราะหขอมูล  เปนการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานบรรจุ
ภัณฑ จํานวน 3 ทาน นํามาวิเคราะหดานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ เชน วัสดุ วิธีการพิมพ การบรรจุเพ่ือเพ่ิมระยะเวลา
ของผลิตภัณฑ และกราฟฟคที่จะนํามาใชกับบรรจุภัณฑ  

ข้ันตอนที่ 6 : การออกแบบบรรจุภัณฑเน้ือวัว 
กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ตําบลโปงแดง อําเภอเมือง 
จังหวัดตาก  เปนการออกแบบโดยแบงเปนการเสนอราง
แบบทางความคิด (Idea Sketch) การนําเสนอการพัฒนา
แบบรางทางความคิด (Idea Development Sketch) การ
สรุปผลการออกแบบ(Sketch Design) และการผลิตตนแบบ 
(Photo type) 

ข้ันตอนที่ 7 : นําผลการออกแบบไปสอบถาม
ผูทรงคุณวุฒิดานการออกแบบบรรจุภัณฑ จํานวน 3 ทาน 

ข้ันตอนที่ 8 : สั่งผลิตบรรจุภัณฑ และนําไปบรรจุ 
เพ่ือนําไปประเมินความพึงพอใจในข้ันตอนตอไป 

ข้ันตอนที่ 9 : ประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑ
เน้ือวัว สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ จํานวน 25 คน 

ข้ันตอนที่ 10 : การสรุปผลและขอเสนอแนะ
โครงการเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑให ดีมากย่ิง ข้ึน และเปน
แนวทางกับผูสนใจตอไป 

ข้ันตอนที่11 : รายงานผลการวิจัยโครงการพัฒนา
บรรจุภัณฑเน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพ่ือเพ่ิม
ยอดขายทางการตลาด 

5. ผลการวิจัย  
1) เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑอาหาร และเกณฑ

มาตรฐานความสะอาดในการบรรจุจากการสัมภาษณ
ผูเช่ียวชาญพบวาบรรจุภัณฑที่เหมาะสําหรับการบรรจุเน้ือ
คื อ  เทค โนโล ยีสุญญากาศ เป นที่ นิ ยมใช กั นม าก ใน
ตางประเทศ สําหรับในประเทศไทยมีการนํามาใชกันมากข้ึน
ทั้งภาคการคาขนาดใหญและขนาด เล็ก เปนกระบวนการ
บรรจุที่เปนผลทําใหมีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุ
ปดสนิท มีปริมาณลดลงกวาปกติ ซึ่งเปนผลทําใหสามารถยืด
อายุการเก็บรักษา แตในขณะเดียวกัน อาจเอ้ืออํานวยตอ
การเจริญของเช้ือจุลินทรียไดเชนกัน โดยเฉพาะแบคทีเรีย
ชนิด Clostridium botulinumปนแบคทีเรียชนิดแกรมบวก 
รูปรางเปนทอน สรางสปอรซึ่งทนตออุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ไดนาน 5-10 ช่ัวโมง เจริญเติบโตไดที่อุณหภูมิ 30-

37 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไมมีอากาศ พบท่ัวไปใน
สิ่งแวดลอม เชน ดิน นํ้า นํ้าทะเล บอปลา อาหารสด [1]เปน
แบคทีเรียท่ีมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอาหารกระปอง
อาหารกระปองไมถูกสุขลักษณะน้ัน ก็อาจไดรับอันตรายได 
จากสภาพความเปนกรดท่ีตํ่าในอาหารกระปอง ซึ่งอาจ
กอใหเกิดโรคจาก botulinum ที่สามารถสรางสารพิษท่ีมีผล
ตอระบบประสาท ระบบหายใจถึงข้ันเสียชีวิตได  ซึ่งผลิต
ทอกซินที่มี ช่ือวา botulism แบคทีเรียชนิดน้ีจะเจริญใน
สภาวะที่ไมมีออกซิเจน ในขณะท่ีเช้ือจุลินทรียทั้งที่ทําใหเกิด
การเสื่อมเสียและที่ทําใหเกิดโรคมักเจริญในสภาวะที่มี
ออกซิเจน Clostridium botulinum บางชนิดสามารถเจริญ
ได ที่ อุณหภู มิ ห อ ง เ ย็น  แต อุณหภู มิ ที่ เ หมาะสม  คื อ
อุณหภูมิหอง เช้ือกระจายท่ัวไป จึงสามารถปนเปอนลงไปใน
อาหารได เราสามารถควบคุมการเจริญ เช้ือน้ีไดจากการ
ควบคุมคา aw ใหตํ่ากวา 0.93 และ pH ตํ่ากวา 4.6 การ
บรรจุภัณฑใหอยูภายใตสุญญากาศทําโดยการดึงเอาอากาศ
ภายในภาชนะ หรือภายในผลิตภัณฑออกไปและผนึกแนนไม
มีอากาศเขาไปไดอีก สงผลใหระดับ ออกซิเจนภายในภาชนะ
บรรจุปดสนิทมีปริมาณลดลงกวาปกติจะสังเกตไดวามีการ
หด งอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ 
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ประ โยชน ขอ งการบร รจุ ภัณฑ สิ นค า แ บบ
สุญญากาศปองการการเสื่อม เสียของอาหาร ( food 

spoilage) จากจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน เชน รา (mold) 

ทุกชนิดและแบคทีเรีย (bacteria) ที่ตองการออกซิเจน 
(aerobic bacteria) เชน Pseudomonas ซึ่งเปนปจจัยท่ี
สงผลทําใหอาหารเนาเสียปองกันการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยา
ออกซิเดช่ันในอาหาร จึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการ
เปลี่ยนสีทําใหคงความสดใสและยืดอายุการเก็บรักษาถูก
หลักอนามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของ
อาหารไดนานกวา 3-5 เทาชวยใหผลิตภัณฑที่แพ็คมี
มูลคาเพ่ิมมากข้ึนชนิดของพลาสติกที่สวนใหญจะใชในการ
บรรจุแบบ สุญญากาศ พอลิเอไมด (polyamide) พอลิเอ
ทิลีน (Polyethylene, PE) สําหรับในเร่ืองของวัสดุอุปกรณ
และเค ร่ืองมือที่ใชในกระบวนการบรรจุสุญญากาศน้ัน
จําเปนตองมีเคร่ืองซีลสุญญากาศ หรือที่เรียกวา เคร่ือง
แวคคั่ม และถุงบรรจุอาหารแบบสุญญากาศที่เปนพลาสติก 
ชนิดพิเศษมีหลายช้ันและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถปองกัน
การซึมผานของกาซออกซิเจนไดเปนอยางดี เคร่ืองแพ็ค
สุญญากาศปจจุบันมีราคาไมแพงมาก ข้ึนอยูกับขนาดและ
คุณสมบัติของการใชงาน  สวนถุงสุญญากาศราคาไมแพง
ข้ึนกับขนาดถุง 

2) เ พ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ เ น้ือวัวกลุ มกลุม
วิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณเพ่ือสงเส ริม
การตลาด และเปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

การประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑจากผูทรงคุณวุฒิ 
แบบที่ 1 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก  

คาเฉลี่ย ( =4.2)สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.17) เมื่อ
พิจารณาพบวา การทําใหเกิดผลสําเร็จ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

ก า รป ร ะ เ มิ น รู ป แบบ ต ร า สั ญลั ก ษณ จ า ก
ผูทรงคุณวุฒิ แบบที่ 3 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก คาเฉลี่ย ( =4.4)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาพบวา การทําใหเกิดผลสําเร็จ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือวัว 
กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ 

การประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
เน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพ่ือการสงเสริมดาน
การตลาดโดยการนําตนแบบนําเสนอตอกลุมกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนโปงแดง โดยมีคาเฉลี่ย ( =4.52) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คือ 0.63 เมื่อพิจารณารายการพบวามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
การบรรจุอาหารแบบสุญญากาศชวยยืดอายุการ

เก็บรักษาอาหารโดยชะลอการเสื่อมเสียของอาหารจาก
ปฏิกิริยาออกซิเดชันท่ีมีออกซิเจนเปนตัวเรง การยับย้ังการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตและจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน
ในการเจริญเติบโต การลดปญหาการเกิด frost ของอาหาร
แชเยือกแข็ง นอกจากน้ีการลดชองวางอากาศระหวาง
อาหารและบรรจุภัณฑยังชวยเพ่ิมอัตราการแลกเปลี่ยนความ
รอนในกระบวนการแปรรูปอาหารอีกดวย สอดคลองกับณัฐ
ดนัย หาญการสุจริต, 2559 

บรรจุภัณฑนับไดวาเปนปจจัยที่สําคัญของสินคา 
และขาดไมไดในการดํารงชีวิต ประโยชนของบรรจุภัณฑมี
มากมายและเปนสวนสําคัญของสินคาที่เกี่ยวของกับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ ชวยในการขนสงสินคาใหเปนไปอยาง
รวดเร็ว ปองกันสินคาจากสภาพแวดลอมตางๆ บรรจุภัณฑ
ในยุคแรก จะสามารถเก็บรักษาคุณภาพของสินคาเพียง
ระยะเวลาสั้นๆ เทาน้ัน ตอมาในยุคปฎิวัติอุตสาหกรรม 
สินคาตาง ๆ สามารถผลิตไดเปนจํานวนมากดวยตนทุนตํ่า 
ทําใหชองทางในการจําหนายขยายตัวข้ึน สภาวะตลาดใน
ระยะน้ีผูผลิตเพียงแตผลิตสินคาใหเร็วท่ีสุด โดยที่ผูซื้อพรอม
ที่จะซ้ืออยูแลว บรรจุภัณฑยังคงทําหนาท่ีปกปองสินคาไมให
เสียหายในระยะสั้นๆ และกอใหเกิดความสะดวกในการ
ขนสงเทาน้ัน บรรจุภัณฑที่ดีและนาสนใจยอมเปนสวนหน่ึง
ของการแขงขันในตลาดยุคไรพรมแดน เชน ปจจุบันซึ่งบรรจุ
ภัณฑที่มีการผลิตในขณะน้ีมีดวยกันหลายชนิด อาทิเชน 
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บรรจุภัณฑพลาสติก บรรจุภัณฑโลหะ และบรรจุภัณฑ
กระดาษ เปนตนโดยพบวาในชวงหลายปที่ผานมา กระแส
การอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอมไดขยายตัวเพ่ิมมากข้ึนไปท่ัว
โลกสงผลใหบรรจุภัณฑกระดาษซ่ึงผลิตมาจากพืชที่งายตอ
การยอยสลายจึงมีมูลคาการใชเพ่ิมมากข้ึนตามลําดับอยางไร
ก็ตามเมื่อมีการนําไมมาผลิตกระดาษเพ่ิมมากข้ึน ก็ยอมมีวัน
หมดสิ้นไดในที่สุด ดังน้ันควรยึดหลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมา
ใช ดวยการรวมรณรงคปลูกตนไมทดแทนไปพรอมๆ กับการ
ใชงาน ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนของชนรุนหลังตอไป ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศิราพร สรรพศรี (2546 : บทคัดยอ) 

ดานการบรรจุ มีเกณฑโดยรวมอยูในเกณฑดี ทั้งน้ี
เพราะ  บรรจุผลิตภัณฑ ได ตามจํานวนท่ีตองการและ
เหมาะสม สามารถชวยปกปองรักษาผลิตภัณฑได เมื่อไดรับ
แรงกระแทกจากการขนสงบรรจุไดงายและจัดเรียงไดเปน
ระเบียบ นําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑประเภทอื่นๆท่ีมี
ลักษณะเดียวกันได และสอดคลองกับ ปุน คงเจริญเกียรติ
และสมพร คงเจริญเกียรติ (2541 : 7-8) ที่กลาววาบรรจุ
ภัณฑเปนท้ังศาสตรทั้งศิลปที่ใชในการบรรจุสินคาในการจัด
จําหนาย เพ่ือสนองความตองการของผูซื้อหรือผูบริโภคดวย
ตนทุนท่ีเหมาะสม ศาสตรและศิลปในนิยามของบรรจุภัณฑ 
หมายถึง ความรูที่ใชในการพัฒนาบรรจุภัณฑตองใชความรู
หลาย ๆ สาขามาประยุกตใช ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑอาหาร
ตองใชความรูทางดานเทคโนโลยีอาหารเฉพาะทาง 

7.  สรุป  
1) เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑอาหาร และเกณฑ

มาตรฐานความสะอาดในการบรรจุ 
จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญพบวาบรรจุภัณฑที่

เหมาะสําหรับการบรรจุเน้ือคือ เทคโนโลยีสุญญากาศเปนที่
นิยมใชกันมากในตางประเทศ สําหรับในประเทศไทยมีการ
นํามาใชกันมากข้ึนทั้งภาคการคาขนาดใหญและขนาด เล็ก 
เปนกระบวนการบรรจุที่เปนผลทําใหมีระดับออกซิเจน
ภายในภาชนะบรรจุปดสนิท มีปริมาณลดลงกวาปกติ ซึ่งเปน
ผลทําใหสามารถยืดอายุการเก็บรักษา แตในขณะเดียวกัน 

อาจเอื้ออํานวยตอการเจริญของเช้ือจุลินทรียไดเชนกัน 
โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิด Clostridium botulinum ซึ่งผลิต
ทอกซินที่มี ช่ือวา botulism แบคทีเรียชนิดน้ีจะเจริญใน
สภาวะที่ไมมีออกซิเจน ในขณะท่ีเช้ือจุลินทรียทั้งที่ทําใหเกิด
การเสื่อมเสียและที่ทําใหเกิดโรคมักเจริญในสภาวะท่ีมี
ออกซิเจน Clostridium botulinum บางชนิดสามารถเจริญ
ได ที่ อุณหภู มิ ห อ ง เ ย็น  แต อุณหภู มิ ที่ เ หมาะสม  คื อ
อุณหภูมิหอง เช้ือกระจายท่ัวไป จึงสามารถปนเปอนลงไปใน
อาหารได เราสามารถควบคุมการเจริญ เช้ือน้ีไดจากการ
ควบคุมคา aw ใหตํ่ากวา 0.93 และ pH ตํ่ากวา 4.6 การ
บรรจุภัณฑใหอยูภายใตสุญญากาศทําโดยการดึงเอาอากาศ
ภายในภาชนะ หรือภายในผลิตภัณฑออกไปและผนึกแนนไม
มีอากาศเขาไปไดอีก สงผลใหระดับ ออกซิเจนภายในภาชนะ
บรรจุปดสนิทมีปริมาณลดลงกวาปกติจะสังเกตไดวามีการ
หด งอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ 

ประ โยชน ขอ งการบร รจุ ภัณฑ สิ นค า แ บบ
สุญญากาศ 

ป อ งการการ เ สื่ อ ม เสี ย ขอ ง อาห า ร  ( food 

spoilage) จากจุลินทรียที่ตองการออกซิเจน เชน รา (mold) 

ทุกชนิดและแบคทีเรีย (bacteria) ที่ตองการออกซิเจน 
(aerobic bacteria) เชน Pseudomonas ซึ่งเปนปจจัยที่
สงผลทําใหอาหารเนาเสีย 

ปองกันการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดช่ันใน
อาหาร จึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสีทําใหคง
ความสดใสและยืดอายุการเก็บรักษาถูกหลักอนามัยและคง
รสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารไดนานกวา 3-5 
เทาชวยใหผลิตภัณฑที่แพ็คมีมูลคาเพ่ิมมากข้ึน 

ชนิดของพลาสติกที่สวนใหญจะใชในการบรรจุ
แบบ สุญญากาศ 

พอลิเอไมด (polyamide) 

พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE)  
สําหรับในเร่ืองของวัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือที่ใช

ในกระบวนการบรรจุสุญญากาศน้ันจําเปนตองมีเคร่ืองซีล
สุญญากาศ หรือที่เรียกวา เคร่ืองแวคคั่ม และถุงบรรจุอาหาร
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แบบสุญญากาศที่เปนพลาสติก ชนิดพิเศษมีหลายช้ันและ
เคลือบไนลอน ซึ่งสามารถปองกันการซึมผานของกาซ
ออกซิเจนไดเปนอยางดี เคร่ืองแพ็คสุญญากาศปจจุบันมี
ราคาไมแพงมาก ข้ึนอยูกับขนาดและคุณสมบัติของการใช
งาน  สวนถุงสุญญากาศราคาไมแพงข้ึนกับขนาดถุง 

2) เ พ่ือออกแบบบรรจุภัณฑ เ น้ือวัวกลุ มกลุม
วิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ ใหมีเอกลักษณเพ่ือสงเส ริม
การตลาด และเปนประโยชนสูงสุดแกชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินรูปแบบบรรจุภัณฑจากผูทรงคุณวุฒิ 
แบบที่ 1 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจในระดับมาก  

คาเฉลี่ย ( =4.2)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.17) เมื่อ
พิจารณาพบวา การทําใหเกิดผลสําเร็จ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ก า รป ร ะ เ มิ น รู ป แบบ ต ร า สั ญลั ก ษณ จ า ก
ผูทรงคุณวุฒิ แบบท่ี 3 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความพึงพอใจ

ในระดับมาก คาเฉลี่ย ( =4.4)สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.54) เมื่อพิจารณาพบวา การทําใหเกิดผลสําเร็จ มี
ความพึงพอใจในระดับมาก 

3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือวัว 
กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ 

การประเมินความพึงพอใจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ
เน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ เพ่ือการสงเสริมดาน
การตลาดโดยการนําตนแบบนําเสนอตอกลุมกลุมวิสาหกิจ

ชุมชนโปงแดง โดยมีคาเฉลี่ย ( =4.52) สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน คือ 0.63 เมื่อพิจารณารายการพบวามีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด 

รูปภาพ ตาราง และสมการ 

รูปที่ 1 ลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับชุมชน วัวที่นํามา
ทําสเตก ความตองการของกลมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ 
และสิ่งที่ทําใหเน้ือวัวที่น่ีมีช่ือเสียง 
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รูปที่2 นําภาพรางที่ไดมาปรึกษากับกลุมวิสาหกิจชุมชนโปง
แดงบีฟ 

 

 

 

 

 

 
รูปที่3 รูปแบบตราสัญลักษณที่ 1 

 

 
รูปที่4 รูปแบบตราสัญลักษณที่ 2 
 

 
 

รูปที่5 รูปแบบตราสัญลักษณที่ 3 

 

 

 
 
รูปที่6 รูปแบบบรรจุภัณฑ 1 

 

 
 

 
รูปที่7 รูปแบบบรรจุภัณฑ 2 
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รูปที่8 รูปแบบบรรจุภัณฑ 3 

 

 
รูปที่9 รูปแบบท่ีไดรับคะแนนสูงสุด 
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ตารางประเมินความพึงพอใจบรรจุภัณฑเน้ือวัว กลุมวิสาหกิจชุมชนโปงแดงบีฟ 

 
 

ราละเอียด คาเฉล่ีย 

( ) 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับความพึงพอใจ 

ดานผลิตภัณฑ 
1.ผลิตภัณฑมีขนาดเหมาะสม 

2.ผลิตภัณฑมีการออกแบบส่ือถึงความเปน
เอกลักษณของจังหวัดตาก 

3.ผลิตภัณฑสามารถเก็บรักษาวัตดุดิบได
มิดชิด 

4.ผลิตภัณฑสะอาด และถูกสุขอนามัย 

5.ผลิตภัณฑมีความปลอดภัยตอผูบริโภค 

ดานราคา 
1.ราคาเหมาะสมกับคุณภาพสินคา 
2.การออกแบบบรรจุภัณฑชวยเพิ่มมูลคาให
สินคา 
ดานชองทางจัดจําหนาย 

1.สถานท่ีจัดจําหนายมีจุดเดนและเปนท่ีรูจัก 

2.มีรานคาสาขาจัดจําหนายสินคาท่ัวถึง 
ดานการสงเสริมการตลาด 
1.บรรจุภัณฑมีการออกแบบท่ีทันสมั ย 
สามารถเขาถึงกลุมเปาหมายไดหลายกลุม 
อาทิ เชน เด็ก วัยรุน วัยทํางาน และผูสูงอายุ 

2.การออกแบบบรรจุภัณฑสามารถขยายจุด
จําหนายสินคาไดกว างขวางยิ่ งขึ้น  เชน 
หางสรรพสินคา 

 

4.8 

4.6 

 

4.6 

 

4.4 

4 

 

4.8 

4.6 

 

 

4.4 

4.6 

 

4.4 

 

 

4.6 

 

0.44 

0.54 

 

0.89 

 

0.54 

0.70 

 

0.44 

0.54 

 

 

0.54 

0.89 

 

0.89 

 

 

0.54 

 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

มาก 

 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

 

 

มาก 

มากท่ีสุด 

 

มาก 

 

 

มากท่ีสุด 

รวม 4.52 0.63 มากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

การออกแบบตราสัญลักษณผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงคของการวิจัย 
ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน 2) เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกของผลไมแปรรูปบานปา  
ซวนนํ้าโจน จ.ตาก 3) เพ่ือออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตรา
สัญลักษณหรือโลโกและกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป กลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคและผูที่สนใจสินคาผลไมแปรรูป จํานวน  
108  คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสํารวจผลิตภัณฑ ผลไมแปรรูปและการ
จําหนายของรูปแบบเดิม (Structured survey) 2) แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตราสัญลักษณหรือโลโกและ
กราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูป วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) การออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป ผูวิจัยไดออกแบบตราสัญลักษณหรือโล
โก จํานวน 3 รูปแบบ โดยภาพรวม พบวา รูปแบบที่ 2 มีการประเมินคาเฉลี่ยอยูในระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ( X = 4.51) 
ทั้งน้ีเปนเพราะตราสัญลักษณสามารถสื่อถึงเอกลักษณของผลไมแปรรูปไดชัดเจนท่ีสุด และ 2) การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ
ช้ันที่สองของผลไมแปรรูป ผูวิจัยไดออกแบบ จํานวน 3 รูปแบบ รูปแบบละ 4 ลวดลายตามชนิดของผลไมแปรรูป โดยภาพรวม 
พบวา รูปแบบที่ 1 อยูในระดับความเหมาะสมมากที่สุด ( X = 4.69 ) ซึ่งทั้งน้ีเปนเพราะกราฟกรูปแบบที่ 1 มีการออกแบบโดย
ใชแนวการตัดของผลไมสี่ชนิด คือ กลวย กระทอน มะพราวนํ้าหอมและมะมวง เปนผลไมแปรรูปของบานปาซวนนํ้าโจน 
สามารถสื่อถึงผลไมแปรรูปในแตละชนิดไดอยางชัดเจน 
คําสําคัญ : ผลไมแปรรูป, ตราสัญลักษณ 
 

Abstract  

The purposes of the research on designing processed fruits’ logo of Baan Pa Suan Nam Jon, Tak 

Province, were to 1) study Baan Pa Suan Nam Jon’s processed fruits 2) design product logo of Baan Pa 

Suan Nam Jon’s processed fruits 3) design graphical packaging of the processed fruits 4) assess 

consumers’ satisfaction in product’s logo and its graphical packaging. Sample groups were consumers and 

those who were interested in processed fruits. They were chosen 108 people by accidental sampling 

approach. Research tools were 1) structured survey on processed fruit products and its conventional 

market place 2) satisfaction survey on consumers’ satisfaction in product’s logo and its graphical 

packaging. Data analysis approaches were percentage, average and standard deviation. 
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The research findings suggested that 1) the researcher designed 3 sets of processed fruits logo. In 

overall, set 2 was assessed as most appropriate level ( X = 4.51). And, 2) the researcher designed 3 sets of 

graphical packaging, 4 patterns each based on types of processed fruits. In overall, set 1 was assessed as 

most appropriate level ( X = 4.69). because the 1st graphic is designed based on cutting edges of 4 fruits 

which consist of banana, santol, coconut, and mango. They are the process fruits of Baan Pa Suan Nam 

Jon and can reflect each processed fruit clearly.   

Keyword : Processed fruit, logo 

 

1. บทนํา 
สืบเน่ืองจากรัฐบาลไดแถลงนโยบายสําคัญเพ่ือ

ตอสู กับการเผ ชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจ  และ
ประชาชน ทุกระดับ ประสบปญหาตางๆ ปญหาหน่ึงที่
ประชาชนระดับรากหญา ซึ่งเปนคนกลุมใหญของประเทศ
ถูกรุมเราคือปญหาความยากจน รัฐบาลจึงไดประกาศ
สงครามกับความยากจน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางงาน 
สรางรายได แกชุมชนและไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาวา  
จะจัดใหมีโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเพ่ือใหแตละ
ชุมชนไดใชภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาโดย
รัฐพรอมที่จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และ
การบริหารจัดการเพ่ือเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดทั้ง
ในประเทศและตางประเทศดวยระบบรานคาเครือขาย
แ ล ะ อิ น เต อ ร เ น็ ต เ พ่ื อ ส ง เส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
กระบวนการพัฒนาทองถ่ิน  สรางชุมชนให เขมแข็ง 
พ่ึงตนเองไดใหประชาชนมีสวนรวมในการสรางรายไดดวย
การนําทรัพยากรภูมิปญญาในทองถ่ินมาพัฒนาเปน
ผลิตภัณฑและบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเดนและมูลคาเพ่ิม 
เปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ (ออนไลน. 
เขาถึงไดจาก http://phangnga.cdd.go.th) 

ในปจจุบันน้ียังมีการพัฒนาและสงเสริมโครงการ
หน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑตอเน่ืองเร่ือยมา ทําใหมีกลุม
จํานวนผูผลิตมากข้ึนและในแตละตําบลยังมีผลิตภัณฑ
มากกวา 1 ผลิตภัณฑ ในจังหวัดตากก็เปนอีกจังหวัดหน่ึง
ที่มี การส งเส ริมและพัฒนาผลิตภัณฑ  OTOP อยาง
ตอเน่ือง ทําใหเกิดกลุมผลิตภัณฑใหมข้ึนจํานวนมาก มี
กลุมที่ ข้ึนทะเบียนกับพัฒนาชุมชนจังหวัดตากในเขต
อําเภอเมือง มีจํานวน 361 ผลิตภัณฑ โดยแบงออกเปน

ประเภทผลิตภัณฑ ดังน้ี อาหารจํานวน 171 ผลิตภัณฑ 
เคร่ืองด่ืมจํานวน 10 ผลิตภัณฑ ผาและเคร่ืองแตงกาย 
จํานวน 42 ผลิตภัณฑ ของใชและของตกแตงจํานวน 121 

ผลิตภัณฑ และสมุน ไพรท่ี ไม ใชอาหาร จํ านวน  17 

ผลิตภัณฑ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก,2560) 
การมีจํานวนผลิตภัณฑ OTOP ที่เพ่ิมมากข้ึนน้ี 

การแขงขันดานการตลาดในผลิตภัณฑเดียวกันก็มีเพ่ิมมาก
ข้ึนดวย ตราสัญลักษณและรูปลักษณของบรรจุภัณฑ ถือ
วาเปนสวนควบทางกายภาพที่สําคัญย่ิงตอผลิตภัณฑ
สินคาทุกชนิด ทุกระดับการผลิต เปนคุณลักษณะที่
จําเปนตองมีการออกแบบสรางสรรคข้ึนเพ่ือทําใหสินคามี
ความโดดเดนและตางไปจากคูแขง เปนทุกสิ่ งทุกอยางที่
ผูบริโภคจะไดรับเมื่อซื้อสินคาหรือบริการทั้งในดานท่ีจับ
ตองได อันไดแก คุณลักษณะและคุณสมบัติของตราสินคา
ตางๆ รูปลักษณทางกายภาพของสินคา บรรจุภัณฑและ
เคร่ืองหมายสื่อสารตางๆ และรวมถึงสิ่งที่จับตองไมได ซึ่ง
จะเปนการเช่ือมโยงสินคากับผูบริโภค สามารถสราง
คุณคาและมูลคาเพ่ิม พรอมท้ังทําการยกระดับใหกับตัว
สิ น ค า ไ ป ใ น ตั ว ด ว ย  (Philip Kotler,  and Gary 

Armstrong, (2014: 250) เพ่ื อจู งใจให กลุ ม เป าหมาย
จดจําผลิตภัณฑและเปนการสรางทัศนคติที่ดีตอผูบริโภค  

ผลิตภัณฑผลไมกวนบานปาซวนนํ้าโจน จังหวัด
ตาก เร่ิมมีการทําข้ึนเมื่อประมาณป พ.ศ.2543 โดยเร่ิมตน
ที่ครอบครัวของปาซวน ประกอบอาชีพเกษตรกร ทํานา 
ปลูกผักและปลูกกลวยเปนจํานวนมาก พอถึงไดเวลาเก็บ
ผลผลิตที่ไดก็มีจํานวนมากเชนกัน ซึ่งทําใหผลไมเกิดการ
เนาเสีย ในครอบครัวจึงมีแนวคิดที่จะถนอมอาหารโดย
การนําผลไมมาแปรรูป ซึ่งเร่ิมจากการทําเปนกลวยกวน
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กอน ไดสืบทอดความรูมาจากมารดาเมื่อคร้ังยังมีชีวิตอยู 
และไดนําไปขายที่ตลาด ชวงเร่ิมแรกที่เร่ิมขายน้ัน  ไดช่ัง
ขายเปนกิโลโดยท่ียังไมมีบรรจุภัณฑ จนกลุมผูบริโภค
แนะนําใหปนเปนกอนเล็กขายๆ เพราะขายเปนกิโล
รับประทานยาก ตอมาไดพัฒนาปนเปนกอนเล็กๆ ออกมา
จําหนาย หลังจากน้ันผูบริโภคก็มีความสนใจในผลิตภัณฑ
มากข้ึนจนผลไมที่ปลูกเองมีไม เพียงพอ กรอปกับเกิด
ความคิดท่ีจะเพ่ิมผลิตภัณฑใหม  และเน่ืองจากวัตถุดิบใน
ทองถ่ินมีจํานวนมาก เชน กลวย มะพราวนํ้าหอม มะมวง 
กระทอน จึงไดรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบานในชุมชนเพ่ือที่
นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑใหมข้ึน เปน กระทอนกวน, 

มะพราวนํ้าหอมกวนและมะมวงกวนสามรสออกมา
จําหนาย เปนการแปรรูปวัตถุดิบที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิม 
ทําใหชุมชนมีรายไดและสามารถเปนแหลงเรียนรูใหผูที่
สนใจ เพ่ือที่จะไดสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ินตอไป จนในป 
พ.ศ.2560 เพ่ิงไดผลักดันสินคาเขาสูกลุมหน่ึงตําบล หน่ึง
ผลิตภัณฑ  

ดังน้ันผู วิจัยไดมีแนวคิดที่ จะออกแบบตรา
สัญลักษณและกราฟกบรรจุภัณฑช้ันที่สองของผลไมแปร
รูป ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา สรางเอกลักษณ
ที่โดดเดน สรางความจดจําไดงาย   อีกทั้งเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานบรรจุภัณฑสินคา OTOP ผลไมแปรรูปตอไป 

2. วัตถุประสงคงานวิจัย 

  2.1 เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑผลไมแปรรูปบานปาซ
วนนํ้าโจน จ.ตาก 

  2.2 เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกของ
ผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน จ.ตาก  

2.3 เพ่ือออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปร
รูปบานปาซวนนํ้าโจน จ.ตาก  

2.4 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราสัญลักษณหรือโลโกและกราฟกบรรจุภัณฑผลไม
แปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน จ.ตาก 
3. ขอบเขตของการวิจัย 

การออกแบบตราสัญลักษณผลไมแปรรูป บานปา    
ซวนนํ้าโจน จังหวัดตาก ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการ
วิจัยดังตอไปน้ี 

ประชากร ไดแก ผูบริโภคและผูที่สนใจสินคาผลไม
แปรรูป จํานวน  150   คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยาง  คือ ผูบริโภคและ
ผูที่สนใจสินคาผลไมแปรรูป  จํานวน  108  คน ซึ่งผูวิจัย
ไดใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ วิธีการกําหนดประชากรและ
กลุมตัวอยางโดยตารางของเครซ่ีและมอรแกน 

ตัวแปรที่ทําการศึกษา  
ตัวแปรตน  คือ ผลไมแปรรูป  (กลวยกวน, กระทอน 

กวน, มะพราวนํ้าหอมกวน และมะมวงกวนสามรส) 
ตัวแปรตาม  คือ ตราสัญลักษณผลไมแปรรูป และ

รูปแบบกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปช้ันที่สอง ทีส่ามารถ
สื่อถึงผลิตภัณฑผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน จ.ตาก 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

ศึกษาชนิดผลิตภัณฑ 
ผลไมแปรรูป 

 (กลวยกวน กระทอนกวน
มะพราวนํ้าหอมกวนและ, 

มะมวงกวนสามรส) 

ได ต ร าสั ญ ลั ก ษณ แ ล ะ
กราฟกสวนหอหุ มผลไม
แปรรูปชั้นที่สองของผลไม
แปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน 
จ.ตาก 
 

การออกแบบตราสัญลักษณ 
1.ดานความสวยงาม 
2.จดจําไดงาย  
3. มี ค ว า ม โด ด เด น แ ล ะ
นาสนใจ 
4.มี ค ว า ม ส อ ด ค ล อ ง กั บ
ผลิตภัณฑ 

การออกแบบกราฟก 
(สุมาลี  ทองรุงโรจน ) สวน
บรรจุภัณฑผลไมแปรรูปชั้นที่
สอง 
1.ดานความสวยงาม 
2.มี ข อ มู ล สื่ อ ส า ร แ ล ะ
แสดงอัตลักษณเฉพาะดึงดูด
ทางการตลาด สื่อกราฟกที่
เชื่อมโยงกับสินคา 

ประเมินความพึงพอใจของ
ผู บ ริ โ ภ ค ที่ มี ต อ ต ร า
สัญ ลั กษณ และก ราฟ ก
บรรจุภัณฑผลไมแปรรูปชั้น
ที่สองบานปาซวนนํ้าโจน 
จ.ตาก 
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4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย  

1) แบบสัมภาษณ ผู ผลิตสินคาผล ไม แปรรูป 
(Structured interview) การเก็บรวบรวมขอมู ล เพ่ื อ
ทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา แลวนําขอมูลที่ ไดมาเปน
แนวทางในการพัฒนา 

2) แบบสํารวจผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑและการ
จําหนายของรูปแบบเดิม (Structured survey) ในพ้ืนที่
ทําการจดบันทึกและถายภาพ  เพ่ือวิเคราะหหาแนว
ทางการพัฒนาที่เหมาะสม เมื่อทําการสํารวจแลวบันทึก
ขอมูลโดยแบงชนิดของผลิตภัณฑ 

3) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมี
ตอการออกแบบ ผูวิจัยไดแบงออกไดดังน้ี  

 3.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่
มีตอตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้า
โจน จ.ตาก 

3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมี
ตอกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป บานปาซวนนํ้าโจน 
จังหวัดตาก 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิตและคาสวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคําถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 
4.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงที่
จะไดขอมูลมาใชเพ่ือการออกแบบ ผูวิจัยมีข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เพ่ือหาขอมูลเบื้องตน เพ่ือ
รวบรวมขอมูลมาใชในการทําวิจัย 

2. ศึกษาขอมูลและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
มาเปนพ้ืนฐานในการวิจัย  

3. ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่สํารวจ ถายภาพ สัมภาษณ
และสอบถามขอมูลสินคาผลไมแปรรูป  

5. สอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบผลิตภัณฑ และดานกราฟก เพ่ือวิเคราะหหา
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม 

4. นําผลสรุปของการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลมาใชกําหนดแนวคิดในการออกแบบ 

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราสัญลักษณ แบงออกเปน ดานกราฟก และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีสวนหอหุมผลไม
แปรรูป แบงออกได ดังน้ี 

5.1 ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ 
5.2 ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
1. จากวัตถุประสงคขอที่ 1 ข้ันตอนการศึกษา

ผลิตภัณฑผลไมแปรรูปบานป าซวนนํ้าโจน  เพ่ือนํา
ผลิตภัณฑมาทําการออกแบบบรรจุภัณฑ โดยผู วิจัยได
วิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑ กลวยกวน , กระทอนกวน , 

มะพราวนํ้าหอมกวนและมะมวงกวนสามรส โดยรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณ การสํารวจ การจดบันทึก การ
ถายภาพและการรวบรวมเอกสาร  จากการคัดเลือกผลไม
แปรรูป ผูวิจัยจะไดนําผลิตภัณฑมาทําการวิเคราะหการ
ออกแบบในข้ันตอนตอไป 

2. จาก วัต ถุป ระส งค ข อที่  2 ข้ั นตอนการ
ออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก (Logo) ผลไมแปรรูป 

ศึกษาจากผูเช่ียวชาญ 3 รูปแบบ  
ผู วิจัยได นําแบบสอบถามตราสัญลักษณ

หรือ โลโก  (Logo) ผลไมแปรรูปไปให ผู เช่ียวชาญได
ประเมินรูปแบบ แลวนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ท่ีมีตอแบบจําลอง 3 รูปแบบ นํามา
วิเคราะหดวยวิธีการจัดลําดับคาคะแนน มาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ันทําการเลือก 
1 รูปแบบที่มีความเหมาะสม แลวนําไปสอบถามความพึง
พอใจของผูบริโภคในข้ันตอนตอไป 

3. จาก วัต ถุป ระส งค ข อที่  3 ข้ั น ตอนการ
ออกแบบกราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูป  ศึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ 3 รูปแบบ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามกราฟก
สวนหอหุมผลไมแปรรูปไปใหผู เช่ียวชาญไดประเมิน
รูปแบบ  แล วนํ าข อมู ลที่ ได จ ากความคิ ด เห็ น ของ
ผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ท่ีมีตอแบบจําลอง 3 รูปแบบ นํามา
วิเคราะหดวยวิธีการจัดลําดับคาคะแนน มาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ันทําการเลือก 
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1 รูปแบบที่มีความเหมาะสม แลวนําไปสอบถามความพึง
พอใจของผูบริโภคในข้ันตอนตอไป 

4. จากวัตถุประสงคขอที่  4 ข้ันตอนการหา
ความพึงพอใจในตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 
ผู วิจัยไดนําผลการสอบถามผูเช่ียวชาญตราสัญลักษณ
หรือโลโกผลไมแปรรูปที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนํามาทําการ
สอบถามผูบริโภค โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมินความ
พึงพอใจแบงออกเปน ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

4.1 การหาความพึงพอใจกราฟกสวนหอหุม
ผลไมแปรรูป  ผู วิจัยไดนําผลการสอบถามผูเช่ียวชาญ
กราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูปที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
นํามาทําการสอบถามผูบริโภค โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการ
ประเมินความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 2 ไดแก ดาน
โครงสรางบนบรรจุภัณฑและดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

โดยกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหเปนรายขอ เฉพาะ
ดาน โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

5. ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดผลการวิจัยตามข้ันตอนในการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 จากการลงพ้ืนที่สํารวจและสัมภาษณ
ผลิตภัณฑผลไมแปรรูป พบวา ผลไมแปรรูปมีจํานวน 4 

ชนิด คือ กลวยกวน, กระทอนกวน,มะพราวนํ้าหอมกวน
และมะมวงกวนสามรส และรูปแบบของตราสัญลักษณ
หรือโลโกยังไมสื่อถึงผลิตภัณฑชัดเจน รูปแบบยังไมเปนที่
นาสนใจ ดึงดูดตอผูบริโภค และนาจดจําไดงาย สวนบรรจุ
ภัณฑหอหุมผลิตภัณฑช้ันที่สองไมสามารถแยกชนิดของ
ผลไมแปรรูปของแตละชนิดของผลไมแปรรูปการหอได
ชัดเจนและยังไมมีสื่อกราฟกที่เช่ือมโยงกับสินคา 

 

       

  มะมวงสามรสกวน     มะพราวนํ้าหอมกวน     

    

               

       กลวยกวน              กระทอนกวน     

 

รูปที่ 2 รูปแบบตราสัญลักษณผลไมแปรรูป รูปแบบเดิม 4 

ชนิด  
ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการออกแบบตรา

สัญลักษณหรือโลโก (Logo) ผลไมแปรรูป  ศึกษาจาก
ผูเช่ียวชาญ 3 รูปแบบ  

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตราสัญลักษณหรือโลโก 
(Logo) ผลไมแปรรูปไปใหผูเช่ียวชาญไดประเมินรูปแบบ 
แลวนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 

ทาน ที่มีตอแบบจําลอง 3 รูปแบบ นํามาวิเคราะหดวย
วิธีการจัดลําดับคาคะแนน มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ 
(Rating Scale) จากน้ันทําการเลือก 1 รูปแบบที่มีความ
เหมาะสม 

 
 

แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

 

 

 

 
 

 

แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

รูปแบบท่ี 3 
 

รูปที่ 3 แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

3 รูปแบบ
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                            รูปแบบท่ี 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

รูปแบบท่ี 2 

 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 3 รูปแบบ 

รายการประเมิน 
   รูปแบบท่ี 1    รูปแบบท่ี 2    รูปแบบท่ี 3 

                              N = 10 

  X    S.D.   X    S.D.   X   S.D. 

1. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม  4.29  0.49  4.71  0.75  4.71 0.48 

2. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถจดจําไดงาย  3.71  0.49  4.86  0.38  4.29 0.49 

3. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ  4.14  0.69  4.43  0.53  4.29 0.49 

4. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอขอมูลครบถวนถวน 
และชัดเจน 

 4.00  0.58  4.29  0.76  4.14 0.38 

5. สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  3.86  0.38  4.57  0.53  3.71 0.49 

6. ตราสัญลักษณมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  3.71  0.49  4.29  0.76  4.29 0.48 

7. ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม มองเห็นได 
ชัดเจน 

 4.00  0.82  4.43  0.78  4.00 0.58 

  รวม  3.96  0.56  4.51  0.64  4.20 0.48 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 3 ลําดับ ใน
ภาพรวมพบวา รูปแบบที่ 2  มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมากที่สุด ( X = 4.51) รองลงมา คือ รูปแบบที่  3  มีความ
คิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.20) และรูปแบบที่ 1  มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X =3.96) 
ตามลําดับ 

ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการออกแบบกราฟก
สวนหอหุมผลไมแปรรูป ศึกษาจากผูเช่ียวชาญ 3 รูปแบบ  

ผู วิจัยไดนําแบบสอบถามการออกแบบกราฟก
บรรจุภัณฑผลไมแปรรูป ไปใหผู เช่ียวชาญไดประเมิน
รูปแบบ  แล วนํ าข อมู ลที่ ได จ ากความคิ ด เห็ น ของ
ผู เช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ที่มีตอแบบจําลอง 3 รูปแบบ 
รวมท้ัง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ และดาน
กราฟก นํามาวิเคราะหดวยวิธีการจัดลําดับคาคะแนน 
มาตรสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ัน
ทําการเลือก 1 รูปแบบท่ีมีความเหมาะสม 

 

 

                     

 

            
กลวยกวน 

 

 

 

 
 

            มะพราวนํ้าหอมกวน 
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มะมวงกวนสามรส 
 

 

 

 
 

                         กระทอนกวน 
 

รูปที่ 4 แบบจําลองกราฟกบรรจุภัณฑ รูปแบบท่ี 1 
 

 

 

 

 

                  กลวยกวน 
       

      
 

 
 

 

มะพราวนํ้าหอมกวน 

 

      
 
 

มะมวงกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

กระทอนกวน 

 รูปที่ 5 แบบจําลองกราฟกสวนหอหุมสินคา 

               รูปแบบที่ 2 

 

 
 

 

 
 

กลวยกวน 

 

 

 

 

 

มะพราวนํ้าหอมกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           มะมวงกวนสามรส 
 

  
 

 

 

 

     กระทอนกวน 

รูปที่ 6 แบบจําลองกราฟกสวนหอหุมสินคา รูปแบบท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

หอมกวน

กวน

หอมกวน
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหสวนหอหุมผลไมแปรรูปจํานวน  3  รูปแบบ รวมทั้ง 2 ดาน 
                    
                       รายการประเมิน 

 

     รูปแบบท่ี 1       รูปแบบท่ี 2    รูปแบบท่ี 3 

                                    N = 10 

  X    S.D.   X    S.D.    X   S.D. 

1. ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ  4.57   0.57  4.23  0.68   4.65  0.51 

2. ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ  4.81   0.42  3.50  0.78   4.50  0.66 

                    รวมท้ัง 2 ดาน  4.69   0.49  3.87  0.73  4.58  0.59 

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหกราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูป จํานวน  3  รูปแบบ รวมทั้ง 2 ดาน คือ ดาน
โครงสรางบรรจุภัณฑและดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ มีระดับความคิดเห็นในภาพรวม พบวา รูปแบบที่ 1 ( X = 4.69 ) มีระดับ
ความคิดเห็นมากท่ีสุด รองลงมา คือ รูปแบบท่ี 3 ( X = 4.58 ) มีระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด และรูปแบบท่ี 2 ( X = 3.87 ) ม ี

ระดับความคิดเห็นมาก ตามลําดับ 
 

ขั้นตอนที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 7 ตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 
 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 

     รายการประเมินตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป 
        N = 108                     ระดับความพึงพอใจ 

 
 X       S.D. 

1. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม 4.29   0.49 มาก 
2. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถจดจําไดงาย 4.27   0.91 มาก 
3. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ 4.34   0.88 มาก 

4. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอขอมูลครบถวนและชัดเจน 4.26   0.68 มาก 

5. สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.47   0.73 มาก 

6. ตราสัญลักษณมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.52   0.67 มากที่สุด 
7. ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม มองเห็นไดชัดเจน 4.40   0.98 มาก 

  รวม 4.36   0.76 มาก 

จากตารางที่ 3 แสดงการประเมินความพึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป  ตามความคิดเห็นของ
ผูบริโภค โดยมีความคิดเห็นในระดับในระดับความเหมาะสมมาก ( X = 4.36) 

4.1 ผลการประเมินความพึงพอใจกราฟกบรรจุ
ภัณฑผลไมแปรรูป ผูวิจัยไดนําผลการสอบถามผูเช่ียวชาญ
กราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปที่ไดปรับปรุงแกไขแลว
นํามาทําการสอบถามผูบริโภค โ ดยผู  วิจัย ได ใ ช เกณฑ

การประเมินความพึงพอใจ โดยแบงออกเปน 2 ไดแก ดาน
โครงสรางบนบรรจุภัณฑและดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 
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  กลวยกวน            มะพราวนํ้าหอมกวน 

                               

                

          
 มะมวงกวนสามรส  กระทอนกวน 

 

 

 

 

 

 
 

 

           
             
 
 

                      

                           

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป 

        รายการประเมินกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป 
        N = 108              

 

ระดับความพึงพอใจ 
  X     S.D. 

1.  ดานโครงสรางบนบรรจุภัณฑ 4.41 0.71   มาก 
2.  ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 4.62 0.56 มากที่สุด 

  รวม 4.52 0.62 มากที่สุด 
จากตารางท่ี 4 แสดงการประเมินความพึงพอใจที่มีตอกราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูปตามความคิดเห็นของ

ผูบริโภค ซึ่งแบบออกเปน 2 ดาน ดังน้ี  
ดานโครงสรางบนบรรจุภัณฑ โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ( X = 4.41)  
ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ โดยภาพรวม พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.62)  
ผลการประเมินความพึงพอใจผูบริโภคท่ีมีตอกราฟกสวนหอหุมผลไมแปรรูป รวมท้ัง 2 ดาน พบวา มีระดับความ

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ( X = 4.52) 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการพัฒนาบรรจุภัณฑผลไมแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับผลิตภัณฑผลไมแปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน 
ผูวิจัยไดสรุปผลการอภิปราย แบงออกเปนสองประเด็น 
คือ ประเด็นที่หน่ึง คือ การออกแบบตราสัญลักษณหรือโล
โก ประเด็นที่สอง คือ การออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑ
ผลไมแปรรูป ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 

1. ประเด็นการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก 
จากการสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไป
สอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค ในภาพรวมอยูใน
ระดับความคิดเห็นมาก คือ คาเฉลี่ย 4.36 ตราสัญลักษณ
หรือโลโกมีความสวยงาม สามารถจดจําไดงาย  มีความ
โดดเดนเปนเอกลักษณ เฉพาะ  สัญลักษณหรือโลโก
สามารถนําเสนอขอมูลครบถวนและชัดเจนและมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ สามารถดึงดูดใจของผูบริโภค 
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สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและเพ่ิมชองทางการ
จําหนายไดดีกวารูปแบบเดิม สรางภาพพจนที่ดีตอสินคา 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจนโภคิน 
(2551) ภาพลักษณของสินคาเปนสิ่งที่ผูคนมองเห็นและ
สัมผัสไดอยางชัดเจน  เปนรูปรางภายนอกและเปน
คุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได อาทิ ตราสัญลักษณ
สินคาและกราฟกรวมสื่อสารที่สามารถนําไปจดทะเบียน
ลิขสิท ธ์ิ สามารถนําไปประเมินมูลคาสินท รัพยของ
ผูประกอบการการไดเชนเดียวกับสินทรัพยประเภทอ่ืนๆ
ดวย ซี่งสงผลตอราคาของผลิตภัณฑที่มีจําหนายอยูทั้งใน
สายผลิตภัณฑและรายการผลิตภัณฑสูงข้ึนอยางเห็นไดชัด 
ส อ ด ค ล อ งกั บ ผ ล ก า ร วิ จั ย ข อ ง  Anselmsson et 

al.,(2007,pp.401-441)การสรางคุณคาตราสินคาสงผล
ตอภาพลักษณทางสังคม ความนาเช่ือถือ เปนการสงมอบ
ในสิ่งท่ีผูบริโภคคาดหวัง และจากการทดสอบเชิงประจักษ 
พบวา สงผลใหราคาสินคาสูงข้ึนดวย 

2. ประเด็นการออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑผลไม
แปรรูป จากการสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และ
นําไปสอบถามความพึงพอใจของผูบ ริโภค  โดยแบง
ออกเปน 2 ดาน คือ ดานโครงสรางบรรจุภัณฑและดาน
กราฟกบนบรรจุภัณฑ  ในภาพรวมอยูในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด คือ คาเฉลี่ย 4.52 แนวความคิดในการ
ออกแบบกราฟก การใชภาพแนวตัดของผลไม 4 ชนิดของ
ผลิตภัณฑ คือ กลวย กระทอน มะพราวนํ้าหอม มะมวง 
ซึ่งลวดลายกราฟกรูปแบบน้ีสามารถสื่อถึงผลิตภัณฑผลไม
กวนแปรรูปไดชัดเจนที่สุด เพราะออกแบบกราฟกที่มี
ขอมูลสื่อสารและแสดงเอกลักษณเฉพาะ การอํานวยความ
สะดวกตอผูบริโภค สิ่งดึงดูดทางการตลาด มีสื่อกราฟกที่
เช่ืองโยงกับผลิตภัณฑ ซึ่งสอดคลอง ประชิด  ทิณบุตร 

ในประเด็นภาพรวมของการสรุปผลงานของการ
ออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก การออกแบบรูปลักษณ
กราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป ดานภาพรวมของการ 
เป นองคป ระกอบรวม น้ันเปนผลงาน ท่ี เป นไปตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งการออกแบบตราสัญลักษณ
หรือโลโก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมความคิดเห็น
ทั้ง 108 ราย มีคาเฉลี่ยรวมอยูที่ 4.36 และการออกแบบ
รูปลักษณกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป อยูในระดับมาก

ที่สุด โดยมีค าเฉลี่ยรวมความคิดเห็นทั้ ง 108 ราย มี
ค า เฉลี่ ย รวมอ ยูที่  4.52 ที่ ใช ห ลั ก การประ เมิ น โดย
ผู เช่ียวชาญและแบ งป ระเด็นเปน  3 ด าน  คือ  ด าน
โครงสรางบรรจุภัณฑ (ดานการปกปองผลิตภัณฑ) ดาน
ตราสัญลักษณหรือโลโก ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑและ 
ประชิด  ทิณบุตรและคณะ  ไดกลาววา ผลงานการ
ออกแบบที่มีมาตรฐานคุณภาพและประสิทธิภาพทั้งตรา
สัญลักษณและรูปลักษณผลิตภัณฑน้ันก็จะไดการยอมรับ
จากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และจะมีความสําคัญตอการ
พัฒนาตอยอดทางความคิดในลําดับตอไป ดังเชนท่ี ฟลลิป 
คอตเลอร ไดกลาวถึงความสําคัญโดยสรุปไดดังน้ี ตรา
สัญลักษณที่ ดีน้ัน จัดไวเปนสวนหน่ึงในคําสัญญาของ
ผูผลิตที่จะสงมอบคุณลักษณะ คุณภาพ ผลประโยชนและ
การบริการ รวมถึงการรับประกันคุณภาพ โดยสามารถสื่อ
ความหมายได 6 ระดับ คือ คุณลักษณะของสินคา ตรา
สัญ ลั กษณ ขอ งสิ นค า  ทํ า ให นึ ก ถึงคุณ สมบั ติ ห รือ
คุณลักษณะเดนที่แนชัดของผลิตภัณฑ ซึ่งเช่ือมโยงถึง
คุณประโยชนอื่นๆ ตามหนาที่ทางการตลาด การสื่อทาง
อารมณ เชน ความทนทาน แสดงใหเห็นถึงประโยชนตาม
หนาที่การใชงาน กอใหเกิดคุณคาทางวัฒนธรรม โดยตรา
สัญลักษณสินคา อาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรมของ
องคกรหรือของประเทศผูผลิตก็ได ตราสินคาจึงเปนสิ่ง
บงช้ีถึงบุคลิกภาพเฉพาะสินคา และสื่อถึงลักษณะของผูใช
ตามไปดวย ตราสัญลักษณสินคาจงไมไดเกี่ยวของเฉพาะ
สินคาและบริการเทาน้ัน แตตราสัญลักษณยังมีขอบขายท่ี
กวางขวาง ดังที่ทั่ วไปเราสามารถสังเกตเห็นเปนสื่อ
สัญลักษณในการใชงานในรูปแบบตางๆ มากมาย (Philip 

Kother, and Gary Armstrong, 2014 : 250) 

7.สรุป 

1.สรุปผลการวิเคราะหจากการออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโกผลไมแปรรูป พบวา ตราสัญลักษณ
หรือโลโกมีความสวยงาม สามารถจดจําไดงาย มีความโดด
เดนเปนเอกลักษณเฉพาะ มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และตัวอักษร
ที่ ใช มีค วามเหมาะสม  มองเห็น ได ชัด เจน  เปนตรา
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สัญลักษณที่มีความสอดคลองกับผลิตภัณฑผลไมแปรรูป
ทั้ง 4 ชนิด คือ  

กลวยกวน กระทอนกวน มะพราวนํ้าหอมกวน
และมะมวงสามรสกวน 

2. ส รุป ผลการ วิเค ราะห การออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโก 3 รูปแบบ แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินผล  1 รูปแบบ ผลของการประเมินตราสัญลักษณ
หรือโลโกตามความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน 
พบวา ตราสัญลักษณหรือโลโกรูปแบบที่ 2  มีระดับความ
เหมาะสมมากที่สุด ทั้งน้ีเปนเพราะรูปแบบท่ี 2 มีการ
ออกแบบโดยใชผลไมทั้งสี่ชนิดของผลไมแปรรูปบานปา   
ซวนนํ้าโจน มาใชในการออกแบบ และสามารถสื่อถึงผลไม
แปรรูปบานปาซวนนํ้าโจน จังหวัดตากไดชัดเจนที่สุด 

3. สรุปผลการวิเคราะห ข้ันตอนการออกแบบ
กราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป 3 รูปแบบ แลวนําไปให
ผูเช่ียวชาญประเมินผล  1 รูปแบบ แลวนําขอมูลที่ไดจาก
ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีมีตอแบบจําลอง 
3 รูปแบบ รวมทั้ง 2 ดาน คือ ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ 
และดานกราฟก กราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป รูปแบบ
ที่ 1  มีระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด ทั้งน้ีเปนเพราะใน
การออกแบบกราฟกใชผลไมสี่ชนิดของบานปาซวนนํ้าโจน
ที่ใชในการแปรรูป นํามาทําการออกแบบ โดยใชภาพแนว
ตัดของผลไม และกราฟกรูปแบบท่ี 1 สามารถสื่อถึงผลไม
แปรรูปแตละชนิดไดอยางชัดเจน  

4. สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภค
ที่มีตอรูปแบบตราสัญลักษณหรือโลโก พบวา ผูบริโภคมี
ความคิดเห็นบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป มีระดับความคิดเห็น
มาก เปนเพราะสามารถบงบอกความเปนเอกลักษณของ
ผลิตภัณฑ ได ชัด เจน  สามารถจดจําได งาย  มีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

4.1 ส รุปผลการวิเคราะหความคิด เห็นของ
ผูบริโภคที่มีตอรูปแบบกราฟกบรรจุภัณฑผลไมแปรรูป 
พบว า  มีค วามสวยงาม  มีข อมู ลสื่ อส ารและแสดง
เอกลักษณ เฉพาะ  ดึงดูดทางการตลาด สื่อกราฟกที่
เช่ือมโยงกับสินคาได 
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บทคัดยอ 

สถานีพัฒนาการเกษตรท่ีสูงตามพระราชดําริ “ดอยมอนลาน”เปนพ้ืนที่ตามโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระนาง
เจาสิริกิตต พระบรมราชินีนาถ พ้ืนที่โครงการพระราชดําริแหงน้ีสวนใหญเปนพ้ืนที่ที่ใหความรูกับประชาชนในดานการเกษตร 
การเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่สูง อีกทั้งยังมีชนเผาที่มีความหลากหลายชาติพันธที่อาศัยรวมกันบนดอยแหงน้ี นอกจาก ในดาน
วัฒนธรรมและประเพณีของชนเผาแลว “ผาและเคร่ืองแตงกาย”ก็ยังเปนเสนหใหกับชนเผาเหลาน้ันดวย แตดวยปจจุบันน้ีผา
ชนเผาไมวาจะเปนอาขาหรือลาหูไดเปลี่ยนแปลงไปดวยการเขามาสงเสริมของหนวยงานตางๆดวยการสงเสริมกระบวนการ
ผลิตแบบใหมๆ ใชวัสดุแบบใหมๆ จนทําใหลืมและไมหลงเหลือความเปนอัตลักษณของชนเผาเลย ซึ่งจะทําใหศิลปวัฒนธรรม
ในดานผาชนเผาสูญหายไปตามกาลเวลาได 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมีภารกิจในการบริการวิชาการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีลงสูชุมชน 
จึงมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาผาชนเผาบนดอยมอนลานที่จะนําเอาลวดลายโบราณและกระบวนการผลติแบบด่ังเดิมมา
ทําการสงเสริมและออกแบบผลิตภัณฑผาชนเผาใหมีความรวมสมัยแตยังคงอัตลักษความเปนชนเผาเอาไวเหมือนเดิม จึงมี
แนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมในคร้ังน้ีภายใตยุทธศาสตรการดําเนิ นงาน การพัฒนาผามอนลาน สงเสริม
สนับสนุนใหเกิด “การพัฒนาผาผลิตภัณฑชุมชน” ข้ึนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนในพ้ืนที่สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ “ดอยมอนลาน”และสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนที่ไดมีรายไดจากการเปนหมูบานเพ่ือ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษตามวิถีชุมชนสามารถสรางรายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑเปนของชุมชนไวจําหนายกับ
นักทองเท่ียวและสามารถสรางรายไดจากการบริการการทองเท่ียวเชิงอนุรักษตามวิถีชุมชน  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือนํา
ความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ถายทอดลงสูชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการ พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการทองเที่ยว
ของชุมชนบนพ้ืนที่สูง เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผาชนเผาใหเปนผลิตภัณฑที่รวมสมัยแตยังคงอัตลักษณความเปนชนเผา
และเพ่ือการอนุรักษกระบวนการผลิตและลวดลายด่ังเดิมของชนเผาลาหูเหลือง 
 จากการดําเนินโครงการวิจัย ไดผลการดําเนินงานดังน้ี (1) ดานนักศึกษา นักศึกษามีความรูความเขาใจในความเปน
ชนเผาลาหูเหลือง นักศึกษาไดเรียนรูในดานวัฒนธรรมตางๆของชนเผาลาหูเหลืองโดยเฉพาะวัฒนธรรมดานการแตงการทําให
เรารูวาชนเผาลาหูเหลืองสมัยการสวมเสื้อผาสี นํ้าเงินหรือสีกรมทา เน่ืองจากสมัยกอนน้ันชนเผาลาหูเหลืองใชตนหอมในการ
ยอมผาเพ่ือการสวมใสและเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ (1.2) ดานชนเผาลาหูเหลือง ชนเผา
ลาหูเหลืองมีความเขาใจในวัฒนธรรมการแตงของตัวเอง เขาใจและมีจิตสํานึกในดานอัตลักษณของตัวเองมากข้ึน ชนเผาลาหู
เหลืองมีความตองการที่จะรักษาวัฒนธรรมของการสรางลวดลายโบราณเพ่ือใหคงอยูกับชนเผาตอไป (2.) นักศึกษาออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยใชลวดลายโบราณของแตละชนเผาใหมีความรวมสมัย โดยเคร่ืองแตงการจํานวน 3 ชุด และออกแบบของใชจาก
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ผาจํานวน 2 ชุด โดยใชผายอมครามเปนหลัก ใหนักศึกษาแตละคนทําการออกแบบเคร่ืองแตงการและออกแบบของใชจากผา
ตามความสามารถของแตละคน และนําแบบที่ออกแบบไวข้ึนไปใหชุมชนไดเลือกและพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ังการลง
มือผลิตผลิตภัณฑตนแบบ (3.)ชนเผาลาหูเหลืองทําการผลิตลวดลายโบราณดวยวิธีด่ังเดิมตามที่นักศึกษาออกแบบ ชนเผาลาหู
เหลืองไดทําการผลิตลวดลายลาหูโบราณดวยวิธีการเย็บดวยมือและใชผาฝายทอมือในการเย็บลวดลายซึ่งเปนการสราง
ลวดลายและใชวัสดุแบบด่ังเดิมของชนเผาลาหูเหลือง ซึ่งทางชนเผาลาหูเหลืองสามารถท่ีจะทําการผลิตลวดลายตามท่ีนักศึกษา
ออกแบบไดเปนอยางดี (4.) นักศึกษาไดนําลวดลายโบราณมาทําการผลิต ผลิตภัณฑตนแบบ ตามแบบที่ชนเผาลาหูเหลืองได
เลือกไว โดยแยกเปนประเด็นดังน้ี (4.1) การออกแบบเคร่ืองแตงการ จํานวน 3 ชุด ตามที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว โดยได
เลือกใชผาฝายยอมหอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เพราะจากขอมูลที่ไดข้ึนไปถอดองคความรู ทําใหนักศึกษา อาจารย
ทราบวาชนเผาลาหูเหลืองมีการยอมผาฝายดวยตนหอม นักศึกษาจึงไดอนุรักษอัตลักษณอันสําคัญ (4.2) การออกแบบของใช
จากผา จํานวน 2 ชุด ตามที่ชนเผาลาหูไดเลือกไว โดยไดเลือกใชผาฝายยอมหอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เพราะจาก
ขอมูลที่ไดข้ึนไปถอดองคความรู ทําใหนักศึกษา อาจารยทราบวาชนเผาลาหูเหลืองมีการยอมผาฝายดวยตนหอม นักศึกษาจึง
ไดอนุรักษอัตลักษณอันสําคัญ (5.) ถายทอดองคความรูใหกับชุมชน นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชนในเร่ือง
ของการออกแบบและการใชลวดลายลาหูโบราณและการสรางอัตลักษณของชุมชนลาหูเหลืองในการนําไปสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวและชุมชน พรอมสรางแรงจูงใจจิตสํานึกของชุมชนในการเรียนรูอัตลักษณและความภาคภูมิใจในความเปนชนเผาลา
หูเหลือง 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑผาลาหูเหลือง ดอยมอนลาน 

 

Abstract 
Highland Agriculture Development Station "Doi Mon Mill" is the area under the Royal Project in 

Queen Sirikit. This area of the Royal Project is mainly an area that educates people in agriculture and 

highland animal husbandry.There are also tribes of different ethnic groups living together on this 

mountain. Besides, the culture and traditions of the tribe, "Fabrics and clothing" is also fascinating for 

those tribes. But nowadays, tribal fabrics such as Akha or Lahu have been transformed by the promotion 

of various agencies, and new production processes. Use new materials. Forgetting and not leaving the 

identity of the tribe. This will make the culture of tribal cloth lost as time flies. 

 Rajamangala University of Technology Lanna The mission of academic service brings science and 

technology to the community. It is seen in the development of tribal clothing on the Mon Lan hill to 

bring ancient patterns and traditional production process to promote and design tribal fabrics to the 

contemporary, but still keep the tribal identity to be the same. Therefore, there is a guideline for the 

implementation of this activity under the operational strategy. Development of silk cloth. Encourage 

"Community Products Development for the Community". To promote ecotourism based on the way of 

community in the area of the Royal Development Highlands, to promote the people in the area to earn 

income from the village for ecotourism by way of community can earn income from selling products to 

the community to sell to tourists and can earn from ecotourism services by community way. This 

research aims to bring science knowledge, technology and innovation transfered to highland communities 

to Development of tourism products for highland communities, to design and develop tribal fabrics as a 

932



contemporary product, but also to preserve the tribal identity and to preserve the original production 

process and the patterns of the Lahu tribe. 

  The results of the research were as follows. (1) For students; they  have the knowledge and 

understanding of the yellow Lahu tribe, they learned about the different cultures of the yellow Lahu 

tribe, especially the culture of dressing, making us aware that the yellow Lahu people wear blue or navy 

clothes. Because of in the past, the yellow Lahu tribe used leeks to dye cloth forwearing and used it as a 

basis for designing and developing prototype products.(1.2) For the Lahu tribe; the Lahu tribe has an 

understanding of their own culture. Understand and be conscious of your identity more. The Lahu tribe 

wants to preserve the culture of ancient patterns in order to remain with the tribe.(2.) Students design 

products using ancient patterns of each tribe to be contemporary. 3 sets of costume and 2 sets of fabric 

design using indigo dyed fabric. Each student will design the apparel and design of the cloth according to 

the individual's ability. The prototype is designed to give the community the opportunity to choose and 

consider the appropriateness of the product.(3.) The Lahu tribe produced traditional patterns in the same 

way as the students designed. The Lahu Tribe produced the traditional Lahu pattern by hand sewing and 

used hand-woven cotton to create patterns and materials used by the Lahu tribe. The Lahu tribe can 

produce the patterns that students design.(4.) Students bring ancient patterns to produce prototype 

products aschosen by the Lahu people. (4.1) Three sets of dress design as chosen by the Lahu people. 

The Hom-dyed cotton fabric was used to produce the prototype. The information has been revealed the 

new knowledge to the students andteachers know that the Yellow Lahu tribe fabric is dyed with Hom. 

(4.2) The two sets of design of things as chosen by the Lahu people. The cotton fabric was used to 

produce the prototype. The information has been removed to remove the knowledge. Make a student 

Teachers know that the Yellow Lahu tribe is dyed with cotton. Students have conserved important 

identities.(5.) Transfer knowledge to thecommunity. The student and the teachers transfer knowledge to 

the community about the design and use of ancient Lahu patterns and create the identity of the Lahu 

community to generate income for family and community,and also to create a sense of community in 

the identity and pride of the Lahu tribe. 
Keyword : Lahu Chi products, Doi monlan 

1. บทนํา 
สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดําริ 

“ดอยมอนลาน”เปนพ้ืนที่ตามโครงการพระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจาสิ ริกิตต พระบรมราชินีนาถ พ้ืน ท่ีโครงการ
พระราชดํา ริแห งน้ี สวน ใหญ เป น พ้ืนที่ ที่ ให ค วาม รูกั บ
ประชาชนในดานการเกษตร การเลี้ยงสัตวบนพ้ืนที่สูง แต
ดวยความสูงเหนือระดับนํ้าทะเลท่ีคอนขางมาก ทําใหสถานที่
แหงน้ีกลับกลายเปนแหลงทองเที่ยวใหผูคนที่หลงใหลใน
ธรรมชาติ ได เป น อย า งดี  อี ก ท้ั งยั งมี ชน เผ าที่ มี ค วาม
หลากหลายชาติพันธที่อาศัยรวมกันบนดอยแหงน้ี นอกจาก

ในดานวัฒนธรรมและประเพณีของชนเผาแลว “ผาและ
เคร่ืองแตงกาย”ก็ยังเปนเสนหใหกับชนเผาเหลาน้ันดวย แต
ดวยปจจุบัน น้ีผ าชนเผาไม วาจะเปนอาขาห รือลาหู ได
เปลี่ยนแปลงไปดวยการเขามาสงเสริมของหนวยงานตางๆ
ดวยการสงเสริมกระบวนการผลิตแบบใหมๆ ใชวัสดุแบบ
ใหมๆ จนทําใหลืมและไมหลงเหลือความเปนอัตลักษณของ
ชนเผาเลย ซึ่งจะทําใหศิลปวัฒนธรรมในดานผาชนเผาสูญ
หายไปตามกาลเวลาได 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ซึ่งมี
ภารกิจในการบริการวิชาการนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ลงสูชุมชน จึงมองเห็นความสําคัญในการพัฒนาผาชนเผาบน
ดอยมอนลานที่จะนําเอาลวดลายโบราณและกระบวนการ
ผลิตแบบด่ังเดิมมาทําการสงเสริมและออกแบบผลิตภัณฑผา
ชนเผาใหมีความรวมสมัยแตยังคงอัตลักษความเปนชนเผา
เอาไวเหมือนเดิม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบน
พ้ืนท่ีสูงรวมกัน  จึงมีแนวทางในการดําเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรมในคร้ังน้ีภายใตยุทธศาสตรการดําเนินงาน การ
พัฒนาผามอนลาน สงเสริมสนับสนุนใหเกิด “การพัฒนาผา
ผลิตภัณฑชุมชน” ข้ึนเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตามวิถี ชุมชนในพ้ืนท่ีสถานีพัฒนาการเกษตรที่สู งตาม
พระราชดําริ “ดอยมอนลาน”และสงเสริมใหประชาชนใน
พ้ืนท่ีไดมีรายไดจากการเปนหมูบานเพ่ือการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษตามวิถีชุมชนสามารถสรางรายไดจากการจําหนาย
ผลิตภัณฑเปนของชุมชนไวจําหนายกับนักทองเที่ยวและ
สามารถสรางรายไดจากการบริการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ
ตามวิถีชุมชนยังผลใหยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบน
พ้ืนที่สูงไดเปนอยางดี 

2. วัตถุประสงคของโครงการ 
2.1 เพ่ือนําความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ถายทอดลงสู ชุมชนบนพ้ืนที่สูงในการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพ่ือการทองเท่ียวของชุมชนบนพ้ืนที่สูง 

2.2 เพ่ือการออกแบบและพัฒนาผาชนเผาลา
เหลืองใหเปนผลิตภัณฑที่รวมสมัยแตยังคงอัตลักษณความ
เปนชนเผา 

2.3 เพ่ือการอนุรักษกระบวนการผลิตและลวดลาย
ด่ังเดิมของชนเผาลาหูเหลือง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 
 

ขอบเขตของโครงการวิจัย 
 การพัฒนาผาปกลวดลายโบราณลาหูเหลืองบานขอน
มวง ดอยมอนลาน 
 1. ขอบเขตเชิงปริมาณ 
     1.1 ออกแบบเคร่ืองแตงการจํานวน  3 ชุด 
     1.2 ออกแบบของใชจากผาจํานวน  2 ชุด 

 2. ขอบเขตเชิงคุณภาพ 

           2.1 ไดผลิตภัณฑผาปกลวดลายโบราณลาหูเหลืองที่
แสดงความเปนอัตลักษณของชนเผาลาหูเหลือง 
     2.2 ชนเผาลาหูเหลืองไดรับการถายทอดองคความรู
ในการพัฒนาผลิตภัณฑผาปกลวดลายโบราณ 

4. วิธีการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษา อาจารยลงพื้นที่ในการถอดองค
ความรูเรื่องลวดลายโบราณของแตละหมูบาน 
 นักศึกษา อาจารยลงพ้ืนที่ในการถอดองคความรู
เร่ืองลวดลายโบราณชนเผาลาหูเหลืองบานขอนมวง ดอย
มอนลาน ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชียงใหม พรอมสรางแรงจูงใจ
จิตสํา นึกของชุมชนในการเรียนรูอัตลักษณ และความ
ภาคภูมิใจในความเปนชนเผาลาหูเหลือง เพ่ือเปนขอมูลและ
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ โดยใชการสัมภาษณ
ชุมชน  

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑโดยใชลวดลาย
โบราณของแตละชนเผาใหมีความรวมสมัย 
 นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑโดยใชลวดลายโบราณ
ของแตละชนเผาลาหูเหลืองใหมีความรวมสมัย โดยเคร่ือง
แตงการจํานวน  3 ชุด และออกแบบของใชจากผาจํานวน  2 

ชุด โดยใชผายอมครามเปนหลัก ใหนักศึกษาแตละคนทําการ
ออกแบบเคร่ืองแตงการและออกแบบของใชจากผาตาม
ความสามารถของแตละคน และนําแบบที่ออกแบบไวข้ึนไป
ใหชุมชนไดเลือกและพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ังการ
ลงมือผลิตผลิตภัณฑตนแบบตอไป 
ข้ันตอนที่ 3 ใหชุมชนทําการผลิตลวดลายโบราณดวยวธิี
ด่ังเดิมตามที่นักศึกษาออกแบบ 
 ใหชุมชนทําการผลิตลวดลายโบราณดวยวิธีด่ังเดิม
ตามที่นักศึกษาออกแบบ หลังจากท่ีนักศึกษาไดนําแบบท่ี
ออกแบบไวข้ึนไปใหชุมชนไดดู ไดเลือกตามความเหมาะสม
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แลว ก็ ใหชนเผาทําการเย็บลวดลายลาหู โบราณตามที่
นักศึกษาไดออกแบบไว โดยไดกําหนดชมชนใชผาฝายทอมือ
ในการเย็บลวดลายโบราณ 

ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษานําลวดลายโบราณมาทําการผลิต 
ผลิตภัณฑตนแบบ 
 หลังจากท่ีนักศึกษาไดลวดลายโบราณจากชนเผา
ลาหูเหลืองแลว นักศึกษาไดนําลวดลายโบราณมาทําการผลิต 
ผลิตภัณฑตนแบบ ตามแบบท่ีชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว 
ขั้นตอนที่ 5 นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับ
ชุมชน 
 หลั งจากที่ นั กศึ กษาไดทํ าตนแบบ เส ร็จแล ว 
นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชนในเร่ือง
ของการออกแบบและการใชลวดลายลาหูโบราณและการ
สรางอัตลักษณของชุมชนลาหูเหลือง 

5. ผลการวิจัย 
ขั้นตอนที่ 1 นักศึกษา อาจารยลงพื้นที่ในการถอดองค
ความรูเรื่องลวดลายโบราณของแตละหมูบาน 
 จากการท่ีนักศึกษา อาจารยลงพ้ืนที่ในการถอด
องคความรูเร่ืองลวดลายโบราณชนเผาลาหูเหลืองบานขอน
มวง ดอยมอนลาน ต.ปาไหน อ.พราว จ.เชียงใหม พรอม
สรางแรงจูงใจจิตสํานึกของชุมชนในการเรียนรูอัตลักษณและ
ความภาคภูมิใจในความเปนชนเผาลาหูเหลือง เพ่ือเปนขอมูล
และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ โดยใชการ
สัมภาษณชุมชน ไดผลการวิจัย โดยแยกเปนประเด็นดังน้ี 

 1. ดานนักศึกษา นักศึกษามีความรูความเขาใจใน
ความเปนชนเผาลาหู เหลือง นักศึกษาได เรียนรู ในดาน
วัฒนธรรมตางๆของชนเผาลาหูเหลือง เชนวัฒนธรรมการ
แสดง วัฒนธรรมการกิน  วัฒนธรรมการใช ชี วิต  และ
โดยเฉพาะวัฒนธรรมดานการแตงการ ซึ่งทําใหเรารูวาชนเผา
ลาหู เหลืองสมัยการสวมเสื้ อผาสี นํ้าเงินห รือสีกรมท า 
เน่ืองจากสมัยกอนน้ันชนเผาลาหูเหลืองใชตนหอมในการยอม
ผาเพ่ือการสวมใส แตดวยวิวัฒนาการตางๆมีความทันสมัยข้ึน 
งายข้ึนชนเผาจึงหันมาเลือกเลือกซ้ือผาโรงงานมาตัดเย็บเอง 
วัฒนธรรมการยอมผาก็ไดหายไป และชนเผาก็เลือกที่จะสวม
ใสเสื้อผาสีดํา เพราะทําใหดูไมสกปรก เวลาออกไปทํางานใน
ไรในสวน นักศึกษาไดเรียนรูเร่ืองราวตางๆของชนเผาลาหู

เหลืองเพ่ือ นํามาใช เปนขอมู ลในการออกแบบพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบตอไป 

 2. ดานชนเผาลาหูเหลือง ชนเผาลาหูเหลืองมีความ
เขาใจในวัฒนธรรมการแตงของตัวเอง เขาใจและมีจิตสํานึก
ในดานอัตลักษณของตัวเองมากข้ึน ชนเผาลาหูเหลืองมีความ
ตองการที่จะรักษาวัฒนธรรมของการสรางลวดลายโบราณ
เพ่ือใหคงอยูกับชนเผาตอไป  และการสรางรายไดจาก
ลวดลายโบราณ โดยใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนแกให
นักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษานําไปออกแบบเคร่ืองแตงการและ
ของใชประเภทผาใหมีความรวมสมัย แตยังคงอัตลักษณของ
ชนเผาเอาไว 

  
 

  
ภาพที่ 1 นักศึกษา อาจารยลงพ้ืนที่ในการถอดองคความรู
เร่ืองลวดลายโบราณชนเผาลาหูเหลือง 
 

 

  
 

ภาพที่ 2 ลักษณะลวดลายโบราณของชนเผาลาหูเหลือง 
 

ขั้นตอนที่ 2 นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑโดยใชลวดลาย
โบราณของแตละชนเผาใหมีความรวมสมัย 

  จากการนักศึ กษาออกแบบผลิตภัณฑ โดยใช
ลวดลายโบราณของชนเผาลาหูเหลืองใหมีความรวมสมัย โดย
เคร่ืองแตงการจํานวน  3 ชุด และออกแบบของใชจากผา

935



จํานวน 2 ชุด โดยใชผายอมครามเปนหลัก ใหนักศึกษาแตละ
คนทําการออกแบบเคร่ืองแตงการและออกแบบของใชจาก
ผาตามความสามารถของแตละคน และนําแบบที่ออกแบบไว
ข้ึนไปใหชุมชนไดเลือกและพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ัง
กอนลงมือผลิตผลิตภัณฑตนแบบ ไดผลจากการวิจัยดังน้ี 

 นักศึกษาไดทําการออกแบบ  โดยเคร่ืองแตงการ 
และออกแบบของใชจากผา โดยตามความถนัดของนักศึกษา 
โดยไดนําขอมูลจากการท่ีข้ึนไปถอดองคความรูเร่ืองลวดลาย
โบราณชนเผาลาหูเหลืองบานขอนมวง ดอยมอนลาน ต.ปา
ไหน อ.พราว จ.เชียงใหม พรอมสรางแรงจูงใจจิตสํานึกของ
ชุมชนในการเรียนรูอัตลักษณและความภาคภูมิใจในความ
เปนชนเผาลาหูเหลือง มาทําการออกแบบและไดนํารูปแบบท่ี
ออกแบบน้ันข้ึนไปที่บานขอนมวงเพ่ือใหชนเผาลาหูเหลืองได
รวมกับนักศึกษา อาจารยในการเลือกแบบผลิตภัณฑ ใหมี
ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมตางๆของชนเผาลาหูเหลืองเพ่ือ
ไมใหเกิดปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับดานประเพณี ความเช่ือ
ของชนเผาลาหูเหลือง ซึ่งทางชนเผามีความพึงพอใจกับ
รูปแบบท่ีนักศึกษาไดออกแบบไว โดยที่ทางชนเผาลาหูเหลือง
ไดเลือกรูปแบบของเคร่ืองแตงกายเพ่ือใชในการผลิตตนแบบ
จํานวน 3 แบบ และของใชที่ทําจากผาเพ่ือใชในการผลิต
ตนแบบจํานวน 2 แบบ  
 

  
 

  
 

ภาพที่ 3 นําแบบที่ออกแบบไวข้ึนไปใหชุมชนไดเลือกและ
พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ังกอนลงมือผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบ 

 

 

  
 

 
ภาพที่ 4 รูปแบบของเคร่ืองแตงกายเพ่ือใชในการผลิตตนแบบ 

 

 

 

ภาพที่ 5 รูปแบบของใชจากผาเพ่ือใชในการผลิตตนแบบ 
 

ขั้นตอนที่ 3 ใหชุมชนทําการผลิตลวดลายโบราณดวยวิธี
ด่ังเดิมตามที่นักศึกษาออกแบบ 
 จากการใหชนเผาลาหูเหลืองทําการผลิตลวดลาย
โบราณดวยวิธีด่ังเดิมตามท่ีนักศึกษาออกแบบ  หลังจากที่
นักศึกษาไดนําแบบที่ออกแบบไวข้ึนไปใหชุมชนไดดู ไดเลือก
ตามความเหมาะสมแลว ก็ใหชนเผาลาหูเหลืองทําการเย็บ
ลวดลายลาหูโบราณตามที่นักศึกษาไดออกแบบไว โดยได
กําหนดชมชนใชผาฝายทอมือในการเย็บลวดลายโบราณได
ผลการวิจัยดังน้ี 

 ชนเผาลาหู เหลืองไดทําการผลิตลวดลายลาหู
เหลืองโบราณดวยวิธีการเย็บดวยมือและใชผาฝายทอมือใน
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การเย็บลวดลายซ่ึงเปนการสรางลวดลายและใชวัสดุแบบด่ัง
เดิมของชนเผาลาหูเหลือง ซึ่งทางชนเผาลาหูเหลืองสามารถท่ี
จะทําการผลิตลวดลายตามท่ีนักศึกษาออกแบบไดเปนอยางดี 
สามารถเย็บลวดลายโบราณไดอยางสวยงามและมีความ
ประณีต  จากการที่ นักศึกษา อาจารยได ข้ึนมาถอดองค
ความรูเร่ืองลวดลายโบราณน้ัน นักศึกษาไดเลือกใชลวดลาย
ที่มีความหมายตางๆ มาทําการออกแบบเคร่ืองแตงกายและ
ของใชประเภทผาใหมีความรวมสมัย 

 

 

  

ภาพที่ 6 ลวดลายโบราณลาหูเหลืองผลิตดวยวิธีการเย็บดวยมือ 
 

ขั้นตอนที่ 4 นักศึกษานําลวดลายโบราณมาทําการผลิต 
ผลิตภัณฑตนแบบ 
 จากท่ีนักศึกษาไดลวดลายโบราณจากชนเผาลาหู
เหลืองแลว นักศึกษาไดนําลวดลายโบราณมาทําการผลิต 
ผลิตภัณฑตนแบบ ตามแบบที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว ได
ผลการวิจัยดังน้ี 

 1. การออกแบบเคร่ืองแตงการ นักศึกษาไดนํา
รูปแบบเคร่ืองแตงกายที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไวมาทํา
การผลิตจํานวน 3 ชุด ตามที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว 
โดยไดเลือกใชผาฝายยอมหอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑ
ตนแบบ เพราะจากขอมูลที่ไดข้ึนไปถอดองคความรู ทําให
นักศึกษา อาจารยทราบวาชนเผาลาหูเหลืองมีการยอมผา
ฝายดวยตนหอม นักศึกษาจึงไดอนุรักษอัตลักษณอันสําคัญ
ของชนเผาน้ีไว  
 

  
 

  
 

  
ภาพที ่7 ผลิตภัณฑตนแบบประเภทเคร่ืองแตงกาย 

 2. การออกแบบของใชจากผา นักศึกษาไดนํา
รูปแบบของใชจากผา ที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไวมาทํา
การผลิตจํานวน 2 ชุด ตามที่ชนเผาลาหูไดเลือกไว โดยได
เลือกใชผาฝายยอมหอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ 
เพราะจากขอมูลที่ไดข้ึนไปถอดองคความรู ทําใหนักศึกษา 
อาจารยทราบวาชนเผาลาหูเหลืองมีการยอมผาฝายดวยตน
หอม นักศึกษาจึงไดอนุรักษอัตลักษณอันสําคัญของชนเผาน้ี
ไว  
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ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑตนแบบประเภทของใชจากผา 
 

ขั้นตอนที่ 5 นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับ
ชุมชน 
 หลั งจากที่ นั กศึ กษาไดทํ าตนแบบ เส ร็จแล ว 
นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชนในเร่ือง
ของการออกแบบและการใชลวดลายลาหูโบราณและการ
สรางอัตลักษณของชุมชนลาหูเหลือง มีผลการวิจัยดังน้ี 

 นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชน
ในเร่ืองของการออกแบบและการใชลวดลายลาหูโบราณและ
การสรางอัตลักษณของชุมชนลาหูเหลืองในการนําไปสราง
รายไดใหกับครอบครัวและชุมชน  พรอมสรางแรงจูงใจ
จิตสํา นึกของชุมชนในการเรียนรูอัตลักษณ และความ
ภาคภูมิใจในความเปนชนเผาลาหูเหลือง การรักษาวัฒนธรรม
ดานการแตงกาย การกลับมาใชผาฝายทอมือในการสราง
ลวดลายเพ่ือเปนจุดขายใหกับผูบริโภคเปนการสรางรายได 
สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนตอไป 

 

 

 

ภาพที่ 9 นักศึกษา อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชน 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการดําเนินโครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ผลิตภัณฑผาลาหู เหลือง ดอยมอนลาน  ตําบลปาไหน  
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผู วิจัยพบวาการใชลวดลาย
โบราณของชนเผาลาหูเหลืองบานขอนมวงมาสรางอัตลักษณ
ใหกับชนเผาเปนที่ที่ตองทํางานอยางหนัก เน่ืองจากความ
เขาใจในเร่ืองอัตลักษณกับชนเผาลาหูเหลืองแลว เปนเร่ืองที่
ตองอธิบายกันยาว ชนเผาลาหูเหลืองมีความยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งที่ตนเองทํามา อีกทั้งเร่ืองของการสื่อสารที่เขาเขาใจกัน
ยาก  จึงเปนอุปสรรคในการสรางความเขาใจ เราจะมี
กระบวนการอยางไรท่ีจะจัดการใหชนเผาลาหูเหลืองไดรูการ
ผสมผสานระหวางภูมิปญญากับ วิทยาศาสตรเปนที่ ที่
ละเอียดออนมาก ดังน้ันในการทําวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยจะนําเอา
ภูมิปญญาของชนเผาลาหูเหลืองออกมาใชใหมากที่สุด เพ่ือให
ชนเผาลาหูเหลืองไดตระหนักถึงการผสมผสานระหวางภูมิ
ปญญากับวิทยาศาสตรไหมมากที่สุด แตก็ยังคงตองใหเวลา
กับชนเผาลาหู เหลืองระยะหน่ึงในการสรางความเขาใจ
เร่ืองอัตลักษณของตนเองและการนําอัตลักษณของตนเองมา
สรางสรรคผลงานใหกับชนเผาลาหูเหลืองของตนเอง 

7. สรุปผล 
 7.1 การถอดองคความรูเร่ืองลวดลายโบราณชน
เผาลาหูเหลืองบานขอนมวง ดอยมอนลาน ต.ปาไหน อ.พราว 
จ .เชียงใหม  เพ่ือเปนขอมูลและแนวทางในการพัฒนา
ผลิตภัณฑตนแบบ โดยแยกเปนประเด็นดังน้ี 

  1. ดานนักศึกษา นักศึกษามีความรูความ
เขาใจในความเปนชนเผาลาหูเหลือง นักศึกษาไดเรียนรูใน
ดานวัฒนธรรมตางๆของชนเผาลาหู เหลืองโดยเฉพาะ
วัฒนธรรมดานการแตงการทําใหเรารูวาชนเผาลาหูเหลือง
สมัยการสวมเสื้อผาสีนํ้าเงินหรือสีกรมทา เน่ืองจากสมัยกอน
น้ันชนเผาลาหูเหลืองใชตนหอมในการยอมผาเพ่ือการสวมใส
และเพ่ือนํามาใชเปนขอมูลในการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ
ตนแบบ 
  1. ดานชนเผาลาหู เหลือง ชนเผาลาหู
เหลืองมีความเขาใจในวัฒนธรรมการแตงของตัวเอง เขาใจ
และมีจิตสํานึกในดานอัตลักษณของตัวเองมากข้ึน ชนเผาลา
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หูเหลืองมีความตองการที่จะรักษาวัฒนธรรมของการสราง
ลวดลายโบราณเพ่ือใหคงอยูกับชนเผาตอไป 
 7.2 นักศึกษาออกแบบผลิตภัณฑโดยใชลวดลาย
โบราณของแตละชนเผาใหมีความรวมสมัย โดยเคร่ืองแตง
การจํานวน 3 ชุด และออกแบบของใชจากผาจํานวน 2 ชุด 
โดยใชผายอมครามเปนหลัก ใหนักศึกษาแตละคนทําการ
ออกแบบเคร่ืองแตงการและออกแบบของใชจากผาตาม
ความสามารถของแตละคน และนําแบบที่ออกแบบไวข้ึนไป
ใหชุมชนไดเลือกและพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ังการ
ลงมือผลิตผลิตภัณฑตนแบบ 

 7.3 ชนเผาลาหูเหลืองทําการผลิตลวดลายโบราณ
ดวยวิธีด่ังเดิมตามที่นักศึกษาออกแบบ ชนเผาลาหูเหลืองได
ทําการผลิตลวดลายลาหูโบราณดวยวิธีการเย็บดวยมือและใช
ผาฝายทอมือในการเย็บลวดลายซึ่งเปนการสรางลวดลายและ
ใชวัสดุแบบด่ังเดิมของชนเผาลาหูเหลือง ซึ่งทางชนเผาลาหู
เหลืองสามารถที่จะทําการผลิตลวดลายตามที่ นักศึกษา
ออกแบบไดเปนอยางดี 

 7.4 นักศึกษาไดนําลวดลายโบราณมาทําการผลิต 
ผลิตภัณฑตนแบบ ตามแบบท่ีชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว 
โดยแยกเปนประเด็นดังน้ี 

  1. การออกแบบเคร่ืองแตงการ จํานวน 
3 ชุด ตามที่ชนเผาลาหูเหลืองไดเลือกไว โดยไดเลือกใชผา
ฝายยอมหอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เพราะจาก
ขอมูลที่ได ข้ึนไปถอดองคความรู ทําใหนักศึกษา อาจารย
ทราบวาชนเผาลาหู เหลืองมีการยอมผาฝายดวยตนหอม 
นักศึกษาจึงไดอนุรักษอัตลักษณอันสําคัญ 

  2. การออกแบบของใชจากผา จํานวน 2 
ชุด ตามที่ชนเผาลาหูไดเลือกไว โดยไดเลือกใชผาฝายยอม
หอมมาทําการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ เพราะจากขอมูลที่ได
ข้ึนไปถอดองคความรู ทําใหนักศึกษา อาจารยทราบวาชนเผา
ลาหูเหลืองมีการยอมผาฝายดวยตนหอม นักศึกษาจึงได
อนุรักษอัตลักษณอันสําคัญ 

 7.5 ถายทอดองคความรูใหกับชุมชน  นักศึกษา 
อาจารยถายทอดองคความรูใหกับชุมชนในเร่ืองของการ
ออกแบบและการใชลวดลายลาหูโบราณและการสรางอัต
ลักษณของชุมชนลาหูเหลืองในการนําไปสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวและชุมชน พรอมสรางแรงจูงใจจิตสํานึกของชุมชน

ในการเรียนรูอัตลักษณและความภาคภูมิใจในความเปนชน
เผาลาหูเหลือง 

ขอเสนอแนะ 
 โครงการวิจัยเร่ืองการพัฒนาผลิตภัณฑผาลาหู
เหลือง ดอยมอนลาน  ต.ปาไหน อ .พราว จ .เชียงใหม มี
ขอเสนอแนะดังน้ี 

 1. ชนเผาลาหูเหลืองยังไมเห็นความสําคัญของการ
สรางอัตลักษณจากประเพณี วัฒนธรรมของตนเอง ดังน้ัน
นักวิจัยที่จะทํางานวิจัยแบบน้ีตองแสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
ของอัตลักษณที่จะชวยสงเสริมใหชนเผาลาหูเหลืองสามารถ
ยกระดับคุณภาพของชนเผาลาหูเหลืองไดในดานการสราง
รายได  
 2.ผูวิจัยตองทําความเขาใจในเร่ืองลวดลายของชน
เผาลาหู เหลืองใหทองแท ซึ่ งจะทําใหผู วิจัยสามารถนํา
ลวดลายเหลาน้ันมาทําการออกแบบหรือสรางสรรคผลงานให
เปท่ียอมรับของชนเผาลาหูเหลืองซึ่งเปนเจาของลวดลาย 

เอกสารอางอิง 
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มณฑา จันทรเกตุเลี้ยด. 2541.วิทยาศาสตรสิ่งทอเบ้ืองตน. 
       กรุงเทพฯ: หอรัตนชัยการพิมพ 
อรนุตฎฐ  สุธาคํา.  2554.  รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษา
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑ เหมาะสมกับผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง ออกแบบบรรจุภัณฑให
เหมาะสมกับสินคา สามารถปกปองคุมครองสินคาจากมือผูผลิตไปถึงมือผูบริโภคไดอยางปลอดภัย  บรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม 
นาสนใจ ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดรับการออกแบบแลวจากผูผลิต ผู
จําหนาย และนักทองเท่ียว ประชากรและกลุมตัวอยาง ใชวิธีการเลือก  ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดจากผูผลิต
เคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง จํานวน 2 คน และนักทองเท่ียวท่ีสนใจเคร่ืองหนัง จํานวน 90 คน บริเวณถนนคนเดินทาแพ 
และถนนคนเดินวัวลาย  จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา สินคาเคร่ืองหนังมีความหลากหลายในดานของ รูปราง รูปทรง ขนาด 
และนํ้าหนัก  ผูประกอบการกลาววากลุมลูกคาสวนใหญตัดสินใจซื้อตัดสินใจสินคาเคร่ืองหนัง เพราะช่ืนชอบสินคาเคร่ืองหนังอยู
แลว โดยที่สินคาเคร่ืองหนัง มีความเหนียว มีความทน บรรจุภัณฑที่มีความเหมาะสมกับสินคาเคร่ืองมากท่ีสุดคือถุงกระดาษคราฟท 
คราฟท 125 แกรม หูหิ้วเปนเชือกปาน มี 3 ขนาด 1. ถุงขนาดใหญ (กวาง 10 ซม. ยาว 35 ซม. สูง 25 ซม.) 2. ถุงขนาดกลาง 
(กวาง 9 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 21 ซม.) 3. ถุงขนาดเล็ก (กวาง 8 ซม. ยาว 19 ซม. สูง 18 ซม.) กราฟกและใชโทนสีนํ้าตาล ปายหอย
สินคามีขอมูลของสินคาและผูผลิตบงบอกครบถวน ผลการประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง 
ทีไ่ดรับการพัฒนาแลวบรรจุภัณฑปองกันไมใหสินคาเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 บรรจุภัณฑมีรูปแบบ
และโครงสรางที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 บรรจุภัณฑเหมาะสําหรับมองเปนของฝากของท่ีระลึก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52 บรรจุภัณฑมีความสะดวก งายตอการใชงาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.55 บรรจุภัณฑมีการแสดงขอมูลสินคาครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 มีเอกลักษณ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ย
เทากับ4.53 สีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ตัวอักษรมีความเปนเอกลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สราง
ความจดจําและสามารถดึงดูดความสนใจไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 และพบวาระดับความพึงพอใจของปายหอยสินคา คือ ปาย
หอยสินคาอานงายและเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สีมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สามารถบงบอกรายละเอียดของสินคาไดครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ4.68การผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
คําสําคัญ: ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง, รานตนกลาเคร่ืองหนัง, การออกแบบบรรจุภณัฑ 
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Abstract  
The objective of this study was to study appropriate packaging material and packaging design for leather 

product to protect the product from manufacturer to the consumer safely. Moreover the packaging design to 

be attractive and remarkable product. An assessment of satisfaction to Tonkla’s leather product package which 

was designed from manufacturer, distributor and tourist. The population and samples use purposive sampling 

method for collection from manufacturer for 2 persons and tourist for 90 persons around Chiang mai Thapae 

and vualai walking street.  

 The obtained data found that the leather product have various shape, size and weight. The major 

consumers are the lover of leather product because its toughness and durable goods. The most appropriate 

packaging of leather product is paper bag from kraft paper 125 gram, While the the handle was produced by 

using a hemp rope for 3 size; 1.Big size (Width 10 cm, length 35 cm, height 25 cm) 2.Medium size (Width 9 cm, 

length 25 cm, height 21 cm) 3. Small size (Width 8 cm, length 19 cm, height 18 cm). For the graphic design use 

brown tone which a label of product has product and manufacturer information. 

 Satisfied evaluation with leather product packaging of Tonkla leather shop which was developed for 

protect product from deterioration and damage have an average score 3.88. An appropriate pattern and 

structure for storage of packaging have an average score 3.65. For packaging to use as a gift or souvenir have an 

average score 3.52. An easy and convenient to use have an average score 4.24. A beautiful and remarkable 

packaging have an average score 4.55. A fully product information have an average score 3.40. A unique 

packaging that appropriate with product have an average score 4.53. An appropriate color with product have 

an average score 4.51. A unique character of alphabet have an average score 3.84. A memorable and attractive 

packaging have an average score 4.36 and the satisfied evaluation with a label of product are easy to read and 

understanding have an average score 4.17. An appropriate label with product have an average score 4.12. An 

appropriate label color have an average score 4.36. A label that identify the details of product clearly have an 

average score 4.68 and the most satisfied is an industrial production have an average score 4.62. 

Keywords: products for Tonkla leather, Tonkla leather Shop, Package Design 

 

1. บทนํา 
เคร่ืองหนังหรือหนังสัตว น้ันไดถูกนํามาผลิตเปน

ของใช ของจําเปนในชีวิตประจํา วันมาต้ังแต ยุคก อน
ประ วั ติศาสตร  แต เ ดิมม นุษย เ รา ได ใชห นังสัตว เปน
เคร่ืองนุงหม จากน้ันก็นํามาทําเปนอุปกรณปองกันการตอสู 
นําทํามาเปนพรม เปนที่รองนอน ยกตัวอยางสาวชาวอียิปต 
ถือวาหนังขนสัตว เปนเคร่ืองประดับอันเลอคา เสมือนเคร่ือง

เพชร ช้ินงามในยุคปจจุบันเลย หรืออยางทหารโรมัน ใชหนัง
สัตวในการทําเปนเสื้อเกราะ รองเทา เข็มขัด เปนตน จาก
บันทึกในประวัติศาสตรที่วาดวยเร่ืองของหนังสัตว  คงตอง
ยอนกลับไปเมื่อปพุทธศักราช 1300 เลย เพราะมีการคนพบ
เศษซากโบราณวัตถุที่ทําจากหนังแทในประเทศอี ยิปต 
จากน้ันมาในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ ไดริเร่ิมนํา
หนังสัตวมาข้ึนรูป สรางเปนผลิตภัณฑข้ึนโดยมีกรรมวิธีใน
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การผลิตเฉพาะของแตละทองที่ เชน ชาวกรีกโบราณเร่ิมใช
หนังสัตวเปนเคร่ืองนุงหมในชวงปพุทธศักราช 1200 และ
การใชหนังสัตวไดแผขยายไปยังอาณาจักรโรมัน ตอมาในยุค
กลาง ชาวจีนไดเรียนรูถึงกรรมวิธีในการนําหนังสัตวมาสราง
เปนผลิตภัณฑในยุค น้ัน สําหรับในทวีปอเมริกาเหนือ ชาว
อินเดียแดงเปนผูริเร่ิมการนําหนังสัตวมาใชกอนที่คนผิวขาว
จะอพยพเขาทวีป 

เมื่อพูดถึงหนังแท ก็คงจะมีหลายๆ คน อยากได
ผลิตภัณฑจากหนังแท แทไวครอบครอง ไมวาจะเปนกระเปา
สตางค กระเปาสะพายขาง เพราะหนังแท มีคุณสมบัติพิเศษ
กวาวัสดุอื่นๆ อยางชัดเจนทั้งสัมผัสคือนุมมือ เปนธรรมชาติ
และความคุมคา คงทนในระยะเวลาของการใชงาน เคร่ือง
หนังแท แมราคาจะสูง แตหากไดครอบครองก็เสมือน
เคร่ืองประดับที่บงบอกความเปนตัวตน บุคลิก และรสนิยม
ของเจาของไดเปนอยางดี หากลองคิดกันในระยะยาวแลว 
กระเปาหนังแทหรือเคร่ืองหนังแท ก็จะเปนการลงทุนที่
คุมคาท่ีสุดครับ  เพราะวากระเปาหนังแทใชงานไดนานมาก  
และย่ิงรูจักและรักษาผลิตภัณฑเคร่ืองหนังดีๆ รับรองวาคุณ
จะไดใชผลิตภัณฑหนังแทไปแสนยาวนาน   

รานตนหลาเคร่ืองหนัง เร่ิมจากการที่คุณนิรุตต  
บุญศิริ มีความสนใจและช่ืนชอบในสินคาเคร่ืองหนังแฮนด
เมต จึงไดตัดสินใจลาออกจากงานประจําจากบริษัทแหงหน่ึง
ที่ไดทํางานมานานกวา 18 ปที่กรุงเทพฯ กลับมาอาศัยอยูที่
บาน ในจังหวัดเชียงใหมกับพอแม โดยพอทํางานรับราชการ
แมขายสินคาโอทอป จึงไดมีโอกาสติดตามแมไปขายสินคา
ดวย จึงทําใหมีแนวคิดจะมีรานและสินคาเปนของตนเอง ให
แตกตางจากสินคาที่บานทําอยู เพ่ือสรางความแปลกใหม
และสามารถเพ่ิมชองทางของรายได จึงไดเร่ิมหาความรูดาน
การออกแบบและการทํ า เค ร่ืองหนังแฮนด เมดจาก
อินเตอรเน็ต และศึกษาดูวีโอการทําจากยูทูป หลังจากน้ันได
ไปซื้ออุปกรณและเคร่ืองมือในการทําเคร่ืองหนังจากรานใน
ตัวเมืองเชียงใหม โดยทางรานไดใหคําแนะนําการใช
เคร่ืองมือตางๆเปนอยางดี จากน้ันเร่ิมออกแบบและทําสินคา
ตามท่ีตัวเองตองการ โดยท่ียังไมมีความชํานาญมากนัก และ

สินคายังไมมีคุณภาพถึงข้ันออกวางจําหนายไดจึงสมัครเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ที่วิทยาลัยสารพัดชางจังหวัด
เชียงใหม จึงไดเรียนรูข้ันตอนการผลิตสินคามากมายไมวาจะ
เปนการเลือกชนิดของหนัง, การออกแบบ, การสรางแพท
เทิรน, การตัด, การเย็บในรูปแบบตางๆ รวมไปถึงการใช
เคร่ืองมือตางๆอยางถูกวิธี ปจจุบันสินคาของทางรานตนกลา
เคร่ืองหนัง เนนการออกแบบท่ีมีสไตลนาสนใจ มีเอกลักษณ
เปนของตัวเอง ไมลอกเลียนแบบใคร โดยมีความเรียบงาย
แตดูดี แตยังขาดบรรจุภัณฑที่เหมาะสมกับสินคา เพ่ือจะ
ยกระดับสินคาใหสามารถวางจําหนายไดในหางสรรพสินคา 
และสามารถสงออกไปยังตางประเทศได จากปญหาที่กลาว
มาขางตนทําใหผู วิจัยไดมุงเนนพัฒนาบรรจุภัณฑสินคา
เคร่ืองหนัง ใหมีโครงสรางและกราฟก เปนบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมกับตัวสินคา รักษาคุณภาพ และปกปองตัวสินคา
เ ร่ิมต้ังแตการขนสง  ใหความสะดวกในเร่ืองการขนสง 
สงเสริมทางดานการตลาด เพราะบรรจุภัณฑจะตองจะทํา
หนาท่ีบอกกลาวสิ่งตาง ๆ ของตัวผลิตภัณฑโดยการบอก
ขอมูลท่ีจําเปนทั้งหมดของตัวสินคาและนอกจากน้ันจะตองมี
รูปลักษณที่สวยงามสะดุดตาเชิญชวนใหเกิดการตัดสินใจซื้อ
การจัดเก็บมีความรวดเร็ว และยังถือเปนการยกระดับ
มาตรฐานงานออกแบบบรรจุภัณฑ ใหสามารถจัดจําหนาย
และการขนสง ตลอดจนการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา เพ่ือให
สามารถสูคูแขงทางการคาในตลาดไดอยางมีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพตอไปในอนาคตไดอยางย่ังยืน 

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษาวัสดุบรรจุภัณฑและระบบการบรรจุที่

เหมาะสมกับผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง 
2. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสินคา 

สามารถปกปองคุมครองสินคาจากมือผูผลิตไป ถึงมือ
ผูบริโภคไดอยางปลอดภัย 

3. เ พ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑใหมีความสวยงาม 
นาสนใจ ยกระดับสินคาใหขายไดทุกกลุมลูกคา และสามารถ
เพ่ิมยอดขายสินคาใหกับทางผูประกอบการ 
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4. ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ
เคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนาแลวจากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียว 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การวิจัยเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑ

เคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง มีการ ศึกษาเอกสาร 
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

  หลักการออกแบบบรรจุภัณฑตองคํานึงถึงความ
กลมกลืน สัดสวน ความสมดุล จังหวะ การเนน เอกภาพ 
การตัดกัน จุดมุงหมายของการออกแบบเพ่ือใหไดสิ่งที่ดีกวา 
การคํานึงถึงประโยชนใชสอย และมีความสวยงาม นอกจาก 
น้ี หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ เนนปจจัย 3 ประการ ไดแก 
1 )  การออกแบบควรไดทั้ งวจนสัญลักษณและทัศน 
สัญลักษณ นอกจากไดเห็นแลวตองสื่อสารไดถึงความรูสึก 
ใหเกิดข้ึนดวย 2) บรรจุภัณฑควรสรางความพึงพอใจเกียรติ 
และศักด์ิศรีสําหรับผูใช 3) บรรจุภัณฑตองแสดงโดดเดน 
ออกมาใหเห็นชัดเจนจากผลิตภัณฑอื่น ดวยการใชรูปราง สี 
หรือขนาด เพ่ือบงช้ีเอกลักษณเฉพาะของผลิตภัณฑ (สม 
เกียรติ พิษนอก, 2549: 24-31 

กลยุทธการตลาด นําชองทางการจัดจําหนายและ
สภาวะคูแขงขันมาเปนแนวความ คิดในการออกแบบให
สนองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไวดวยเหตุน้ีในแงของนักออกแบบ
บรรจุภัณฑการออกแบบอาจเขียนเปนสมการออกแบบ ดังน้ี
(ปุน คงเจริญเกียรติและสมพร คงเจริญเกียรติ. 2541 : 179) 
การออกแบบ = คําบรรยาย + สัญลักษณ + ภาพพจน 
Design = Words + Symbols + Image ดังรายละเอียด ดังน้ี 

1) มีรูปแบบท่ีสวยงามโดดเดนสะดุดตา 
2) มีลักษณะเฉพาะของทองถ่ินที่แตกตางจาก

สินคาจากแหลงอื่น 

3) มีการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับ
สินคาท่ีครบถวนและชัดเจน 

4) มีเคร่ืองหมายมาตรฐาน และสัญลักษณตางระบุ
ไวบนฉลาก 

กรอบแนวคิดในการศึกษาความพึงพอใจในผลงาน
การออกแบบบรรจุภัณฑตามความคิดเห็นของผูจําหนาย
และ กลุมเปาหมาย  ทั้งในดานการใชงานและในด าน
การตลาด ดังน้ี (สักขี แสนสุภา. 2545 : 4-9) 

ดานการใชงาน 1) มีประลิทธิภาพในการคุมครอง
รักษาสินคาภายใน 2) อํานวยความสะดวกในการห้ิวถือ 
นําพาการจัดเก็บ วางขายสะดวกมอบเปนของฝากไดโดยไม
ตองนํามาหอซํ้า การวางโชวไดนาสนใจ 3) เปดบริโภคและ
เก็บสินคาสวนที่เหลือไดสะดวก บรรจุสินคาไดสะดวก 4) 
สามารถตรวจพิจารณา สินคาภายในบรรจุภัณฑได 

ดานการตลาด 1) แสดงถึงเอกลักษณเฉพาะถ่ิน 2) 
สรางความทรงจํา นาประทับใจ 3) สื่อถึงคุณประโยชนของ
ผลิตภัณฑไดอยางเดนชัด 4) แสดงถึงการมีภาพลักษณที่
รับผิดชอบตอสังคม เชน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยเ ร่ือง โครงการออกแบบบรรจุภัณฑ

ผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง เปนการวิจัย
เชิงศึกษาและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือหา
แนวทางในการปกปองคุมครองและรักษาคุณภาพสินคา ให
อยูในสภาพสมบูรณต้ังแตผูผลิตจนมาถึงมือผูบริโภค บรรจุ
ภัณฑที่มีดีไซนแปลกใหม มีประโยชนใชสอย เปดปดสะดวก 
แลดูมีคุณภาพมากกวาเดิม ทั้งในดานของโครงสรางและดาน
ของกราฟกบนบรรจุภัณฑ เพ่ือใหไดขอสรุปและแนวทางการ
นําไปใช ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงวิธีการ
ดําเนินการวิจัยไดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองหนัง จากรานตนกลาเคร่ืองหนัง โดยการกําหนดเวลา
และหาแนวทางในการศึกษา ดวยแบบสอบถามขอมูล
เบื้องตน และการสัมภาษณดวยคําถามแบบเปด เพ่ือศึกษา
วัสดุ ลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาตรสวนท่ีจะนํามา
ออกแบบ โดยศึกษาจากกลุมผูผลิตและนักทองเท่ียว ภายใน
ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม พรอมนําขอมูลดังกลาวมาใช
เปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ 
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ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑเคร่ือง
หนัง จากรานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดแนวทางจากการศึกษา 
คนควา และแบบสอบถามแนวทางการออกแบบในข้ันตอนท่ี 
1 โดยวิธีทําแบบราง (Sketch Design) ดวยมือ จํานวน 3 
รูปแบบที่มีความเปนไปไดในการผลิต และมีความเหมาะสม
กับการเคร่ืองหนัง จากรานตนกลาเคร่ืองหนัง 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑเคร่ือง
หนัง ที่ไดแนวทางจากการศึกษาและแบบสอบถามแนว
ทางการออกแบบในข้ันตอนที่ 1 และการออกแบบใรข้ันตอน
ที่ 2 โดยวิธีทําแบบราง (Sketch Design) ดวยมือจํานวน 1 
รูปแบบ พรอมใชคําถามแบบเปด เพ่ือนําขอเสนอแนะไป
พัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารูปบรรจุภัณฑ
เคร่ืองหนัง จากรานตนกลาเคร่ืองหนัง ทั้งรูปแบบโครงสราง
และกราฟกบนบรรจุภัณฑ ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ
การออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 5 ผลิตตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง 
รานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญและ
เจาของรานตนกลาเคร่ืองหนัง  

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑ
เคร่ืองหนัง จากรานตนกลาเคร่ืองหนังที่ไดรับการออกแบบ
และ พัฒนาแล ว จ ากผู ผ ลิ ต  และ นักท อ ง เที่ ย ว โ ด ย
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา ดวยคําถาม
เรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and 

Sample) งานวิจัยเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง 
รานตนกลา เค ร่ืองหนัง  ผู วิจัยไดแบ งขอบเขตในดาน
ประชากรได ดังน้ี ประชากร ผูวิจัยไดแบงประชากรเปน 2 
กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูผลิตเคร่ืองหนัง จากรานตนกลาเคร่ือง
หนัง 2) นักทองเที่ยวและผูสนใจงานเคร่ืองหนัง ที่มาเที่ยว
ภายในถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม กลุมตัวอยาง ผูวิจัยได
แบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูผลิตพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย วิสาหกิจชุมชนมหาวัน วิธีการเลือก  

ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก เจาของ
รานตนกลาเคร่ืองหนัง จํานวน 2 ทาน 2) นักทองเท่ียวและ
ผูสนใจงานเคร่ืองหนัง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
( Purposive Sampling) บ ริ เ วณ ถนนคน เ ดิ น  จั ง ห วั ด
เชียงใหม จํานวน 98 โดยผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความ
พึงพอใจ และวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี คือ 

กําหนดระดับความคิดเห็นโดยใชมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) หรือ มาตราวัดลิเคริท 

ตามแนวทางของลิเคริท (Likert ,1967 : 1) ดังน้ี 

5 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 
2 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

1 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด
กําหนดสถิติในการใชวิเคราะหขอมูลผลการประเมินความพึง
พอใจตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง 
สรางตามแนวทางขององอาจ นัยพัฒน (2551 : 195) โดยใช
สูตรคํานวณ เปนคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ ( x ) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (sd) กําหนดเกณฑการแปลความหมาย
คาคะแนนเฉลี่ย ความพึงพอใจตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสหกิจชุมชนมหาวัน ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจใจมากท่ีสุด. 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

แปรผลคาคะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูผลิตและจําหนาย รวมไปถึงผูบริโภค คาคะแนนเฉลี่ยที่
ไดน้ี จะทําใหทราบถึงคุณภาพของบรรจุภัณฑตนแบบ คา
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย  
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง จาก

รานตนกลาเคร่ืองหนัง จําหนายสินคาจากหนังแท ที่เปนของ
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ใชประเภทเคร่ืองใชและเคร่ืองแตงกาย โดยมี กระเปาหนัง
แท เข็มขัด กระเปาเงิน กระเปาเก็บบัตร สายนาฬิกา พวง
กุญแจ แลวอื่นๆอีกมาก และยังมีสินคาที่ลูกคาน้ัน สั่งผลิต
เปนพิเศษ สินคาแตละชนิด นอกจากจะมีความแตกตางกัน
ของรูปรางและรูปทรงอยางสิ้นเ ชิงแลว ยังมีขนาดท่ี
หลากหลาย ไมสามารถระบุขนาดตายตัวได จากการ
สัมภาษณผูประกอบการพบวาลูกคาหลักของเคร่ืองหนัง 
ของรานตนกลาเคร่ืองหนัง คือกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและ
ชาวตางชาติ สวนใหญนิยมซื้อไปใชเอง โดยพวงกุญแจและ
กระเปาเงิน ไดรับความนิยมสูงสุด ผูประกอบการกลาววา
กลุมลูกคาสวนใหญตัดสินใจเคร่ืองหนังเพราะช่ืนชอบสินคา
เคร่ืองหนังอยูแลว โดยที่สินคาเคร่ืองหนัง มีความเหนียว มี
ความทน ย่ิงผานการใชงานเปนระยะเวลานานๆ ผิวของหนัง
สัตวย่ิงมีความสวยงามในลวดลายและพ้ืนผิวตามธรรมชาติ 

2. ความตองการดานการออกแบบบรรจุภัณฑจาก
การสํารวจความตองการดานการออกแบบบรรจุภัณฑดวย
แบบสอบถามจากผูผลิตและผูบริโภคจํานวน 100 รายพบวา 
ผูบริโภคตองการบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง เปนลักษณะของถุง 
(รอยละ 62) บรรจุภัณฑสามารถบรรจุสินคาไดหลายขนาด 
(รอยละ 86) มีขอมูลที่สําคัญระบุบนบรรจุภัณฑครบถวน 
(รอยละ 53) มีอัตลักษณแสดงถึงสินคาเคร่ืองหนัง (รอยละ 
82) และมีขนาดเหมาะสมกับการใชงาน (รอยละ92) ว ัสดุ
บรรจุภัณฑเปนกระดาษคราฟท (รอยละ 42) โทนสีควร
ความเหมาะสมกับสินคาเคร่ืองหนัง (รอยละ 58) กราฟกบน
บรรจุภัณฑความมีกราฟกที่เรียบงาย (รอยละ 65) ตัวอักษร
ที่ใชควรเปนตัวอักษรที่สื่อความเปนสากล (รอยละ 74) ควร
มีปายหอยสินคาเพ่ือแสดงขอมูลจําเพาะของสินคา 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ 
3.1 แบบภาพราง (Sketch design) ผลที่ ไดจาก

แบบสอบถามประกอบกับการวิเคราะหบทสัมภาษณจาก
ผูประกอบการ ผูศึกษาไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
โครงสรางเปน เขียนแบบภาพราง แสดงไดดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 1 ภาพแบบรางบรรจุภัณฑ  (Sketch Design) เคร่ือง
หนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง 

โดยปรับแบบโครงสรางบรรจุภัณฑใหเหมาะสมและให
สามารถปกปองคุมครองสินคาภายใน  และมีกราฟกที่
เหมาะสมกับสินคาเคร่ืองหนังมากท่ีสุด ทําการออกแบบ
ทั้งหมด 3 แบบ และเลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมที่สุด นํามา
ปรับปรุงแบบโดยทําการวิเคราะหรูปแบบ และวางกราฟก
เบื้องตน 

 

รูปที่ 2 ภาพแบบรางทั้งโครงสรางและกราฟก เคร่ืองหนัง 
รานตนกลาเคร่ืองหนัง 

3.2 การพัฒนาแบบภาพรางดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผูศึกษาไดนําแนวคิดจากแบบภาพรางมา
พัฒนาตอดวยโปรแกรม Adobe Illustrator แสดงภาพคลี่
โครงสรางบรรจุภัณฑถุงกระดาษ ดังรูปที ่3 
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รูปที่ 3 การการออกแบบบรรจุภัณฑในดวยคอมพิวเตอรใน 
โปรแกรม Adobe Illustrator 

3.3 ตนแบบบรรจุภัณฑ 
ตนแบบบรรจุภัณฑในการออกแบบบรรจุภัณฑ

เคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง ผูวิจัยไดสรางภาพคลี่ใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรสูการสรางตนแบบบรรจุภัณฑ และ
ออกแบบ เปน 2 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ถุง ที่ทําการผลิตเปนตนแบบมี 3 ขนาด 1. ถุง
ขนาดใหญ (กวาง 10 ซม. ยาว 35 ซม. สูง 25 ซม.) 2. ถุง
ขนาดกลาง (กวาง 9 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 21 ซม.) 3. ถุง
ขนาดเล็ก (กวาง 8 ซม. ยาว 19 ซม. สูง 18 ซม.) ใชกระดาษ
คราฟท 125 แกรม เปนวัสดุการทําตนแบบถุงบรรจุเคร่ือง
หนัง กราฟกบนบรรจุภัณฑ บริเวณกลางถุงเปน ตราสินคา 
คือ อักษรภาษาอังกฤษ “TK” และภาษาไทย วา “ตนกลา
เคร่ืองหนัง” ดานลางของถุงมีขอมูลและขอความโฆษณา
ของรานวา “ตนกลาเคร่ือง จําหนายผลิตภัณฑจากหนัง
หลากหลายสไตล ผลิตสไตลแฮนดเมด เชน กระเปา เข็มขัด 
สายนาฬิกา พวกกุญแจ กําไลขอมือหนัง จากหนังแท ดีไซน
สวยงาม คัดสรรหนังที่มีคุณภาพ วัสดุอุปกรณเกรดดี” 
ดานขางของถุง ระบุขอมูลผูผลิต ช่ือราน ที่อยู เบอรโทรศัพ 
ID Line ถุงทั้ง 3 ขนาด ใชเชือกปานเกลียวสีนํ้าตาล ขนาด
เสนผานศูนยกลาง 0.5 ซม. ดังรูปที ่4 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4 ตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง 

2. แท็กสินคา ขนาด 6 ซม. X 6 ซม. มีขอมูลของ
รานตนกลาเคร่ืองหนัง ช่ือราน ที่อยู เบอรโทรศัพ ID Line 
และขอมูลอื่นๆที่สําคัญ ผูผลิตสามารถเพ่ิมเติมขอมูลหรือ
ขอความที่ตองการระบุเจาะจงสําหรับสินคาช้ินน้ัน ไดบริเวณ
ดานหลัง เชน ราคา วันผลิต ใชเช่ือปานเกลียวเล็ก ขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.3 ซม. เปนที่หอยกัตัวสินคา ดังรูปที่ 5  
รูปที่ 5 ตนแบบปายหอยสินคาเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ือง

หนัง 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอตนแบบ

บรรจุภัณฑผู วิจัยได นําตนแบบบรรจุภัณฑ ที่ผลิตเสร็จ
สมบูรณ ไปสํารวจความพึงพอใจ และไดนําผลมาหาขอสรูป 
วิเคราะห จึงไดผลความพึงพอใจบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง ราน
ตนกลาเคร่ืองหนัง โดยรวมอยูในระดับดี แบงออกเปน 2 
สวน ดังน้ี 

พบวาระดับความพึงพอใจของบรรจุภัณฑถุง คือ บรรจุภัณฑ
ปองกันไมใหสินคาเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 3.88 บรรจุภัณฑมีรูปแบบและโครงสรางท่ี
เหมาะสมตอการเก็บรักษา มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.65 บรรจุ
ภัณฑเหมาะสําหรับมองเปนของฝากของท่ีระลึก มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.52 บรรจุภัณฑมีความสะดวก งายตอการใชงาน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.24 บรรจุภัณฑมีความสวยงาม โดดเดน มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55 บรรจุภัณฑมีการแสดงขอมูลสินคา
ครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 มีเอกลักษณ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ4.53 สีมีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.51 ตัวอักษรมีความเปน
เอกลักษณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.84 สรางความจดจําและ
สามารถดึงดูดความสนใจไดดี มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36  
และพบวาระดับความพึงพอใจของปายหอยสินคา คือ ปาย
หอยสินคาอานงายและเขาใจงาย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12 สีมีความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 สามารถบง
บอกรายละเอียดของสินคาไดครบถวน มีคาเฉลี่ยเทากับ4.68 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
บรรจุภัณฑเปนสิ่งจําเปนที่ตองพัฒนา เพราะบรรจุ

ภัณฑนอกจากจะมีหนาท่ีหลักในการปกปองและขนสงสินคา
ใหอยูในสภาพสมบูรณแลว บรรจุภัณฑยังมีบทบาทหนาที่
ดานหารสื่อสารดานการตลาดในการแนะนําใหขอมูล รวมถึง
กระตุนจูงใจลูกคาใหตัดสินใจซื้อโดยบรรจุภัณฑจัดเปนหน่ึง
ปจจัยที่มีความสําคัยตอการตัดสินใจซื้อ สอดคลองกับ 
Hamlin (2016) ที่ระบุวาบรรจุภัณฑที่ไดรับการออกแบบ
กราฟเหมาะสม มีผลตอสถิติการเลือกซื้อของผูบริโภค หาก
บรรจุภัณฑไมมีความนาสนใจ ดึงดูดผูบริโภคใหตัดสินใจซื้อ 
สงผลตอยอดขายผลิตภัณฑไมดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 
Wonsantie  (2008) ไดหาแนวทางการ พัฒนาบรรจุภัณฑ
ขาวหอมมะลิ ของกลุมเกษตรกร เน่ืองจากบรรจุภัณฑขาด
ความสะอาด มีรูปลักษณไมสวยงาม ไมดึงดูด รูปทรงไม
เหมาะสม ปองกันความช้ืนไมได ไมทนทาน เพ่ือนําไปพัฒนา
บรรจุภัณฑใหไดมาตรฐานกับกลุม บทบาทดานการสงเสริม
การตลาดจึงเปนสิ่ งสํ าคัญอยาง ย่ิง  กลุมผู ผลิตสินคา

จําเปนตองมีรูปลักษณบรรจุภัณฑที่เหมาะสม บรรจุภัณฑที่
สามารถปกปองสินคาไดเปนอยางดี ไมวาจะเปนสินคา
ประเภทใดก็ตาม การออกแบบบรรจุภัณฑ จะตองคํานึงถึง
ดานตัวบรรจุภัณฑ ดานตราสินคา และดานการแสดงขอมูล
บนฉลาก ซึ่งสอดคลองกับ Parmotmuang, Sukontachart 
& Ananwettayanon (2016) ไดระบุหลักการออกแบบ
บรรจุภัณฑที่ศึกษาแบงเปน 2 ประเภท คือ ลักษณะ
โครงสราง และดานกราฟกของบรรจุภัณฑ เปนหลัก 
เ ช น เ ดี ยว กับ  Soiraya, Phuenpipob, Tungsatitporn, 
Siripun & Theeramongkol (2013) ไดออกแบบบรรจุ
ภัณฑอาหารสําเร็จรูป โดยศึกษาโครงสรางบรรจุภัณฑ และ
ดานกราฟกบรรจุภัณฑ Grodgangunt (2015) ออกแบบ
บรรจุภัณฑโดยคํานึงถึงดานรูปแบบบรรจุภัณฑ ดานการ
ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ และดานการออกแบบ
กราฟก จากการศึกษาลักษณะบรรจุภัณฑตราสินคาและการ
แสดงขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับบรรจุภัณฑ สามารถนํา
ขอมูลดังกลาวไปพัฒนาเปนบรรจุภัณฑใหม 3 ดาน คือ 
ดานอัตลักษณเฉพาะ ดานการออกแบบกราฟก และดาน
โครงสรางบรรจุภัณฑ บรรจุภัณฑเปนการสรางภาพลักษณ
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑตราสินคาจากความตองการ
รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคที่สอดคลองกับกิจกรรม
ภายในแหลงทองเที่ยว ถายทอดองคความรูสู เศรษฐกิจ
สรางสรรคเปนท่ีนาจดจําตอผูบริโภค ไดสอดคลองงานวิจัย
ของ วรางคณา อดิศรประเสริฐ (2550) ในองคประกอบจาก
ความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยและตางชาติในดาน
ผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาดเปนสําคัญ 

7.  สรุป  
รูปแบบบรรจุภัณฑที่เหมาะสมสําหรับเคร่ืองหนัง 

รานตนกลาเคร่ืองหนัง ผลจากการศึกษารูปแบบบรรจุภัณฑ
เคร่ืองหนัง เลือกใชวัสดุเปนถุงกระดาษคราฟท 125 แกรม 
มี 3 ขนาด 1. ถุงขนาดใหญ (กวาง 10 ซม. ยาว 35 ซม. สูง 
25 ซม.) 2. ถุงขนาดกลาง (กวาง 9 ซม. ยาว 25 ซม. สูง 21 
ซม.) 3. ถุงขนาดเล็ก (กวาง 8 ซม. ยาว 19 ซม. สูง 18 ซม.) 
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เพ่ือใหสามารถใชกับสินคาเคร่ืองหนังไดหลากหลายประเภท 
เพราะสินคาของทางรานน้ันมีหลายแบบ หลายขนาด มีการ
ออกแบบกราฟกและใชโทนสีนํ้าตาลใหเขากันกับสินคา
เคร่ืองหนัง และยังมีปายหอยสินคาที่บงบอกช่ือราน ที่อยู 
เบอรโทรศัพ ID Line และขอมูลอื่นๆที่สําคัญไดอยา ง
ครบถวน 

 

 

 

 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดรับการออกแบบ

รายการ 
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
x  SD แปลผล 

1. บรรจุภัณฑปองกันไมใหสินคาเสื่อมสภาพ แตกหัก หรือเสียหาย 3.88 0.78 มาก 

2. บรรจุภัณฑมีรูปแบบและโครงสรางที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา 3.65 0.84 มาก 

3. บรรจุภัณฑเหมาะสําหรับมองเปนของฝากของที่ระลึก 3.52 0.71 มาก 

4. บรรจุภัณฑมีความสะดวก งายตอการใชงาน 4.24 0.44 มาก 

5. บรรจุภัณฑมีการแสดงขอมูลสินคาครบถวน 3.40 0.50 มาก 

6. มีเอกลักษณ เหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.53 0.48 มากท่ีสุด 

7. สีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 
8. ตัวอักษรมีความเปนเอกลักษณ 
9. สรางความจดจําและสามารถดึงดูดความสนใจไดดี 

4.51 

3.84 

4.36 

0.87 

0.58 

0.71 

มากท่ีสุด 

มาก 

มาก 

รวม 3.99 0.65 มาก 

 

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจปายหอยสินคาเคร่ืองหนัง รานตนกลาเคร่ืองหนัง ที่ไดรับการออกแบบ

รายการ 
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
x  SD แปลผล 

1. ปายหอยสินคาอานงายและเขาใจงาย 4.17 0.67 มาก 

2. เหมาะสมกับผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 4.12 0.82 มาก 

3. สีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑเคร่ืองหนัง 4.36 0.42 มาก 

4. สามารถบงบอกรายละเอียดของสินคาไดครบถวน 4.68 0.64 มากท่ีสุด 

รวม 4.45 0.63 มาก 
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บทคัดยอ  

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเสื้อลานนาประยุกตน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเสื้อ
ลานนา ประยุกต ผูศึกษาลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณผูประกอบการ เก็บขอมูลความตองการบรรจุภัณฑ เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหปญหา
ของบรรจุภัณฑเดิม ไดนําผลการวิเคราะหมาสรุปหาแนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ เพ่ือทําการออกแบบโครงสราง
บรรจุภัณฑ ออกแบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  การศึกษาวิจัยใชการบรรยายเปนความเรียงและเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบ
สัมภาษณ และแบบสอบถามที่ใชสอบถามความคิดเห็นเพ่ือการออกแบบสําหรับผูเช่ียวชาญ สถิติที่ใชในการศึกษาคือคาสถิติ 
ความถ่ีคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบวา ในดานการประเมินความเหมาะสมของงานออกแบบจากผูเช่ียวชาญท่ีมีตอบรรจุภัณฑเสื้อลานนา
ประยุกต แตละดานคือนํารูปแบบที่ 2 มาใชสําหรับในการออกแบบโครงสราง และออกแบบกราฟก โดยบรรจุภัณฑมีขนาด กวาง 
22 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และสูง 31 เซนติเมตร ใชวัสดุกระดาษอารตมัน นํ้าหนัก 350 แกรม ระบบการพิมพออฟเซต 4 สี 
คําสําคัญ: บรรจุภัณฑ /  เสื้อลานนา ประยุกต 
 

Abstract 
This project has aims to design and develop the packaging of Lanna contemporary clothing. The 

researcher did a fieldwork by interviewing entrepreneurs, collecting needs of packages in order to analyze the 

problems of previous packaging. Then, using the analyzed information to find directions applying in the new 

design and development of packaging. The next step is to design structure of the package as well as graphics 

shown on the package. The research is told in an essay narration style and the tools used in this research are 

interview forms, surveys and questions for experts, statistical method which composed of statistical data, 

average frequency and standard deviation. 

The results based on the evaluation of suitability of the designed packages of Lanna contemporary 

clothing from the experts shown that the design number 2 for package structure and graphics has been chosen. 
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The dimensions are 2 2  cm. in width, 3  cm. in length and 31  cm. in height by using 350 - gram glossy coated 

paper with 4-color offset printing. 
Keywords:  Packaging / applied lanna clothes 

 

1.บทนํา 
 ลื้อหรือไทยลื้อ หน่ึงในชนกลุมชาติพันธที่อาศัยอยู
ในแถบภาคเหนือบริเวณลานนาไทยหรือแถบจั งห วัด
เชียงใหม พะเยา เชียงราย ลําพูน และนานโดยบรรพบุรุษ
ชาวไทยลื้อน้ันอพยพมาจากสิบสองปนนา ชนกลุมน้ีมี
วัฒนธรรมในการทอผาซึ่งสวนใหญเปนผาฝายที่ตกแตง
ลวดลายลักษณะอันเปนเอกลักษณเฉพาะตน แสดงถึงเผา
พันธุของกลุมชนของตนเองแตกตางจากกลุมอื่น นับจาก
โบราณกาลสมัยของบรรพบุรุษชาวไทยลื้อ จะมีการทอผา
ฝายเพ่ือใชในครัวเรือนหลายหลากประเภท ไดแก ผาซิ่น ผา
คลุมไหล ผาขาวมาและทอตุงเปนตน ในการทอผาฝายแตละ
ผืนจะใช เวลารวมสัปดาหหรือนานนับเดือนข้ึนอ ยูกับ
ลวดลายและขนาดของผา ชาวไทยลื้อจะมีข้ันตอนและ
กระบวนการทอผาที่เปนธรรมชาติทั้งวัสดุและอุปกรณการ
ยอมสีจากธรรมชาติอันเกิดจากภูมิปญญาพ้ืนบานที่สั่งสมสืบ
ทอดตอกันมาถึงลูกหลานรุนปจจุบัน 

 คุณประดับ คุณยศย่ิง เจาของหองเสื้อเมย จังหวัด
เชียงใหม เปนผูที่ช่ืนชอบเสื้อผาพ้ืนเมืองลานนา โดยเฉพาะ
เสื้อชนเผาตางๆ ไมวาจะเปนเสื้อไต (ไทยใหญ) ไทยลื้อ จึงมี
แนวความคิดออกแบบผลิตเสื้อผาลานนาในรูปแบบด่ังเดิม
และแบบเฉพาะตน เพ่ือเปนการสืบทอดเพ่ือรักษามรดก
วัฒนธรรมของบรรพบุรุษที่คอยลดเลือนหายไปในสังคมรุน
ใหมมีการนําเอาภูมิปญญาทองถ่ินมาผสมผสานภูมิปญญา
สมัยใหม เพ่ือสรางผลิตภัณฑสําหรับจําหนาย เชน การผลิต
เสื้อผาทอไทยลื้อที่มีลวดลายโบราณ และลวดลายประยุกต
การผลิตเสื้อผาสําเร็จรูปที่มีการประยุกตมาจากผาทอ รวม
ไปถึงการนําผาทอมาแปรรูป ซึ่งสงผลกระทบตอพฤติกรรมผู
ซื้อ และความตองการในรูปแบบผลิตภัณฑแฟช่ันจึงตอง
ปรับเปลี่ยนใหตอบสนองความตองการของตลาดเพ่ิมมากข้ึน 
ต้ังแตป พ.ศ.2542 คุณประดับ คุณย่ิงยศ ไดออกแบบและ

พัฒนาแบบเสื้อเปนแบบลานนาประยุกต ใชเน้ือผาอยางดี 
ทันสมัย สวมใสสบาย ออกแบบเองทุกตัว เปนเอกลักษณ
ของรานจึงไมซ้ําแบบใคร จําหนายทั้งปลีกทั้งสง 
 จากการสัมภาษณคุณประดับ คุณยศย่ิง ไดทราบ
ถึงรูปแบบผลิตภัณฑเสื้อผาลานนาประยุกตของทางรานมี
หลากหลายรูปแบบ เสื้อคอปาด เสื้อคอปนชายปก เสื้อปด
แขนยาว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยม ดานบรรจุภัณฑ
เดิมของเสื้อลานนาประยุกต หองเสื้อเมย เปนบรรจุภัณฑ
ลักษณะถุงพลาสติกทัว่ไปและถุงกระดาษ บรรจุภัณฑมีเพียง
ตราสินคา รายละเอียด เบอรโทร แตยังขาดกราฟก ลวดลาย 
สีสัน ท่ีเปนเอกลักษณบนบรรจุภัณฑทําใหไมมีความนาสนใจ 
มีเพียงตัวหนังสือที่บงบอกวาผลิตภัณฑ ผลิตจากที่ใด โดย
ภาพรวมของบรรจุภัณฑยังไมมีความสวยงาม ไมมีความ
เอกลักษณเฉพาะของทางกลุม ขาดความโดนเดน ดึงดูดใจ
ผูบริโภค 
 จากปญหาดังกลาวผูศึกษามีความสนใจในการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับเคร่ืองแตงกาย
ลานนาประยุกตหองเสื้อเมยใหการปกปองคุมครองไมให
สินคาเสียหาย มีรูปรางโครงสรางบรรจุภัณฑที่เหมาะสม 
เพ่ือสะดวกตอการใชงานความสะดวกในการจัดจําหนาย อีก
ทั้งบรรจุภัณฑสามารถใสผลิตภัณฑไดทุกประเภท และ
กราฟกที่จะสื่อถึง เอกลักษณของผลิตภัณฑเพ่ือใหผลิตภัณฑ
มีจุดขายที่นาสนใจนอกจากน้ีตองมีรูปลักษณที่สวยงาม
สะดุดตาเชิญชวนผูบริโภคใหซื้อผลิตภัณฑซึ่งการทําหนาที่
ดังกลาวเปรียบเสมือนพนักงานขายที่ไรเสียง 

2.วัตถุประสงค  
2.1 เพ่ือออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเสื้อ

ลานนาประยุกต หองเสื้อเมย  
2.2 เพ่ือออกแบบกราฟกบรรจุภัณฑเสื้อลานนา

ประยุกต หองเส้ือเมย 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
กรอบแนวคิดในการศึกษารูปลักษณ ของบรรจุ

ภัณฑ โดยใช แนวคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ ของการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ,ประ ชิด  ทิณบุตร  (2531 : 22 ) 
ประกอบดวยการบรรจุและการคุมครองปองกันการบงช้ี
ผลิตภัณฑ การอํานวยความสะดวก การดึงดูดความสนใจ
ผูบริโภค และใชแนวคิด Universal Design คือ การออกแบบ
ที่เปนมิตรกับคนทุกสถานะภาพและทุกชวงวัย ประกอบดวย 
สามารถระบุผลิตภัณฑได จับถือไดถนัด เปดออกใชไดงาย 
หยิบของออกจากบรรจุภัณฑไดงาย สามารถเขาใจไดงาย ใช
งานไดงาย เก็บรักษาไดงาย กําจัดทิ้งไดงายและปองกันการ
เกิดอันตราย  

4.วิธีการวิจัย  
1. ลงพ้ืนที่ ศึกษาและคนควาขอมูลแหลงผลิต 

วัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต รวมถึงขอมูลของ หองเสื้อเมย 
งานวิจัยที่เกี่ยวของพรอมสอบถามความคิดเห็นจากกลุม
ผูผลิต และผูบริโภค 

2. ศึกษารวบรวมเอกสาร ตํารา บทความ เอกสาร 
รูปภาพ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย 

3. จัดทําแบบสรางเคร่ืองมือในการทําวิจัย ลงพ้ืนที่
และดําเนินการรวบรวมจัดเก็บขอมูล 

4. เก็บรวบรวมมูล วิเคราะหขอมูลแนวทางในการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ 

5. ออกแบบบรรจุภัณฑเสื้อลานนาประยุกต หอง
เ สื้ อ เ มย  ที่ ไ ด แนวทางจ ากการศึกษา  ค นค ว า และ
แบบสอบถามแนวทางการออกแบบ  โดยวิธีทําแบบราง 
(Sketch Design) 

6. สอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดานการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ ดวยแบบสอบถามและนํา
ขอมูลแนะไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม 

7. ผลิตแบบตนแบบ  บรรจุภัณฑเสื้อลานนา
ประยุกต หองเสื้อเมย 

8. ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑ เสื้ อ
ลานนาประยุกต หองเสื้อเมย ที่ไดรับการออกแบบและ
พัฒนาแลวจากผูผลิตและผูบริโภคโดยแบบสอบถาม 
ประกอบแบบจําลอง เปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 

9 ถายทอดองคความรู 
10. สรุปและจัดทํารายงานฉบับสมบูรณรายงาน

ผลการเพ่ือนําเสนอตอแหลงทุน  

5. ผลการวิจัย  
1. ขอมูลผลิตภัณฑ 
 ผลจากการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ
ผูประกอบการ จากผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณคุณ
ประดับ คุณยศย่ิง ผูประกอบการหองเสื้อเมย โดยสรุปผล
รายละเอียดและความตองการพบวา ผูประกอบการไดมีการ
จั ดจํ าหน ายสินค าที่ เป น เสื้ อล านนาประ ยุกต มี เ สื้ อ
หลากหลายรูปแบบ และยังมาผาซิ่นไทยลื้อที่มีหลายรูปแบบ
เชนกัน ซึ่งมีการจัดจําหนายทางหนาราน การออกงานแสดง
สินคา จําหนายที่ถนนคนเดิน และการจําหนายแบบออกไลน 
ซึ่งมีการจําหนายแบบขายสงและขายปลีก ชุดสตรีลานนา
ประยุกตของทางหองเสื้อเมยเปนการเลือกใชเน้ือผาฝาย
ลูกไมในการผลิต มีการออกแบบสินคาใหมอยูเสมอเพ่ือสราง
ความแปลกใหมใหนาสนใจในผลิตภัณฑมากย่ิงข้ึน สําหรับ
การบรรจุสินคาเสื้อลานนาประยุกต  บรรจุภัณฑเดิมมี 2 

ลักษณะ คือ การบรรจุใสถุงกระดาษคราฟสีนํ้าตาลและ
ถุงพลาสติกใสท่ีใชบรรจุเพ่ือการขายปลีก การขายสงจะใส
ถุงพลาสติกใสและใสซองจดหมายหากกรณีผูบริโภคตองการ
สินคาจํานวนไมมากนัก สําหรับแนวคิดในการพัฒนาบรรจุ
ภัณฑเสื้อลานนาประยุกตน้ัน ผูประกอบการมีความเห็นวา 
บรรจุภัณฑควรมีลักษณะที่สื่อถึงความเปนเอกลักษณของ
ไทยลื้อ โดยสื่อถึงแบรนดของผูประกอบการเองอยางชัดเจน 
แสดงท่ีมา รายละเอียดแหลงผลิตภัณฑและจัดจําหนาย มี
ความเหมาะสมทางดานการใชงานทั้งการจําหนายหนาราน 
และการจัดสงที่สะดวกมากย่ิงข้ึน การลดตนทุนในการ
ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑใหมีตนทุนที่เหมาะสม 
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2.ขอมูลดานความตองการบรรจุภัณฑ 
ผลการ วิ เคราะห ข อมู ล จากแบบสัมภาษณ

ผูประกอบการเก่ียวกับบรรจุภัณฑ แบงออกเปน 4 ดาน ดังน้ี 

1) ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ  ผูประกอบการ
ตองการโครงสรางบรรจุภัณฑที่มี ขนาดเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง และสามารถปกปอง
สินคาไดจากความเสียหาย  

2) ดานวัสดุของบรรจุภัณฑ  ผูประกอบการ
ตองการวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนแรงกดทับ วัสดุมีความ
ทนทาน ในการใชงานอยางเหมาะสม  วัสดุเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม วัสดุบรรจุภัณฑสามารถปกปองความช้ืน และ
วัสดุสามารถนํากลับมาใชใหมได 

3) ด า น ค ว า ม ส ว ย ง า ม ข อ ง บ ร ร จุ ภั ณ ฑ
ผูประกอบการตองการ บรรจุภัณฑที่มี รูปทรง มีความ
ทันสมัย รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีความนาสนใจ 
ตัวอักษรมีความสวยงาม มองเห็นไดชัดเจน ทําใหผูบริโภค
เขาใจไดงาย และกกราฟกบน บรรจุภัณฑสื่อถึงผลิตภัณฑ
อยางชัดเจน 

4) ดานประโยชนใชสอยของขอมูลบนบรรจุภัณฑ 
ผูประกอบการตองการบรรจุภัณฑสามารถหยิบจับไดสะดวก 

เปด - ปด บรรจุภัณฑไดสะดวก ใชงานงาย เก็บรักษาไมให
ผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย และบรรจุภัณฑสามารถต้ังขาย
ได 
3. การออกแบบบรรจุภัณฑ 

1)  แบบภาพราง (design Sketch) 

ผลที่ ไดจากการวิ เคราะหบทสัมภาษณจ าก
ผูประกอบการผูศึกษาไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
บรรจุภัณฑเปนภาพรางเพ่ือใหผูประกอบการคัดเลือกแบบ
ราง 3 แบบ เพ่ือนําไปพัฒนาแบบภาพรางดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรในการออกแบบบรรจุภัณฑ และใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสมของการออกแบบ 

 
รูปที่ 1 ภาพรางบรรจุภัณฑ 
 

2)  การพัฒนาแบบภาพร า งด วยโปรแก รม
คอมพิวเตอร 

ผูศึกษาไดนําแนวคิดจากแบบภาพรางมาพัฒนาตอ
ดวยโปรแกรม Adobe Illustrator แสดงภาพคลี่ และภาพ 
3มิติ ของบรรจุภัณฑทั้งหมด 3 แบบ เพ่ือใหผูเช่ียวชาญ
ประเมินความเหมาะสม 
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รูปที่ 2 แบบภาพรางบรรจุภัณฑ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
แบบที่ 1 

 

 
 
รูปที่ 3 แบบภาพรางบรรจุภัณฑ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
แบบที่ 2 

 
รูปที่ 4 แบบภาพรางบรรจุภัณฑ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 
แบบที่ 3 
 

3.ผลการประเมินความเหมาะสมของการออกแบบโดย
ผูเช่ียวชาญ 
 ผลการวิเคราะหการประเมินความเหมาะสมของ
ผูเช่ียวชาญ หลังจากการพิจารณาแบบรางทั้ง 3 แบบแลว 
ปรากฏผลดังน้ี 

 1) ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญท่ีมีการออกแบบราง
บรรจุภัณฑ ดานหนาท่ีใชสอย แบบที่ 2 มีความเหมาะสม
มากท่ีสุดโดยมีรายละเอียดของความคิดเห็น ดังตารางที ่1 

 จากตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ที่มีตอการออกแบบรางบรรจุภัณฑ ในดานหนาที่ใชสอย ทั้ง 
3 แบบ พบวา ในภาพรวมแบบที่ 2 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยสามารถหยิบ จับไดสะดวก เปด-ปด บรรจุภัณฑได
สะดวก เก็บรักษาไมใหผลิตภัณฑเกิด ความเสียหาย และตัว
บรรจุภัณฑสามารถต้ังโชว  ณ จุดขายสินคาได  น้ันคือ 
สามารถหยิบ จับไดสะดวก มีความเหมาะสมในระดับมาก มี
คา (x̄ =4.33) บรรจุภัณฑ เปด-ปด ไดสะดวก ใชงานงาย มี
ความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคา (x̄ =5.00) เก็บรักษา
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ไมใหผลิตภัณฑเกิด ความเสียหาย มีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด มีคา (x̄ = 5.00) ตัวบรรจุภัณฑสามารถต้ังโชว ณ 
จุดขายสินคาได ความเหมาะสมในระดับมาก มีคา (x̄ = 

4.33) 

 จากการวิเคราะหและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ
พบวา แบบที่ 2 มีความเหมาะสมท่ีสุดในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา (x̄ = 4.67) 
 2) ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญท่ีมีการออกแบบราง
บรรจุภัณฑ ดานโครงสราง แบบที่ 2 มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยมีรายละเอียดของความคิดเห็น ดังตารางที ่2 

 แสดงความคิดเห็นของผู เ ช่ียวชาญท่ีมีตอการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ ในดานโครงสราง ทั้ง 3แบบ พบวา ใน
ภาพรวมแบบที่ 2 มีความเหมาะสมที่สุด โดย บรรจุภัณฑมี
ขนาดเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ มีความแข็งแรง สามารถ
ปองกันสินคาไมใหเกิดความ เสียหาย น้ันคือ บรรจุภัณฑมี
ขนาดเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก มีคา  (x̄ =4.67) บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง มีความ
เหมาะสมในระดับมากมีคา (x̄=4.56) และ สามารถปองกัน
สินคาไมใหเกิดความเสียหาย มีความเหมาะสมในระดับมาก 
มีคา (X =4.63) 
 จากการวิเคราะหและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ
พบวา แบบที่ 2 มีความเหมาะสมท่ีสุดในภาพรวมอยูใน
ระดับมากที่สุด มีคา (x̄ =4.62) 
 3) ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญท่ีมีการออกแบบราง
บรรจุภัณฑ ดานวัสดุ แบบที่ 2 มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
โดยมีรายละเอียดของความคิดเห็น ดังตารางที ่3 

 จากตารางท่ี 3 แสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ที่มีตอการออกแบบบรรจุภัณฑในดานวัสดุ ทั้ง 3แบบ พบวา 
ในภาพรวมแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมท่ีสุด โดย วัสดุมีความ
แข็งแรง กด ทับ มีความทนทานในการใช งานไดอยาง
เหมาะสม ปองกันความช้ืน วัสดุเปน มิตรตอสิ่งแวดลอม 
และยังนํากลับมาใชใหมได น้ันคือ  วัสดุมีความแข็งแรงทน
แรง กด ทับ มีความ เหมาะสมในระดับมาก มีคา (x̄ =4.60) 
วัสดุมีความทนทาน ในการใชงานไดอยางเหมาะสม มีความ

เหมาะสมในระดับมาก มีคา (x̄ =4.62) วัสดุเปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคา (x̄ =4.61) 
วัสดุบรรจุภัณฑสามารถปองกันความช้ืน มีความเหมาะสม
ในระดับมาก มีคา (x̄ =4.61) และวัสดุสามารถนํากลับมาใช
ใหมได มีความเหมาะสมในระดับมากมีคา (x̄=4.61) 

จากการวิเคราะหและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ
พบวา แบบที่ 2 มีความเหมาะสมท่ีสุดใน ภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา (x̄ =4.62) 

4) ความคิดเห็นผูเช่ียวชาญท่ีมีการออกแบบราง
บรรจุภัณฑ ดานความสวยงาม แบบที่ มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด โดยมีรายละเอียดของความคิดเห็น ดังตารางที ่4 

จากตารางท่ี 4 แสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ
ที่มีตอการออกแบบบรรจุภัณฑ ในดานความสวยงาม ทั้ง 3
แบบ พบวา ในภาพรวมแบบท่ี 2 มีความเหมาะสมท่ีสุด โดย 
รูปทรง มีความทันสมัย รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม 
และดึงดูดความสนใจ ตัวอักษรมีความสวยงาม มองเห็นได
ชัดเจน ทําใหผูบริโภคเขาใจไดงาย และกราฟคบนบรรจุ
ภัณฑสื่อถึงผลิตภัณฑอยางชัดเจน ครบถวนถูกตองตาม
หลักการ ออกแบบบรรจุภัณฑ  น้ันคือ  รูปทรง มีความ
ทันสมัย มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีคา (x̄ =4.61)  
รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม และดึงดูดความสนใจ มี
ความเหมาะสมในระดับมาก มีคา (x̄ =4.61) ตัวอักษรมี
ความสวยงาม มองเห็นไดชัดเจน ทําใหผูบริโภคเขาใจไดงาย 
มีความเหมาะสมในระดับมาก  มีคา (x̄  = 4.61) และกราฟก
บนบรรจุภัณฑสื่อถึงผลิตภัณฑอยางชัดเจนมีความเหมาะสม
ในระดับมาก มีคา (x̄ =4.61)  

จากการวิเคราะหและขอเสนอแนะจากผูเช่ียวชาญ
พบวา แบบท่ี 2 มีความเหมาะสมท่ีสุดในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคา (x̄ =4.61) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากการศึกษาขางตน ผูศึกษาไดนําขอมูลมาเปน

แนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเสื้อลานนา
ประยุกต หองเสื้อเมย ของ คุณประดับ คุณยศย่ิง ดังน้ี 
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ดานโครงสรางบรรจุภัณฑคือ  บรรจุภัณฑมี
ลักษณะเปนสี่เหลี่ยมผืนผา สามารถพับข้ึนรูปไดงาย มีขนาด
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑสามารถบรรจุผลิตภัณฑผาไดหลาย
ขนาด หลายประเภท มีความแข็งแรง และสามารถปกปอง
สินคาไมใหเกิดความเสียหายไดงาย 

ดานวัสดุบรรจุภัณฑ  คือ  บรรจุภัณฑ ใช วัส ดุ
กระดาษอารตมัน ขนาด 310 แกรม เพราะมีความแข็งแรง
ทนทาน เหมาะสมท่ีจะปกปองผลิตภัณฑจากการตก
กระแทกอาจกอใหเกิดความเสียหายได โดยรูปแบบของ
บรรจุภัณฑ เมื่อทําการไดคัทแลว สามารถพับประกอบข้ึน
รูปไดโดยไมตองติดกาว 

ดานกราฟกและความสวยงามของบรรจุภัณฑ ได
ใชลวดลายเอกลักษณของลายไทยลื้อมาเปนลวดลาย
ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ และใชโทนสีเดียวคือสีนํ้าตาล 
พ้ืนขาว เพ่ือใหเกิดความโดดเดนเปนเอกลักษณของทางราน
หองเสื้อเมย มีขอมูลรายละเอียดครบถวน ดานขอมูลบน
บรรจุภัณฑ ประกอบดวย ตราสินคา ช่ือสินคา ขอมูลของ
ผลิตภัณฑ และสถานที่ติดตอ ซึ่งสอดคลองกับ พิบูล ไว
จิตรกรรม  วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2557) ไดทําการศึกษา 
เร่ืองอัตลักษณที่โดดเดนของแบรนดฮาลาล พบวา กลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑฮาลาล ไดแก กลยุทธดานสิ่ง
ตกแตงภายนอก มีเคร่ืองหมายรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม 
มีเคร่ืองหมายรับรองฮาลาลกลยุทธดานคุณคาของสินคาท่ีมี
ผลตอความรูสึกของผูบริโภค เปนสินคาท่ีดีตอสุขภาพ สราง
คุณภาพชีวิตที่ดี จริงใจ ซื่อสัตยและเช่ือถือได กลยุทธดาน
บุคลิกภาพของสินคา ทําใหผูบริโภครูสึกวาเปนคนใสใจ
ตัวเอง ดูแลรางกาย เปนคนยึดหลักการ ยุติธรรม มีเหตุผล มี
ศีลธรรม เปนคนรอบคอบ ชางคิดชอบวางแผน และเปนคน
กาวหนา มองการณไกล คิดถึงอนาคต 

ดานประโยชนใชสอยของบรรจุภัณฑคือ ลักษณะ
การใชงาน เปด-ปดสะดวก งายตอการนําออกมาใชงาน 
บรรจุภัณฑสามารถนํามาต้ังโชวได และงายตอจัดเรียงสินคา
เพ่ือการจัดจําหนาย ซึ่งมีความสอดคลองกับ จุฑามาศ เจริญ

พงษมาลา วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร ฉบับ
พิเศษ การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(คร้ังที่ 5) พบวา การออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ ซึ่งเปน
รูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถจัดเรียงเพ่ือการจัดจําหนายและการ
ขนสงทําไดงาย สามารถเปด-ปดกลองไดสะดวก ขนาด
เหมาะสมกับการจับถนัดมือ สามารถนํากลับมาใชใหมได 

7.  สรุป  
ข้ันตอนการศึกษาแนวทางการออกแบบบรรจุ

ภัณฑ โดยนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เ กี่ ยวข อง  นํ าข อมู ลมาสร า งแบบสัมภ าษณ สํ า ห รับ
ผูประกอบการ และแบบสอบถามผูบริโภค แลวจึงนําขอมูล
มาเขียนแบบราง บรรจุภัณฑที่ตองการออกแบบและพัฒนา 
ทั้ ง น้ี ได นํามาเ ขียนแบบภาพร า ง Sketch Design พรอม
รายละเอียดจํานวน 3 รูปแบบ เพ่ือนําผลขอมูลมาสราง
แบบสอบถามสําหรับผู เชียวชาญดานการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ 

ซึ่ งไดผลสรุปพบวา  บรรจุภัณฑ  เสื้ อลานนา
ประยุกต ใชวัสดุกระดาษอารตมัน นํ้าหนัก 350 แกรม มี
ขนาด กวาง 22 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร และสูง 31 
เซนติเมตร ระบบการพิมพออฟเซต 4 สี กราฟกบรรจุภัณฑ
ใชลวดลายเอกลักษณของลายไทยลื้อมาเปนลวดลาย
ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ มีตราสินคา ขอมูลผลิตภัณฑ 
ขอมูลผูผลิตครบถวน โครงสรางรูปทรงสี่เหลี่ยม สามารถ
จัดเรียงเพ่ือการจัดจําหนาย การขนสงทําไดงาย สามารถ
เปด-ปดกลองไดสะดวก ขนาดเหมาะสมกับการจับถนัดมือ 

และบรรจุผลิตภัณฑไดงาย 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการออกแบบดานหนาท่ีใชสอย

 

ตารางที่ 2 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการออกแบบดานโครงสราง

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  

x̄ SD.  x̄  SD.  x̄  SD.  
2. ดานโครงสราง 
2.1 บรรจุภัณฑมีขนาดเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 

  

4.58  
  

0.21  

  

  4.67 

  

0.58  

  

3.97  

  

0.46  

2.2 บรรจุภัณฑมีความแข็งแรง 
 

4.48  0.21  4.56  0.31  3.96  0.40  

2.3 สามารถปกปองสินคาไมใหเกิดความเสียหาย 4.42  0.00   4.63 0.19  3.95  0.13  

รวม  4.48  0.12   4.62 0.20  3.96  0.18  

 

 

 

 

 

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  

x̄ SD.  x̄  SD.  x̄  SD.  
1.ดานหนาท่ีใชสอย  
1.1 สามารถหยิบจับไดสะดวก  

  

4.00  
  

1.00  

  

 4.33 

  

1.15  

  

4.00  

  

1.00  

1.2 เปด - ปด บรรจุภัณฑไดสะดวก ใชงานงาย 3.67  0.58  5.00  0.00  3.67  0.58  

1.3 เก็บรักษาไมใหผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย 3.67  0.58   5.00 0.00  4.00  1.00  

1.4 บรรจุภัณฑสามารถต้ังขายได 4.67  0.58   4.33 1.15  4.00  1.00  

รวม  4.25  0.21   4.67 0.67  3.92  0.21  
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ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการออกแบบดานวัสดุ

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  

x̄ SD.  x̄  SD.  x̄  SD.  
3. ดานวัสดุ 
3.1 วัสดุมีความแข็งแรง ทนแรงกดทับ 
 

  

4.46  
  

0.11  

  

  4.60 

  

0.07  

  

3.96 

  

0.15 

3.2 วัสดุมีความทนทาน ในการใชงานอยาง
เหมาะสม 

 

4.45  0.07  4.62 0.07 3.96 0.03 

3.3 วัสดุเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 4.46  0.03   4.61 0.08  3.96  0.08 

3.4 วัสดุบรรจุภัณฑสามารถปกปองความช้ืน 4.46 0.04  4.61 0.00 3.96 0.06 

3.5 วัสดุสามารถนํากลับมาใชใหมได 4.46 0.03  4.61 0.03 3.96 0.05 

รวม  4.46 0.02   4.62 0.03  3.96  0.02 

 

ตารางที่ 4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญที่มีตอการออกแบบดานวัสดุ

 
รายการประเมิน 

ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  
แบบที่ 1  แบบที่ 2  แบบที่ 3  

x̄ SD.  x̄  SD.  x̄  SD.  
4. ดานความสวยงาม 

4.1 รูปทรง มีความทันสมัย 
  

4.46  
  

0.01  

  

  4.61 

  

0.02  

  

3.96 

  

0.02 

4.2 รูปแบบบรรจุภัณฑมีความสวยงาม มีความ
นาสนใจ 

4.46  0.01  4.61 0.01 3.96 0.02 

4.3 ตัวอักษรมีความสวยงาม มองเห็นไดชัดเจน 
ทําใหผูบริโภคเขาใจไดงาย 

4.46  0.00   4.61 0.01  3.96  0.00 

4.4 กราฟคบน บรรจุภัณฑสื่อถึงผลิตภัณฑอยาง
ชัดเจน 

4.46 0.01  4.61 0.00 3.96 0.01 

รวม  4.46 0.00  4.61 0.01  3.96  0.01 
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การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร 
The Development and Design for Secondary Packaging of Herbs Cashew Nut 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอด
สมุนไพร รานครัวคุณตา เพ่ือใหเปนที่ดึงดูดใจของกลุมผูบริโภค 2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญที่มีตอการออกแบบ
และพัฒนาบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคือการสราง
บรรจุภัณฑประเภทกลอง และใชแบบประเมินประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ ทําการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS และ
สรุปขอมูลเชิงพรรณนากับคาสถิติพ้ืนฐานคือ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบวา บรรจุภัณฑแบบ ก มี
คาเฉลี่ยในการประเมินประสิทธิภาพบรรจุภัณฑมากกวาแบบ ข ซึ่งจะมีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑภายใน สามารถ
นําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑประเภทถ่ัวทอดสมุนไพรท่ีมีลักษณะเดียวกันได สามารถบรรจุไดงาย เปนระเบียบ ใชงานงาย 
และมีความเปนเอกลักษณของบรรจุภัณฑ ซึ่งตางจากบรรจุภัณฑแบบ ข ที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมตํ่ากวาแบบ ก ดังน้ัน จะเห็นวา
บรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิทีเ่หมาะสมกับผลิตภัณฑเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพรจึงไดแก บรรจุภัณฑแบบ ก  
คําสําคัญ: การพัฒนาและออกแบบ, บรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิ, เม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร 

 

Abstract 

 This study aims to 1) to develop and design secondary packaging for herbs cashew nuts of Kru 

Khun Ta shop to be attractive to the consumer 2) to study the professional’s satisfaction on the design and 

develop secondary packaging for herbs cashew nut of Kru Khun Ta shop. The instruments used in this study 

were box packaging and packaging evaluation. The data were analyzed by using SPSS program and use basic 

statistics were mean and standard deviation. The results of this research revealed that. The packaging A has 

an average in evaluation more than the packaging B. It is compact and fits within the product, can be 

applied to products of the same kind of herb peanut, easy packing, orderly, easy to use, and the unique 

packaging.  Unlike the packaging B that the average is lower than packaging 1. Therefore, it is seen that the 

secondary packaging suitable for herb cashew nut products is packaging 1. 

Keywords: The Development and Design, Secondary Packaging, Herbs Cashew Nut 
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2 
 

1. บทนํา 
 ผลิตภัณฑเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร 
รานครัวคุณตา เปนผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตาก ที่
ไดรับการคัดสรรใหเปนผลิตภัณฑระดับสี่ดาว ประเภท
อาหาร ตามโครงการคัดสรรสุดยอดหน่ึงตําบล  หน่ึง
ผลิตภัณฑไทย ป พ.ศ. 2559 โดย คุณมะลิวัลย เข็มทอง 
คิดคนข้ึนเพ่ือเปนการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาใหกับเม็ด
มะมวงหิมพานต โดยการคั่วและทอดผสมกับสมุนไพร 
เชน ใบมะกรูด หอม กระเทียม และขิง มีการทดลองและ
ปรับปรุงสูตรเร่ือยๆ จนกลายมาเปนสูตรด้ังเดิมที่มีความ
อรอยและเปนที่รูจักของคนท่ัวไป รวมถึงการขยายตลาด
สงผลิตภัณฑไปจําหนายอยางตางประเทศ เชน ญ่ีปุน และ
ประเทศแถบตะวันออกกลาง (วรนิธ์ิ สมุทรวนิช,2556)

 การออกแบบบรรจุภัณฑเขามามีบทบาทสําคัญ
ตอการคาและการบริการ ในฐานะของสิ่งที่ชวยอํานวย
ความสะดวกแกการขนสงสินคา โดยทําหนาที่ พ้ืนฐาน
อันดับแรกคือปกปอง คุมครองสินคาใหปลอดภัยจาก
ความเสียหายอันเน่ืองมาจากการกระทบกระเทือนและ
ปองกันสิ่งปนเปอนที่ไมพึงประสงคที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งการ
ออกแบบบรรจุภัณฑน้ันจะตองใหภาพท่ีสื่อความหมาย
ตามที่ตองการใหผูบริโภครับรูเสมือนเปนการแตงตัวให
ภาชนะบรรจุ และตองแตงตัวอยางมีหลักการเก่ียวของกับ
คุณสมบัติของบรรจุภัณฑและกลุมเปาหมายที่จะบริโภค  
(ชูเกียรติ กาญจนภรางกูร, 2551) 
 ปจจุบันการบรรจุภัณฑ ช้ันทุติยภูมิหรือบรรจุ
ภัณฑช้ันที่สองของเม็ดมะมวงหิมพานตรานคุณตามีเพียง
การบรรจุใส ถุงและกลองกระดาษท่ัวไปที่ ไมมีความ
หลากหลาย และไมเปนที่ ดึงดูดใจของกลุมผูบริโภค
เทาท่ีควร จะเห็นไดจากในปจจุบันกระแสการบริโภคขนม
ขบเคี้ยวสวนใหญจะอยูในกลุมของวัยรุน ซึ่งเปนกลุมที่เนน
การเลือกซื้อสินคาตามรูปแบบของบรรจุภัณฑที่มีสีสัน
สวยงาม โดดเดน มีเอกลักษณเฉพาะตัว และสามารถ
เลือกซื้อเปนสินคาที่ระลึกได ดังน้ัน การศึกษาเร่ืองการ
พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวง

หิมพานตทอดสมุนไพร จึงมีความสําคัญที่จะเปนแนวทาง
ในการพัฒนาและยกระดับผูประกอบการและผลิตภัณฑ
ชุมชน รวมทั้งเพ่ือสงเสริมใหเปนของฝากหรือของท่ีระลึก
ที่มีจุดเดน และเอกลักษณของจังหวัดตากตอไป 

2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติย
ภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา 
เพ่ือใหเปนที่ดึงดูดใจของกลุมผูบริโภค 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญที่มี
ตอการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ด
มะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
 ในการศึกษาเร่ือง การพัฒนาและออกแบบ
บรรจุภัณฑ ช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอด
สมุนไพร ผูวิจัยไดตรวจสอบเอกสาร และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับงานวิจัยในการนํามาใชเปนกรอบการวิจัย 
ดังน้ี 

 3.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรจุภัณฑ 
 บรรจุภัณฑ (Packaging) หมายถึง สิ่งที่บรรจุ
ผลิตภัณฑไวภายใน ซึ่งสามารถรองรับผลิตภัณฑไวภายใน 
ไดอยางเหมาะสม โดยที่บรรจุภัณฑน้ันสามารถออกแบบ
ใหดึงดูดใจผูบริโภคใหตัดสินใจเลือกซื้อสินคาเมื่อไดพบ
เห็น ดวยการนําสุนทรียภาพของการใชสี รูปทรง ตัวอักษร 
วัสดุบรรจุภัณฑ และกราฟก มาใชเพ่ือสรางอัตลักษณ
ใหกับแบรนด ตลอดจนเปนการสรางภาพพจนของสินคา
ใหปรากฏจริง และเปนที่ยอมรับจากผูบริโภค (ณรงคศักด์ิ 
วดีศิริศักด์ิ, 2558) 
 บรรจุภัณฑ  หมายถึง การนําวัสดุตางๆ  ที่
สามารถนํามาประกอบเพ่ือใหได รูปแบบ สีสัน ความ
แข็งแรง ความสวยงาม ไดขนาดที่เหมาะสมกับสินคา
เพ่ือใหสะดวกในการเคลื่อนยายหรือขนสง ไมทําใหสินคา
ภายในไดรับความเสียหายและคงรูปแบบตามสภาพเดิม 
พรอมกับการสรางมูลคา สรางภาพลักษณใหสินคา ดวย
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วัสดุที่ใชในการผลิตตองรักษาสิ่งแวดลอม ยอยสลายงาย 
และราคาตองไมสูงจนเกินไป ทําใหเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดแกผูบริโภค (พิชยาดา จุลธีระ,2555) 
 อโนทัย เพ็ชรสุวรรณ (2549) บรรจุภัณฑมี
หนาที่มากมายหลายประการ แตที่หลักๆจะมีอยู 4 
ประการ คือ  
 1) ดานการปกปองผลิตภัณฑ  บรรจุภัณฑผลิต
จากวัสดุที่สามารถชวยปองกันอากาศไดดี มีโครงสรางที่
แข็งแรง และทนตออุณหภูมิต่ํา 
 2) ดานการบรรจุ สามารถบรรจุผลิตภัณฑไดใน
ปริมาณท่ีกําหนด 
 3) ดานการอํานวยความสะดวก บรรจุภัณฑตอง
คํานึงถึงในดานตางๆ เชน มีลักษณะของบรรจุภัณฑที่
สะดวกตอการบรรจุ การขนสงบรรจุภัณฑสามารถชวยใน
การประหยัดพ้ืนที่ไดดี และผูบริโภคสามารถใชบรรจุภัณฑ
ไดสะดวก 
 4) ดานการสงเสริมการจําหนาย สามารถสื่อให
ผูบริโภคเขาใจไดวาเปนผลิตภัณฑสินคาใด สามารถเปน
ภาพพจนของแบรนด และมีขอมูลจําเปนตามกฎหมาย 
หรือขอกําหนดจากกองอาหารและยา 
 กระบวนการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 
มัทธนี ปราโมทยเมือง และคณะ (2559) กลาววา ในการ
ออกแบบโครงสรางของบรรจุภัณฑ ตองอาศัยความรู และ
ขอมูลจากหลายดาน ซึ่งจําเปนตองอาศัยผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบบรรจุภัณฑหลายๆ ฝาย มารวมปรึกษาและ
พิจารณาการตัดสินใจ โดยลําดับข้ันตอนการดําเนินงาน 
นับต้ังแตตอนเร่ิมตนจนกระทั่งสิ้นสุดและไดผลงานออกมา 
สามารถอธิบายไดดังน้ี 

 (1) กําหนดนโยบายหรือวางแผนยุทธศาสตร 
เชน ต้ังวัตถุประสงคและเปาหมายของการผลิต  
 (2) การศึกษาและวิจัยเบื้องตน ไดแก การศึกษา
ขอมูลหลักการทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวิศวกรรม
ทางการผลิต ตลอดจนศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑ 
 (3) ศึกษาถึงความเปนไปไดของบรรจุภัณฑ เมื่อ
ไดศึกษาขอมูลตางๆ แลวก็เร่ิมศึกษาความเปนไปไดของ
บรรจุภัณฑดวยการสเก็ตภาพ แสดงถึงรูปรางลักษณะ 
และสวนประกอบของโครงสราง 2-3 มิติ  
 (4) การพัฒนาและแกไขแบบ ในข้ันตอนน้ี
ผูออกแบบจะตองขยายรายละเอียดปลีกยอยตางๆ ของ
แบบรางใหทราบรายละเอียด โดยเตรียมเอกสารหรือ
ขอมูลประกอบ มีการกําหนดเทคนิคและวิธีการผลิต การ
บรรจุ วัสดุ การประมาณราคา ตลอดจนการทดสอบ 
ทดลองบรรจุ เพ่ือหารูปราง หรือรูปทรง ที่เหมาะสมกับ
หนาท่ีของบรรจุภัณฑที่ตองการ 
 (5) การพัฒนาตนแบบจริง เมื่อแบบโครงสราง
ไดรับการแกไขและพัฒนา ผานการยอมรับแลว ลําดับ
ตอมาตองทําหนาที่เขียนแบบ เพ่ือกําหนดขนาด รูปราง 
และสัดสวนจริงดวยการเ ขียนภาพประกอบแสดง
รายละเอียดของรูปแบบแปลน  
 (6) การผลิตจริง สําหรับข้ันตอนน้ีสวนใหญจะ
เปนหนาที่ รับผิดชอบของฝายผลิตในโรงงาน ท่ีต อง
ดําเนินการตามแบบแปลนท่ีนักออกแบบใหไว ซึ่งทางฝาย
ผลิตจะตองจัดเตรียมแบบแมพิมพของบรรจุภัณฑ ให
เปนไปตามกําหนด 

 

3.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

 

 

 

 

 

นักวิจัย 
- ศึกษาเอกสาและงานวิจัยท่ี
เก่ียวของ 

- รางตนแบบบรรจุภัณฑ 
- พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ 
 

ผูเช่ียวชาญ 
- ความพึงพอใจ 
     - ดานการปกปองผลิตภัณฑ 
     - ดานการบรรจุ  
     - ดานการอํานวยความสะดวก 
     - ดานการสงเสริมการจําหนาย 

บรรจุภัณฑชั้นทุติยภูมิ
ของเม็ดมะมวงหิมพานต

ทอดสมุนไพร 
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4. วิธีการวิจัย 
 พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของ
เม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา ตําบล
นํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก มีข้ันตอนการดําเนินการ
วิจัย ดังน้ี 

 4.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของใน
การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือใชเปนแนวทาง
ในการออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิม
พานตทอดสมุนไพร  
 4.2 สํารวจขอมูลรูปแบบบรรจุภัณฑประเภท
ตางๆ ของผูประกอบการชุมชน เพ่ือหาขอแตกตางของ
รูปแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือปรับใชในการออกแบบคร้ังน้ี 
 4.3 ทําแบบรางบรรจุภัณฑตามแนวทางท่ีได
ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหมีลักษณะที่
สวยงาม เพ่ือสรางความดึงดูดใจใหกับผูบริโภค 

 4.4 ทําการประเมินความพึงพอใจของกลุม
ผูเช่ียวชาญท่ีมีตอประสิทธิภาพของบรรจุภัณฑ จํานวน 8 
คน ซึ่งเปนการประเมินแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่ง
กําหนดคาคะแนนออกเปน 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคอรต 

(Likert) ไดแก (1) หมายถึง ผลการประเมินระดับใชไมได 
(2) หมายถึง ผลการประเมินระดับตองปรับปรุง (3) 

หมายถึง ผลการประเมินระดับพอใช (4) หมายถึง ผลการ
ประเมินระดับดี (5) หมายถึง ผลการประเมินระดับดีมาก 

 4.5 ทําการสรุปผลการศึกษา และทําการแกไข
ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ รวมทั้งทําวิเคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร 
(SPSS) สวนสถิติที่ผูวิจัยใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การ
วิเคราะหเชิงพรรณนา (descriptive analysis) กับคาสถิติ
พ้ืนฐานคือ คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) 

และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)   

5. ผลการวิจัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑผลิตภัณฑชุมชน สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 5.1 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติย
ภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา 
เพ่ือใหเปนที่ดึงดูดใจของกลุมผูบริโภค  

 
ภาพที ่1 การออกแบบบรรจุภัณฑ แบบ ก และ ข 

 จากภาพท่ี 1 สรุปไดวา ภาพรวมในการพัฒนา
และออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิม
พานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา ตําบลนํ้ารึม อําเภอ
เมือง จังหวัดตาก เปนบรรจุภัณฑประเภทกลอง ที่ทําการ
เปดปดโดยใชวิธีการเลื่อนดานในออกมา สามารถบรรจุ
ผลิตภัณฑไวดานใน เพ่ือปองกันการกระแทกหรือการ
กระทบกระเทือนจากแรงท่ีเกิดจากดานนอกได และมีการ
ใชโทนสีเขียวทองเปนโทนสีหลักในการออกแบบ เน่ืองจาก
เปนโทนสีที่มีความโดดเดน สะดุดตา และเปนที่ดึงดูดใจ
ของผูที่พบเห็นทั่วไป รวมทั้งมีขอความอธิบายช่ือของ
ผลิตภัณฑอยางชัดเจน ซึ่งบรรจุภัณฑ น้ีเหมาะสมกับ
ผูบริโภคในหลากหลายกลุม ไมวาจะเปนกลุมผูสูงวัย กลุม
วัยทํางาน และกลุมวัยรุน เปนตน 
 5.2 ความพึงพอใจของผูเช่ียวชาญท่ีมีตอการ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวง
หิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา สรุปไดดังน้ี 

 

 

 

 

  
แบบ ก   แบบ ข 

963



5 
 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหผลประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต ดานการปกปองผลิตภัณฑ 

ดานการปกปองผลิตภัณฑ 
แบบ ก แบบ ข 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. บรรจุภัณฑมีความกะทัดรัด และพอดี
กับผลิตภัณฑภายใน 

4.25 .707 ระดับดีมาก 3.75 .707 ระดับดี 

2. การปองกันการสัมผัสกับนํ้า ความช้ืน 
หรืออากาศ 

4.12 .834 ระดับดี 3.62 .744 ระดับดี 

3. การออกแบบโดยใชวัสดุจากกระดาษ 
ซึ่งมีคุณสมบัติปองกันความช้ืนจากอากาศ
ไดอยางเหมาะสม 

4.12 .640 ระดับดี 3.62 .517 ระดับดี 

4. บรรจุภัณฑสามารถชวยปกปองรักษา
ผลิตภัณฑได เมื่อไดรับแรงกระแทกไมแรง
นัก 

4.12 .640 ระดับดี 3.50 .755 ระดับดี 

5. บรรจุภัณฑสามารถชวยปกปองรักษา
ผลิตภัณฑไมใหแตกหักงาย 

3.87 .640 ระดับดี 3.50 .534 ระดับดี 

6. ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายในซ่ึงเกิด
จากแรงกระแทกจากภายนอกได 

3.81 .834 ระดับดี 3.50 .534 ระดับดี 

7. โครงสรางบรรจุภัณฑสามารถปดได
สนิท เพ่ือคุมครองผลิตภัณฑภายในได 

3.75 .707 ระดับดี 3.37 .517 ระดับพอใช 

 

 จากตารางท่ี 1 การประเมินประสิทธิภาพ ดาน
การปกปองผลิตภัณฑ สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต พบวา 
บรรจุภัณฑแบบ ก มีความกะทัดรัดและพอดีกับผลิตภัณฑ
ภายในมากกวาบรรจุภัณฑแบบ ข และในประเด็นอื่นๆ 
ไดแก การปองกันการสัมผัสกับนํ้า ความช้ืน หรืออากาศ 
การออกแบบโดยใชวัสดุจากกระดาษ ซึ่ งมีคุณสมบัติ
ปองกันความช้ืนจากอากาศไดอยางเหมาะสม บรรจุภัณฑ
สามารถชวยปกปองรักษาผลิตภัณฑได เมื่อไดรับแรง

กระแทกไมแรงนัก บรรจุภัณฑสามารถชวยปกปองรักษา
ผลิตภัณฑไมใหแตกหักงาย ปกปองผลิตภัณฑที่อยูภายใน
ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกจากภายนอกได ทั้งสองแบบมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับดีเชนเดียวกัน แตประเด็นเกี่ยวกับ
โครงสรางบรรจุภัณฑสามารถปดไดสนิท เพ่ือคุมครอง
ผลิตภัณฑภายในได บรรจุภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับดี สวนบรรจุภัณฑแบบ ข มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
พอใช   

 

ตารางที่ 2  การวิเคราะหผลประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต ดานการบรรจุ 

ดานการบรรจุ 
แบบ ก แบบ ข 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. บรรจุภัณฑสามารถนําไปประยุกตใชกับ
ผลิตภัณฑประ เภท ถ่ัวทอดสมุ น ไ พร
ลักษณะเดียวกันได 

4.50 .534 ระดับดีมาก 3.87 .640 ระดับดี 

2. สามารถบรรจุไดงายและเปนระเบียบ 4.37 .517 ระดับดีมาก 3.62 .517 ระดับดี 
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ดานการบรรจุ 
แบบ ก แบบ ข 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
3. มีปริมาณบรรจุพอเหมาะและขนาดท่ี
พกพาไดสะดวก 

4.00 .534 ระดับดี 3.50 .534 ระดับดี 

 

 จากตารางท่ี 2 การประเมินประสิทธิภาพ ดาน
การบรรจุ สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต พบวา บรรจุภัณฑ
สามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑประเภทถ่ัวทอด
สมุนไพรลักษณะเดียวกันได และสามารถบรรจุไดงายและ

เปนระเบียบ บรรจุภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุด สวนบรรจุภัณฑแบบ ข มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี และ
ในประเด็นที่บรรจุภัณฑสามารถบรรจุไดงายและเปน
ระเบียบ ทั้ง 2 แบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีเชนเดียวกัน 

 

ตารางที่ 3  การวิเคราะหผลประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต ดานการอํานวยความสะดวก 

ดานการอํานวยความสะดวก 
แบบ ก แบบ ข 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. ใชงานงาย เชน การเปด ปด และการ
เก็บรักษา 

4.25 .462 ระดับดีมาก 3.62 .517 ระดับดี 

2. บรรจุภัณฑสามารถจัดเรียงในลักษณะ
ซอนกันได 

4.12 .834 ระดับดี 3.50 .755 ระดับดี 

3. เก็บรักษาผลิตภัณฑไดสะดวกในกรณีที่
ยังรับประทานไมหมด 

3.87 .640 ระดับดี 3.50 .755 ระดับดี 

4. สามารถเปดรับประทานไดงาย 3.62 1.060 ระดับดี 3.00 .755 ระดับดี 

 

 จากตารางท่ี 3 การประเมินประสิทธิภาพ ดาน
การอํานวยความสะดวก สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต 
พบวา ใชงานงาย เชน การเปด ปด และการเก็บรักษา 

ของบรรจุภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ซึ่งตาง
จากแบบ ข ที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดี สวนประเด็นดาน

อื่นๆ ไดแก บรรจุภัณฑสามารถจัดเรียงในลักษณะซอนกัน
ได เก็บรักษาผลิตภัณฑไดสะดวกในกรณีที่ ยังรับประทาน
ไมหมด และสามารถเปดรับประทานไดงาย บรรจุภัณฑทั้ง 
2 แบบ มีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีเชนเดียวกัน 
 

 

ตารางที่ 4  การวิเคราะหผลประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต ดานการสงเสริมการจําหนาย 

ดานการสงเสริมการจําหนาย 
แบบ ก แบบ ข 

คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย คาเฉล่ีย S.D. ความหมาย 
1. รูปแบบนาสนใจและดึงดูดความสนใจ
ของลูกคา 

4.75 .462 ระดับดีมาก 4.00 .925 ระดับดี 

2. บรรจุภัณฑมีความทันสมัยสวยงาม 4.37 .517 ระดับดีมาก 3.62 .517 ระดับดี 

3. สีของบรรจุภัณฑมีความเปนเอกลักษณ 4.25 .462 ระดับดีมาก 3.62 .517 ระดับดี 

4. สามารถเลือกซื้อสินคาไดงายข้ึน 3.87 .640 ระดับดี 3.50 .755 ระดับดี 
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จากตารางท่ี 4 การประเมินประสิทธิภาพ ดาน
การสงเสริมการจําหนาย สําหรับเม็ดมะมวงหิมพานต  
พบวา รูปแบบนาสนใจและดึงดูดความสนใจของลูกคา 

บรรจุภัณฑมีความทันสมัยสวยงาม และ สีของบรรจุภัณฑ
มีความเปนเอกลักษณของบรรจุภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับดีมาก ซึ่งตางจากบรรจุภัณฑแบบ ข ที่มีคาเฉลี่ย
อยูในระดับดี สวนประเด็นที่บรรจุภัณฑสามารถเลือกซื้อ
สินคาไดงายข้ึน บรรจุภัณฑทั้ง 2 แบบ มีคาเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีเชนเดียวกัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย 

 การศึกษาเร่ือง พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ
ช้ันทุติยภูมิของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัว
คุณตา ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได ดังน้ี บรรจุภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ย
ในการประสิทธิภาพบรรจุภัณฑสําหรับเม็ดมะมวงหิม
พานตอยูในระดับดีมาก ซึ่งจะมีความกะทัดรัดและพอดี
กับผลิตภัณฑภายใน  สามารถนําไปประยุกต ใชกับ
ผลิตภัณฑประเภทถ่ัวทอดสมุนไพรท่ีมีลักษณะเดียวกันได 
สามารถบรรจุไดงาย เปนระเบียบ ใชงานงาย และมีความ
เปนเอกลักษณของบรรจุภัณฑ ซึ่งตางจากบรรจุภัณฑแบบ 
ข ที่มีคาเฉลี่ยโดยรวมตํ่ากวาแบบ ก ดังน้ัน จะเห็นวาบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑเม็ดมะมวงหิมพานต ไดแก 
บรรจุภัณฑแบบ ก ซึ่งสอดคลองกับ นพวรรณ ชีวอารี 
(2555) ระบุวา ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมิน
ประสิทธิภาพการออกแบบบรรจุภัณฑหมูแปรรูปเพ่ือ
สงเสริมการขาย พบวา ในดานการปกปองผลิตภัณฑ ดาน
การบรรจุ ดานการอํานวยความสะดวก และดานการ
สงเสริมการจัดจําหนาย มีคาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี ซึ่งบรรจุ
ภัณฑมีความพอดีกับผลิตภัณฑภายใน สามารถนําไป
ประยุกตใชกับผลิตภัณฑประเภทอาหารแปรรูปที่มี
ลักษณะเดียวกันได สามารถเปดรับประทานผลิตภัณฑได
งายและเก็บรักษาคุณภาพผลิตภัณฑไดในกรณีที่ ยั ง
รับประทานไมหมด และรูปแบบมีความนาสนใจและจดจํา
ผลิตภัณฑได ดังน้ันการประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของ

การออกแบบบรรจุภัณฑหมูแปรรูปเพ่ือสงเสริมการขายมี
คาเฉลี่ยอยูในเกณฑดี  

7. สรุป 
 การพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิ
ของเม็ดมะมวงหิมพานตทอดสมุนไพร รานครัวคุณตา 
ตําบลนํ้ารึม อําเภอเมือง จังหวัดตาก สรุปไดวา บรรจุ
ภัณฑแบบ ก มีคาเฉลี่ยจากการประเมินประสิทธิภาพ
บรรจุภัณฑมากกวาแบบ ข เน่ืองจากความกะทัดรัด 
สามารถนําไปประยุกตใชกับผลิตภัณฑถ่ัวทอดสมุนไพร
ประเภทอื่นได บรรจุไดงาย เปนระเบียบ ใชงานงาย และมี
ความเปนเอกลักษณเฉพาะตัว ดังน้ันในการศึกษาคร้ังน้ี 
รานครัวคุณตาควรเลือกใชบรรจุภัณฑแบบ ก เพ่ือเปน
บรรจุภัณฑช้ันทุติยภูมิในการบรรจุผลิตภัณฑเม็ดมะมวง
หิมพานตทอดสมุนไพร เน่ืองจากเปนบรรจุภัณฑที่มีการ
ออกแบบท่ีลงตัว มีสีสันและลวดลายท่ีสวยงาม มีความ
ดึงดูดใจตอผูบริโภค รวมท้ังยังผานการประเมินจาก
ผูเช่ียวชาญที่เก่ียวของอีกดวย 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยเร่ือง การออกแบบแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง มีวัตถุประสงค 3 ประการคือ 1) เพื่อออกแบบแอปพลิเคชัน
สงเสริมการทองเที่ยวบานหลวง ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม 2) เพื่อประชาสัมพันธแผนการทองเท่ียวชุมชนบานหลวง ต.โหลง
ขอด อ.พราว จ.เชียงใหม และ 2) เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลทองเท่ียวชุมชน และชวยสงเสริมรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทองเท่ียว โดยใชทฤษฎีการปลูกฝงความเปนจริงของแมคลูฮานในการออกแบบเน้ือหา ซึ่งวิธีการวิจัย ประกอบดวย การสัมภาษณ
แบบเจาะลึกรายบุคคล และการประชุมกลุมยอยเพื่อสํารวจความตองการดานการทองเท่ียวชุมชน นําขอมูลที่ไดไปออกแบบแอป
พลิเคชัน จากนั้นทําการสํารวจความพึงพอใจในการใชแอปพลิเคชัน และนําผลวิจัยที่ไดไปพัฒนาเปนผลงานท่ีสมบูรณ 
 ผลการวิจยัสรุปได 3 ประการดังน้ี ประการท่ี 1 การออกแบบแอปพลิเคช่ันทองเที่ยวบานหลวง ไดแบงหมวดการทํางาน
เปน 5 หมวดใหญ คือ หมวดประวัติชุมชน, หมวดแผนการทองเท่ียว, หมวดสถานท่ีทองเท่ียวและแหลงเรียนรูในชุมชน, หมวดที่พัก 
และหมวดการติดตอ ประการที่ 2 การประชาสัมพันธการทองเท่ียวผานแอปพลิเคชัน ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวม อยูใน
ระดับเห็นดวยมาก คาเฉลี่ย คือ 4.30 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.71 ประการท่ี 3 แอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวงได
นําเสนอขอมูลการทองเที่ยวท่ีมีความครบถวน และเนนออกแบบใหผูใชสามารถใชงานในหมวดตาง ๆ ไดโดยงาย สะดวกรวดเร็ว ซึ่ง
คาเฉลี่ยในสวนของการใชงาน ผูใชมีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ยคือ 4.29  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 0.69 

คําสําคัญ: แอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง, ทองเท่ียวบานหลวงโหลงขอด, วสิาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง 
 

Abstract  
The research entitled “Application Design for Baan-Luang Tourism” were 3 objective: 1) To design  the 

application for promoting Baan- Luang tourism, 2)  to publicize the tourism plan of Baan- Luang Village, Long-
Khod sub-district, Phrao District, Chiang Mai province and 3) To increase the access channel about Baan-Luang 

tourism and to raise an income of community enterprise’s Baan-Luang tourism. The communication theory was 

using for content design is McLuhan's theory of implantation.  The research methodology consist of:  In-depth 

interview and focus group discussion to explore the community needs.  Then, using the information to design 
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application.  After that, developed media by surveying the satisfaction of using Baan- Luang Application.  The 

research results were summarized as the following: 
1) In design process of Baan-Luang Application was managed to 5 main categories: the community history, 

the tourism plans, the tourist attractions and learning center in Baan- Luang community, the accommodation 

which allow to reserve online and directly contact to the tourism group enterprise.  
2) The overall of physical characteristics were high level. The average was 4. 30 and a standard deviation 

was 0.71. 
3) The functional of Baan- Luang application presents the comprehensive travel information and having 

design that allow users to use easily and quickly.  The average of user satisfaction was 4. 29 and the standard 

deviation was 0.69.  
Keywords: Baan-Luang Tourism Application, Traveling at Baan-Luang Village Long-Khod sub-district, Baan-Luang Tourism 
Community Enterprise.   
 

1. บทนํา 

 หมูบาน บานหลวง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว 
จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา ไดเขาไปชวยพัฒนาชุมชน ตามโครงการ
ยกระดับหมูบาน ซึ่ งปจจุบันไดมีการตอยอดโครงการ
ดังกลาว คือ จัดทําแผนพัฒนาการทองเท่ียวในหมูบาน โดย
มีการจัดตั้ งกลุมและจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทองเท่ียวอยางเปนทางการ เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2561 ซึ่งมี
นายมานิตย บรรชัย เปนหัวหนาในการขับเคลื่อนกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง และในปนี้หมูบาน
บานหลวง ได เขารวมโครงการสงเสริมหมูบานชุมชน 
สานพลังประชารัฐจังหวัดเชียงใหม ทําใหภายในชุมชนมี
ความต่ืนตัว ที่จะพัฒนาหมูบานใหเปนแหลงทองเท่ียวที่
สําคัญแหงหนึ่งของอําเภอพราว นอกจากน้ีผูนําของหมูบาน 
ยังไดรับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรดานการจัดการสิ่งแวดลอม 
ทําใหบานหลวงโหลงขอด เปนหมูบานที่มี ทรัพยากร 
ธรรมชาติอุดมสมบูรณ มีสถานท่ีทองเท่ียวทางธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สวยงาม เชน วัดบานหลวง วัดพระ-
ธาตุดอยเวียงชัยมงคล ศูนยการเรียนเฮือนหลวงมหาวรรณ
พิพิธภัณฑพื้นบาน ภูมิปญญาบรรพชน มีการทํานุบํารุง
ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่ทรงคุณคาอยาง

ตอเนื่อง เชน ประเพณีสรงน้ําพระธาตุ ประเพณีทอดพระปา
มหาจุลกฐิณ มีการจัดกิจกรรมถนนคนเดินทุกวันศุกร โดยให
ผูคนในหมูบานไดมีสวนรวม เปนทั้งผูคาและผูซื้อ ดังน้ัน  
จะเห็นไดวา หมูบานบานหลวงมีความพรอมและมีศักยภาพ
ที่จะพัฒนาชุมชนดานการทองเที่ยวใหเปนท่ีรูจักอยาง
กวางขวางได 

 โครงการ วิจัยนี้  มีความมุ งหมาย  ที่ จะผลิ ต 
แอปพลิเคชัน ตามนโยบายสงเสริมใหมีนวัตกรรมใหม  
ที่ตอบสนองความตองการของชุมชน ในดานการจัดการ
ทองเท่ียว ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวงได
จัดทําแผนการทองเท่ียวบานหลวง โดยมีอยู 3 รูปแบบ คือ 
“แอวลองกอง มองวิถี ชมของดีชุมชน สุขลนกับธรรมชาติ”  
แผนทองเท่ียว 2 วัน 1 คืน , “มวนอก มวนใจ” แผน
ทองเท่ียว 1 วัน 1 คืน และ “กึ๊ดเติงหา” แผนทองเท่ียว 1 
วัน ซึ่งแผนทองเท่ียวนี้ยังขาดสื่อท่ีเขามาสงเสริมแผนงาน
ดังกลาว อีกท้ังยังขาดสื่อท่ีจะชวยประชาสัมพันธกิจกรรม
ทองถิ่น ที่สามารถตอบสนองพฤติกรรมการใชสื่อของ
นักทองเท่ียวยุคใหมที่สนใจ เขาถึงขอมูลการทองเที่ยวท่ีงาย 
และสะดวกมากยิ่งข้ึน จึงทําใหเกิดโครงการวิจัยนี้ 

2.วัตถุประสงค  
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 2.1 เพื่อออกแบบแอปพลิเคชันสงเสริมการ
ทองเท่ียวบานหลวง ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม  
 2.2 เพื่อประชาสัมพันธแผนการทองเที่ยวชุมชน
บานหลวง ต.โหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม ใหเปนที่รูจัก
ผานแอปพลิเคชัน 

 2.3 เพิ่มชองทางการเขาถึงขอมูลทองเท่ียวชุมชน
และชวยสงเสริมรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียว
อยางเปนรูปธรรม 

  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  

 3.1 ทฤษฎีการส่ือสาร 
ทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อที่นํามาใชในงานวิจัยช้ินนี้คือ 

ทฤษฎีการปลูกฝงความเปนจริง ดังขอเสนอของแมคลูฮาน
(McLuhan) อางถึงในกาญจนา แกวเทพ (2547) ที่กลาววา 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารทุกครั้งจะมีผลตอการ
ขยายผัสสะ (Sense) ของมนุษยในแงการเปนอิสระจาก
กาลเทศะ ซึ่งมนุษยบางกลุม จําเปนตองเปลี่ยนระบบการ
สื่อสารของตนเองไปดวย ดังน้ันอิทธิพลและบทบาทของสื่อ
ไดทําหนาท่ีปลูกฝงหรือสรางโลกความเปนจริงขึ้นมา 

ในแนวคิดของทฤษฎีการปลูกฝง ไดนํามาใชในการ
วิเคราะหเนื้อหาท่ีนําเสนอในแอปพลิเคชัน ซึ่งกลาวถึงการ
วิ เคราะหตัวสารท่ีทําหนาที่ ในประดุจเปนตัวบง ช้ีทาง
วัฒนธรรมใน 4 มิติ คือ 1) สิ่งที่ปรากฏ (Existence) สิ่งที่ได
นําเสนอปรากฎตอสายตาผูรับคืออะไร มีเนื้อหาอยางไร มี
จํานวนบอยคร้ังแคไหนในการนําเสนอ การวิเคราะหเนื้อหา
ตามแบบประเพณีที่ใชวิธีการแจงนับเน้ือหาท่ีปรากฎมัก
กระทําอยูแลว 2) การจัดลําดับความสําคัญ (Priority) เปน
การลําดับเน้ือหาที่สําคัญมากท่ีสุดเปนหลัก โดยการนําเสนอ
กอนหลังตามลําดับ 3) การวิเคราะหคุณคา (Value) เปน
การตัดสินเกี่ยวกับคุณคาแฝงเรนในเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการ
สื่อสารทางวัฒนธรรม 4) การวิเคราะหความสัมพันธ 
(Relationships) คือ การหาความสัมพันธระหวางสวนตางๆ
ในตัวสารวาสัมพันธกับอะไร การสรางความหมายทาง

โครงสรางของตัวสาร ซึ่งในงานวิจัยนี้ นํามาใชตั้งแตการ
คัดเลือกเน้ือหา การจัดหมวดหมูเนื้อหา และการลําดับขอมลู
ที่ ใหความสําคัญกอนหลัง  ในการออกแบบสวนของ
โครงสรางเน้ือหาในแอปพลิเคชัน 

 

 3.2 แนวคิดการออกแบบแอปพลิเคชั่นบนมือถือ 

 พิชชยานิดา คําวิชัย (2560) ไดกลาวถึง แนวโนม
การออกแบบหนาตางการใชงาน(User Interface: UI) ใน
แอปพลิเคชันมือถือ (Mobile UI Trends)  ตองทําความ
เขาใจเทรน ซึ่งจะสงผลตอยอดดาวนโหลดได ซึ่งรูปแบบ
แนวโนมดังกลาวประกอบไปดวยหลักการดังนี้ 

- ความสมจริง (Skeuomorphic หรือ Realism)  
เปนการออกแบบเนนวัตถุสิ่งใดสิ่งหน่ึง การทํากราฟกให
เสมือนจริง  ใหผูใชมีความรูสึกรวมไปกับกราฟก เปนการ
เลียนแบบการออกแบบที่ใหความรูสึกกับผูใชวา กําลังใชงาน
วัตถุนั้นจริงๆ  โดยไมตองทําความเขาใจอะไรมาก  ขอดีคือ 
มีความเปนเอกลักษณในการออกแบบ 

-  ก า ร อ อ ก แ บ บ เ รี ย บ ง า ย  ( Flat Design & 

Simplicity) เปนการออกแบบท่ีแบนราบ และดูเรียบงาย  
- การออกแบบโดยใชนิ้ วปาดไปมา   (Gestural 

interfaces)  คําวา “Gestures” คือรูปแบบการใชนิ้วปาด 
ซึ่งมีวิธีการปาดหลายรูปแบบ  เชน การปาดเพ่ือการตัด
(Cut)  , การยกเลิกการทํางาน (UNDO)  , การคัดลอก 
(COPY) เปนตน  เทคนิคที่จะทําใหผูใชเขาใจได โดยการใช
ไอคอน มาแนะนําบอกใหกับผูใช ใหเขาใจวาสามารถใชการ
ปาดซายขวาไดดวยนิ้ว หรือฝามือ 

- วงกลม (Circles) เทรนการแสดงรูปภาพเปน
วงกลม จะสามารถทําการแสดงความแตกตาง (Contrast) 
ไดอยางชัดเจน ทําใหผูใชงานหันมามาสนใจกับมือถือไดมาก  
แตสิ่งสําคัญไมควรใชวงกลมที่ใหญเกินไป  และไมควรมี
จํานวนมากเกินกวา 3 วง จะทําใหผูใชไมสามารถบอกไดวา
อะไรคือสิ่งที่ควรใหความสนใจเปนหลัก 

-  โมบายสําหรับองคกร (Enterprise Mobile) เปนธีม
ที่ไมควรใชเฉดสีที่ฉูดฉาดเกินไป และเน้ือหาดูเรียบงายเปน
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ทางการ  โดยเนนเนื้อหาเปนหลัก ไมเนน กราฟกมาก  เชน 
จีเมล เปนตน 

- การใหขอมูลตรง (Pure Guidelines) การใช User 

Interface แบบ Default ใชตามมาตรฐานที่ไดรับมา เนนใช
ตัวมาตรฐานที่ไดรับมาหมด เชน แอนดรอยดใชคามาตรฐาน 
User Interface เลยโดยไมแตงเพิ่ม 

- รูปภาพใหญ (Large Images) เปนเทรนที่มาแรง 
เนนรูปภาพที่ใหญ แสดงรูปภาพขนาดใหญ ขอดีทําใหผูใชรู
รับทราบไดวาเว็บกําลังสื่อถึงอะไร   แตรูปที่ใชตองสื่อ
ความหมายท่ีชัดเจน เขาใจงาย 

-  เบลอ (Blur) การทํา Blur Affect การทําภาพพ้ืนหลัง
ใหเบลอ  ทําใหผูใชงานเขาใจไปกับเนื้อหา  อารมณและ
ความรูสึกท่ีผูพัฒนาตองการสื่อไดอยางงาย  

-  อินโฟกราฟก (Infographic)  การทําขอมูลใหเปนเชิง
กราฟก เชน ขอมูลสุขภาพ ออกมาในรูปกราฟ หรือรูปภาพ
สถิติใหผูใชเขาใจไดงาย 

นอกจากน้ี สุชาดา พลาชัยภิรมยศิล (2554) ไดกลาวถึง 
แนวโนมการใชโมบายแอปพลิเค ชันวาควรมีหลักการ
ออกแบบดังตอไปนี้ 

3.2.1 การจัดโครงรางหนาแอปพลิเคชัน (Organizing 

Page layout) ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน ไดแก (1) การ
จัดลําดับความสําคัญขององคประกอบในหนาแอปพลิเคชัน 
(2) การจัดลําดับหรือทิศทางการมององคประกอบ  และ  
(3) การจัดกลุมและจัดวางองคประกอบในหนาแอปพลิเคชัน  

3.2.2 รูปแบบของโครงรางภายในแอปพลิเคชัน 
สามารถทําไดหลากหลายรูปแบบ เชน (1) การใชโครงราง
เดียวกัน คือ การกําหนดลําดับทิศทางการมองและรูปแบบ
การจัดกลุมขององคประกอบ ตลอดการใชสีที่เหมือนกันทุก
หนาแตมีเนื้อหาท่ีแตกตางกัน วิธีการนี้งายตอการใชงานและ
มีทิศทางการใชงานท่ีไมมีความซับซอน (2) การกําหนดจุด
สนใจบนพื้นที่ตรงกลาง เปนวิธีที่กําหนดใหเนื้อหาหรือสวน
สําคัญแสดงผลบนพ้ืนที่ตรงกลาง (Center Stage) ของหนา
แอปพลิเคชัน เทานั้น วิธีการน้ีจะทําใหผูใชมีจุดสนใจเพียง
จุดเดียว (3) การแบงสวนตามหัวขอ เปนวิธีการที่แบงโครง
รางออกเปนสวน เพื่อใชนําเสนอเนื้อหาท่ีแบงเปนกลุม

หมวดหมู หรือหัวขอ ซึ่งขึ้นอยูกับเนื้อหาแตละประเภท 
วิธีการน้ีจะใชเมื่อจํานวนหนาของแอปพลิเคชัน หรือเน้ือหา
ที่ตองการเสนอมีจํานวนมาก ดวยแตละสวนของโครงรางจะ
บรรจุดวยหัวขอของเน้ือหาตางๆ อาจเรียกตามความสําคัญ
ของกลุมเนื้อหาเรียงตามความทันสมัยหรือเรียงตามความ
ตองการของผูใช 

 

 3.3 หลักการในการออกแบบ UX/UI  
3.3.1 การออกแบบใหเดน (Contrast) ออกแบบปุม 

รูปภาพ ขอความ ให User เห็นแลวอยากกดเขาไปใชงาน 
เชน ปุมจากเดิมเปนสีขาว ก็ทําใหเปนสีเขียว ดวยวิธีการทํา
ใหวัตถุนาใชงานมากข้ึน ดวยหลักการตอไปนี้ 

- เลือกใชสี และวงจรสี (Wheel) ถาสีที่อยูตรงกันขาม
กันจะมีคา Contrast สีของกันมากท่ีสุด เชน สีแดง เปนพื้น 
วงจรสีตรงขามที่พบจะเปนสีเขียว คือคาสีตรงขาม ถาใชสี
เขียวเปนปุม ก็จะทําใหเกิด Contrast สีขึ้น  

- การใชขนาดท่ีแตกตางกัน มาสรางความ Contrast 

ใหกับภาพ 

- Shape รูปทรง เชน สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม มา
สรางความ Contrast 

- Position ตําแหนงในการจัดวาง สรางความโดดเดน
ใหกับสายตาผูใชเลื่อนไปดูได 

- Direction ทิศทางตําแหนงการแสดงผลที่แตกตางจาก
จุดอื่น สรางความโฟกัสใหกับสายตา 

- Texture พื้นผิว สรางความแตกตางใหกับการแสดงผล 

 3.3.2 ที่วางใน White Space คือ User Interface 

จะสงผลกับจุดเพงสายตาของผูใช หากหนาแนนเกินไปก็จะ
ทําใหรูปภาพหรือเนื้อหาเว็บหรือแอปพลิเคชันหนาแนนอึด
นัด หากจัดใหพอดีจะทําให User มีจุดโฟกัสที่ดีและอยากใช
งาน 

 3.3.3 จุดรบกวนของสายตา (Visual Noise) เชน 
การแบงบันทัดการแสดงผลของขอมูล เสนที่แบงระหวาง
บันทัดของขอมูลที่เขมเกินไป หากปรับใหสีเบาสบายตาจะ
ทําใหนาใชงานข้ึน 
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 3.3.4 กา ร ตั ดคํ า ที่ ไ ม จํ า เป น  เ ช น  กา ร ใช  
Dropdown list วันที่ ที่ ไมยาวเกินไป  ใชแบบสั้น  หรือ
ขอความท่ีนํามาแสดงการแนะนําบทความที่ไมยาวเกินไปก็
จะลดเวลาสายตาในการอานของผูใชมากขึ้น 

 3.3.5 สนใจท่ีเปาหมาย (Focus on Goal) เวลาท่ี
ผูใชงานแอพพลิเคช่ันแตละหนา ผูใชมักจะคาดหวังวาจะได
อะไร และควรจะทําอะไรบางกับแอพพลิเคชันน้ัน เชน เขา
ไปในเว็บขายของ ก็ควรจะรูวากดปุมใดเพื่อสั่งซ้ือสินคา เชน 
แอปของ OLX มีปุน ขายสีสมใหญ ปุมซื้อ สีเขียวเล็ก เปน
ตน 

 3.3.6 การแบงความสําคัญของเน้ือหาออกเปน
ลําดับ(Visual Hierarchy) คือ จากความสําคัญมากไปหา
นอย แลวก็ใชหลักการของ Contrast มาใชในการออกแบบ
แตละสวนใหเกิดความเดนตามลําดับที่วางไว 

 3.3.7 สิ่งท่ีใชกันมาตอเนื่องแบบเปนธรรมเนียม
(Conventions)   เ ช น  สิ่ ง ที่ มั น ดี อ ยู แ ล ว ก็ ไ ม ต อ ง ไ ป
เปลี่ยนแปลง เพราะคือสิ่งท่ีผูใชเขาใจอยูแลว เชน ลิงคการ
เช่ือมโยง หากใชสีน้ําเงินผูทราบทันทีวาคือ ลิงค, สัญญา
ลักษณ icon รูปตะกรา คือคิดเงิน เปนตน 

 3.3.8 บริบทการใชงาน (Context of Use) ที่
แตกตางกัน เชน การออกแบบที่ Mobile ที่มีขอมูลไมมาก 
เนนไอคอนเพ่ือใชงานงายๆ แต UI ที่ออกแบบกับ Tablet ก็
จะออกแบบเยอะกวาใหเห็นรายละเอียดเพิ่มกวา Mobile 

เพื่อความสบายสายตา เปนตน 

 3.3.9 การวางระยะหางของปุมหรือวัตถุ ที่ผูใชจะ
มีปฏิสัมพันดวย (Interaction Distance) คือ เปนหลักการ
ที่ไมควรจะมองขาม เกี่ยวกับการปฏิสัมพันกับผูใช โดยผูใช
มักจะคาดหวังวาจะมีการแสดงผลใดตอกับผูใช เชนใหกดใช
งาน หรือคลิกตอไป หรือทําใหผูใชคิดวาแอปน้ันท่ีใชคาง คือ
กดอะไรไมได แตจริงๆ แลวตองเลื่อนแอพพลิเคชันนั้นลงมา 
คือมีระยะหางในการกดหางเกินจนทําใหผูใชคิดวาแอปนั้น
ใชงานตอไปไมไดนั่นเอง 

 3.3.10 การแนะนะการใชงานแบบเปนขั้นตอน 
(Step by Step Guide) หากแอพที่ใชงานเปนแอปท่ีใหม 

ครั้งแรกสําหรับ User ควรมี Step ในการแนะนําการใชงาน
บอกใหกับผูใชทราบ 

 3.3.11 การกรอกขอมูลในฟอรมขอมูล (Field 

form) พยายามจัดวางโดยใหผูใชมีการใชสายตาใหนอยที่สุด 
เชน วางจากบนลงลาง จะดีกวาวาง Form Input แบบไล
ซายขวา 

 3.3.12 การปดกลองขอความ (Dialogue Box) 
ควรสามารถปดกลองขอความดวยการสัมผัส (Touch) จาก
นอกกรอบได 

 3.3.13 ควรมีการวางลําดับของตัวอักษร(Pull-
down Menu) เชน A-Z, ก-ฮ ทําใหงายตอการคนหาของ
ผูใช 

 3.3.14 มีพื้ นที่ ให ผู ใ ช ง านกดได  (Minimum 

Touch Area) 
 

 3.4 แนวคิดการสรางไอคอนแอปพลิเคชัน  
 ไอคอนแอปพลิเคชันก็ถือเปนเครื่องมือสําคัญที่ใช

ในการสื่อสาร รูปแบบของการออกแบบไอคอนท่ีดีควรจะ
สะทอนใหเห็นบทบาท และหนาท่ีของแอปพลิเคชันถายทอด
ทัศนคติของสินคา และสะทอนใหเห็นสิ่งที่เราตองการที่จะ
มอบใหกับผูใชงานของเรา เมื่อพวกเขาพบเจอมันเปนครั้ง
แรกดวยการสรางไอคอนแอปพลิเคชันควรคํานึงถึงสิ่งตาง ๆ 
ดังนี ้ 

 3.4.1 ทําใหเขาใจงาย การออกแบบไอคอนแอป
พลิเคชันท่ีเรียบงายและตรงไปตรงมาจะทําใหผูใชงานเขาใจ
และจดจําไดมากกวารูปภาพท่ีมีรายละเอียดมากมาย
นําเสนอแอปพลิเคชัน ของเราดวยรูปภาพที่ตรงไปตรงมา
หรือเปรียบเทียบใหเห็นบทบาทของแอปพลิเคชัน ที่เลือก
รูปภาพที่ สามารถจดจํ า ได ง ายซึ่ งสามารถถ ายทอด
เจตนารมณของสินคาของเราทางออมมักจะเปนการดีกวาท่ี
เราเพ่ิมรายละเอียดและมิติกลับรูปภาพท่ีเรียบงายแทน
เริ่มตนดวยการออกแบบท่ีซับซอนและดูแออัด  

 3.4.2 บอกเลาเร่ืองราว เชนเดียวกับโลโกไอคอน
แอปพลิเคชัน สามารถบอกเลาเรื่องราวไดเชนกันบาง 
ไอคอน จะตองเขากันไดกับโลโกที่มีอยูหรือสรางขึ้นมาบน

972



 

พื้นฐานของเอกลักษณ เมื่อพัฒนาแบรนดขึ้นใหมเราสามารถ
ใหไอคอนเปนตัวกําหนดโทนของโปรแกรมทั้งหมดไดโดย
ไอคอนแอปพลิเคชัน อาจจะเปนสิ่งท่ีผูใชงานพบเห็นบอยๆ
จากแบรนดของเรา  

 3.4.3 หลีกเลี่ยงคําที่ยาว โดยทั่วไปแลวไอคอนจะ
อยูในรูปแบบของคํา วัตถุ แนวคิด หรือการปฏิบัติการ
บางคร้ังการใชคําก็เปนทางท่ีงายที่สุดในการนําเสนอฟงกชัน
หรือสินคาที่ซับซอน แตสวนใหญแลวนักออกแบบไอคอน
มักจะมองหารูปภาพอางอิงที่เปนรูปธรรมมากกวา การใชคํา
ที่ยาวจะทําใหเกิดความยุงยากในการออกแบบมากข้ึน 

 

 3.5 แนวคิดเร่ืองรูปแบบของการทองเท่ียว 
 วรรณา วงษวานิช. (2539) กลาวถึง วัตถุประสงค
ของการไปเท่ียว แบงตามลักษณะของการทองเท่ียวได 6 
ลักษณะ ดังน้ี  
 3.5.1 การทองเที่ยวเพ่ือความสนุกสนานและ
ความบันเทิง เปนการทองเท่ียวเพ่ือเปลี่ยน บรรยากาศ 
ประกอบกับความอยากรู อยากเ ห็น  เ พ่ือชมทิวทัศน  
วัฒนธรรม ประเพณี ชีวิตความ เปนอยูของทองถิ่นตาง ๆ 
หรือทองเท่ียวไปตามสถานที่ทองเท่ียวตาง ๆ เพ่ือความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน การทองเท่ียวแบบน้ี ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายอย า ง  เชน  รสนิยม  ฐานะทาง เศรษฐ กิจของ
นักทองเท่ียว และสิ่งท่ีดึงดูดความสนใจของสถานท่ีแตละ
แหง 
 3.5.2 การทองเที่ยวเพ่ือพักผอน เปนการใชเวลา
วางเพ่ือพักผอนรางกายและสมอง อาจรวมถึง การ พักฟน
หลังการเจ็บปวย โดยจะใชเวลาพักผอนใหนานท่ีสุดเทาที่จะ 
ทําได สถานท่ีไปพักจะเลือกที่สงบ สะดวกสบาย อากาศ
บริสุทธ์ิ เชน ชายทะเล หรือบนภูเขาที่หางไกลจากความ
อึกทึกครึกโครม 

 3.5.3 การทองเที่ยวเพ่ือศึกษาวัฒนธรรม เปน
การทองเท่ียวท่ีมักจะมีจุดประสงคที่จะศึกษาหา ความรู
เ ก่ียวกับวัฒนธรรมของทองถิ่นตางๆ  ควบคู ไปกับการ
ทองเท่ียวดวย เปนการศึกษาชีวิตความ เปนอยูทั้งในแง

มนุษยวิทยาและสังคมวิทยา เชน ชมโบราณสถาน ศิลปะ
หรือการแสดงตางๆ 

 3.5.4 การทองเที่ยวเพ่ือการกีฬา การทองเที่ยว
แบบนี้มีจุดประสงค 2 ประการ คือ ประการ แรก เปนการ
ไปชมการแขงขันกีฬาที่ตนสนใจ เชน ฟุตบอล มวย เทนนิส 
ฯลฯ การแขงขันกีฬานี้ ถึงแมวาจะมีการยายสถานท่ีแขงขัน
ที่ยังมีผูชมติดตามไปชมอยูเสมอ ประการท่ีสอง เปนการ
ทองเท่ียว เพื่อไปเลนกีฬาหรืออกกําลังกาย ซึง่การทองเที่ยว
ประเภทนี้  สถานท่ีที่ จะไปเปนสิ่ งที่ ดึ งดูดให เ กิดการ 
ทองเท่ียว เชนชายทะเล ภูเขา หรือการเดินปาเพื่อยิงนกตก
ปลาหรือสองสัตว เปนตน จากจุดประสงค ดังกลาวจะพบวา
ประเทศที่มีทัศนียภาพหรือลักษณะภูมิประเทศหลายๆแบบ
มักจะไดประโยชนจาก การทองเที่ยวประเภทนี้มาก 

 3.5.5 การทองเที่ยวเพ่ือธุรกิจ การประชุม และ
สัมมนา ความจริงแลวลักษณะการทองเท่ียว แบบน้ี ไมนาจะ
จัดวาเปนการทองเที่ยว ทั้งนี้ เพราะตามหลักแลว การ
ทองเท่ียวตองเปนการเดินทางไป เพื่อท่ีจะทองเท่ียวหรือ
พักผอน แตความเปนจริงแลวผูที่ไปเพื่อธุรกิจหรือสัมมนา
มักจะแบงเวลาสวน หนึ่งไวสําหรับการทองเท่ียว การ
ทองเท่ียวแบบน้ีสิ่งที่จะเปนปจจัยดึงดูดนักทองเที่ยว  คือ 
ตองมี สถานท่ีทองเที่ยวที่นา สนใจ มีสถานท่ีพักอาศัยหรือมี
โรงแรม และระบบการคมนาคมที่สะดวก รวดเร็ว ปจจุบันน้ี
การทองเที่ยวลักษณะนี้มีแนวโนมที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆ 

 3.5.6 การทองเที่ยวเพ่ือการศึกษา คือการท่ี
บุคคลไปตางประเทศเพื่อการศึกษา ดูงาน หรือวิจัย หรือการ
แลกเปลี่ยนอาจารย นักศึกษา ระหวางมหาวิทยาลัย และจะ
อยูในประเทศน้ันเปนเวลานับ เดือน การทองเที่ยวประเภทนี้
รวมถึงการทองเท่ียวเพ่ือการศึกษาภายในประเทศดวย จัด
วาเปน นักทองเทีย่วท่ีทํารายไดใหแกประเทศอยางหน่ึง 

4.วิธีการวิจัย  
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบ
ไปดวย กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง, ทาน
พระครูวรวรรณวิวัฒน, ดร. , เจาของกิจการโฮมสเตย และ
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ผูสอนประจําแหลงเรียนรูตาง ๆ ในหมูบานที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวในชุมชน 

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาจากหนังสือที่
เก่ียวของกับทฤษฎีการสื่อสาร, การออกแบบแอปพลิเคชัน
บนมือถือ การออกแบบหนา UX,UI และขอมูลเกี่ยวกับ
รูปแบบการทองเท่ียว 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอบเขตประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้ง

นี้คือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง ที่อาศัย
อยูในเขตตําบลโหลงขอด อ.พราว จ.เชียงใหม  

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง การ
วิจัยครั้งนี้ เปนการเลือกศึกษาจากผูที่เปนเจาของแอปพลิเค
ชันในฐานะผูใช คือ ตัวแทนสมาชิกในโครงการ วิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง จํานวน 10 คน 

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ด ว ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-
ended Questions)  ที่ มี โ ครงสร า งของแบบสอบถาม 
ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนที่1 ขอมูลทั่วไป สวนที่ 2 
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง 
ดานลักษณะทางกายภาพ และสวนที่ 3 ความพึงพอใจตอ
การใชแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง  ดานลักษณะ
ทางการใชงาน     

4.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ไ ด แ ก  ค ว า ม ถ่ี  ( Frequency)  ร อ ย ล ะ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.4 วิธีการดําเนินการวิจัย/กรอบแนวคิด 

1) ลงพื้นที่รวบรวมขอมูลการทองเที่ยวท่ีมีอยูในชุมชน 

2) ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทองเที่ยวบนมือถือ 
และทฤษฎีการสื่อสาร 

3) ศึกษารูปแบบแอปพลิเคชันที่ตอบโจทยนักทองเท่ียว
ในปจจุบัน 

4) ดําเนินการออกแบบแอปพลิเคชัน 

5) สํารวจความพึงพอใจตอแอปพลิเคชันบานหลวง 
6) นําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงแอปพลิเคชันใหสมบูรณ 
7) ถายทอดเทคโนโลยีการใชแอปพลิเคชันใหกับชุมชน 

8) สรุปผลการวิจัย 

5. ผลการวิจัย  

 งานวิจัยช้ินน้ีนําเสนอผลการวิจัยออกเปน 2 สวน 
คือ สวนท่ี1 การออกแบบขอมูลแอปพลิเคชัน และสวนที่ 2  
คือ การสํารวจความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชัน ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้  

5.1 การออกแบบขอมูลแอปพลิเคชัน แบงเปน 5 หมวดหมู 
 5.1.1 หนาหลัก หรือหนาโฮมของแอปพลิเคชัน
บานหลวงประกอบดวย 1) รูปภาพสถานที่ที่นาสนใจของ
ชุมชนจํานวน 5 ภาพ  2) การจองแผนการทองเท่ียวตั้งแต 5 

ทานขึ้นไป  3) โปรโมชันสวนลดสําหรับการทองเท่ียวโดยใช
งานผานแอปพลิเคชัน 4) ประวัติชุมชนบานหลวง และ 5) 
การเดินทางมาบานหลวง 

รูปที่ 1 หนาหลัก 
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 5.1.2 หนาแผนการทองเท่ียว ประกอบดวย แผน 
2 วัน 1 คืน “แอวลองกอง มองวิถี ชมของดีชุมชน สุขลนกับ
ธรรมชาติ”, แผน 1 วัน 1 คืน “มวนอก มวนใจ” และแผน 
1 วัน “กิ๊ดเติงหา” 

รูปที่ 2 หนาแผนการทองเที่ยว 

 5.1.3 หนาสถานที่ทองเที่ยว ประกอบไปดวย 4 

หมวดใหญๆ คือ (1) ศูนยการเรียนรูมี 4 แหง ไดแก ศูนยการ
เรียนรู เฮือนหลวงมหาวรรณ พิพิธภัณฑพื้นบาน ภูมิปญญา
บรรพชน, ศูนยการเรียนรู เกษตรอินทรีย ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง, ศูนยการเรียนรู งานจักสาน, ศูนยการ
เรียนรู หัตกรรมงานศิลปถิ่นบานหลวง (2) แหลงเรียนรู มี 5 

แหงคือ แหลงเรียนรู การปนดิน / บานหนังสือ,แหลงเรียนรู 
การปนขี้เลื่อย,  แหลงเรียนรู งานแกะสลัก, แหลงเรียนรู 

การทําขนมและอาหารพื้นบาน, แหลงเรียนรู การทําผลไม
แ ป ร รู ป ,  ก า ร ทํ า ผ า มั ด ย อ ม แ ล ะ บ า น ดิ น  
(3) สถานท่ีทองเท่ียว มี 7 แหงไดแก วัดพระธาตุดอยเวียงชัย
มงคล, วัดบานหลวง, กาดเชาบานหลวง, น้ําตาฮิมดอย, ถนน
คนเดินบานหลวง, โรงเรียนบานหลวง, สถาบันการเงินชุมชน
บานหลวง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล บานหลวง  
(4) อาหารพ้ืนเมือง ไดแก หลามไก, ขาวเหนียวผัด, น้ําพริก
ตาแดงผัดไข, นํ้าปู, หนอมัน, อองปู,ชุดขันโตก, กลวยคลุ
มะพราว, มะมวงปน และน้ําเสาวรส 

รูปที่ 3 หนาแหลงทองเที่ยว 

 5.1.4 หนาที่ พัก  ภายในชุมชนมีสถานที่พัก
ใหบริการอยู 4 แหง ไดแก คนกับดินโฮมสเตย, บานคุณหมอ
โฮมสเตย, มอนดอยเวียงโฮมสเตย และมอนจันทรฉายโฮมส
เตย และในหมวดน้ีสามารถทําการสั่งจองท่ีพักลวงหนาได 
โดยจะเปนการสงขอมูลเขาศูนยประสานงานวิสาหกิจชุมชน
กลุมทองเท่ียวบานหลวง 
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รูปที่ 4 หนาท่ีพัก 

รูปที่ 5 หนาการจองที่พัก 

 

 5.1.5 หนาติดตอ สามารถติดตอหรือสอบถาม
ขอมูลไดหลากหลายชองทางออนไลน เชน โทรศัพทไปยัง
ศูนยประสานงานวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง ,  
เฟสบุคบานหลวง, ไลน, อินสตราแกรม และอีเมล 

รูปที่ 6 รูปหนาติดตอ 

5.2 การสํารวจความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชัน
ทองเที่ยวบานหลวง ของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยว
หมูบานหลวง ตําบลโหลงขอด อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนในชุมชนหมู 
บานหลวงโหลงขอดท่ีมีตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบาน
หลวง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแกคนในชุมชน 
จํานวน 10 ราย วิ เคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ไดแก ความถี่ (Frequency) รอย
ละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)  

สามารถนําเสนอขอมูลออกเปน 2 สวน ไดแก 1) 
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลเกี่ยวกับความ
พงึพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง ดังนี้ 
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สวนที่ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70.00 รองลงมาเปนเพศ
ชายคิดเปนรอยละ 30.00 ตามลําดับ (ตารางท่ี 1) 

ในสวนของอายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนมีอายุ 36-45 ป คิดเปนรอย
ละ 50.00 รองลงมาคือ อายุ 56 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 
30.00 และอายุ 46-55 ป คิดเปนรอยละ 20.00 ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 2)

 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 3 30.00 

หญิง 7 70.00 

รวม 10 100.00 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวน และรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ 
เพศ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 15 ป 0 0.00 

16-25 ป 0 0.00 

26-35 ป 2 18.18 

36-45 ป 2 18.18 

46-55 ป 4 45.45 
56 ปข้ึนไป 2 18.18 

รวม 10 100.00 

สวนที่ 2) ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเท่ียว
บานหลวง 
 

2.1) ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบาน
หลวง ดานลักษณะทางกายภาพ 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง 
ดานลักษณะทางกายภาพ ในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย
มาก (  = 4.30, S.D. = 0.713)  

โดยในรายละเอียดพบวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงตามลําดับ ไดแก การออกแบบโลโก แอปพลิเคชัน

ทองเท่ียวบานหลวงมีความสวยงาม สอดคลองกับอัตลักษณ
ชุมชน (  4.55, S.D. = 0.688) รองลงมาคือ การใชสี ใน
การออกแบบแอปพลิเคชันในภาพรวม มีความสวยงาม 
สามารถสื่อใหเห็นถึงความเปนมา และเอกลักษณของชุมชน
กอใหเกิดความรูสึกหวงแหนรักบานเกิดไดดี (  = 4.36, 

S.D. = 0.809) ขนาดของขอความมีความเหมาะสมกับ
เนื้อหา และมองเห็นไดงาย(  = 4.36, S.D. = 0.809) การ
ออกแบบโครงสรางแอปพลิเคชันในภาพรวม มีความสวยงาม 
สอดคลองกับภาพลักษณของชุมชน (  = 4.36, S.D. = 
0.674) สีของขอความมีความเหมาะสม (  = 4.36, S.D. = 
0.674) การจัดหมวดหมูทองเที่ยวตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน มี
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ความครอบคลุม ถูกตอง เหมาะสม (  4.36, S.D. = 0.505) 
รูปภาพที่ใชในแอปพลิเคชัน มีความหลากหลาย สามารถบง
บอกถึงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทองถ่ิน และ
สามารถสรางใหเกิดความประทับใจได (  4.36, S.D. = 
0.505) รูปภาพที่ ใช ในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม 
เหมาะสม สามารถประชาสัมพันธการทองเท่ียวบานหลวง
เปนอยางดี  4.27, S.D. = 1.009) ขอมูลที่นําเสนอโดย
ภาพรวม สามารถชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวบาน
หลวงไดเปนอยางดี ( = 4.18, S.D. = 0.751) กราฟกที่ใช

ในภาพรวมของการออกแบบแอปพลิเคชัน มีความสวยงาม 
เหมาะสมกับชุมชน (  = 4.18, S.D. = 0.751) หลังจาก
ทดลองใชแอปพลิเคชันน้ี ทําใหทานอยากจะเดินทางไปเท่ียว
ที่บานหลวง (  = 4.18, S.D. = 0.603) และสามารถ
นําเสนอเนื้อหาการทองเท่ียวในชุมชนบานหลวงไดครบถวน 
ถูกตอง มีความเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป (  = 
4.00, S.D. = 0.775) ตามลําดับ (ตารางท่ี 3) 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง 
ดานลักษณะทางกายภาพ 

(n = 10) 
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง 

ดานลักษณะทางกายภาพ S.D. คาเฉลี่ย    แปลผล 

1. การออกแบบโลโก แอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวงมีความสวยงาม สอดคลอง
กับอัตลักษณชุมชน 

0.688 4.55 มากที่สุด 

2. การออกแบบโครงสรางแอปพลิเคชันในภาพรวม มีความสวยงาม สอดคลองกับ
ภาพลักษณของชุมชน กอใหเกิดความรูสึกหวงแหนรักบานเกิดไดดี 

0.674 4.36 มาก 

3. สามารถนําเสนอเนื้อหาการทองเท่ียวในชุมชนบานหลวงไดครบถวน ถูกตอง มี
ความเหมาะสม ไมมากหรือนอยเกินไป 

0.775 4.00 มาก 

4. ขอมูลที่นําเสนอโดยภาพรวม สามารถชวยประชาสัมพันธการทองเท่ียวบาน
หลวงไดเปนอยางดี  

0.751 4.18 มาก 

5. การจัดหมวดหมูทองเที่ยวตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน มีความครอบคลุม ถูกตอง 
เหมาะสม  

0.505 4.36 มาก 

6. การใชสี ในการออกแบบแอปพลิเคชันในภาพรวม มีความสวยงาม สามารถสื่อให
เห็นถึงความเปนมา และเอกลักษณของชุมชนไดเปนอยางดี 

0.809 4.36 มาก 

7. รูปภาพท่ีใชในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม เหมาะสม สามารถประชาสัมพันธ
การทองเที่ยวบานหลวงเปนอยางดี  

1.009 4.27 มาก 

8. รูปภาพท่ีใชในแอปพลิเคชัน มีความหลากหลาย สามารถบงบอกถึงวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น และสามารถสรางใหเกิดความประทับใจได 

0.505 4.36 มาก 

9. ขนาดของขอความมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และมองเห็นไดงาย 0.809 4.36 มาก 

10. สีของขอความมีความเหมาะสม 0.674 4.36 มาก 

11. กราฟกที่ใชในภาพรวมของการออกแบบแอปพลิเคชัน มีความสวยงาม 
เหมาะสมกับชุมชน 

0.751 4.18 มาก 

12. หลังจากทดลองใชแอปพลิเคชันน้ี ทําใหทานอยากจะเดินทางไปเท่ียวท่ีบาน
หลวง 

0.603 4.18 มาก 

รวม 0.713 4.30 มาก 
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2.2) ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบาน
หลวง ดานลักษณะการใชงาน 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง 
ดานลักษณะการใชงาน ในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก 
( = 4.29, S.D. = 0.659)  

โดยในรายละเอียดพบวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
เรียงตามลําดับ ไดแก การออกแบบในภาพรวม สามารถใชงาน
ไดงาย ( =  4.55, S.D. = 0.522) รองลงมาคือ การออกแบบ
ใหมีการสั่งจองที่พัก สามารถชวยเพิ่มศักยภาพในการทองเที่ยว
ไดเปนอยางดี ( = 4.45, S.D. = 0.688) การมีแอปพลิเคชัน
ทองเที่ยวบานหลวง สามารถชวยสงเสริมรายได ใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวงอยางเปนรูปธรรม ( = 4.45, 

S.D. = 0.688) ปุมไอคอนสามารถสื่อความหมายของหมวดหมู
ตาง ๆ ไดอยางชัดเจน( = 4.45, S.D. = 0.522) การมีแอป
พลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง สามารถเพ่ิมชองทางการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนไดเปนอยางดี ( = 4.45, S.D. = 0.522) การ
ออกแบบในหมวดหนาหลักของประวัติชุมชน มีความถูกตอง 
ครบถวน สามารถประชาสัมพันธขอมูลชุมชนบานหลวงได
เปนอยางดี ( = 4.36, S.D. = 0.674) การออกแบบ ใน
หมวดการสั่งจองท่ีพัก มีขั้นตอนกระชับ ครบถวน และใช

งานงาย ( =  4.27, S.D.  = 0.786) การเช่ือมตอไปยัง
หนาตาง ๆ มีความเหมาะสม และสะดวกรวดเร็ว ใชงานงาย 
( =  4.18, S.D. = 0.874) การจัดแบงเนื้อหาเปนหมวดหมูได
อยางเหมาะสม ถูกตอง และครบถวน ( = 4.18, S.D. = 
0.751) การออกแบบในหมวดแผนการทองเที่ยวสามารถ
สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนไดอยางทั่วถึง และสามารถ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวไดเปนอยางดี ( = = 4.18, 

S.D. = 0.603) การออกแบบในหมวดติดตอ มีความครบถวน 
เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชสื่อของกลุมนักทองเที่ยวยุค
ใหม ( = = 4.18, S.D. = 0.603) การออกแบบในหมวด
แหลงทองเท่ียว มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวไดเปนอยางดี ( = = 4.09, 

S.D. = 0.701) และตัวอักษรและขอความตาง ๆ สามารถ
อานและเขาใจไดงาย ( = 4.00, S.D. = 0.632) ตามลําดับ 
(ตารางท่ี 4) 

 

 

 

 
 

 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวงดาน
ลักษณะการใชงาน 

(n = 10) 
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง 

ดานลักษณะการใชงาน S.D. คาเฉลี่ย แปลผล 

1. การออกแบบในภาพรวม สามารถใชงานไดงาย 0.522 4.55 มากที่สุด 

2. ตัวอักษรและขอความตาง ๆ สามารถอานและเขาใจไดงาย  0.632 4.00 มาก 

3. ปุมไอคอนสามารถสื่อความหมายของหมวดหมูตาง ๆ ไดอยางชัดเจน 0.522 4.45 มาก 

4. การจัดแบงเนื้อหาเปนหมวดหมูไดอยางเหมาะสม ถูกตอง และครบถวน 0.751 4.18 มาก 

5. การเช่ือมตอไปยังหนาตาง ๆ มีความเหมาะสม และสะดวกรวดเร็ว ใชงานงาย 0.874 4.18 มาก 

6. การออกแบบในหมวดหนาหลักของประวัติชุมชน มีความถูกตอง ครบถวน 
สามารถประชาสัมพันธขอมูลชุมชนบานหลวงไดเปนอยางดี 

0.674 4.36 มาก 
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ตารางที่ 4  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวงดาน
ลักษณะการใชงาน (ตอ) 

(n = 10) 
ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง 

ดานลักษณะการใชงาน S.D. คาเฉลี่ย แปลผล 

7. การออกแบบในหมวดแผนการทองเท่ียวสามารถสงเสริมการทองเท่ียวชุมชนได
อยางทั่วถึง และสามารถประชาสัมพันธการทองเท่ียวไดเปนอยางดี 

0.603 4.18 มาก 

8. การออกแบบในหมวดแหลงทองเท่ียว มีความถูกตอง ครบถวน และสามารถ
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวไดเปนอยางดี 

0.701 4.09 มาก 

9. การออกแบบในหมวดการสั่งจองท่ีพัก มีขั้นตอนกระชับ ครบถวน ใชงานงาย 0.786 4.27 มาก 

10. การออกแบบใหมีการสั่งจองท่ีพัก สามารถชวยเพิ่มศักยภาพในการทองเท่ียวได
เปนอยางดี 

0.688 4.45 มาก 

11. การออกแบบในหมวดติดตอ มีความครบถวน เหมาะสมกับพฤติกรรมการใชสื่อ
ของกลุมนักทองเที่ยวยุคใหม 

0.603 4.18 มาก 

12. การมีแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง สามารถชวยสงเสริมรายได ใหกับ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวงอยางเปนรูปธรรม 

0.688 4.45 มาก 

13. การมีแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง สามารถเพิ่ มชองทางการจัดการ
ทองเท่ียวชุมชนไดเปนอยางดี 

0.522 4.45 มาก 

รวม 0.659 4.29 มาก 

2.3) ความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบาน
หลวง 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
พึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเที่ยวบานหลวง  ใน
ภาพรวม  อยู ในระดับเห็นดวยมาก ( = 4.29, S.D.  = 

0.686) เรียงตามลําดับ พบวา มีความพึงพอใจในดาน
ลักษณะทางกายภาพมากที่สุด ( = 4.30, S.D. = 0.713) 
ร อ ง ล ง ม า คื อ  ด า น ลั ก ษ ณ ะ ก า ร ใ ช ง า น  
( = 4.29, S.D. = 0.659) ตามลําดับ (ตารางท่ี 5) 

 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวน รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจตอการใชแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวงใน
ภาพรวม 

ความพึงพอใจตอการใช 
แอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวงในภาพรวม S.D. คาเฉลี่ย แปลผล 

1. ดานลักษณะทางกายภาพ 0.713 4.30 มาก 

2. ดานลักษณะการใชงาน 0.659 4.29 มาก 

รวม 0.686 4.29 มาก 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยครั้งนี้ เกิดจากการใชทฤษฎีการสื่อสาร

โดยใชทฤษฎีการปลูกฝงความเปนจริง ในการคัดเลือกขอมูล
ที่จะนําเสนอผานสื่อแอปพลิเคชัน ซึ่งเปนการคัดเลือก
สถานท่ีทองเท่ียว ประวัติชุมชน แหลงเรียนรู ศูนยการเรียนรู 
เพื่อสงเสริมภาพลักษณใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูภูมิ
ปญญาพื้นบาน และเพื่อดึงดูดใหรุนใหมรูสึกรักและหวงแหน
ภูมิปญญา และสงเสริมใหมีอนุรักษแหลงทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสบูรณใหมีอยูสืบตอไป  ซึ่งจาก
การสํารวจแบบสอบถามความพึงพอใจท้ังดานทางกายภาพ
พบวา แอปพลิเคชันนี้สามารถแสดงอัตลักษณของชุมชน
ไดมาก และกอใหเกิดความรูสึกหวงแหนรักบานเกิดไดเปน
อยางดี สามารถประชาสัมพันธสถานท่ีทองเท่ียว แตยังคงมี
กลิ่นอายของการอนุรักษธรรมชาติจากการใชสีเขียวที่แสดง
ถึงปาไม สีฟาแสดงถึงแหลงนํ้า และสีสมที่แสดงถึงผลไมที่มี
อยูในชุมชน เปนการสะทอนความอุดมสมบูรณในดานตาง ๆ 
ทางธรรมชาติของหมูบาน อีกท้ังการนําเสนอเนื้อหาก็มีความ
ครอบคลุมสามารถใหขอมูลความรูที่สําคํญและจําเปนได
อยางครบถวน 

สําหรับแนวคิดในออกแบบการใชงานในมือถือ ที่
เนนลักษณะการ ใชงานงาย โดยใชรูปภาพใหเห็นชัดเจน
สวยงาม ไมซับซอน มีการแสดงแผนท่ีโดยใชไอคอนเปนการ
สื่อความหมาย เพื่อใหดูทันสมัย การใชตัวอักษรแบบ
เซนเซอรรีฟสําหรับหัวขอใหอานไดอยางชัดเจน และ
ตัวอักษรแบบเซอรีฟในการอธิบายเน้ือหา ทําใหสามารถ
มองเห็นและอานได ทั้งภาพรวมและรายละเอียดของขอมูล
สามารถประชาสัมพันธการทองเ ท่ียวบานหลวงไดดี  
นอกจากนี้การมีฟงกชันใหจองที่พัก โดยติดตอผานศูนย
ประสานงาน วิสาหกิจกลุมทองเท่ียวบานหลวง ทําให
นักทองเที่ยวสามารถเขาถึงรายละเอียด และเพิ่มความมั่นใจ
ในการเดินทางและความสะดวกสบายในการทองเท่ียวท่ีบาน
หลวงไดเปนอยางดี  

 

7.  สรุป  
การวิจัยครั้งนี้ เปนการผลิตนวัตกรรมสื่อแอป-

พลิเคชันทองเท่ียวที่สามารถประชาสัมพันธการทองเที่ยว
บานหลวงไดเปนอยางดี เนื่องจากมีการใหขอมูลที่นาสนใจ 
ถูกตอง ครบถวน และไดรับความพึงพอใจจากสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวงในภาพรวมระดับดี 
4.29  โดยมีคาเฉลี่ยดานกายภาพ อยูในระดับเห็นดวยมาก 
คาเฉลี่ย คือ 4.30 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ 0.71 โดยใน
รายละเอียดพบวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้  
การออกแบบโลโกแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวงมีความ
สวยงาม สอดคลองกับอัตลักษณชุมชน ( = 4.55, S.D. = 
0.688) รองลงมาคือ การใชสี ในการออกแบบแอปพลิเคชัน
ในภาพรวม มีความสวยงาม สามารถสื่อใหเห็นถึงความ
เปนมา และเอกลักษณของชุมชน กอใหเกิดความรูสึกหวง
แหนรักบานเกิดไดดี ( = 4.36, S.D. = 0.809) ขนาดของ
ขอความมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และมองเห็นไดงาย ( 

= 4.36, S.D. = 0.809) การออกแบบโครงสรางแอปพลิเค
ชันในภาพรวม มีความสวยงาม สอดคลองกับภาพลักษณ
ของชุมชน ( = 4.36, S.D. = 0.674) สีของขอความมีความ
เหมาะสม ( = 4.36, S.D. = 0.674) การจัดหมวดหมู
ทองเท่ียวตาง ๆ ในแอปพลิเคชัน มีความครอบคลุม ถูกตอง 
เหมาะสม ( = 4.36, S.D. = 0.505) รูปภาพท่ีใชในแอป
พลิเคชัน มีความหลากหลาย สามารถบงบอกถึงวิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชนทองถิ่น และสามารถสรางให
เกิดความประทับใจได ( = 4.36, S.D. = 0.505) รูปภาพท่ี
ใชในแอปพลิเคชันมีความสวยงาม เหมาะสม สามารถ
ประชาสัมพันธการทองเท่ียวบานหลวงเปนอยางดี  ( = 
4.27, S.D. = 1.009) ตามลําดับ 

ดานการใชงาน มีความพึงพอใจมาก คาเฉลี่ย คือ 
4.29  และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คือ  0.69 โดยใน
รายละเอียดพบวา หัวขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้  
การออกแบบในภาพรวม สามารถใชงานไดงาย ( = 4.55, 

S.D. = 0.522) รองลงมาคือ การออกแบบใหมีการสั่งจองที่พัก 
สามารถชวยเพ่ิมศักยภาพในการทองเท่ียวไดเปนอยางดี ( = 
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4.45, S.D. = 0.688) การมีแอปพลิเคชันทองเท่ียวบานหลวง 
สามารถชวยสงเสริมรายได ใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียว
บานหลวงอยางเปนรูปธรรม ( = 4.45, S.D. = 0.688) ปุม
ไอคอนสามารถสื่อความหมายของหมวดหมูตาง ๆ ไดอยาง
ชัดเจน ( = 4.45, S.D.  = 0.522) การมีแอปพลิเคชัน
ทองเท่ียวบานหลวง สามารถเพ่ิมชองทางการจัดการทองเที่ยว
ชุมชนไดเปนอยางดี ( = 4.45, S.D. = 0.522)  การออกแบบ
ในหมวดหนาหลักของประวัติชุมชน มีความถูกตอง ครบถวน 
สามารถประชาสัมพันธขอมูลชุมชนบานหลวงไดเปนอยางดี 
( = 4.36, S.D. = 0.674) การออกแบบในหมวดการสั่งจอง
ที่พัก มีขั้นตอนกระชับ ครบถวน และใชงานงาย ( = 4.27, 

S.D. = 0.786) ตามลําดับ 
 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในครั้งนี้ คือ แอปพลิเค

ชันนี้ไมไดรองรับในระบบการจายเงิน และยังรองรับเพียงแค
ระบบแอนดรอยเทานั้น เน่ืองจากขอจํากัดเรื่องเวลาและ
งบประมาณ ซึ่งหากผูสนใจในการพัฒนาแอปพลิเคชันที่
สงเสริมดานการทองเท่ียวแบบครบวงจร ควรท่ีจะมีระบบน้ี
เพ่ือตอยอดการวิจัย ทั้งยังรองรับพฤติกรรมการบริโภคยุค
ใหมท่ีจะมีแนวโนมการใชจายผานระบบออนไลนมากยิ่งข้ึน 
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ในงานวิจัยเปนอยางดี และท่ีสําคัญคือ ขอขอบคุณทานพระ

ครูวรวรรณวิวัฒนที่ใหการสนับสนุโครงการ และอนุญาตให
ใชสถาน ท่ีในการฝกอบรมกับชุมชน   และสุดทาย น้ี
ขอขอบคุณคุณประทุมทิพย และคุณมานิตย บรรชัย คนกับ
ดินโฮมสเตย ที่ชวยอํานวยความสะดวกและประสานงานท่ี
เกี่ยวกับชุมชนในทุก ๆ ดาน  ผูวิจัยขอขอบคุณ มา ณ ที่น้ี 
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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ออกแบบบรรจุ

ภัณฑใหเหมาะสมกับสินคา มีโครงสราง วัสดุ ลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาตรสวนปริมาตรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑพัฒนา
กราฟกบนบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ที่มีความสวยงาม นาสนใจแสดงเอกลักษณเฉพาะ มีขอมูลของผลิตภัณฑ
ครบถวน และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอบรรจุภัณฑรูปแบบใหม ประชากรและกลุมตัวอยาง ไดจากผูผลิตพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย วิสาหกิจชุมชนมหาวัน วิธีการเลือก  ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 10 คน และ
นักทองเท่ียวและผูสนใจพระสกุลลําพูน จํานวน 90 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) บริเวณวัดมหา
วัน ผลการวิจัยพบวา พระสกุลลําพูนชุดเล็ก(7 องค) ไดรับความนิยมสูงสุด ผูประกอบการกลาววากลุมลูกคาสวนใหญตัดสินใจซื้อ
รมเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในพระเคร่ืองของจังหวัดลําพูน โครงสรางบรรจุภัณฑกลองภายนอกทําจากกระดาษอารทมัน 260 แก
รม มีชองหนาตางใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑขางในได รูปแบบของกลองเปนแบบบานพับ สามารถพับเปด -ปด และสามารถใช
บานพับเปนจุดค้ํายันเพ่ือต้ังโชวได ภายในกลองภายนอกใชกระดาษลูกฟูกเปนตัวกันกระแทกจากจากสิ่งรอบขาง เหมาะกับกลอง
ไดคัทขนาดเล็กที่บรรจุสินคานํ้าหนักไมมาก กราฟกดานหนากลองเปนรูปวัดมหาวันซ่ึงเปนจุดกําเนิดของพระสกุลลําพูน ใชโทนสี
เหลือทอง ผลการประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวันที่
ไดรับการพัฒนาแลวดานความเหมาะสมของลักษณะโครงสรางบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 มีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด ความเหมาะสมของกราฟกบนบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15 มีความพึงพอใจในระดับมาก ความเหมาะสมของสีที่ใช มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 มีความพึงพอใจในระดับมาก ความนาสนใจและความของรูปแบบโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.54 มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด การสื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดลําพูน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 มีความพึงพอใจในระดับมาก บรรจุภัณฑ
สามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 มีความพึงพอใจในระดับมาก ความเปนไปไดในการผลิตในระบบ
อุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด โดยมีคาความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 4.22 
คําสําคัญ: พระสกุลลําพูน, กลุมวิสหกิจชุมชนมหาวัน, การออกแบบบรรจุภัณฑ 
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Abstract  
The objective of this study were to study, survey and data collection of Buddhist amulet of Lamphun 

province for appropriate packaging design which have appropriate structure, material, , figure, shape, dimension 

to the product. For develop graphic design on the Buddhist amulet of Lamphun province that have an 

attractiveness, interesting, unique and completed of product information. For study consumers satisfaction to 

a new packaging. The population and samples use purposive sampling method for collection from manufacturer 

for 10 persons, tourist and anyone who interested in Buddhist amulet of Lamphun province for 90 persons 

around Mahawan temple, Lamphun. The obtained data found that the most populate Buddhist amulet of 

Lamphun province was small set (7 pieces). The major consumers want to buy the Buddhist amulet of Lamphun 

province because of faithfulness. The outer structure of package was produced by using an art paper 260 gram 

which was design to have a hole is able to see inside. The package was designed as a hinge that can be opening-

closing and showing. For the structure of an inner package, it was produced by using an E-flute corrugated 

board, to protect the product. Which appropriate with die cutting boxes to carry the light weight. While the 

graphic on package was designed as Mahawan temple Lamphun, where was the origin of Buddhist amulet of 

Lamphun province by using golden tone. In addition, a survey about satisfaction toward the package designs 

revealed that the most satisfied have an average score 4.65, for the appropriate graphic design on packaging 

have an average score 4.15, for the appropriate color on packaging have an average score 4.46, for the general 

interesting have an average score 4.54. For showing the unique of Lamphun province have an average score 

3.50, for completely and obviously presented the product information have an average score 3.62, for possibility 

of production in the industrial system have an average score 4.62. The average satisfaction is 4.22. 
Keywords : Buddhist amulet, Mahawan Community Enterprise, Packaging Design 

 
1. บทนํา 

จังหวัดลําพูน เดิมช่ือเมืองหริภุญไชย  เปนเมือง
โบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ป ตามพงศาวดารโยนกเลา
สืบตอกันถึงการสรางเมืองหริภุญไชย  โดยฤาษีวาสุเทพ เปน
ผูเกณฑพวกเม็งคบุตร หรือชนเช้ือชาติมอญมาสรางเมืองน้ี
ข้ึน ในพ้ืนที่ระหวางแมนํ้าสองสาย คือ แมนํ้ากวง แมนํ้าปง 
เมื่อมาสรางเสร็จไดสงทูตไปเชิญ ราชธิดากษัตริยเมืองละโว
พระนาม "จามเทวี" มาเปนปฐมกษัตริยปกครองเมืองหริภุญ
ไช สืบราชวงศกษัตริย ตอมาหลายพระองค จนกระท่ังถึง
สมัยพระยายีบาจึงไดเสียการปกครองใหแกพอขุนเม็งราย
มหาราช ผูรวบรวม แวนแควนทางเหนือเขาเปนอาณาจักร
ลานนา เมืองลําพูน ถึงแมวาจะตกอยูภายใตการปกครอง

ของอาณาจักรลานนา แตก็ไดเปนผูถายทอดมรดกทางศิลป
และวัฒนาธรรมใหแกผูที่เขามาปกครอง ดังปรากฎหลักฐาน
ทั่วไปในเวียงกุมกาม เชียงใหมและเชียงราย เมืองลําพูนจึง
ยังคงความสําคัญในทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักร
ลานนา จนกระทั่งสมัยสมเด็จพระเจาตากสินมหาราช เมือง
ลําพูนจึงไดเขามาอยูในราชอาณาจักรไทย มีผูครองนครสืบ
ตอกันมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตอมาภายหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เมื่อเจาผูครองนคร
องคสุดทาย คือ พลตรีเจาจักรคํา ขจรศักด์ิ ถึงแกพิราลัย 
เมืองลําพูนจึงเปลี่ยนเปนจังหวัด มีผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูปกครอง สืบมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน 
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พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย สวนมากจะเปน
พระเน้ือดินเผาผสมวานรอยแปด และผงแรธาตุ  เน้ือดินมา
จากใจกลางเมือง และมุมเมืองที่สําคัญ สรางในสมัยเจาแม
จามเทวีที่ครองเมืองยุคแรกๆ เพ่ือเปนคติที่จะสรางความ
รมเย็น และม่ันคงแกนคร พระลําพูนเน้ือที่ละเอียดที่สุดคือ 
เน้ือพระรอด เพราะสรางข้ึนดวยดินผสมวาน สวนมากเปน
ดินหรดาน ( สีเหลืองออน มีกลิ่นหอม) เน้ือละเอียดมาก มี
ความแข็งแกรงสูงเพราะเผานานเจ็ดวันเจ็ดคืน เน้ือจึงแกรง
มาก  พระคง พระบาง พระเลี่ยง จะมีสวนของวานและแร
ดอกมะขามผสมอยู จึงมีสีแรแดงๆกระจายไปท่ัวเน้ือพระ ให
เห็นไดชัดๆ เน้ือเนียน แรไมลอย สําหรับพระลือ จะพบวามี
แรมากเพ่ิมข้ึนมาอีกเพราะจะเนนดานอิทธิฤทธ์ิ จึงหยาบกวา
พิมพอื่นๆ แตสําหรับพิมพที่เน้ือหยาบที่สุดคือ พระลบ ซึ่งมี
สวนผสมของวานสบูเลือดและแรพลอยทับทิม ซึ่งเมื่อเอียงดู
ดวยกลองขยายและทํามุมแสงใหดี จะพบวามีแรทับทิม และ
แรทรายเงินทรายทองปรากฏเดนชัด และเน้ือจะเปนสีแดง
ดวยสีของวาน โดยพระเคร่ืองเหลาน้ี เปนสัญลักษณแทน
พระพุทธเจาและสรางจากสิ่งที่เปนมงคล ผูที่เคารพกราบ
ไหวและปฏิบัติตามคําสอน ยอมเกิดสิริมงคลนอมรําลึกถึง 
พระพุทธคุณสืบตอไป (ณรงค เส็งประชา, 2539) 

ปจจุบัน พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ถูกนํามา
สรางใหมโดยกลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ทะเบียนเลขที่ 6-
51-01-01/1-002 ต้ังอยูใน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดลําพูน เพ่ือใหประชาชนในจังหวัดลําพูน และจังหวัด
ใกลเคียงไดบูชา เพ่ือความเปนศิรึมงคล และยังนิยมบูชาไป
เปนของฝากแกญาติผูใหญและคนในครอบครัว เพราะมี
ตํานานเลื่บตอกันมาถึงอิทธิฤทธ์ิ และพุทธคุณ วาพระมีสวน
ที่ทําใหเกิดอิทธิฤทธ์ิ เชน พระคงจะเดนดานคงกระพัน  พระ
บางซึ่งละเอียดกวาจะเดนเร่ืองเมตตาโชคลาภ พระเลี่ยงจะ
เดนเร่ืองพนจากภัยภิบัติตางๆ  พระลบ จะเดนเร่ืองคง
กระพันและลางสิ่งช่ัวราย  พระลือ เดนดานการปกครอง
และอํานาจ สําหรับพระรอด จะเดนเร่ืองคลาดแคลวจากภัย
อันตรายท้ังปวงและโชคลาภ จึงเปนที่นิยมในการบูชา
โ ดย เฉพาะจ าก วัดมหา วันจั งห วัดลํ า พูน  ส วน ใหญ

นักทองเท่ียวท่ีมาจังหวัดลําพูน ที่มีความเลื่อมใส ศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา และมีความเช่ือพุทธคุณของพระสกุลลําพูน 
โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ อภินันท จันตะนี (2559 , 

บทคัดยอ) บูชาไปเปนของฝาก พระสกุลลําพูนน้ันมีช่ือเสียง
มากอยูแลว แตปจจุบันยังขาดบรรจุภัณฑที่เหมาะสมที่จะ
ปกปองคุมครองพระไมใหเกิดความเสียหาย จากบรรยากาศ 
สภาพการขนสง การปนเปอน ฯลฯ ในระหวางการขนสงจาก
ผูผลิตไปสูมือผูบริโภค และยังขาดความบรรจุภัณฑที่
สวยงาม ที่จะดึงดูดความสนใจ และชวยชักจูงในการซ้ือ
สินคา บรรจุภัณฑจะทําหนาที่แนะนําผลิตภัณฑที่ถูกบรรจุ
อยูใหกับผูซื้อดวย จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะ
ออกแบบบรรจุภัณฑที่ เหมาะสมกับพระสกุลลําพูนให
สามารถปกปองคุมครองสินคา และมีกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ที่สวยงาม สรางมูลคาเพ่ิมใหกับตัวผลิตภัณฑเหมาะแกการ
บูชาและเปนของฝาก 

2. วัตถุประสงค  
1. เพ่ือศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล พระสกุล

ลําพูน นครหริภุญไชย ที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน 

2. เพ่ือออกแบบบรรจุภัณฑใหเหมาะสมกับสินคา 
มีโครงสราง วัสดุ ลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด ปริมาตร
สวนปริมาตรที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑพระสกุลลําพูน นคร
หริภุญไชย 

3. เ พ่ือพัฒนากราฟกบนบรรจุภัณฑพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย ที่มีความสวยงาม นาสนใจแสดง
เอกลักษณเฉพาะ มีขอมูลของผลิตภัณฑครบถวน 

4. ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย ที่ไดรับการออกแบบและพัฒนาแลว
จากผูผลิต ผูจําหนาย และนักทองเท่ียว 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ ลวดลาย วัสดุบรรจุ

ภัณฑ พระสกุลลําพูน โดยใชกรอบแนวคิดดานปจจัยท่ีมีผล
ตอการออกแบบ ซึ่ง นวลนอย  บุญวงษ (2539 : 83-108) 
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ไดกลาวไววา ปจจัยที่มีผลตอการออกแบบสามารถจําแนก
อยางกวางๆ ไดเปน 2 กลุม ไดแก 

1. ปจจัยภายในงานออกแบบ เปนปจจัยเบื้องตน
ทําหนาท่ีกําหนด และใหขอบเขตแกงานออกแบบ ไมวาจะ
เปนงาน 2 และ 3 มิติประเภทใดๆ ก็ตาม โดยงานออกแบบ
น้ันเกิดข้ึนจากการนําวัสดุชนิดตางๆ มาผานกรรมวิธีข้ึนรูปที่
เหมาะสมและเปนไปไดจริงในเวลาน้ัน เพ่ือใหเกิดรูปทรง
ใหม ซึ่งสามารถตอบสนองประโยชนตามหนาท่ีใชสอยไดเปน
อยางดี ปจจัยจากภายในท้ัง 3 ประการ คือ วัสดุและกรรมวิธี
การผลิต ประโยชนใชสอย และรูปทรงตางมีความสําคัญและ
เกี่ยวของสัมพันธโดยนักออกแบบเปนผูทําหนาที่ประสาน
ความสัมพันธระหวางกันใหเกิดความเหมาะสมสูงสุด 

2 .  ป จ จั ย จ ากภายนอกงานออกแบบ  คื อ 
สภาพแวดลอมรอบตัวของงานออกแบบก็มีอิทธิพลในการ
กําหนดหรือใหขอบเขตแกงานออกแบบ งานออกแบบชนิด
ใหมที่เกิดข้ึน นักออกแบบจําเปนตองศึกษาปจจัยแวดลอมที่
มีผลกระทบซึ่งกันและกัน เพ่ือใหสามารถใชงานรวมกันกับ
สิ่งที่มี และเปนอยูเดิมไดเปนอยางดี ปจจัยภายนอกท่ีมี
ความสําคัญตองานออกแบบสามารถจําแนกออกไดเปน 4 
ดาน คือ การแขงขันในตลาด ความสามารถเขากันไดกับ
ระบบสากล การควบคุมดานความปลอดภัย และการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง โครงการออกแบบบรรจุภัณฑพระ

สกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน เปน
การวิจัยเชิงศึกษาและพัฒนา (Research and Development) 

เพ่ือหาแนวทางในการปกปองคุมครองและรักษาคุณภาพ
สินคา ใหอยู ในสภาพสมบูรณ ต้ังแตผูผลิตจนมาถึงมือ
ผูบริโภค บรรจุภัณฑที่มีดีไซนแปลกใหม มีประโยชนใชสอย 
เปดปดสะดวก แลดูมีคุณภาพมากกวาเดิม ทั้งในดานของ
โครงสรางและดานของกราฟกบนบรรจุภัณฑ เพ่ือใหได
ขอสรุปและแนวทางการนําไปใช ตามวัตถุประสงคของ
งานวิจัย โดยแบงวิธีการดําเนินการวิจัยไดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษา สํารวจ และรวบรวมขอมูล 
พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน โดย
การกําหนดเวลาและหาแนวทางในการศึกษา  ดวย
แบบสอบถามขอมูลเบ้ืองตน และการสัมภาษณดวยคําถาม
แบบเปด เพ่ือศึกษาวัสดุ ลักษณะรูปราง รูปทรง ขนาด 
ปริมาตรสวนท่ีจะนํามาออกแบบ โดยศึกษาจากกลุมผูผลิต
และนักทองเท่ียว ภายในกลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ณ วัด
มหาวัน 26 ถ.จามเทวี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน พรอมนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงสรางบรรจุภัณฑพระ
สกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ที่ได
แนวทางจากการศึกษา คนควา และแบบสอบถามแนว
ทางการออกแบบในข้ันตอนที่ 1 โดยวิธีทําแบบราง (Sketch 

Design) ดวยมือ จํานวน 3 รูปแบบท่ีมีความเปนไปไดในการ
ผลิต และมีความเหมาะสมกับการบรรจุพระสกุลลําพูน 

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑพระ
สกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ที่ได
แนวทางจากการศึกษาและแบบสอบถามแนวทางการ
ออกแบบในข้ันตอนที่ 1 และการออกแบบใรข้ันตอนที่ 2 
โดยวิธีทําแบบราง (Sketch Design) ดวยมือจํานวน 1 รูปแบบ 
พรอมใชคําถามแบบเปด เพ่ือนําขอเสนอแนะไปพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ิมเติม 

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารูปบรรจุภัณฑ
พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน 
ทั้งรูปแบบโครงสรางและกราฟกบนบรรจุภัณฑ ตาม
ขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญการออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 5 ผลิตตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ที่ไดรับ
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญและสมาชิกในกลุมวิสาหกินชมชน
มหาวัน 

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑ
พระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน 
ที่ ได รับการออกแบบและพัฒนาแลวจากผูผลิต  และ
นักทองเท่ียวโดยแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 
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ดวยคําถามเรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง เปนเคร่ืองมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง (Population and 

Sample) งานวิจัยเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑพระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ผูวิจัยได
แบงขอบเขตในดานประชากรได ดังน้ี ประชากร ผูวิจัยได
แบงประชากรเปน 2 กลุม ดังน้ี 1) กลุมผูผลิตพระสกุลลําพูน 
นครหริภุญไชย วิสาหกิจชุมชนมหาวัน 2) นักทองเที่ยวและ
ผูสนใจพระสกุลลําพูนที่มาทองเที่ยวในวัดมหาวัน จังหวัด
ลําพูน กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางเปน 2 กลุม 
ดังน้ี 1) กลุมผูผลิตพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย วิสาหกิจ
ชุมชนมหา วัน  วิ ธีการ เลื อก   ตั วอย า งแบบเจาะจ ง 
(Purposive Sampling) ไดแก สมาชิกใน กลุม วิสาหกิจ
ชุมชนมหาวัน จํานวน 10 ทาน 2) นักทองเที่ยวและผูสนใจ
พระส กุลลํ า พูน  ใช วิ ธีการสุ ม ตัวอย า งแบบ เจ าะจ ง 
(Purposive Sampling) บริเวณวัดมหาวัน จังหวัดลําพูน
จํานวน 90 ทานผูวิจัยไดสรางแบบประเมินความพึงพอใจ 
และวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอน ดังน้ี คือ 

กําหนดระดับความคิดเห็นโดยใชมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) หรือ มาตราวัดลิเคริท 

ตามแนวทางของลิเคริท (Likert ,1967 : 1) ดังน้ี 

5 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 

4 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

3 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 
2 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

1 หมายถึง หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

กําหนดสถิติในการใช วิเคราะหขอมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน 
นครหริภุญไชย กลุมวิสหกิจชุมชนมหาวัน สรางตามแนวทาง
ขององอาจ นัยพัฒน (2551 : 195) โดยใชสูตรคํานวณ เปน
คาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ  ( x ) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (sd) กําหนดเกณฑการแปลความหมายคาคะแนน
เฉลี่ย ความพึงพอใจตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นคร
หริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ดังน้ี 

4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจใจมากท่ีสุด. 
3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจในปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจนอยที่สุด 

แปรผลคาคะแนนเฉลี่ย จากผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูผลิตและจําหนาย รวมไปถึงผูบริโภค คาคะแนนเฉลี่ยที่
ไดน้ี จะทําใหทราบถึงคุณภาพของบรรจุภัณฑตนแบบ คา
คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมินความพึงพอใจ 

5. ผลการวิจัย  
1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑพระสกุลลําพูน 

นครหริภุญไชย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน จําหนาย
สินคาที่ระลึก ประเภทพระเคร่ือง โดยมีการรวมพระเคร่ือง
ตางๆที่ผลิต เปนชุด แบงเปน 3 ขนาด คือ ชุดเล็ก(7องค) ชุด
กลาง(12องค) และชุดใหญ(20องค) จําหนายท่ี วัดมหาวัน 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน จากการสัมภาษณผูประกอบการ
พบวาลูกคาหลักของผลิตภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญ
ไชย คือกลุมนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติ สวนใหญ
นิยมซื้อไปบูชาเพ่ือความเปนศิริมงคล โดยพระสกุลลําพูนชุด
เล็ก (7 องค) ไดรับความนิยมสูงสุด ผูประกอบการกลาววา
กลุมลูกคาสวนใหญตัดสินใจซื้อรมเพราะความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระเคร่ืองของจังหวัดลําพูน 

2. ความตองการดานการออกแบบบรรจุภัณฑมี
ความตองการใหบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย 
สามารถรักษาคุณภาพและปกปอง เร่ิมต้ังแตการเก็บผลผลิต 
หรือผลิตภัณฑไมใหเสียหาย หรือเกิดการปนเปอน ชวย
ปกปองสินคาในระหวางการขนสง อํานวยความสะดวกใน
การขนสงและการจัดเก็บ สงเสริมการตลาด ทําหนาที่บอก
กลาวถึงรายละเอียดและขอมูลผลิตภัณฑที่อยูภายในไดอยาง
ครบถวน นอกจากน้ีรูปลักษณของบรรจุภัณฑที่สวยงาม จะ
ชวยใหสินคาหรือผลิตภัณฑมีความโดดเดน ดึงดูดสายตาของ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ 
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3.1 แบบภาพราง (Sketch design) ผลที่ ไดจาก
แบบสอบถามประกอบกับการวิเคราะหบทสัมภาษณจาก
ผูประกอบการ ผูศึกษาไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ
โครงสรางเปน เขียนแบบภาพราง แสดงไดดังรูปที่ 1 

 

รูปที่ 1 ภาพแบบรางบรรจุภัณฑ  (Sketch Design) พระ
สกุลลําพูน นครหริภุญไชย 

โดยปรับแบบโครงสรางบรรจุภัณฑให เหมาะสม
และใหสามารถปกปองคุมครองสินคาภายในมากท่ีสุด ทํา
การออกแบบท้ังหมด 3 แบบ และเลือกบรรจุภัณฑที่
เหมาะสมที่สุด นํามาปรับปรุงแบบโดยทําการวิเคราะห
รูปแบบ และวางกราฟกเบื้องตน 

 

รูปที่ 2 ภาพแบบรางทั้งโครงสรางและกราฟก พระสกุล
ลําพูน นครหริภุญไชย 

3.2 การพัฒนาแบบภาพรางดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ผูศึกษาไดนําแนวคิดจากแบบภาพรางมา

พัฒนาตอดวยโปรแกรม Adobe Illustrator แสดงภาพคลี่
โครงสรางกลองช้ันในและกลองช้ันนอกได ดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 การการออกแบบบรรจุภัณฑในดวยคอมพิวเตอรใน 
โปรแกรม Adobe Illustrator 

3.3 ตนแบบบรรจุภัณฑ 
จากภาพคลี่ในโปรแกรมคอมพิวเตอรสูการสราง

ตนแบบบรรจุภัณฑ กลองภายนอกทําจากกระดาษอารทมัน 
260 แกรม มีชองหนาตางใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑขาง
ในได รูปแบบของกลองเปนแบบบานพับ สามารถพับเปด -
ปด และสามารถใชบานพับเปนจุดค้ํายันเพ่ือต้ังโชวได 
ภายในกลองภายนอกใชกระดาษลูกฟูกเปนตัวกันกระแทก
จากจากสิ่งรอบขาง เหมาะกับกลองไดคัทขนาดเล็กที่บรรจุ
สินคา นํ้าหนักไมมาก  (สถาบันวิจัย วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย, 2546) เน่ืองจากมีความแข็งแรง 
สามารถปกปองคุมครองสินคา และขนาดพอดีมือ มีความ
สอดคลองกับแนวคิดการประเมิน ประสิทธิภาพของ ปุน คง
เจริญเกียรติ และ สมพร คงเจริญเกียรติ (2541) ที่วา การ
ประเมิน ประสิทธิภาพบรรจุภัณฑ ประกอบดวย 4 ดาน 
ไดแก ดานการปกปอง ดานการบรรจุ ดานการอานวย ความ
สะดวก และดานการสงเสริมการจัดจําหนาย แสดงตนแบบ
บรรจุภัณฑได กราฟกใชโทนสีเหลืองทอง ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 ตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย 
กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตอตนแบบ
บรรจุภัณฑผู วิจัยได นําตนแบบบรรจุภัณฑ ที่ผลิตเสร็จ
สมบูรณ จํานวน 1 ช้ิน ใหผูผลิตลจําหนายและผูบริโภค 
ผูบริโภค รวมเปนจํานวนทั้งหมด 100 ทาน (N = 100) เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจตนแบบบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน 
นครหริภุญไชย กอนนําไปเผยแพร จากผูบริโภคจํานวน 100 
รายพบวา ผูบริโภคตองการบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นคร
หริภุญไชยที่สวยงาม (รอยละ 85) บรรจุภัณฑสื่อถึงจังหวัด
ลําพูน (รอยละ 60) มีขอมูลที่สําคัญระบุบนบรรจุภัณฑ
ครบถวน (รอยละ 72) จับถนัดมือ (รอยละ 82) และมีขนาด
เหมาะสมกับการใชงาน (รอยละ92) ซึ่งสอดคลองกับ
หลักการออกแบบบรรจุภัณฑ ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ บุษรา สรอยระย า และคณะ 
(2554) ศึกษาเร่ืองการพัฒนาบรรจุภัณฑเพ่ือ สิ่งแวดลอม
จากเสนใยกลวยสาหรับบรรจุผลิตภัณฑอาหารสาเร็จรูป 
ที่วา ดานโครงสรางบรรจุภัณฑ พบวา ปจจัยที่มีความคิดเห็น
ในทุกรูปแบบอยูในระดับดีมาก คือ บรรจุภัณฑมีรูปแบบที่มี
ความ สวยงาม โดดเดน เปนบรรจุภัณฑที่มีเอกลักษณ
เหมาะสาหรับผลิตภัณฑ ว ัสดุบรรจุภัณฑควรใชในรูปกลอง
กระดาษ (รอยละ 87) มากกวากลองพลาสติก (รอยละ 30) 
โครงสรางกลองควรออกแบบใหสามารถมองเห็นผลิตภัณฑ
ได (รอยละ 90) สําหรับการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

ผูบริโภคตองการภาพบนบรรจุภัณฑที่สื่อถึงผลิตภัณฑขางใน 
(รอยละ 65) ตองการภาพท่ีสื่อถึงเร่ืองราวของผลิตภัณฑ 
(รอยละ 60) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
จากผลการวิจัยในการศึกษาสภาพปญหาของกลุม

วิสาหกิจชุมชนมหาวัน ผูผลิตพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย 
โดยศึกษาจุดแข็ง จุดออน โอกาศ  และอุปสรรค เพ่ือนํา
แนวทางในการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑบรรจุภัณฑ 
ทําใหผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมากหลังจากไดรับ
การออกแบบใหมแลวสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภค เ น่ืองจากไดมีการนําบรรจุภัณฑไปสอบถาม
ผูบริโภคกอนที่จะปรับแก  

นอกจากน้ัน ยังพบวา อายุและอาชีพที่แตกตางกัน 
มีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย 
แตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของ  ณัฏฐกฤตา ลิมานนท
ดํารง (2553) ที่พบวา อายุ อาชีพ รายได และการศึกษาที่
ตางกัยมีความพึงพอใจในบรรจุภัณฑที่แตกตางกัน 

การออกแบบบรรจุภัณฑน้ันเปนสิ่งที่จะปกปอง
คุมครองสินคาดวยตัวโครงสรางท่ีมีความแข็งแรงเหมาะสม
กับสินคา และยังตัวกําหนดความสนใจของผูบริโภค โดย
สินคาจะขายดีหรือไมสินคาตองมีคุณภาพ มีมาตฐาน และ
ความสวยงาม จากงานวิจัยของ สุภัทรา ประเสริฐสิทธ์ิ 
(2553) พบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อเคร่ืองสําอาง
บํารุงผิวหนา ไดแก ขอมูลสรรพคุณบนบรรจุภัณฑ ขนาด
ของบรรจุภัณฑ ความสวยงามของบรรจุภัณฑ และตรา
สินคา 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจ
บรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนมหาวันที่ไดรับการพัฒนาแลวดานความเหมาะสมของ
ลักษณะโครงสรางบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.65 ความ
เหมาะสมของกราฟกบนบรรจุภัณฑ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.15
ความเหมาะสมของสีที่ใช มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 ความ
นาสนใจและความของรูปแบบโดยรวม มีคาเฉลี่ยเทากับ  
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4.54 การสื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดลําพูน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.50 บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและ
ชัดเจน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.62 ความเปนไปไดในการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 โดยมีคาความพึง
พอใจโดยเฉลี่ย 4.22 

7.  สรุป  
1. การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑพระสกุล

ลําพูน นครหริภุญไชย กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวันน้ันเปน
เร่ืองที่มีความยากที่จะสามารถสรุปได เพราะสินคาเปนพระ
เคร่ือง ดังน้ันจึงควรมีการศึกษาถึงเอกลักษณทองถ่ิน ที่มา
ของพระเคร่ือง เจาะจงลึกลงไปเฉพาะที่ในเขตชุมชนของวัด
ตนกําเนิด และบริเวณใกลเคียงน้ี โดยผูวิจัยอาจจะคนพบ
เอกลักษณของสินคาในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาใหเกิดเปนแนวทาง
ใหมจากผูวิจัยเองเพ่ือนํามาใชพัฒนาการออกแบบสราง
ภาพลักษณใหมไดดีกวาเดิม 

2. การใหความรูความเขาใจในการผลิตบรรจุภัณฑ
อยางงายๆสําหรับกลุมวิสาหกิจชุมชนน้ีมีความสําคัญอยาง
มากเพราะผูผลิตขาดแคลนทุนทรัพยในการผลิต ถาจะตอง
พ่ึงพาหนวยงานราชการในการผลิตบรรจุภัณฑหรือไปจาง
โรงพิมพบรรจุภัณฑก็อาจจะทําใหสูญเสียรายได จึงควรมี
การใหความรูกลุมผูผลิตใหสามารถเขาใจงานออกแบบบรรจุ
ภัณฑและการคํานวนตนทุนเพ่ือกําหนดราคาสินคา เพ่ือมี
ประสิทธิภาพในการบริการจัดการกลุมอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหเกิดความย่ังยืนในการจําหนายสินคา 

3. ควรศึกษาการดานการตลาดและชองทางการ
จัดจําหนาย และแนวทางการเผยแพรโฆษณามาเพ่ิมเติมเพ่ือ
จะเปนแนวทางเสริม ในการศึกษาวิจัยทั้งทางดานการ
ออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย 
กลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวัน ไหในบรรลุจุดประสงคที่ไดต้ังไว
อยางเต็มประสิทธิภาพในโอกาสตอไป 

ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจบรรจุภัณฑพระสกุลลําพูน นครหริภุญไชย ของกลุมวิสาหกิจชุมชนมหาวันที่ไดรับการพัฒนาแลว

รายการ 
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 

x  SD แปลผล 
1. ความเหมาะสมของลักษณะโครงสรางบรรจุภัณฑ 4.65 0.47 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของกราฟกบนบรรจุภัณฑ 4.15 0.36 มาก 

3. ความเหมาะสมของสีที่ใช 4.46 0.50 มาก 

4. ความนาสนใจและความของรูปแบบโดยรวม 4.54 0.50 มากท่ีสุด 

5. การสื่อถึงเอกลักษณของจังหวัดลําพูน 3.50 0.50 มาก 

6. บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน 3.62 0.48 มาก 

7. ความเปนไปไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 4.62 0.48 มากท่ีสุด 

รวม 4.22 0.47 มาก 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณ วิสาหกิจชุมชนมหาวัน วัดมหาวัน ต.

ในเมือง อ.เมือง จ.ลําพูน อํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนท่ี
เก็บขอมูล ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ผูใหงบประมาณสนับสนุนในการทําโครงการวิจัย 

อน่ึง ผูวิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชนอยูไมนอย 
จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกเหลาคณาจารยที่ไดประสิทธิ
ประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปนประโยชนตอผูที่
เก่ียวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตาคุณ แดบิดา 
มารดา และผูมีพระคุณทุกทานสําหรับขอบกพรองตาง ๆ ท่ี
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อาจจะเกิดข้ึนน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับผิดเพียงผูเดียว และยินดี
ที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ไดเขามาศึกษา เพ่ือเปน
ประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยอ 

การออกแบบตราสัญลักษณที่สื่อถึงเอกลักษณของกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก  ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค
ของการวิจัย ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูลกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก 2) เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณ
หรือโลโกที่สื่อถึงเอกลักษณของกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก  3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตรา
สัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย โดยมีกลุมตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่สนใจสินคาของท่ีระลึกของกลุมรักษศิลปดินไทย 
จํานวน  108  คน โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณผูผลิตสินคากลุมรักษ
ศิลปดินไทย จังหวัดตาก (Structured interview)  2) แบบสํารวจผลิตภัณฑและการจําหนายของรูปแบบเดิม (Structured 

survey) 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอตราสัญลักษณหรือโลโกของกลุมรักษศิลปดินไทย วิเคราะหขอมูล
โดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิตและคาสวยเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยสรุปไดวา การออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกของกลุมรักษศิลปดินไทย ผูวิจัยไดออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโก จํานวน 7 รูปแบบ โดยภาพรวม พบวา รูปแบบท่ี 6 มีการประเมินคาเฉลี่ยอยูในระดับความเหมาะสมมาก 
( X = 4.40) ทั้งน้ีเปนเพราะรูปแบบตราสัญลักษณรูปแบบที่ 6 สามารถสื่อถึงเอกลักษณของกลุมรักษศิลปดินไทยมากท่ีสุด 
คําสําคัญ : ตราสัญลักษณ, รักษศิลปดินไทย, ดินไทย  

 

Abstract  

Logo design which reflects the identity of Thai Clay Group Tak, the purposes of the research 

were to 1) study products and collect information about Rak Silp Din Thai Group, Tak Province 2) Logo 

design which reflects the identity of Thai Clay Group Tak 3) assess consumers’ satisfaction in product’s 

logo of Rak Silp Din Thai Group. Sample groups were consumers who were interested in souvenir of Rak 

Silp Din Thai Group. They were chosen 108 people by accidental sampling approach. Research tools were 

1) structured interview for manufacturer of Rak Silp Din Thai Group, Tak Province 2) structured survey on 

and its conventional market place 3) satisfaction survey on consumers’ satisfaction in logo of Rak Silp Din 

Thai Group. Data analysis approaches were percentage, average and standard deviation.  
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From the study of logo design of Thai Clay Group, the researcher has designed 7 logos. In 

general, the 6th style has the highest average rating ( X = 4.40). This is because the 6th style can reflect 

the identity of Thai Clay Group mostly. 
Keyword : Product’s Logo, Rak Silp Din Thai. Thai Clay 

 

1. บทนํา 
สืบเน่ืองจากรัฐบาลไดแถลงนโยบายสําคัญเพ่ือ

ตอสู กับการเผ ชิญปญหาวิกฤตทางเศรษฐกิ จ  และ
ประชาชน  ทุ ก ระ ดับ  ป ระสบปญ หาต างๆ  โดย มี
วัตถุประสงคเพ่ือสรางงาน สรางรายได แกชุมชน จัดใหมี
โครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑเพ่ือใหแตละชุมชนไดใช
ภูมิปญญาทองถ่ินมาใชในการพัฒนาสินคาโดยรัฐพรอมที่
จะเขาชวยเหลือในดานความรูสมัยใหม และการบริหาร
จัดการเพ่ือเช่ือมโยงสินคาจากชุมชนสูตลาดท้ังในประเทศ
และตางประเทศและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน 
สรางชุมชนใหเขมแข็ง เปนการพ่ึงตนเองท่ีไดใชภูมิปญญา
ด้ังเดิมของบรรพบุรุษไทยและหรือภูมิปญญาชาวบานมา
เปนแนวความคิดรวมเช่ือมโยงใชน้ัน นับวาเปนสวนหน่ึงท่ี
จะชวยใหประชาชนระดับฐานรากมี รายได เพ่ิ ม ข้ึน 
(ประชิด  ทิณบุตรและคณะ . 2554) การพัฒนาและ
สงเสริมโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑตอเน่ือง
เร่ือยมา ทําใหมีกลุมจํานวนผูผลิตมากข้ึนและในแตละ
ตําบลยังมีผลิตภัณฑมากกวา 1 ผลิตภัณฑ ในจังหวัดตาก
ก็เปนอีกจังหวัดหน่ึงที่มีการสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ 
OTOP อยางตอเน่ือง ทําใหเกิดกลุมผลิตภัณฑใหม ข้ึน
จํานวนมาก มีกลุมที่ข้ึนทะเบียนกับพัฒนาชุมชนจังหวัด
ตากในเขตอําเภอเมือง มีจํานวน 361 ผลิตภัณฑ โดยแบง
ออกเปนประเภทผลิตภัณฑ ดังน้ี อาหารจํานวน 171 

ผลิตภัณฑ เคร่ืองด่ืมจํานวน 10 ผลิตภัณฑ ผาและเคร่ือง
แตงกาย จํานวน 42 ผลิตภัณฑ ของใชและของตกแตง
จํานวน 121 ผลิตภัณฑและสมุนไพรที่ไมใชอาหาร จํานวน 
17 ผลิตภัณฑ (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก,2560) 

การมีจํานวนผลิตภัณฑ OTOP ที่เพ่ิมมากข้ึนใน
สินคาประเภทผลิตภัณฑ เดียวกัน  การแขงขันทาง
การตลาดก็มีเพ่ิมมากข้ึนดวย การออกแบบตราสัญลักษณ
และรูปลักษณของบรรจุภัณฑ ถือวาเปนสวนควบทาง
กายภาพที่สําคัญย่ิงตอผลิตภัณฑสินคาทุกชนิด ทุกระดับ

การผลิต เปนคุณลักษณะที่จําเปนตองมีการออกแบบ
สรางสรรคข้ึนเพ่ือทําใหสินคามีความโดดเดนและตางไป
จากคูแขง เปนทุกสิ่งทุกอยางที่ผูบริโภคจะไดรับเมื่อซื้อ
สินค าห รือบ ริการทั้ งในด านที่ จั บ ต องได  อัน ได แก 
คุณลักษณะและคุณสมบัติของตราสินคาตางๆ (Philip 

Kotler, and Gary Armstrong, (2014: 250)  
กลุมรักษศิลปดินไทย มีคุณจามจุรี  สกุลรัตน 

เปนผูกอต้ังกลุมข้ึน เน่ืองดวยในอดีตปูยา ตายาย มีอาชีพ
ปนกระเบ้ืองมุงหลังคา สมาชิกในครอบครัวจึงรักในอาชีพ
การปน สมัยกอนเมื่อมีเวลาวางจะสอนลูกหลานใหปน
ตุกตาดวยดินเหนียวจนมาถึงปจจุบันไดนําทักษะในการ
ปนมาประยุกตใชกับดินไทย ที่สามารถตกแตงสีสันได
สวยงาม ปนเปนของที่ระลึก ตุกตา ดอกไม งานใบตอง
ตางๆได จนไดมาเร่ิมวางจําหนาย โดยกลุมรักษศิลปดิน
ไทยมีผลิตภัณฑประเภทของที่ระลึก ของใชและของ
ตกแตง และตอมาในป พ.ศ.2555 ไดผลักดันสินคาเขาสู
กลุมหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ จนไดรับคัดสรรผลิตภัณฑ
ระดับ 4 ดาว (ประกาศนียบัตรประเภทของที่ระลึก ของ
ใชและของตกแตงกลุมรักษศิลปดินไทย. 2555) 

ตราสัญลักษณของบรรจุภัณฑสินคากลุมรักษ
ศิลปดินไทยที่ปรากฏอยู ปจจุบันพบวามีปญหาเร่ืองการ
สนับสนุนการออกแบบเพ่ือใหไดคุณภาพมาตรฐาน มี
ความเปนสากล ทั้งในเร่ืองของการออกแบบรูปลักษณ
และการออกแบบกราฟก ซึ่งหลังจากที่ผูวิจัยไดเขาศึกษา
ความตองการงานออกแบบตราสัญลักษณเบื้องตนจาก
ผูประกอบการและขอมูลปญหาท่ีตองการในการออกแบบ
น้ัน  มีความเห็นรวมกับผูประกอบการวาควรมีการ
ออกแบบที่แสดงความโดดเดน นาสนใจ สะดุดตา จาก
รูปแบบผลิตภัณฑรวมกับการใชงานท่ีงายข้ึน (Cristian 

Campos) ใหมีคุณภาพและความเปนสากลเพ่ือจูงใจให
กลุมเปาหมายจดจําผลิตภัณฑและเปนการสรางทัศนคติที่
ดีตอผูบริโภค ดังน้ัน การสรางตราสินคาจึงจําเปนตอง
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คํานึงถึงคุณคาตราสินคาที่จะสงมอบใหกับลูกคา รวมถึง
การท่ีตราสินคาสะทอนถึงภาพลักษณ ความนาเช่ือถือ 
และจะมีอิทธิพลตอการต้ังราคาสินคาเพ่ือกระตุนการ
ตัดสินใจซื้อของผูบริโภค ซึ่งเหลาน้ีสงผลใหราคาสินคา
สูงข้ึน (Lasser et al., 1995, pp. 11-19; Anselmsson 

et al.,2007,pp. 401-414) 
ดังน้ันผู วิจัยไดมีแนวคิดที่ จะออกแบบตรา

สัญลักษณ ที่สามารถสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑ 
สรางความจดจําไดงาย เดนสะดุดตา มีความสวยงาม มี
เอกลักษณเฉพาะ และมีความสอดคลองกับตัวผลิตภัณฑ  

2. วัตถุประสงคงานวิจัย 
  2.1 เพ่ือศึกษาและรวบรวมขอมูลผลิตภัณฑกลุม

รักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก 

  2.2 เพ่ือออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกที่สื่อ
ถึงเอกลักษณของกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก   

  2.3 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราสัญลักษณหรือโลโกของกลุมรักษศิลปดินไทย 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

การออกแบบตราสัญลักษณของที่ระลึกกลุม
รักษศิลปดินไทยเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ กรณีศึกษา 
กลุม รักษศิลป ดินไทย  จังหวัดตาก ผู วิจัยไดกําหนด
ขอบเขตของการวิจัยดังตอไปน้ี 

ประชากร ไดแก ผูบริโภคท่ีสนใจสินคาของท่ี
ระลึกกลุมรักษศิลปดินไทย จํานวน  150   คน 

กลุมตัวอยาง ไดแก กลุมตัวอยาง  คือ ผูบริโภค
ที่สนใจสินคาของที่ระลึกกลุมรักษศิลปดินไทย จํานวน  
108  คน ซึ่งผู วิจัยไดใชวิธีการสุมแบบบังเอิญ  วิธีการ
กําหนดประชากรและกลุมตัวอยางโดยตารางของเครซี่
และมอรแกน 

ตัวแปรที่ทําการศึกษา  
ตัวแปรตน  คือ ผลิตภัณฑของที่ระลึกกลุมรักษ

ศิลปดินไทย จ.ตาก 

ตัวแปรตาม  คือ ตราสัญลักษณของกลุมรักษ
ศิลปดินไทย จ.ตากที่สอดคลองกับผลิตภัณฑและเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคา  

 

3.2 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

4. วิธีการวิจัย 
4.1 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดลักษณะของเคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย  

1) แบบสัมภาษณผูผลิตสินคาของที่ระลึกกลุมรักษ
ศิลปดินไทย (Structured interview) การเก็บรวบรวม
ขอมูลเพ่ือทราบขอมูลเกี่ยวกับสินคา แลวนําขอมูลที่ไดมา
เปนแนวทางในการออกแบบ 

2) แบบสํารวจผลิตภัณฑ ตราสัญลักษณหรือโลโก
และการจําหนายของรูปแบบเดิม (Structured survey) 
ในพ้ืนที่ทําการจดบันทึกและถายภาพ  เพ่ือวิเคราะหหา
แนวทางการออกแบบที่เหมาะสม เมื่อทําการสํารวจแลว
บันทึกขอมูลโดยแบงชนิดของผลิตภัณฑ  ดังน้ี ประเภท
ของที่ระลึก ของใชและของตกแตง 

3) แบบประเมินความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท่ีมี
ตอการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก กลุมรักษศิลปดิน
ไทย 

ศึกษาและออกแบบสวนกราฟก 
ตราสัญลักษณสินคา 

1.ดานรูปแบบ 
2.เดนและสะดุดตา จดจําไดงาย 
3.ความสวยงาม 
4.ดานความเปนเอกลักษณ 

ตราสัญลักษณสินคา
ที่ สื่ อถึง เอกลักษณ
ของกลุมรักษศิลปดิน
ไทย จังหวัดตาก 

ศึกษาประเภทผลิตภัณของที ่
ระลึก กลุมรักษศิลปดินไทย 
จังหวัดตาก 
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4) แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราสัญลักษณหรือโลโกของที่สื่อถึงเอกลักษณของกลุม
รักษศิลปดินไทย 

วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ยเลข
คณิตและคาสวยเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปนคําถามมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) 

4.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลน้ันมีความจําเปนอยางย่ิงที่
จะไดขอมูลมาใชเพ่ือการออกแบบ มี ข้ันตอนการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังน้ี 

1. ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่เพ่ือหาขอมูลเบื้องตน เพ่ือ
รวบรวมขอมูลมาใชในการทําวิจัย 

2. ศึกษาขอมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวของมาเปน
พ้ืนฐานในการวิจัย 

3. ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่สํารวจ ถายภาพ สัมภาษณ
และสอบถามขอมูลสินคาผลิตภัณฑของกลุมรักษศิลปดิน
ไทย เพ่ือรวบรวมขอมูลสําหรับใชเปนแนวทางในการใน
การออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก  

4. สอบถามความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญดาน
การออกแบบผลิตภัณฑ และดานกราฟก เพ่ือวิเคราะหหา
แนวทางการออกแบบท่ีเหมาะสม 

5. นําผลสรุปของการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูลมาใชกําหนดแนวคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ
หรือโลโกผลิตภัณฑของกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก 

6. แบบประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มี
ตอตราสัญลักษณ แบงออกเปน ดานกราฟก และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอรูปแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโก  

4.3 การวิเคราะหขอมูล 
1. จากวัตถุประสงคขอที่ 1 ข้ันตอนเพ่ือศึกษา

ผลิตภัณฑและรวบรวมขอมูลกลุมรักษศิลปดินไทย จังหวัด
ตาก เพ่ือนําผลิตภัณฑมาทําการออกแบบตราสัญลักษณ 
โดยผูวิจัยไดทําการคัดเลือกผลิตภัณฑ 3 ประเภท ดังน้ี  
ของท่ีระลึก ของใช ของตกแตง โดยจากโดยรวบรวม
ขอมูลจากการสัมภาษณ การสํารวจ การจดบันทึก การ
ถายภาพและการรวบรวมเอกสาร  ผู วิจัยจะได นํ า

ผลิตภัณฑมาทําการวิเคราะหการออกแบบในข้ันตอน
ตอไป 

2. จาก วัต ถุป ระส งค ข อที่  2 ข้ั นตอนการ
ออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก (Logo) ของที่ระลึกกลุม
รักษศิลปดินไทย จังหวัดตาก ศึกษาจากผูเช่ียวชาญ 7 

รูปแบบ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตราสัญลักษณหรือโลโก 
(Logo) ของที่ระลึกกลุมรักษศิลปดินไทย ไปใหผูเช่ียวชาญ
ไดประเมินรูปแบบ แลวนําขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีมีตอแบบจําลอง 7 รูปแบบ นํามา
วิเคราะหดวยวิธีการจัดลําดับคาคะแนน มาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ันทําการเลือก 
1 รูปแบบที่มีความเหมาะสม แลวนําไปสอบถามความพึง
พอใจของผูบริโภคในข้ันตอนตอไป 

 3. จากวัตถุประสงคขอที่ 3 ข้ันตอนการประเมิน
ความพึงพอใจตราสัญลักษณหรือโลโกของที่ระลึกกลุม
รักษศิลปดินไทย ผูวิจัยไดนําผลการสอบถามผูเช่ียวชาญ
ตราสัญลักษณหรือโลโกที่ไดปรับปรุงแกไขแลวนํามาทํา
การสอบถามผูบริโภค โดยผูวิจัยไดใชเกณฑการประเมิน
ความพึงพอใจแบงออกเปน ดานกราฟกบนบรรจุภัณฑ 

โดยกําหนดคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) แบงระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม นํามาวิเคราะหเปนรายขอ เฉพาะ
ดาน โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

5. ผลการวิจัย 

ผูวิจัยไดผลการวิจัยตามข้ันตอนในการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 จากการลงพ้ืนที่สํารวจและสัมภาษณ
เก่ียวกับผลิตภัณฑ พบวา ประเภทผลิตภัณฑของที่ระลึก
กลุมรักษศิลปดินไทย มีจํานวน 3 ประเภท คือ ของที่
ระลึ ก  ของใช และของตกแต ง รวมจํ านวนรูปแบบ
ผลิตภัณฑที่กลุมรักษศิลปดินไทยไดทําการจําหนาย  มี
มากกวา 30 รูปแบบ และยังทําตามออเดอรที่ลูกคาเปน
คนออกแบบอีกดวย รูปแบบของตราสัญลักษณหรือโลโก
ยังไมสื่อถึงผลิตภัณฑชัดเจน รูปแบบยังไมเปนที่นาสนใจ 
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ดึงดูดตอผูบริโภค และนาจดจําไดงาย และยังไมมีสื่อ
กราฟกที่เช่ือมโยงกับสินคา 

ขั้นตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหการออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโก (Logo) กลุมรักษศิลปดินไทย ศึกษา
จากผูเช่ียวชาญ 3 รูปแบบ  

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามตราสัญลักษณหรือโลโก 
(Logo) กลุมรักษศิลปดินไทยไปใหผูเช่ียวชาญไดประเมิน
รูปแบบ  แล วนํ าข อมู ลที่ ได จ ากความคิ ด เ ห็ น ของ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ท่ีมีตอแบบจําลอง 7 รูปแบบ นํามา
วิเคราะหดวยวิธีการจัดลําดับคาคะแนน มาตรสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จากน้ันทําการเลือก 
1 รูปแบบท่ีมีความเหมาะสม 

             
 

แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 1 

 

 
แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 2 

 
แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 3 

 
แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 4 
 

 
 

แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 5 
 

 
แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 6 

 

 
แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 

รูปแบบท่ี 7 

รูปที่ 2 แบบจําลองตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลป
ดินไทย 7 รูปแบบ 
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   ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะหตราสัญลักษณหรือโลโกของที่ระลึกกลุมรักษศิลปดินไทย 7 รูปแบบ 

               รายการประเมิน 
 รูปแบบท่ี 1  รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 รูปแบบท่ี 4 รูปแบบท่ี 5 

                                                 N = 3 

 X   S.D.   X   S.D.   X   S.D.   X   S.D.   X   S.D. 

1.  สัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม  4.13  0.81   4.30  0.82 4.35 0.71 3.91 0.60 3.87 0.69 

2.  สัญลักษณหรือโลโกสามารถจดจําไดงาย  4.26  0.92   4.35  0.71 4.35 0.83 4.00 0.80 4.04 0.64 

3.  สัญลักษณหรือโลโกมีความโดดเดนเปน 

เอกลักษณเฉพาะ 
 4.13  0.76   4.30  0.88 4.26 0.69 3.87 0.63 4.26 0.69 

4.  สัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอ 

ขอมูลครบถวนและชัดเจน 

 3.96  0.71   4.22  0.74 4.22 0.74 4.04 0.56 4.30 0.56 

5.  สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  3.83  0.72   4.00  0.82 4.48 0.73 3.65 0.78 3.70 0.76 

6. ตราสัญลักษณมีความเหมาะสมกับ 

ผลิตภัณฑ 
 4.22  0.90   4.22  0.90 4.04 0.82 3.96 0.88 3.87 0.81 

7.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม  

มองเห็นไดชัดเจน 

 3.91  0.67   4.30  0.76 3.87 0.76 3.87 0.92 4.04 0.82 

รวม  4.06  0.78   4.24  0.80 4.22 0.75 3.90 0.74 4.01 0.71 

ตารางที่ 1  (ตอ) 

รายการประเมิน 

       รปูแบบท่ี 6         รูปแบบท่ี 7 

                  N =3 

     X      S.D.      X      S.D. 

1.  สัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม  4.35 0.88    3.83    0.72 

2.  สัญลักษณหรือโลโกสามารถจดจําไดงาย  4.39 0.99    3.96    0.77 

3.  สัญลักษณหรือโลโกมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ  4.52 0.85    3.83    0.65 

4.  สัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอขอมูลครบถวนและ 

ชัดเจน 

 4.52 0.59    3.96    0.56 

5.  สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  4.09 0.99    3.57    0.59 

6. ตราสัญลักษณมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ  4.52 0.67    3.91    0.85 

7.  ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม มองเห็นได 
ชัดเจน 

 4.35 0.93    4.04    0.64 

รวม  4.40 0.84 3.87 0.68 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย  โดยเรียงลําดับจากมากไปนอย 7 

ลําดับ ในภาพรวมพบวา รูปแบบท่ี 6  มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.40) รองลงมา คือ รูปแบบที่  2  มี
ความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.24) รูปแบบที่ 3  มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X =4.22) รูปแบบ
ที่ 1 มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.06) รูปแบบที่ 5 มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 4.01) 
รูปแบบท่ี 4 มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก ( X = 3.90) และ รูปแบบที่ 7 มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก 
( X = 3.87) ตามลําดับ 
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ขั้นตอนที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย   
 

 
 

รูปที่ 3 ตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย   
 
ตารางที่  2 ผลการประเมินความพึ งพอใจของผู บ ริโภคที่ มี ต อตราสัญลักษณ ห รือ โล โก กลุม รักษศิ ลป ดินไทย 

รายการประเมินตราสัญลักษณหรือโลโก 
  กลุมรักษศิลปดินไทย 

        N = 108              
 

ระดับความพึงพอใจ 
  X      S.D. 

1. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม 4.67  0.58 มากท่ีสุด 
2. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถจดจําไดงาย 4.24  0.73   มาก 
3. ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ 4.41  0.62   มาก 

4. ตราสัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอขอมูลครบถวนและ 
ชัดเจน 

4.22  0.74   มาก 

5. สีที่ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.47  0.73   มาก 

6. ตราสัญลักษณมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.52  0.67 มากท่ีสุด 
7. ขนาดของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม มองเห็นได 
ชัดเจน 

4.34  0.58   มาก 

    รวม 4.41 0.66   มาก 

จากตารางที่ 2 แสดงการประเมินความพึงพอใจที่มีตอตราสัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย ตามความ
คิดเห็นของผูบริโภค  โดยภาพรวม พบวา ผูบริโภคมีความคิดเห็นในระดับในระดับความเหมาะสมมาก ( X = 4.41)

6. อภิปรายผลการวิจัย 

จากการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโกกลุม
รักษศิลป ดินไทย ผู วิจัยไดสรุปผลการอภิปราย แบง
ออกเปน  2 ประเด็น  มีประเด็น  ดังน้ี ประเด็นที่หน่ึง 
การศึกษาและรวบรวมขอมูลกลุมรักษศิลปดินไทย และ
ประเด็นที่สองการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

1. ประเด็นการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เก่ียวของเกี่ยวการออกแบบ รวมไปถึงการสอบถามและ

สัมภาษณจากผูเช่ียวชาญดานการออกแบบและผูผลิต ซึ่ง
หลังจากที่ผูวิจัยไดเขาศึกษาความตองการงานออกแบบ
ตราสัญลักษณ เบื้องตนจากผูประกอบการและขอมูล
ปญหาที่ตองการในการออกแบบน้ัน มีความเห็นรวมกับ
ผูประกอบการวาควรมีการออกแบบที่แสดงความโดดเดน 
นาสนใจ สะดุดตา จากรูปแบบผลิตภัณฑรวมกับการใช
งานที่งายข้ึน (Cristian Campos) ใหมีคุณภาพและความ
เปนสากลเพ่ือจูงใจใหกลุมเปาหมายจดจําผลิตภัณฑและ
เปนการสรางทัศนคติที่ดีตอผูบริโภค 
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2. ประเด็นการออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก 
จากการสอบถามผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน และนําไป
สอบถามความพึงพอใจของผูบริโภค ในภาพรวมอยูใน
ระ ดั บ ค วามคิ ด เห็ น มาก  คื อ  ค า เฉลี่ ย  4.41 โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบ คือ  เอกลักษณความเปน
ไทยผสมผสานกันระหวางกรรมวิธีการปนดินไทย ลักษณะ
ทาทางของมือที่สื่อถึงการปน ความออนชอยในการปน 
ของที่ระลึกของกลุมรักษศิลปดินไทย แสดงใหถึงคุณคา
และเอกลักษณของไทย เปนอีกทางหน่ึงที่ช วยเผยแพร
ศิลปะไทยใหเปนที่รูจักไดมากข้ึน สามารถเปนตัวแทนที่
แสดงถึงความเปนเอกลักษณของศิลปวัฒนธรรมไทยอันดี
งามไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ กิตติศักด์ิ 
ธรรมศักด์ิชัย 

ตราสัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม สามารถ
จดจําได งาย   มีความโดดเดนเปนเอกลักษณ เฉพาะ 
สัญลักษณหรือโลโกสามารถนําเสนอขอมูลครบถวนและ
ชัดเจนและมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ สามารถดึงดูดใจ
ของผูบริโภค สรางมูลคาเพ่ิมใหแกผลิตภัณฑและเพ่ิมชอง
ทางการจําหนายไดดีกวารูปแบบเดิม สรางภาพพจนที่ดีตอ
สินคา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ เกรียงไกร กาญจน
โภคิน (2551) ภาพลักษณของสินคาเปนสิ่งที่ผูคนมองเห็น
และสัมผัสไดอยางชัดเจน เปนรูปรางภายนอกและเปน
คุณสมบัติที่ทุกคนสามารถสัมผัสได อาทิ ตราสัญลักษณ
สินคาและกราฟกรวมสื่อสารที่สามารถนําไปจดทะเบียน
ลิขสิท ธ์ิ สามารถนําไปประเมินมูลคาสินท รัพยของ
ผูประกอบการการไดเชนเดียวกับสินทรัพยประเภทอื่นๆ
ดวย  

ในประเด็นภาพรวมของการสรุปผลงานของการ
ออกแบบตราสัญลักษณหรือโลโก ดานภาพรวมของการ 
เป นองคป ระกอบรวม น้ันเปนผลงาน ท่ี เป นไปตาม
วัตถุประสงคของงานวิจัย ซึ่งการออกแบบตราสัญลักษณ
หรือโลโก อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยรวมความคิดเห็น
ทั้ ง  108 ราย  มี ค า เฉ ลี่ ย ร วม อ ยู ที่  4.41  ด านต รา
สัญลักษณหรือโลโก ประชิด ทิณบุตรและคณะ ไดกลาววา 
ผล งานการออกแบบที่ มี ม าตรฐ านคุณ ภ าพแล ะ
ประสิทธิภาพทั้งตราสัญลักษณและรูปลักษณผลิตภัณฑ
น้ันก็จะไดการยอมรับจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และจะ

มีความสําคัญตอการพัฒนาตอยอดทางความคิดในลําดับ
ตอไป ดังเชนที่ ฟลลิป คอตเลอร ไดกลาวถึงความสําคัญ
โดยสรุปไดดังน้ี ตราสัญลักษณที่ดีน้ัน จัดไวเปนสวนหน่ึง
ในคําสัญญาของผูผลิตที่จะสงมอบคุณลักษณะ คุณภาพ 
ผลประโยชนและการบ ริการ รวมถึงการรับประกัน
คุณภาพ  โดยสามารถสื่อความหมายได 6 ระดับ คือ 
คุณลักษณะของสินคา ตราสัญลักษณของสินคา ทําใหนึก
ถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเดนที่แนชัดของผลิตภัณฑ 
ซึ่งเช่ือมโยงถึงคุณประโยชนอื่นๆ ตามหนาท่ีทางการตลาด 
การสื่อทางอารมณ เชน ความทนทาน แสดงใหเห็นถึง
ประโยชนตามหนาที่การใชงาน กอให เกิดคุณคาทาง
วัฒนธรรม โดยตราสัญลักษณสินคา อาจเปนตัวแทนของ
วัฒนธรรมขององคกรหรือของประเทศผูผลิตก็ได ตรา
สินคาจึงเปนสิ่งบงช้ีถึงบุคลิกภาพเฉพาะสินคา และสื่อถึง
ลักษณะของผูใชตามไปดวย ตราสัญลักษณสินคาจงไมได
เกี่ ยวข องเฉพาะสินค าและบ ริการเท า น้ัน  แตต รา
สัญลักษณยังมีขอบขายที่กวางขวาง ดังที่ทั่วไปเราสามารถ
สังเกตเห็นเปนสื่อสัญลักษณในการใชงานในรูปแบบตางๆ 
มากมาย (Philip Kother, and Gary Armstrong, 2014 

: 250) และสอดคลองกับแนวความคิดของชยาภรณ ช่ืน
รุงโรจน อางใน จารุสิทธ์ิ  เครือจันทร (2552:6) ไดกลาว
ไววา การท่ีคนจะเลือกสินคาสิ่งใดน้ันจะตองเปนที่ถูกใจ
และมีความน าสน ใจ  ชวนให อยากซื้ อ  ซึ่ งผู วิจัย ได
ทําการศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฎีตางๆเพ่ือใหงานท่ี
ออกมามีความสมบูรณแบบมากท่ีสุด สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของงานวิจัย 

7. สรุป 

1.สรุปผลการวิเคราะห จากการออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย พบวา ตรา
สัญลักษณหรือโลโกมีความสวยงาม สามารถจดจําไดงาย 
มีความโดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะ มีความเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ สีที่ ใชมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ และ
ตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม มองเห็นไดชัดเจน เปนตรา
สัญลักษณที่มีความสอดคลองกับผลิตภัณฑของกลุมรักษ
ศิลปดินไทยทั้ง  3 ประเภท  คือ ของที่ระลึก ของใชและ
ของตกแตง 
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2. ส รุปผลการ วิ เค ราะห ก ารออกแบบตรา
สัญลักษณหรือโลโกกลุมรักษศิลปดินไทย 7 รูปแบบ แลว
นําไปใหผูเช่ียวชาญประเมินผล  1 รูปแบบ ผลของการ
ประเมินตราสัญลักษณหรือโลโกตามความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน พบวา ตราสัญลักษณหรือโลโก
รูปแบบที่  6  มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด เพรา
สามารถสื่อถึงเอกลักษณของกลุมรักษศิลป ดินไทยได
ชัดเจนที่สุด 

3. สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริโภค
ที่มีตอรูปแบบตราสัญลักษณหรือโลโก พบวา ผูบริโภคมี
ความคิดเห็น อยูในระดับความคิดเห็นมาก เปนเพราะ
สามารถบงบอกความเปนเอกลักษณของผลิตภัณฑได
ชัดเจน  สามารถจดจําได งาย  มีความ เหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ  
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บทคัดยอ  
งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน  กรณีศึกษากลุมงานปนจาก

ดิน และศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน  การเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณความคิดเห็นและความพึงพอใจเก่ียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน     

วิธีการวิจัย ประชากรในการวิจัยน้ี คือ ผูผลิต ผูจําหนาย ผูที่สนใจงานผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน กลุมงานปนจากดิน  
ตําบลไมงาม  อําเภอเมือง จังหวัดตาก  การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเลือกกลุมตัวอยางแบบงาย(Simple Random Sampling) ใน
จังหวัดตาก  โดยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูผลิต ผูจําหนาย จํานวน 30 คนผูสนใจผลิตภัณฑ จํานวน 

100 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยสวนแรกคือแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ เกี่ยวกับปญหาของออกแบบ
ผลิตภัณฑเดิม มีลักษณะเปนแบบ สัมภาษณชนิดแบบปลายเปด(open-ended)และสวนท่ีสองเปนแบบสอบถาม เพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของกลุมผูผลิต นักทองเท่ียว ผูผลิตผูจําหนาย ผูที่สนใจงานผลิตภัณฑที่มีตอรูปแบบท่ีพัฒนาข้ึนใหม เปนลักษณะ
คําถามท่ีใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) การวิเคราะหทางสถิติ การวิจัยน้ีใชการวิเคราะหขอมูลจากการ
ประมวลผลทางสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูป  โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คารอย
ละ (Percentage)  

ผลการวิจัย  การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน  กรณีศึกษากลุมงานปนจากดิน พบวา จาก
จํานวนผูตอบแบบสอบถาม ผูผลิต และจําหนาย 30 คน ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง รอยละ 66   เพศชาย รอยละ 33 สวนใหญ
มีอายุระหวาง 31-40 ป  รอยละ 60 อายุ 41-50 รอยละ 30 การศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ  86 มี
ประสบการณในการทํางาน 5-10 ป รอยละ 66 มีรายไดตอเดือน 5,000 ถึง10,000 บาท รอยละ 65 ผูสนใจผลิตภัณฑ จํานวน 

100 คน พบวา เพศหญิง รอยละ78 เพศชาย รอยละ 22 เปน อายุ 40 ปข้ึนไปรอยละ 55 อายุระหวาง 35-40 ป รอยละ 20 อายุ
ระหวาง 30-35  การศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน ในเร่ือง การใชดินในการผลิตรูปทรง
ผลิตภัณฑ การปนผลิตภัณฑ ความละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของผลิตภัณฑและความสวยงามของผลิตภัณฑในระดับมาก  

( x = 4.11) ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานรูปแบบ ในเร่ือง ขนาดหรือรูปทรงผลิตภัณฑ ความละเอียดผลิตภัณฑสีของผลิตภัณฑ 
ความสวยงามของผลิตภัณฑ และประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( x = 4.41) ความคิดเห็นของผูสนใจผลิตภัณฑ
ความพึงพอใจ ในเร่ือง การใชดินในการผลิต รูปทรงผลิตภัณฑ การปนผลิตภัณฑความละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของผลิตภัณฑ 
และความสวยงามของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูในระดับมาก( x = 4.10)  
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คําสําคัญ: เคร่ืองประดับจากดิน  
 

Abstract  
This research The objective is to study and develop a model of jewelry products from the soil. Case 

study of clay molding. And consumer satisfaction study on jewelry products from the soil. Data collection was 

a questionnaire and a questionnaire was used to interview the opinions and satisfaction regarding the 

development of the jewelry products from the soil.  

Population research methods in this research are manufacturers, suppliers who are interested in the 

work of jewelry products from the soil. The simple random sampling was used to collect data in Tak province 

by using purposive sampling method. 100 persons. The instruments used in this research were: The first part 

is the questionnaire. And interviews About the problem of the original product design. Looks like Open-ended 

interviews and the second were questionnaires. To evaluate the satisfaction of the producers. the tourist 

Manufacturer Supplier Those who are interested in work on the new developed model. A questionnaire that 

uses a 5-level rating scale (Rating Scale). Statistical analysis. This research uses data analysis from statistical 

processing in the program. Mean and standard deviation Percentage. 

Research results, study and develop models of jewelry products from the soil. A case study of soil 

molding groups found that 30 respondents were female, 66% male, 33% male, aged between 31-40 years, 

60%, 41-50% 30 Undergraduate or equivalent degree, 86% have working experience 5-10 years, 66% have 

monthly income 5,000 to 10,000 baht 65%. The product 100 people found that female 78% sex the man 22 

percent are 40 years old and up, 55 percent are between 35-40 years old, 20 percent are between the ages 

of 30-35. Consumer Satisfaction Study on Soil Products for Land Use in Production Product Shape Product 

molding Product resolution The product color and beauty of the product is very high.(x = 4.11). Expert 

opinion on model size or shape. Product color Beauty of the product And the benefits of the product. At the 

high level (x = 4.41), the opinions of the interested people, the satisfaction of using the soil in the production 

Product shape Product molding, product resolution Product coloring And the beauty of the product. Overall, 

the level (x = 4.10) 
Keywords: Earthenware  
 

1. บทนํา 
          ผลิตภัณ ฑ ของตกแต งและ เค ร่ืองประ ดับมั ก
สอดแทรกอารมณความรูสึกนึกคิดสวนตัวเขาไปในผลงาน 
จุดประสงคในงานประเภทน้ีเดิมเพ่ือการดํารงชีวิต เสนหของ
งานอยูที่ความไมเหมือนกันในรายละเอียดของผลงานแตละ
ช้ินที่ เค ร่ืองจักรทํ าไดยาก  ผลิตภัณฑ ดังที่ กลาวมาคื อ

ผลิตภัณฑหัตถกรรม (วัชรินทร จรุงจิตสุนทร, 2548) หรือที่
ทราบกันทั่วไปวาคือ สิ่งที่มนุษยเราใชมือในการสรางสรรค
ผลงานข้ึนมาตอบสนองความตองการและสรางความมี
เอกลักษณรวมถึงการใหศิลปะความงามเขามาเก่ียวของอัน
ยกระ ดับ เป น งานฝ มื อห รือศิ ลปหั ตถกรรม  ซึ่ ง งาน
ศิลปหัตถกรรมน้ันก็มีหลากหลายแขนงแตที่จะกลาวถึงคือ
งานปนเปนของประดับตกแตงโดยใชวัสดุหลักคือดินมาปน
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เปนดอกไมที่มีการเลียนแบบดอกไมจริงในธรรมชาติเชน 
ดอกกลวยไมดอกบัว ดอกลีลาวดีดอกไมประดิษฐจากดิน 
กําลังไดรับความนิยมในตลาดปจจุบัน ผูจัดการออนไลน 
(2552)  ดอกไมประดิษฐจากดินไทยและดินญ่ีปุนมีสีสันที่ 
สวยงาม สามารถเก็บไวไดนานโดยไมเหี่ยวเฉางาย เหมาะ
สําหรับเปนของที่ระลึก หรือเปนสินคาประดับตกแตง เปน
เคร่ืองประดับ  เปนสินคาอีกตัวหน่ึง ซึ่งกําลังไดรับความ
สนใจ ดวยคุณสมบัติที่สามารถเก็บไวไดนาน สีสันสดใส เปน
เงางาม และไมข้ึนรา จึงทําใหมีผูสนใจฝกทําดอกไมประดิษฐ
จากวัสดุที่เรียกวา “ดินไทยและดินญ่ีปุน” เพ่ิมมากข้ึนทุกวัน 
โดยไดนําเอาดินไทยและดินญ่ีปุนซึ่งเปนดินวิทยาศาสตรชนิด
หน่ึง มีลักษณะคลายกับดินนํ้ามัน มีความเหนียว นุม ไมติด 

มือ เมื่อนํามาผสมกับสีนํ้ามันชนิดหลอดแลวจะใหความเงา
งาม สามารถเก็บไวไดนานโดยไมข้ึนราเหมือนกับดินที่ทํา 
จากแปงทั่วไป ไมมีแมลงมารบกวน เหมาะสําหรับเปนของ
ฝากหรือของที่ระลึกในโอกาสสําคัญตาง ๆ ชวงที่สินคาขายดี
ที่สุดคือชวงเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลปใหมจะมีผูสนใจมาก 
เพ่ือนําไปมอบเปนของท่ีระลึก ของชํารวยในโอกาสสําคัญ
ตาง ๆ (สุเมธวรรณพฤกษ, รายงานสํานักขาวไทย: 2549) 

          ปจจุบันมีความนาสนใจซึ่งอาจเปนเพราะมีการให
ความสําคัญในเร่ืองของเคร่ืองประดับตางๆ ท่ีมีความเขากัน
กับชุดแตงกาย ซึ่ งบ งบอกถึงภาพลักษณของผูส วมใส 
อารมณความรูสึก การนําเอาธรรมชาติดอกไมตนไมดอกไม
ประดิษฐที่ เหมือนจริง เปนธรรมชาติทั้งเร่ืองสีสัน และ
รูปทรง นอกจากน้ีตองมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑให
หลากหลาย แตกตางจากผูผลิตรายอ่ืน ๆ ใหมีประโยชนใช
งานไดมากกวารวมท้ังมีการปรับยอขนาดลง ให เหมาะ
กับไลฟสไตลคนยุคใหม  การพัฒนาผลิตภัณฑน้ันเปนหนาที่
ของนักออกแบบท่ีจะตองทําการสรางสรรคผลงานเพ่ือตอบ
สองความตองการของตลาดกลุมเปาหมาย กลุมผูบริโภค 
อยางที่ทราบกันดีอยูแลววาหากตองการความแตกตางเรา
ตองสรางสรรคผลงานใหมๆเพ่ือหลีกหนีคูแขง และเปนการ
ชองทางการตลาดท่ีหลากหลายนอกจากผลิตภัณฑเดิม ๆ 

แตการพัฒนาผลิตภัณฑที่ จ ะกล าวถือคื อการพัฒนา
ผลิตภัณฑโดยใชเทคนิคการสรางสรรคสําหรับเปนแนวทาง 
ใน ก ารป รับป รุงผลิ ตภั ณ ฑ ให เกิ ด ค วามแป ลก ให ม 
ประกอบดวยแงมุมแตกตางกัน 9 แนวทาง ไดแก เอาไปใช
งานอยางอื่น (Put to other uses) ปรับเปลี่ยน (Modify) 

ดัดแปลง (Adapt) เพ่ิม / ขยาย (Magnify) ลด / หด 

 (Minify) แทนที่ (Substitute) จัดใหม (Rearrange) สลับ 
(Reverse) ผสม / รวม (Combine) ซึ่งจะเปนแนวทางใน
การพัฒนาผลิตภัณฑเดิมที่มีอยูแลวใหมีการนําไปใชงาน
อยางอื่น การปรับเปลี่ยน ดัดแปลง เพ่ิม ขยาย ลด หด 
แทนที่ จัดใหมสลับ ผสม รวม เพ่ือใหเกิดเปนผลิตภัณฑ
รูปแบบอ่ืนข้ึนมา 
           จากคํากลาวขางตนทําใหผู วิจัยเกิดแนวคิดที่จะ
ทําการศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจาก
ดิน กรณีศึกษากลุมงานปนจากดิน เพ่ือเป นการพัฒนา
รูปแบบของผลิตภัณฑใหมีที่มาท่ีไปหรือเร่ืองราวของตัว
ผลิตภัณฑ เค ร่ืองประดับ เชน การนําประเพณีการลอย
กระทงมาออกแบบใหเปนชุดของเคร่ืองประดับ เปนตนเปน
การเพ่ิมเสนห และความนาสนใจของตัวผลิตภัณฑ  ซึ่งมี
ความแตกตางจากผลิตภัณฑเดิมที่มีการทําช้ินงานเพียงช้ิน
เดียว เชน ตางหู หรือสรอย  เปนตน  ทําใหยากตอการหา
เคร่ืองประดับท่ีเขาชุดของผูบริโภคในการสวมใส   ดวย
เหตุผลดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ เค ร่ืองประดับจากดิน  เพ่ือเปน การอนุรักษ
วัฒนธรรม โดยการนํามาผสมผสานทําเปนเคร่ืองประดับที่มี
ความทันสมัย  สวยงาม  นาใชสอยมากข้ึน 

2. วัตถุประสงค  
     2.1 เพ่ื อก ารศึ กษาและ พัฒนารูปแบบผลิตภัณ ฑ
เคร่ืองประดับจากดิน  กรณีศึกษากลุมงานปนจากดิน 

    2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูบ ริโภค   ที่ มีตอ
ผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
      แนวคิดสําหรับการออกแบบเคร่ืองประดับ แนวคิดท่ี
ควรคํานึงถึงในการออกแบบเคร่ืองประดับข้ันพ้ืนฐาน 

 • พ้ืนฐานความงามทางศิลปะดานการออกแบบ 

 • ความเรียบงายของรูปทรงและมีความสมบูรณในตัวเอง 
 • ความคิดสรางสรรคทั้งดานการออกแบบและวัสดุ 

• เทคนิคทางการผลิตที่ไมซ้ําของเดิม 

• รักษาคุณสมบัติของโลหะ หิน และวัสดุอื่นๆ   

แนวความคิดในการออกแบบ ( Design Concept ) 

คําวาเคร่ืองประดับหรือของสวมใส ในบริบทของคําถูกสราง
ข้ึนเพ่ือใชประดับรางกายใหดูสงา สวยงาม และยังรวมถึง
สถานะทางสังคมดวย วาทกรรมตางๆเหลาน้ีถูกสรางข้ึนมา
อยางยาวนาน ต้ังแตยุคที่มีการทําเคร่ืองประดับเพ่ือสวมใส
ในพิธีกรรมตางๆ จนตอมาวัสดุที่ใชย่ิงมีคามากย่ิงข้ึน ซึ่ง
หมายความวา การที่เรารับวาทกรรมตางๆเหลาน้ันแลวเรา
นําถูกผูกติดกับการใชชีวิตประจําวันของเรา ตอมาจะถูกฝง
ลงจิตสํานึกของเรา หมายถึงเราก็จะเปนเหมือนสิ่งน้ัน เชน 
เมื่อเราเลือกเคร่ืองประดับที่มีราคาสูง วัสดุที่ใชมีคามาก
เทาไร เราก็จะย่ิงตอบสนองความตองการตอสังคมมาก
เท า น้ั น  เค ร่ืองประดับที่ ทํ า ข้ึนมาจาก วัส ดุที่ มี ค า น้ั น
เปรียบเสมือนโซตรวนที่คอยติดตัว เหมือนกับการแบกรับ
สถานะทางสังคมไวตอนที่ตองออกสูสังคม แตในความเปน
จริงเรายังตองแบกรับสภาวะท้ังหมดแบบไมรูตัว อยางวาท
กรรมที่ถูกสรางข้ึนจากคนยุคกอนและยังเกิดกระบวนการ
ผลิตซ้ําเร่ือยๆ 

 กรอบแนวคิ ดที่ ใช ใน การวิจั ย  การวิจั ย เ ร่ือ ง 
การศึกษาเอกลักษณ เค ร่ืองประดับไทย  4 ภาค  เพ่ื อ
ประยุกตใชใน การออกแบบเคร่ืองประดับเงินที่สอดคลอง
กับความตองการของกลุมผูใชเคร่ืองประดับ  รวมสมัย มี
กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย ดังน้ี  เพ่ือประเมินความพึง
พอใจของกลุมเปาหมาย ที่มีตอรูปแบบเคร่ืองประดับเงิน
รวมสมัยที่ ออกแบบข้ึนใหม กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาเอกลักษณเคร่ืองประดับไทย 4 ภาค 
เพ่ือประยุกต ใช ในการออกแบบ  เค ร่ืองประดับ เงินที่

สอดคลองกับความตองการของกลุมผูใชเคร่ืองประดับรวม
สมัย มีกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย ดังน้ี รูปลักษณของ
เคร่ืองประดับเปาหมาย รูปแบบเคร่ืองประดับ เอกลักษณ
เค ร่ือ งประ ดับ ไท ย  4 ภ าค  วิ ธีการประ ยุกต รูปแบบ
เค ร่ืองประดับ  ลักษณะเฉพาะและรส นิยม  ของกลุ ม
ผูใชเคร่ืองประดับรวมสมัย 

4.วิธีการวิจัย  
    4.1 กลุมประชากร และกลุมตัวอยางประชากรใน
การวิจัยน้ี คือ ผูผลิต ผูจําหนาย ผูที่สนใจงานผลิตภัณฑ
เคร่ืองประดับจากดิน กลุมงานปนจากดิน  ตําบลไมงาม  
อําเภอเมือง จังหวัดตาก  การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีเลือก
กลุมตัวอยางแบบงาย (Simple Random Sampling) ใน
จังหวัดตาก  โดยวิธีสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ผู ผลิ ต  ผู จํ าหน าย  จํ านวน  30 คนผู สน ใจ
ผลิตภัณฑ จํานวน 100 คน  

      4.2 เคร่ืองมือที่ ใชในการศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชใน
การวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวยสวนแรกคือแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ เก่ียวกับปญหาของออกแบบผลิตภัณฑเดิม มี
ลักษณะเปนแบบ  สัมภาษณชนิดแบบปลายเปด (open-

ended)และสวนท่ีสองเปนแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความ
พึงพอใจของกลุมผูผลิต นักทองเท่ียว ผูผลิตผูจําหนาย ผูที่
สนใจงานผลิตภัณฑที่มีตอรูปแบบที่ พัฒนาข้ึนใหม  เปน
ลักษณะคําถามท่ีใชมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scale) 

      4.3 การวิเคราะหทางสถิติวิจัยน้ีใชการวิเคราะห
ขอมูลจากการประมวลผลทางสถิติในโปรแกรมสําเร็จรูป  
โดยการหาคาเฉลี่ย  (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) คารอยละ (Percentage)  

5. ผลการวิจัย  
            จากจํานวนผูตอบแบบสอบถาม  ผูผลิต และ
จําหนาย 30 คน ผูตอบแบบสอบถาม เพศหญิง รอยละ 66

เพศชาย รอยละ 33 สวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป รอย
ละ 60 อายุ 41-50 รอยละ 30 การศึกษาในระดับ 
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ปริญญาตรีหรือเทียบเทา รอยละ 86 มีประสบการณในการ
ทํางาน  5-10 ป  รอยละ 66 มีรายไดตอเดือน  5,000 ถึง
10,000 บาท รอยละ 65  
          ผูสนใจผลิตภัณฑ จํานวน 100 คน พบวา เพศหญิง 
รอยละ78 เพศชาย รอยละ 22 เปน อายุ 40 ปข้ึนไปรอยละ 

55 อายุระหวาง 35-40 ป รอยละ 20 อายุระหวาง 30-35 

ป  รอยละ  13 อายุระหวาง 25-30 รอยละ  7 และอายุ
ระหวาง 20-25 ป รอยละ 5 รายไดระหวาง 6,000-12,000 

บาท  รอยละ 48 รายได  12,000 ข้ึนไป  รอยละ 42และ
รายไดระหวาง 3,000-6,000 บาทตอเดือนรอยละ 10 

           ผลการวิเคราะหการศึกษาความพึงพอใจของผูผลิต 

ผูสนใจผลิตภัณฑ และผูเช่ียวชาญ การออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑฯ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปพบผูเช่ียวชาญคัดเลือกรูปแบบและประเมิน 

ช้ินงาน

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูผลิต ผูจําหนาย 

รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห 

x S.D. 
1.การใชดินในการผลิต 4.30 .46 

2.รูปทรงผลิตภัณฑ 4.06 .52 

รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห 

x S.D. 
3.การปนผลิตภัณฑ 4.16 .83 

4.ความละเอียดของผลิตภัณฑ 3.83 .83 

5.การใชสีของผลิตภัณฑ 4.40 .67 

6.ความสวยงามของผลิตภัณฑ 4.00 .78 

รวม 4.11 .68 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก  

       จากตารางที่ 1  ความคิดเห็นของผูผลิตความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ ในเร่ืองการใชดินในการผลิต รูปทรงผลิตภัณฑการปน
ผลิตภัณฑ ความละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของ ผลิตภัณฑและความสวยงามของผลิตภัณฑ ในระดับมาก ( x =4.11) 

ตารางที ่2 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานรูปแบบ 

รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห 

x S.D. 
1.ขนาดหรือรูปทรงผลิตภัณฑ 4.66 .51 

2.ความละเอียดของผลิตภัณฑ 4.50 .83 
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รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห 

x S.D. 
3.สีของผลิตภัณฑ 4.83 .40 

4.ความสวยงามของผลิตภัณฑ 4.66 .51 

5.ประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ 3.50 .54 

รวม 4.41 .56 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก  

      จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญดานรูปแบบ             ของผลิตภัณฑ ความสวยงามของผลิตภัณฑ และประโยชน 
ในเร่ืองขนาดหรือรูปทรงผลิตภัณฑ ความละเอียดผลิตภัณฑ สี            ใชสอยของผลิตภัณฑ อยูในระดับมาก ( x = 4.41) 

 

ตารางที่ 3 แสดงคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผูสนใจผลิตภัณฑ 

รายละเอียด 
ผลการวิเคราะห 

x S.D. 
1.การใชดินในการผลิต 4.08 .78 

2.รูปทรงผลิตภัณฑ 4.48 .75 

3.การประดิษฐผลิตภัณฑ 3.90 .79 

4.ความละเอียดของผลิตภัณฑ 4.01 .88 

5.การใชสีของผลิตภัณฑ 4.19 .84 

6.ความสวยงามของผลิตภัณฑ 3.95 .82 

รวม 4.10 .68 

ระดับความพึงพอใจ ระดับมาก  

จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผูสนใจผลิตภัณฑความพึงพอใจในเร่ืองการใชดินในการผลิต รูปทรงผลิตภัณฑการปน
ผลิตภัณฑความละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของผลิตภัณฑ และความสวยงามของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูใน ระดับมาก ( x = 4.10) 

                                                                             
6. อภิปรายผลการวิจัย  
           จากผลการวิจัยพบวา หากผูผลิตรูจักสรางสรรค 
ตองพยายามจับความตองการของลูกคาใหไดซึ่งก็คือสีสัน
ความละเอียดของงาน ประโยชนใชสอย ภาพลักษณความมี
เร่ืองราว ในที่ น้ีหมายถึงการดึงจุดเดนของกระทงสายมา
ออกแบบช้ินงาน ซึ่งคนสวนใหญมักรูจักประเพณีลองกระทง
สายหรือประดับ เปนภาพลักษณในการสงเสริมเร่ืองของ
ประเพณีและการทองเที่ยว  การออกแบบพัฒนาสิ่งท่ี
เก่ียวของกับประเพณีและการทองเท่ียว อันจะเปนเหตุนํามา

ซึ่งความเจริญทางจิตใจ และตองปรับเปลี่ยนรูปแบบไปเร่ือย 

ๆ ตองสรางจุดเดนใหถูกใจผูที่สนใจผลิตภัณฑ รวมถึงการ
รักษาคุณภาพของงาน โอกาสท่ีจะประสบความสําเร็จก็จะมี
ความเปนไปได นางพัชรชิสา ไชยวีรวัฒน ผูประกอบการ
กลุมงานปนดิน กลาววา จุดเดนที่ทําใหสินคาไดรับความ
นิยมและอยูไดยาวนานกวา 6 ป อยูที่คุณภาพสินคา ต้ังแต
เลือกใชวัสดุเกรดเอ ทั้งดินไทย  ดินญ่ีปุนและสีนํ้ามัน เปน
ตน รวมถึงฝมือและเทคนิคที่สะสมมาเปนเวลานาน อีกทั้งมี
กระบวนการทําท่ีพิถีพิถัน จนไดเคร่ืองประดับประดิษฐที่
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เหมือนจริงอยางย่ิง ทั้งเร่ืองสีสันและรูปทรง (เวปมาสเตอร 
Manager, 2553) 

              จากการท่ีออกแบบเคร่ืองประดับจากดินไทย
และดินญ่ีปุนน้ัน ผูผลิต ผูจําหนายมีความพึงพอใจมาก ใน
เร่ืองของรูปแบบใหมที่ ออกแบบ  การลงสีผลิ ตภัณฑ 
รายละเอียดของงาน ความสวยงามอันเปนสิ่งสําคัญในการ
สรางหรือผลิตเพ่ือจําหนายอันจะเปนการสรางความ
หลากหลายของสินคาประเภทดังกลาวเพราะในปจจุบัน
สินคาประเภทเคร่ืองประดับมีการแขงขันกันสูงทั้งดาน
รูปแบบและความสวยงาม ไดแนวทางการพัฒนารูปแบบ 

ผลิตภัณฑ โดยใชดินไทยและดินญ่ีปุนเพ่ือสรางรูปแบบ
ผลิตภัณฑใหม กรณีศึกษากลุมงานปนจากดิน  ที่สอดคลอง
เหมาะสมกับหลักการออกแบบ  ตามแนวทางท่ีศึกษาวิจัย
และเพ่ือสงเสริมการออกแบบ  และการผลิตผลิตภัณฑใน
ประเทศใหกาวหนาและสงเสริมนโยบายการใชสินคา
ภายในประเทศ 

 
รูปที่ 2 รูปแสดงแบบรางเคร่ืองประดับจากดิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  รูปแบบผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน 

7.สรุปและขอเสนอแนะ 
        จากการวิจัยพบวา การศึกษาความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑเคร่ืองประดับจากดิน ในเร่ือง การ
ใชดินในการผลิตรูปทรงผลิตภัณฑ การปนผลิตภัณฑ ความ
ละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของผลิตภัณฑและความสวยงาม
ของผลิตภัณฑในระดับมาก ( x = 4.11) ความคิดเห็นของ
ผูเช่ียวชาญดานรูปแบบ ในเร่ือง ขนาดหรือรูปทรงผลิตภัณฑ  
ความละเอียดผลิตภัณฑสีของผลิตภัณฑ ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ และประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑ อยูในระดับ
มาก ( x = 4.41) ความคิดเห็นของผูสนใจผลิตภัณฑความ
พึงพอใจ ในเร่ือง การใชดินในการผลิต รูปทรงผลิตภัณฑ 
การปนผลิตภัณฑความละเอียดผลิตภัณฑ การใชสีของ
ผลิตภัณฑ และความสวยงามของผลิตภัณฑ โดยรวมอยูใน
ระดับมาก(x=4.10) จากขอมูลขางตนทําใหทราบไดวาความ
ตองการใชเคร่ืองประดับจากดินไทยมีเพ่ิมมากข้ึน ในอดีต
ตลาดเคร่ืองประดับจากดินภายในประเทศยังมีความตองการ
ไมมาก เน่ืองจากประเทศเคร่ืองประดับจากวัสดุอื่นๆที่
สามารถหาไดงายและราคาไมแพงอยางไรก็ตาม  ปจจุบัน
ความตองการในประเทศเร่ิมมีมากข้ึน เน่ืองจากการพัฒนา
สินค ามีค วามสวยงามและคล ายธรรมชาติมาก ย่ิงข้ึน 

ตลอดจนความคงทนสะดวกในการดูแลรักษาและราคาอยูใน
ระดับปานกลาง ผูผลิตเคร่ืองประดับจากดินของไทยมีเปน
จํานวนมาก มีแหลงที่ ต้ังกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ 

เน่ืองจากอุตสาหกรรมน้ีเปนอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปน
หลัก และโรงงานสวนใหญมีขนาดกลางและขนาดยอมหรือ 

SMEs ประเภท  กิจการในครัวเรือน  สวนใหญ เปนการ
รวมกลุมของแมบานในทองถ่ินและจําหนายเอง อีกสวนหน่ึง
เปนการรับคําสั่งผลิตจากผูที่สนใจตามเทศกาล เชน วันแหง
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ความรัก วันลอยกระทง หรือวันเกิด ดังน้ัน จึงควรท่ีจะ
สงเส ริมสนับสนุนให เกิดการสรางสรรคงานใหมีความ
หลากหลายดานรูปแบบ ประโยชนใชสอย เทคนิคการผลิต
สรางสรรคไมใหงานประเภทน้ีเปนเพียงแคสินคาท่ีเสพไดแต
ความสวยงามเทาน้ัน 

กิตติกรรมประกาศ 
           บทความน้ีเปนสวนหน่ึงของงานวิจัยในงบประมาณ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 2561 ประเภท
โครงการวิจัย RMUTL OTOP Mentor’61 ภายใตโครงการ 
การศึกษาเชิงบูรณาการระหวางการเรียนรูในสถานศึกษากับ
การนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปพัฒนา
และยกระดับผูประกอบการผลิตภัณฑ ชุมชนในพ้ืนที่
ภาคเหนือ 6 จังหวัด ผูเขียนขอขอบคุณผูเช่ียวชาญ สมาชิก
กลุมงานปนดิน ตลอดจนผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ไดมี
สวนชวยใหงานวิจัยดังกลาวน้ีสําเร็จลงไดดวยดี 
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Research project to develop creative process of pottery. To raise the level of 

OTOP products. 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 128 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 
Rajamangala University of Technology Lanna 128 T.Changpuak, Muang, Chiang Mai 50300 

*noteparkpoom@gmail.com, 089-9973245 

บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยมีวัตถุประสงคจะวิจัยพัฒนากระบวนการสรางความคิด  กระบวนการสรางงาน ดวยนวัตกรรมการ 
สรางสรรคออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองปนดินเผาใหมีโครงสรางท่ีคุมครองสินคาไมใหเสียหาย กราฟกบนบรรจุภัณฑความ สวยงาม 
นาสนใจ สามารถนําไปประยุกตใชหรือถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาในแหลงอื่นๆ  ประชากรและ กลุม
ตัวอยางคือ 1) กลุมผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม วิธีการเลือก ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) จํานวน 10 ทาน 2) กลุมผูบริโภคและนักทองเท่ียว ที่ซื้อและหรือมีความสนใจเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน ใชวิธีการสุม 
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม จํานวน 98 คน ผลการวิจัยพบวา กลุมเคร่ืองปนดินเผา 
บานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม แรงบันดาลใจในการอนุรักษและฟนฟูการทํานํ้าตนตามแบบโบราณ โดยข้ันตอนการทําน้ัน 
ยังคงอนุรักษการทําแบบด้ังเดิมไวทั้งหมด สินคาที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ คนโทดินเผา (นํ้าตน) มีความตองการดานบรรจุ 
ภัณฑคือ ตองคุมครองปกปองผลิตภัณฑที่หอหุมใหคงสภาพเดิมไวได ชวยรักษา คุณภาพและตองสะดวกในการขนสงผลิตภัณฑ 
จากผูผลิตไปยังผูบริโภค เลือกวัสดุที่ใชทําบรรจุภัณฑที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑมีความสวยงาม  
สะดุดตาแกผูพบเห็น สะดวกในการใชผลิตภัณฑนําไปสูการออกแบบบรรจุภัณฑกลองบรรจุเคร่ืองปนดินเผา ข้ึนรูปดวยกระดาษ 
ลูกฟูกลอน E มีแกนกลาง สามารถปองกันการกระแทกเสียหายระหวางขนสง บรรจุภัณฑเจาะรูทรงกลมทําจากกระดาษลูกฟูกลอน 
E เชนกัน มีชองหนาตางที่สามารถทําใหมองเห็นสินคาดานใน รูปแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑที่แสดงถึงอัตลักษณบนบรรจุภัณฑ โดย
สีที่ใชในการออกแบบกราฟก มีทั้งหมด 3 สีคือ ขาว นํ้าตาล ทอง การประเมินความพึงพอใจ พบวา 1) บรรจุภัณฑบงบอกถึงที่มา
และเอกลักษณของผลิตภัณฑอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.38) (S.D=0.64) 2) การสื่อความหมายจากกราฟกใหรับรูถึงตัว 
ผลิตภัณฑอยูในระดับมาก ( x  = 4.62) (S.D=0.85) 3) รูปแบบของบรรจุภัณฑเหมาะสมกับตัวสินคา ( x  = 4.17) (S.D=0.45) 4) 
การรับรูของการใชสีเหมาะสมกับผลิตภัณฑอยู ในระดับมาก ( x  = 4.18) (S.D = 0.50) 5) บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบ 
และชัดเจน อยู ในระดับมาก ( x = 3.64) (S.D = 0.84) 6) ความเปนไปไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม อยู ในระดับมาก  
( x  = 4.32) (S.D = 0.56) โดยภาพรวม ดานการรับรูตอตนแบบแบบบรรจุภัณฑกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัด
เชียงใหม มีความพึงพอใจระดับมาก ( x  = 4.88) (S.D = 0.47)  
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Abstract  
This research The research aims to develop the thinking process. Job creation process With innovation. 

Design of pottery packaging to protect the structure of the product is not damaged. Graphics on attractive 

packaging can be applied or transferred to the pottery community in other sources. Population and sample 

were 1) Ban Nam Ngoen Mae Wang Pottery Manufacturer Group, Chiang Mai Province. 10) Purposive Sampling 

Method 2) Consumer groups and tourists. Where to buy and / or have an interest in home water pottery. The 

98 patients were purposively sampled in Chiang Mai Pedestrian Street. Pottery Village Ban Mae Nam Mae Chiang 

Mai Inspired to preserve and restore the ancient water. By doing that. Maintaining a traditional tradition The 

most popular product is the clay pot (the water of the tree). The packaging requirements are to protect the 

encapsulated products in order to preserve the quality and to facilitate the transportation of products from the 

manufacturer. To the consumer. Select the material used. Make packaging that is suitable for the type and 

nature of the product. It is beautiful to the eye. Easy to use products. Lead to packaging design. Pottery Box 

Formed with corrugated sheeting, E has the core to prevent damage during shipping. Round shaped corrugated 

packaging made of corrugated sheeting E also has a window opening that can visually see the inside. Graphic 

format on the packaging. Identify the identity on the packaging. The colors used in the graphic design were all 

3 colors: white, brown, gold. The satisfaction rating was found as: 1) The packaging indicates the source and 

identity of the product. ( x = 3.38) (SD = 0.64) 2) Graphic interpretation of the product was very high ( x = 4.62) 

(SD = 0.85). Product ( x = 4.17) (SD = 0.45) 4) Perception of color 5) The packaging can be presented at a high 

level ( x = 3.64) (SD = 0.84). 6) Possibility of production The industrial level was at high level ( x = 4.32)  

(SD = 0.56). Overall perception of packaging prototype Pottery Village Ban Mae Nam Mae Chiang Mai Very 

satisfied ( x = 4.88) (S.D = 0.47). 

Keywords: folk pottery, packaging design 

 

1. บทนํา 
นํ้าตนดินเผาที่มีการผลิตเปนเค ร่ืองใช อยู ใน 

ดินแดนลานนาน้ัน คนเมืองเชียงใหมทั่วไปจะเรียกวา “นํ้า 
ตนเง้ียว” เปนเพราะวากลุมคนที่ทํานํ้าตนเหลาน้ันเปนชาว 
เง้ียวหรือไทยใหญซึ่งมีแหลงผลิตอยูที่บานเหมืองกุง บานขุน 
แส ในเขตอําเภอหางดงและบานนํ้าตนในเขตอําเภอสันปา 
ตอง จังหวัดเชียงใหม บรรพบุรุษของชาวบานในแถบน้ีแต 
เดิมถูกกวาดตอนและอพยพมาจากเมืองปุและเมืองสาดใน 
เขตรัฐฉานของพมา โดยเฉพาะที่บานนํ้าตนน้ัน ระบุไวอยาง ชัดเจน
วาถูกกวาดตอนมาในชวงสมัยของพระเจากาวิโรรส สุริยวงศ  

เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ 6 ระหวางปพ.ศ.2399 – 

2413 การผลิตนํ้าตนของชาวเง้ียวในหมูบานตาง ๆ ที่สืบ 
ทอดมาจนถึงทุกวันน้ีโดยท่ัวไปมีลักษณะเปนเคร่ืองปนดิน 
เผาที่ใชอุณหภูมิในการเผาที่ไมสูงมากนัก เน้ือดินจะหยาบ 
หนาและมีรูพรุนคอนขางมาก ผิวจะมีการทานํ้าดินขนและ 
ขัดผิวใหมันเพ่ือกันนํ้าซึมออกมา อาจมีการประดับตกแตงผิว 
ภายนอกภาชนะอยางสวยงามดวยลวดลายตาง ๆ ที่เกิดจาก 
การขูดขีด, แกะลายหรือกดลายรูปทรงของนํ้าตนที่พบใน 
ลานนามีมากมายหลายรูปแบบซึ่งแตละแหลงผลิตก็จะมี  
รายละเอียดทรวดทรงท่ีตางกันไป เทาท่ีพบมีอยูไมตํ่ากวา 8 

1012



 

รูปแบบ เชน แบบทรงสูง, แบบคอคอดปากบาน, แบบนํ้าตน 
แมวาง(สันปาตอง), แบบทรงอวน, แบบยาวกลีบมะเฟอง, 
แบบทรงขวดและแบบนํ้าเตา เปนตน ผลิตภัณฑนํ้าตนไมใช 
เปนของเคร่ืองใชอยางใหมที่เพ่ิงเขามาสูลานนาพรอม ๆ กับ 
ชาวเง้ียว แตเร่ืองราวของนํ้าตนน้ันหากวาไดมีการศึกษาถึง 
พัฒนาการความเปนมาและรายละเอียดรูปทรงแลว นับวา 
นาสนใจไมนอย  เพราะนํ้าตนเองก็จั ดไดว า เป นงาน 
ศิลปหัตถกรรมที่มีลวดลายและรูปทรงสวยงาม สะทอนให 
เห็นถึงประวัติศาสตรจองมนุษยผูผลิตไดเปนอยางดีดวยเหตุ 
น้ีคุณคาของนํ้าตนจึงไมไดอยูที่การทําหนาที่บรรจุนํ้าเทาน้ัน 
หากยังเก่ียวของกับวิถีชีวิตของชาวลานนาในอดีตที่เปนผูทํา
หนาที่ผลิตเทาน้ัน นํ้าตนยังถือไดวาชวยเพ่ิมคุณคาของงาน
ศิลปกรรมโบราณให มีฐานะสูงข้ึนอีกดวย. บานนํ้าตน ตําบล
บานกาด เปนตําบลที่ต้ังอยูใน เขตการปกครองของอําเภอ
แมวาง ยกฐานะข้ึนเปนองคการ บริหารสวนตําบล เมื่อวันท่ี 
23 กุมภาพันธ2540 มีจํานวน หมูบานทั้งสิ้น 9 หมูบาน 
ไดแก หมู 1 บานใหมปางเติม หมู 2 บานหัวฝาย หมู 3 บาน
กิ่วแลปาเปา หมู 4 บานมะกายยอน หมู 5 ชุมชนวัดจําลอง 
หมู 6 บานนํ้าตน หมู 7 บานริมวาง หมู 8 บานอัมพาราม 
หมู 9 บานปง เขตพ้ืนที่ทิศเหนือ ติด กับ ต.ดอนเปา อ.แม
วาง จ.เชียงใหม ทิศใตติดกับ ต.ทุงป อ. แมวาง จ.เชียงใหม 
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลตําบลบาน กาด และ ต.ทุง
สะโตก อ .สันปาตอง จ .เชียงใหม  ทิศตะวันตก ติดกับ  
ต.แมวิน อ.แมวาง จ.เชียงใหม อาชีพหลัก ทํานา อาชีพเสริม
ผลิตเคร่ืองปนดินเผา หมูบานนํ้าตนซึ่งในอดีตน้ันหมูบาน
แหงน้ีไดอาชีพ ปนนํ้าตน และ การปนผางประต๊ิด (ประทีบที่
ชาวพุทธใชจุด เพ่ือเปนพุทธบูชา) เปนอาชีพหลักคูกับการทํา
เกษตรกรรม  ปจจุบันได ต้ังแหลงเรียนรูบานนํ้าตนโดย
สลาแดง ต้ังอยูเลขที่ 101 หมูที่ 1 ต.บานกาด อ.แมวาง  
จ.เชียงใหมซึ่งเปนผูที่ ริเร่ิม กอต้ังแหลงเรียนรูแหงน้ี ข้ึน 
รวมทั้งไดเร่ิมร้ือฟนการทํานํ้าตน รูปแบบตาง ๆ ตามแหลงที่
คนพบ และข้ันตอนการทําน้ัน ยังคงอนุรักษการทําแบบ
ด้ังเดิมไวทั้งหมด (ไมมีเคร่ืองจักรใด ๆ ในข้ันตอนการผลิต) 
และมีการตอยอดออกแบบนํ้าตนเปน ผลิตภัณฑรวมสมัย 

ลงรักปดทอง วาดลายไทย ลงบนนํ้าตน ประยุกตเปน
เคร่ืองใชในบาน เชน โคมไฟ เปนตน การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมในปจจุบัน ไดสงผล กระทบตอการคงอยูและการ
พัฒนาการผลิตเคร่ืองปนดินเผา เปนอยางมาก เน่ืองจาก
รูปแบบการใช ชีวิตท่ีเปลี่ยนไป  รวมทั้งวิวัฒนาการของ
ผลิตภัณฑในยุคอุตสาหกรรม สามารถตอบสนองความ
ตองการและความนิยมไดมากกวา จึงสงผลโดยตรงตอการ
เ สื่ อ ม ค ว า ม นิ ย ม ใ น ก า ร ใ ช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  หั ต ถก ร ร ม
เคร่ืองปนดินเผา ถึงแมวาภาครัฐ จะให ความสําคัญตอหัต
กรรมเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบานในฐานะแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ปจจัยที่ชวยใหเศรษฐกิจ  ชุมชนเขมแข็ง 
รวมทั้งเปนกลไกสําคัญในการสราง ความสัมพันธภายใน
ชุมชน และไดใหการสงเสริมสนับสนุน มาอยางตอเน่ือง แต
ปญหาของชุมชนเคร่ืองปนดินเผาก็ยัง ปรากฏใหเห็นอยู ซึ่ง
จากการลงศึกษาพ้ืนที่ของคณะวิจัยได พบประเด็นปญหา
และความตองการ เคร่ืองปนดินเผาบาน นํ้าตนตองการ
กระบวนการสรางงาน สรางความคิด โดยใช วัตถุดิบใน
ทองถ่ิน การออกแบบใหตรงกับความตองการของ ผูบริโภค 
กระบวนการ วิธีการในการคิดสรางเร่ืองราวใหกับ งาน และ
การขับเคลื่อนนโยบายการตลาดทองถ่ิน เปนตน ซึ่งเปน
ปญหาเดียวกับชุมชนเคร่ืองปนดินเผาอ่ืนๆปญหา สําคัญที่
พบในผลิตภัณฑอุตสาหกรรมชุมชนของประเทศไทย หรือ
ผลิตภัณฑOTOP คือ คุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ และ
บรรจุภัณฑโดยเฉพาะความตองการดานบรรจุภัณฑ  ของ
เคร่ืองปนดินเผาน้ัน จะเปนการการเพ่ิมมูลคาของ ผลิตภัณฑ
เคร่ืองปนดินเผาแลว ยังถือเปนการยกระดับ มาตรฐานงาน
ออกแบบบรรจุภัณฑของฝาก ที่สอดคลองกับ โครงการ หน่ึง
ตําบล หน่ึงผลิตภัณฑโดยมุงหวังให ผูประกอบการ ชวยกัน
สรางใหเกิดมาตรฐานสําหรับ ผลิตภัณฑในชุมชนของตนเอง 
ใหเปนท่ียอมรับของ นักทองเท่ียวกอใหเกิดการสรางกระแส
นิยมการใชสินคาไทย ถือวาเปนการอนุรักษภูมิปญญา
ทองถ่ิน ควบคูกับการ อนุรักษสิ่งแวดลอม นํารายไดใหกับ
ชาวบานในชุมชน สราง ใหเกิดความเขมแข็ง และสงเสริม
การพัฒนาชนบทในระดับ รากหญาอยางย่ังยืนตอไป 
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2. วัตถุประสงค  
1 .  วิจั ย พัฒนากระบวนการสร า งคว ามคิ ด

กระบวนการสรางงาน ดวยนวัตกรรมการสรางสรรคแบบมี 
สวนรวมกับผูใชประโยชน  

2. ออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองปนดินเผาใหมี  
โครงสรางที่คุมครองสินคาไมใหเสียหาย กราฟกบน บรรจุ
ภัณฑความสวยงาม นาสนใจ 

3. ผลของการวิจัย สามารถนําไปประยุกตใชหรือ 
ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาใน 
แหลงอ่ืนๆ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การออกแบบโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการสรางสรรคงานเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบาน เพ่ือ 
ยกระดับผลิตภัณฑOTOP กรณีศึกษาบานนํ้าตน แมวาง 
จังหวัดเชียงใหม เปนการดําเนินงานที่ใชกระบวนการวิจัย 
เชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม (PAR) โดยแสดงกรอบแนวคิดการ 
ดําเนินงาน ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่1 กรอบแนวคิดการดําเนินงาน  

ที่มา : อมรรัตนบุญสวาง, 2558 

4.วิธีการวิจัย  
การวิจัยเร่ือง โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

กระบวนการสรางสรรคงานเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบาน เพ่ือ 
ยกระดับผลิตภัณฑOTOP กรณีศึกษาบานนํ้าตน แมวาง 
จังหวัดเชียงใหม เพ่ือใหไดขอสรุปและแนวทางการนําไปใช 
ตามวัตถุประสงคของงานวิจัย โดยแบงวิธีการดําเนินการวิจัย 
ไดดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 สํารวจ รวบรวมขอมูลเคร่ืองปนดิน 
เผาพ้ืนบาน บานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม และศึกษา 
เร่ืองวัสดุบรรจุภัณฑที่เหมาะสมพรอมสอบถาม ความคิดเห็น
จากกลุมบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม และ ผูบริโภค
และนักทองเท่ียว ที่ซื้อและหรือมีความสนใจเคร่ืองปนดินเผา 
ดวยแบบสอบถามขอมูลเบื้องตน และการ สัมภาษณดวย
คําถามแบบเปด เพ่ือศึกษาวัสดุลักษณะ รูปราง รูปทรง 
ขนาด ปริมาตรสวนปริมาตรของ เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน 
แมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่จะ นํามาออกแบบ พรอมนํา
ขอมูลดังกลาวมาใชเปนแนวทางใน การออกแบบบรรจุภัณฑ  

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบโครงสรางเคร่ืองปนดินเผา 
บานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ ไดแนวทางจาก 
การศึกษา คนควา และแบบสอบถามแนวทางการออกแบบ 
ในข้ันตอนที่ 1 โดยวิธีทําแบบราง (Sketch Design) ดวยมือ    

ขั้นตอนที่ 3 ออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑ  
เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ได 
แนวทางจากการศึกษาและแบบสอบถามแนวทางการ 
ออกแบบในข้ันตอนที่ 1 โดยวิธีทําแบบราง (Sketch Design) 

ดวยมือจํานวน 3 รูปแบบ พรอมใชคําถามแบบเปด เพ่ือนํา 
ขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงเพ่ิมเติม  

ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนารูปบรรจุภัณฑ  
เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม ทั้ง 
รู ป แบบ โค รงส ร า งและกราฟ กบนบรรจุ ภัณฑตาม 
ขอเสนอแนะของผู เ ช่ียวชาญการออกแบบและกลุ ม 
เคร่ืองปนดินเผาบานปาตึงงาม  

ขั้นตอนที่ 5 ผลิตตนแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองปนดิน 
เผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม  

ขั้นตอนที่ 6 ประเมินความพึงพอใจตอบรรจุภัณฑ 
เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ไดรับ 
การออกแบบและพัฒนาแลวจากผูผลิต และนักทองเที่ยว 
โดยแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา ดวยคําถาม 
เรียงลําดับ ประกอบแบบจําลอง เปนเคร่ืองมือในการเก็บ 
รวบรวมขอมลู 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง /Population and 

Sample งานวิจัยเร่ือง การออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองปน 
ดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัย ไดแบง
ขอบเขตในดานประชากรไดดังน้ี 

ประชากร ผูวิจัยไดแบงประชากรเปน 2 กลุม ดังน้ี  
1) กลุมผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง 

จังหวัดเชียงใหม  
2) กลุมผูบริโภคและนักทองเที่ยว ที่ซื้อและหรือมี 

ความสนใจเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน  แมวาง จังหวัด 
เชียงใหม  

กลุมตัวอยาง ผู วิจัยไดแบงกลุมตัวอยางเปน 2 
กลุม ดังน้ี  

1) กลุมผูผลิตเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง 
จังหวัดเชียงใหม  วิ ธีการเลือก  ตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ไดแกสมาชิกใน กลุมเคร่ืองปนดิน 
เผา บานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหมจํานวน 10 ทาน  

2) กลุมผูบริโภคและนักทองเที่ยว ที่ซื้อและหรือมี 
ความสนใจเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน  แมวาง จังหวัด 
เชียงใหม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ถนนคนเดินจังหวัดเชียงใหม 

5. ผลการวิจัย  
1. ขอมูลทั่วไปกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แม 

วาง จังหวัดเชียงใหมกอต้ังข้ึนมาโดยสลาแดง เปนผูที่กําเนิด 
ที่หมูบานนํ้าตนซึ่งในอดีตน้ันหมูบานแหงน้ีไดอาชีพปนนํ้าตน 
และ การปนผางประต๊ิด (ประทีบที่ชาวพุทธใชจุดเพ่ือเปน 
พุทธบูชา) เปนอาชีพหลักคูกับการทําเกษตรกรรม จากการ 
ไดเห็นและซึมซับการทํานํ้าตนมาต้ังแตเด็ก และอาศัยเปน 
คนชางสังเกต จึงจดจําเทคนิคดานการปนจากพออุย แมอุย 
ในหมูบาน เปนการฝกทักษะฝกฝนงานปนมาต้ังแตวัยเยาว 
สลาแดงไดเร่ิมร้ือฟนการทํานํ้าตนรูปแบบตาง ๆ ตามแหลงที่ 
คนพบ ไดออกเดินทางไปยังแหลงผลิตนํ้าตนตาง  ๆ ทั่ว 
ภาคเหนือ และประเทศเพ่ือนบาน จากการคนควาวิจัยนํ้า 
ตนโบราณรูปทรงตาง ๆ จึงเกิดความรูสึกกังวลวานํ้าตน 

รูปแบบตาง ๆ เหลาน้ัน จะเลือนหายไปตามกาลเวลา จึงเกิด 
แรงบันดาลใจในการอนุรักษและฟนฟูการทํานํ้าตนตามแบบ 
โบราณ โดยข้ันตอนการทําน้ัน ยังคงอนุรักษการทําแบบ ด้ังเดิมไว
ทั้งหมด สินคาที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุดคือ คนโท ดินเผา (นํ้าตน) 

2. ความตองการดานการออกแบบบรรจุภัณฑมี 
ความตองการใหบรรจุภัณฑเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แม 
วาง จังหวัดเชียงใหม โครงสรางของบรรจุภัณฑ คือตอง 
คุมครองปกปองผลิตภัณฑที่หอหุมใหคงสภาพเดิมไวได ชวย 
รักษา คุณภาพและตองสะดวกในการขนสงผลิตภัณฑจาก 
ผูผลิตไปยังผูบริโภค  เลือกวัสดุที่ ใชทําบรรจุภัณฑที่มี  
คุณสมบัติเหมาะสมกับชนิดและลักษณะของผลิตภัณฑมี  
ความสวยงามสะดุดตาแกผูพบเห็น  สะดวกในการใช  
ผลิตภัณฑการออกแบบสวยงาม จะชวยใหผลิตภัณฑดูมี 
คุณคา หรูหราและมีระดับมากข้ึนทําใหผูผลิตสามารถท่ีจะ 
กําหนดราคาผลิตภัณฑใหสูงข้ึนได บรรจุภัณฑชวยกระตุน 
ใหเกิดการซื้อ บรรจุภัณฑที่มีรายละเอียดครบถวน 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ 
3.1 แบบภาพราง (Sketch design) ผลที่ ไดจาก 

แบบสอบถามประกอบกับการวิเคราะหบทสัมภาษณจาก 
ผูประกอบการ ผูศึกษาไดกําหนดแนวคิดในการออกแบบ 
โครงสรางเปน เขียนแบบภาพราง โดยปรับแบบโครงสราง 
บรรจุภัณฑใหเหมาะสมและใหสามารถปกปองคุมครอง 
สินคาภายในมากท่ีสุด ทําการออกแบบท้ังหมด 3 แบบ และ 
เลือกบรรจุภัณฑที่เหมาะสมที่สุด นํามาปรับปรุงแบบโดยทํา 
การวิเคราะหรูปแบบ และวางกราฟกเบ้ืองตน 

 
รูปที่2 ภาพแบบรางท้ังโครงสราง กลุมเคร่ืองปนดินเผาบาน 
นํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม 

1015



 

3.2 การพัฒนาแบบภาพร า งด วยโปรแกรม
คอมพิวเตอรผูศึกษาไดนําแนวคิดจากแบบภาพรางมาพัฒนา
ต อด วย โปรแกรม  Adobe Illustrator แสดงภาพคลี่  
โครงสรางกลองช้ันในและกลองช้ันนอกไดดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 การออกแบบบรรจุภัณฑในดวยคอมพิวเตอรใน 
โปรแกรม Adobe Illustrator 

3.3 ตนแบบบรรจุภัณฑ จากภาพคลี่ในโปรแกรม
คอมพิวเตอรสูการสราง ตนแบบบรรจุภัณฑ 1) รูปแบบ
โครงสรางบรรจุภัณฑจาก กลุมผูเช่ียวชาญที่มีตอรูปทรง
บรรจุภัณฑรูปแบบโครงสราง ข้ึนรูปกลองดวยกระดาษ
ลูกฟูกลอน  E นอกจากน้ียังใช เปน  เปนกั้นตัวสินค า 
(partition) เพ่ือชวยเสริมความแข็งแรงของ กลอง และใช
เปนตัวกันกระแทกสินคา เน่ืองจากลอน E ม ีจํานวนลอนตอ
ความยาวฟุตอยูที่ 94 ลอน ซึ่งทําใหกระดาษ ลูกฟูกลอน E 

มีความตานทานแรงกระแทกสูงมาก และมี พ้ืนผิวที่เรียบตึง 
สามารถทําไดคัทไดงาย พิมพลวดลาย กราฟกไดสวยงาม 
และสามารถปกปองสินคาไดดีบริเวณลิ้น กันฝุนของกลอง มี
จุดยึดที่ออกแบบเพ่ือใหสามารถลอกตัว สินคาบริเวณปาก
ขวดไดตัวกลองยังมีชองหนาตางท่ีเจาะ เพ่ือใหสามารถ
มองเห็นสินคาภายในไดโดยไมตองนํา สินคาออกจากกลอง 
2) รูปแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑทีแสดงถึงอัตลักษณบน
บรรจุภัณฑโดยสีที่ใชในการออกแบบ กราฟก มีทั้งหมด 3 สี
คือ ขาว นํ้าตาล ทอง บริเวณดานหนา กลองระบุถึง ช่ือ
ผลิตภัณฑบริเวณดานบนกลอง มีตราสินคา ของผูผลิตระบุ
ไวอยางชัดเจน ดานขางกลองมีเคร่ืองหมาย แจงเตือนการ

ขนสงสินคาระบุไวทั้ง 2 ขาง บริเวณดานหลัง กลอง มีเร่ือง
รางของกลุมกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม และยังมีที่อยู เบอรโทร ติดตอ ID Line 

และขอมูลการติดตออื่นๆระบุไวอยาง ครบถวน ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่ 4 ตนแบบบรรจุภัณฑกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน 
แมวาง จังหวัดเชียงใหม 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอตนแบบ 
บรรจุภัณฑกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัด 
เชียงใหมผูวิจัยไดนําตนแบบบรรจุภัณฑที่ผลิตเสร็จสมบูรณ 
จํานวน 1 ช้ิน ใหผูผลิตจําหนายและผูบริโภค ผูบริโภค รวม 
เปนจํานวนทั้งหมด 100 ทาน (N = 100) เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจ แสดงดังตารางท่ี 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดราย 
ดานสําหรับการประเมินความพึงพอใจ พบวา 1) บรรจุภัณฑ 
บงบอกถึงที่มาและเอกลักษณของผลิตภัณฑอยูในระดับ 
ปานกลาง ( x = 3.38) (S.D=0.64) 2) การสื่อความหมาย 
จากกราฟกใหรับรูถึงตัวผลิตภัณฑอยูในระดับมาก  ( x = 

4.62) (S.D=0.85) 3) รูปแบบของบรรจุภัณฑเหมาะสมกับ
ตัวสินคา ( x = 4.17) (S.D=0.45) 4) การรับรูของการใชสี 
เหมาะสมกับผลิตภัณฑอยู ในระดับมาก ( x = 4.18) (S.D = 

0.50) 5) บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน 
อยู ในระดับมาก ( x = 3.64) (S.D = 0.84) 6) ความเปนไป 
ไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม อยู ในระดับมาก ( x = 

4.32) (S.D = 0.56) โดยภาพรวม ดานการรับรูตอตนแบบ 
แบบบรรจุภัณฑกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน  แมวาง 
จังหวัดเชียงใหม มีความพึงพอใจระดับมาก ( x = 4.88) 

(S.D = 0.47) ซึ่ งสอดคลอง กับ  (Paklamgeak, 2015) ที่
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กลาว วาการสื่อความหมายอยางสรางสรรคความคิด การนํา 
องคประกอบของรูปภาพ ลวดลาย สัญลักษณตัวอักษร สี 
และรูปทรงพิเศษมาสรางภาพลักษณภายนอกบรรจุภัณฑ  
และ ปุน คงเจริญเกียรติ (Kongcharoen, 1998) กลาววา 
กราฟกตองสะทอนถึงเอกลักษณเฉพาะทองถ่ิน สามารถ 
สื่อสารแกผูบริโภค  และนักทองเที่ยว ตลอดจนการให  
รายละเอียดบนบรรจุภัณฑที่สื่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ 
ภายในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑมีลักษณะเฉพาะ 
ของทองถ่ิน สอดคลองกับผลิตภัณฑภายใน ภาพประกอบ 
ตัวอักษร เคร่ืองหมายมาตรฐานและสัญลักษณตางๆ 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
กลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน อําเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหมการอนุรักษและฟนฟูการทํานํ้าตนตามแบบ 
โบราณ โดยข้ันตอนการทําน้ัน ยังคงอนุรักษการทําแบบ 
ด้ังเดิมไวทั้งหมด สินคาท่ีไดรับความนิยมมากที่สุดคือ คนโท 
ดินเผา (นํ้าตน) แตนักทองเที่ยวที่ เขาไปยังศูนยเ รียนรู  
ตองการจะซื้อสินคาเพ่ือเปนของฝากของท่ีระลึก เพราะช่ืน 
ชอบสินคาเคร่ืองปนดินเผา โดยมีทั้งนักทองเที่ยวชาวไทย 
และตางประเทศที่ตองการซื้อสินคากลับไปประเทศท่ีตนเอง 
อยู ไมสามารถนําสินคากลับไดเพราะกลัวที่จะเกิดความ 
เสียหายระหวางการขนสง  อีกทั้ งบรรจุภัณฑ ยังขาด 
เอกลักษณเฉพาะตัว ผูวิจัย จึงออกแบบและพัฒนาบรรจุ  
ภัณฑเคร่ืองปนดินเผา เพ่ือแสดงตัวตนของสินคาในรูปแบบ 
ที่มี เอกลักษณพ้ืนถ่ินที่แตกตาง  แสดงแหลงที่มา และ
ประเมินการรับรูและความพึงพอใจ ของผูผลิต กลุมผูบริโภค 
และกลุมผูเช่ียวชาญดานบรรจุภัณฑที่มีตอรูปแบบบรรจุ  
ภัณฑซึ่งการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผูวิจัยไดศึกษา 
และออกแบบโครงสราง เลือกใชกระดาษลูกฟูกลอน E มี 
แกนกลาง สามารถปองกันการกระแทกเสียหายระหวาง 
ขนสง บรรจุภัณฑเจาะรูทรงกลมทําจากกระดาษลูกฟูกลอน 
E เชนกัน มีชองหนาตางที่สามารถทําใหมองเห็นสินคาดาน 
ในโดยไมตองนําสินคาออกจากกลอง กราฟกบนบรรจุภัณฑ 
ออกแบบใหดูทันสมัยและบงบอกความเปนตัวตนของกลุม 

เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
การใชสีสัน พ้ืนหลังและตัวอักษรตองการสื่อถึงผลิตภัณฑ 
ผูบริโภคมีในรูปแบบบรรจุภัณฑใหมทั้งดานความสวยงาม 
และประโยชนใชสอยสามารถ ปองกันการชํารุดเสียหาย 
สะดวกตอการใชงาน สรางความมั่นใจในมาตรฐานคุณภาพ 
สินคา บรรจุภัณฑเหมาะจะซื้อเปนของฝาก ในขณะเดียวกัน 
สามารถเผยแพร ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ อําเภอ 
แมสาง จังหวัดเชียงใหม ไดเปนอยางดี 

7.  สรุป  
การพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑเคร่ืองปนดิน 

เผาบานนํ้าตน อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษา
สภาพปญหาที่เกิดข้ึนน้ัน ไดหาแนวทางแกไข ปญหา และมี
การเก็บแบบสอบถามดวยวิธีการสุมแบบ วิธีการเลือกสุม
ตัวอยางเปนระบบ วิเคราะหขอมูลดวย โปรแกรม สรุปไดวา 
บรรจุภัณฑเคร่ืองปนดินเผาน้ัน มีความ จําเปนอยางมากใน
การปกปองคุมครองสินคา มิใหสินคา ไดรับความเสียหายใน
ระหวางการขนสง ผูบริโภคนิยมสินคา คนโทนํ้า (นํ้าตน) 
มากท่ีสุด และซ้ือไปเพ่ือเปนขอท่ีระลึก มี ความตองการให
บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและ ชัดเจน มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ รูปแบบของบรรจุภัณฑ เหมาะสมกับตัวสินคา 
จากขอมูลจึงนํามาทําการออกแบบ เปนบรรจุภัณฑโดยเนน
การผลิตท่ีไมซับซอนเพ่ือสามารถ เผยแพรใหกลุมความ
เขาใจในการบรรจุสินคา ในการทําได โดยงาย มีกราฟกที่
สวยงาม รวมถึงการออกแบบตราฉลาก สินคาหรือย่ีหอ
ผลิตภัณฑ (Logo) ที่ถือวามีความสําคัญ เพราะผูบริโภค
สามารถจดจํา และเลือกผลิตภัณฑที่ตองการ ตามคุณภาพ
จดจําและเลือกผลิตภัณฑที่ตองการตาม คุณภาพได(ประชิด 
ทินบุตร, 2531, หนา 22) 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจตนแบบบรรจุภัณฑกลุมเคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน แมวาง จังหวัดเชียงใหม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
x  SD แปลผล 

1. บงบอกถึงท่ีมาและเอกลักษณของผลิตภัณฑ 3.38 0.64 ปานกลาง 
2. การสื่อความหมายจากกราฟกใหรับรูถึงตัวผลิตภัณฑ 3.62 0.85 มาก 

3. รูปแบบของบรรจุภัณฑเหมาะสมกับตัวสินคา 4.17 0.45 มาก 

4. การรับรูของการใชสีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ 4.18 0.50 มาก 

5. บรรจุภัณฑสามารถนําเสนอขอมูลครบและชัดเจน 3.64 0.84 มาก 
6. ความเปนไปไดในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 4.32 0.56 มาก 

รวม 4.88 0.47 มาก 

กิตติกรรมประกาศ 

การออกแบบโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการสรางสรรคงานเคร่ืองปนดินเผาพ้ืนบาน เพ่ือ
ยกระดับผลิตภัณฑ OTOP กรณีศึกษาบานนํ้าตน แมวาง
จังหวัดเชียงใหม ตองขอขอบคุณ สลาแดง และศูนยเรียนรู
เคร่ืองปนดินเผาบานนํ้าตน อํานวยความสะดวกในการลง
พ้ืนที่เก็บขอมูล ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล านนา  ผู ให งบประมาณสนับสนุนในการทํ า
โครงการวิจัย  อน่ึง ผู วิจัยหวังวา  งานวิจัยฉบับ น้ีจะมี
ประโยชนอยูไมนอย จึงขอมอบสวนดีทั้งหมดน้ีใหแกเหลา
คณาจารยที่ไดประสิทธิประสาทวิชาจนทําใหผลงานวิจัยเปน 

ประโยชนตอผูที่เกี่ยวของและขอมอบความกตัญูกตเวทิตา 
คุณ  แดบิดา  มารดา  และผูมีพระคุณทุกทานสําหรับ
ขอบกพรองตาง ๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนน้ัน ผูวิจัยขอนอมรับผิด
เพียงผูเดียว และยินดีที่จะรับฟงคําแนะนําจากทุกทานที่ได
เขามาศึกษา เพ่ือเปนประโยชนในการพัฒนางานวิจัยตอไป 

เอกสารอางอิง  
ประชิด ทินบุตร. (2531). การออกแบบบรรจุภัณฑ. 

กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร. 
ปุน คงเจริญเกียรติและ สมพร คงเจริญเกียรติ. (2541). 

บรรจุภัณฑอาหาร. กรุงเทพฯ: หยี่เฮง. 

Paklamgeak, M. (2015). Food packaging (1). 

Bangkok: Heng Heng Printing Company. 

1018



โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน หารแก้ว ด้วยการสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์
ชุมชน เพื่อเพิ่มช่องทางการแข่งขัน 

Research Enhance Product Bankwan by Creativity for Compettitive 
. 

ภาคภูมิ จารุภูมิ1*, กิติชัย ระมิงค์วงศ์2, ภัทรกร ออแก้ว2 และ ศศิพัชร์ สันกลกิจ3  

Parkpoom Jarupoom1*, Kitichai Ramingwong2, Pattarakorn Orkaew2,  

Sasipat Sunkolkit3  
 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
2 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 95 หมู่ 2 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, 128 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 

1Faculty of Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Chiang Mai, Thailand 
2Faculty of Fine Arts and Architecture, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL), Chiang Mai, Thailand, 50300 

3Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL),  

Chiang Mai, Thailand, 50300 

*noteparkpoom@gmail.com, 089-9973245 หรือ 053-921444 ต่อ 2340 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์

ยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านกวน หารแก้ว  อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการแข่งขัน ด้วยการศึกษา ทดลอง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุที่มีในท้องถิ่น นำมาสร้างสรรค์ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมให้กับ
ชุมชน  

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  มีความต้องการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยสร้างสรรค์จากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่น และดำเนินการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มช่อง
ทางการแข่งขัน  โดยขั้นตอนการพัฒนา เริ่มจาก1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของชุมชนที่เกี่ยวข้องเช่น ความเป็นมา สภาพปัญหา 
กระบวนการผลิต วัตถุดิบ รูปแบบ การจำหน่าย อื่นๆ ของกลุ่มวิสาหกิจเครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน ศึกษาข้อมูลและสอบถามความ
ต้องการด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับกลุ่มวิสาหกิจ  สร้างสรรค์รูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้น  ดินเผา ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า 
และการสอบถามความต้องการ (Sketch Design)สร้างสรรค์แบบจำลองของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบบ 3 มิติ ด้วยคอมพิวเตอร์
ผลิตแบบจำลองผลิตภัณฑ์เครื ่องปั ้นดินเผารูปแบบใหม่ในรูปแบบ Mock up Model  และสุดท้าย สำรวจความพึงพอใจต่อ
แบบจำลองผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ที่ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์แล้ว 

 

คำสำคัญ: เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน , อัตลักษณ์ชุมชน , ช่องทางการแข่งขัน 
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Abstract  
 The purpose of this research was to create pottery products using community identities as a 

guideline for enhancing OTOP products at Ban Kuan Dua Kaew, Hang Dong District, Chiang Mai Province. 

Pottery Product Manufacturer Group To increase the competitiveness of the market by experimenting with 

products from local materials. To create the right combination for the community. 

 The research found that Ban Kuan Pottery Enterprise Group, Hang Dong, Chiang Mai There is a need 

to develop products that focus on creative research from local natural materials. And to create products to 

enhance the channel. The process of development starts from 1. The preliminary information of the related 

communities, such as the background of the problem, the production process, the raw materials, the 

distribution patterns of the Ban Kuan pottery enterprise group. Study and inquire about new product design 

requirements with enterprise groups. Create a model of pottery products from the study and inquiry (Sketch 

Design), create a model of 3-dimensional pottery products by computer, produce a new models of pottery 

products in the form Mock up. Satisfaction with the innovative pottery model 

Keywords: Pottery, community indentity , Competitive Channel 

 

 

 
 
1. บทนำ 
 ชนิดต่างๆ แล้วนำไปชุบน้ำเคลือบหรือไม่ก็ได้ 
หลังจากนั ้นจ ึงนำไปเข้าเตาเผาเครื ่องปั ้นดินเผา เป็น
เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของ
มนุษย์อย่างแนบแน่นมาเป็นเวลายาวนาน ทั ้งนี ้เพราะ
เครื่องปั้นดินเผาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นบนเงื่อนไขความ
ต้องการของสังคมที่เป็นเจ้าของ เป็นผลงานจากมันสมอง 
และฝีมือของผู้สร้าง ซึ่งมิได้มีความหมายแต่เพียงคุณค่าทาง
สุนทรียะเท่านั้น หากแต่ยังเป็นงานช่างฝีมือที่แสดงถึงภูมิ
ปัญญาและพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีของ ชุมชนที่สั่งสม
และสืบเนื่องกันมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเครื่องปั้นดินเผาจึงมี
แง่มุมให้ศึกษาอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคโนโลย ี

รูปแบบ และวิถีชีวิตของสังคมที่ผลิตและใช้เครื่องปั้นดินเผา
เหล่านั้น 

 บ้านกวน เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีการอนุรักษ์ 
และสืบสานการปั้นหม้อน้ำดินที่ยังคงใช้วิธีการปั้นหม้อน้ำ
เหมือนในอดีตเพียงแต่ปรับรูปแบบจากการเดินวนในการขึ้น
รูปเครื ่องปั ้นดินเผามาเป็นการใช้แป้นหมุนด้วยมือ ลาย
เกลียวถือเป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใช้ตกแต่งบนหม้อ
น้ำดินของบ้านกวน หม้อน้ำดินของที่นี่จะทำจากดินเหนียวที่
มีรูพรุน และเผาด้วยอุณหภูมิต่ำ เมื่อใส่น้ำดื่มจะทำให้น้ำเย็น
ขึ้น ทั้งยังมีกลิ่นหอมจากดินอีกด้วย  กันยายน ปี พ.ศ. 2555 

โดยมีเจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวัณณ ได้ให้ความอุปถัมภ์ มีคุณ
อำไพ สุดใจ ได้เอื้ออำนวยสถานที่บริเวณบ้านให้เป็นที่ตั ้ง
ศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยที่แห่งนี้
จะเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์หม้อดินเผาของหมู่บ้าน และ
ถือได้ว่ายังคงรักษาเทคนิคการปั้นหม้อแบบโบราณเอาไว้ 
โดยขั ้นตอนต่างๆในการปั ้นหม้อนั ้น ชาวบ้านกวนจะ
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พยายามรักษาให้เป็นแบบดั้งเดิมที่สุด ทำให้ไม่ค่อยมีการ
ปรับเปลี่ยนยุคสมัยเหมือนกับการปันหม้อในแหล่งอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์หม้อดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านกวนนี้มีอยู่
หลายอย่างด้วยกัน เช่น หม้อต้ม หม้อนึ่งผัก หม้อเหล้ายาง 
หรือหม้อต้มเหล้าขนาดเล็ก เตาเคียงไฟ หรือเตาอั้งโล่ หม้อ
กระถัง ซึ่งใช้ใส่ข้าวสารหรือใส่น้ำล้างเท้าวางไว้บริเวณหน้า
บ้าน หม้ออุ ๊บที ่คนโบราณใช้สำหรับเก็บเสื ้อผ้า และของ
ต่างๆ และหม้อครามที่คนโบราณใช้ในการย้อมครามผ้า แต่
ในปัจจุบันได้มีการนำหม้อครามนี้มาใช้เป็นหม้อแกงขนาด
ใหญ่ ไม่เพียงเท่านี้ ที่บ้านกวนยังมีผลิตภัณฑ์อื่นซึ่งเป็นทั้ง
ผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ขายดีอยู่หลายอย่าง เช่น หม้อ
น้ำ หม้อแกง หม้องวง หม้อต่อม และหม้อชุดต้มยำ เป็นต้น 

แต่เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ได้
ส ่ งผลกระทบต ่อการคงอย ู ่ และการพ ัฒนาการผล ิต
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างมาก เนื่องจากรูปแบบการใช้ชีวิต
ท ี ่ เปล ี ่ยนไป รวมทั ้งว ิว ัฒนาการของผล ิตภ ัณฑ์ในย ุค
อุตสาหกรรม สามารถตอบสนองความต้องการและความ
นิยมได้มากกว่า จึงส่งผลโดยตรงต่อการเสื่อมความนิยมใน
การใช้ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ถึงแม้ว่าภาครัฐ 
จะให้ความสำคัญต่อหัตกรรมเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านใน
ฐานะแหล่งเร ียนร ู ้ภ ูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น ปัจจ ัยที ่ช ่วยให้
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการสร้าง
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน และได้ให้การส่งเสริมสนับสนุน
มาอย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผาก็ยัง
ปรากฏให้เห็นอยู่ ซึ่งจากการลงศึกษาพื้นที่ของคณะวิจัยได้
พบประเด็นปัญหาและความต้องการ เครื่องปั้นดินเผาบ้าน
กวน ประสบปัญหาการสืบทอดของคนรุ่นเก่า ใหม่ ความ
เสียสละคนรุ่นใหม่ เช่นการออกงานโชว์โดยไม่ได้ขาย ไม่
คุ้มค่า การออกงาน แสดงงาน และงบประมาณของกลุ่มมี
น้อย บางครั้งไม่สามารถซื้องานของสมาชิกกักตุนได้มาก เงิน
หมุนเวียนไม่ทัน รวมทั้งไม่มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สามารถ
สร้างมูลค่าเพิ ่ม รวมทั ้งผลิตภัณฑ์ที ่แสดงอัตลักษณ์ของ
เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านที่สามารถอยู่ร่วมในสังคมสมัยใหม่
ได้ ซึ่งเป็นปัญหาเดียวกับชุมชนเครื่องปั้นดินเผาอื่นๆปัญหา

สำคัญที่พบในผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชุมชนของประเทศไทย 

หรือผลิตภัณฑ์ OTOP คือ คุณภาพ มาตรฐาน รูปลักษณ์ และ
บรรจุภัณฑ์ ที ่ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวนมาก ยังไม่
สามารถเข้าสู่ช่องทางการตลาดในปัจจุบันได้ 
โครงการวิจัยยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านกวน หารแก้ว 
ด้วยการสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการ
แข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ
สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงได้จัดทำ
โครงการความร่วมมือกันในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
การเรียนรู้ในสถานศึกษา กับการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม ไป พัฒนาและยกระดับผู ้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ระหว่าง วท. และ มทร.
ล้านนา เพื่อพัฒนาศักยภาพของ สถาบันการศึกษาที่ร่วม
ดำเนินงานในการพัฒนาและยกระดับ OTOP โดยจัดให้เป็น
งานวิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์
ชุมชนในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยกระบวนการเรียนการสอนวิชา
วิจัยหรือการศึกษาอิสระของนักศึกษามีโจทย์การวิจัยจาก
ผู้ประกอบการ โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรกึษา ซึ่งผลงานที่ได้จะ
สามารถนำไปใช้งานได้จริง และมีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน
จังหวัดร่วมสนับสนุนและต่อยอดผลงานในพื้นที่ นอกจากนี้ 
ยังสามารถสร้างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนรุ่นใหม่ จาก
นักศึกษาและทายาทผู้ประกอบการในโครงการนี้ จะเป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมด้านเศรษฐกิจของชุมชน 

สร้างงานสร้างรายได้ รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลุ ่มธ ุรก ิจช ุมชน ด้วยการนำองค์ความรู ้จากงานวิจ ัย 

ประยุกต์กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับชุมชน ทั้งด้านการจัดการ การผลิต การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน การควบคุมคุณภาพ และการใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการสร้าง
งาน ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้
จากงานวิจัย เพื่อสร้างให้กลุ่มธุรกิจชุมชนสามารถดำรงธุรกิจ
ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และให้เป็นฐานรากที่มั่นคงของ
ประเทศ เพื่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
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อีกทั ้งย ังเป ็นการสืบทอดภูม ิป ัญญาท้องถ ิ ่น ด้านงาน
เครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดเชียงใหม่ให้คงอยู่สืบไป 

 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยใช้อัตลักษณ์
ชุมชนเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
2. เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านกวน หารแก้วเพื่อ
เพิ่มช่องทางการแข่งขัน 

3. ผลของการวิจัย สามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้กับชุมชนผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในแหล่งอื่นๆ 

ได้ 

 3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
 ไอ สไตน์ เคยกล่าวไว ้ว ่า จินตนาการสำคัญ
มากกว่าความรู้ จิตนาการเกิดจากความคิดที่สร้างสรรค์ ซึ่ง
จะนำพาให ้เก ิดนว ัตกรรมใหม่ ๆ ที ่ช ่วยให ้เก ิดความ
เจริญรุ่งเรือง โดยอาศัยความรู้และเทคโนโลยีที ่มีอยู ่เป็น
เครื่องมือเพื่อให้บรรลุผลตาม จินตนาการที่สร้างขึ้น จึงไม่น่า
แปลกใจเลยว่าในองค์กรที่สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กรมี
ความคิดที่นอกกรอบนอกกฎระเบียบที่วางไว้ หรือสนับสนุน
ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อแสวงหาความรู้ใหม่ ส่งเสริมให้มีการ
ฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีระบบ ทำให้เกิดสินค้าและ
บริการใหม่ๆ ออกมาแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้อย่างคาดไม่
ถึง และได้เปรียบในเชิงธุรกิจ
           แต่สิ่งที่น่าสงสัย นั้นคือ องค์กรเหล่านั้นมีวิธีการ
อย่างไรเพื่อให้บุคลากรในองค์กรเกิดการพัฒนาความ คิด
สร้างสรรค์ของตนเองอยู่เสมอๆ ซึ่งคงไม่ใช่เรื ่องง่ายที่ทุก
องค์กรจะสามารถปฏิบัติได้เหมือนกัน แม้ว่าจะมีแนวทาง
หรือนโยบายออกมาโดยการที่ส่งบุคลากรไปอบรมเพื่อให้
ได้รับ ความรู ้เพิ ่มเติมขึ ้นแต่ความรู ้ที ่ได้รับนั ้นอาจไม่ได้
นำมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาองค์กร ซึ่งเป็นการสูญเสีย
เงินงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์ โดยก่อนที่จะกล่าวถึง
วิธีการในการสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์ของบุคลากรใน 
องค์กร เราจะมาดูกันว่าระดับขั้นตอนการคิดและการเรียนรู้
ของคนที ่ เก ิดข ึ ้นน ั ้นม ีท ี ่ มาอย่างไร ซึ ่งสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์

 

การทบทวนวรรณกรรม 

การพ ัฒนางานหัตถกรรมเคร ื ่องป ั ้นด ินเผา ใน
เอกลักษณ์ของชุมชนมอญปากเกร็ด สําหรับเป็น
ผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย  

สุวิทย์ อินทิพย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ  

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มี วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

คือ 1 ) เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนมอญปากเกร็ดที่
เก ี ่ยวเน ื ่องก ับเคร ื ่องป ั ้นด ินเผาในด้านร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิตและการตลาด 2) เพื่อ
ศึกษา และวิเคราะห์สภาพปัญหาเครื่องปั้นดินเผา
ของชุมชนมอญปากเกร็ดในปัจจุบัน 3) เพื ่อการ
ออกแบบและ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ กรรมวิธีการ
ผลิตเครื ่องปั ้นดินเผาของชุมชนมอญปากเกร็ด ที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นและตรงตามความ
ต้องการของตลาด ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครั้งนี้ จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่ม
สำหรับศึกษาข้อมูล คือ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา 2) กลุ่มสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์ร ่วมสมัย ได้แก่ 
ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และผู้บริโภค ผลการวิจัยสรุปได้ 3 

ส่วน ดังนี้ 1) พบว่าชุมชนมอญเกาะเกร็ดส่วนใหญ่
ประกอบอาช ีพทำเคร ื ่องป ั ้นด ินเผาก ันอย ่าง
แพร ่หลาย เน ื ่องจากชาวมอญมีฝ ีม ือในการทำ
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เครื่องปั้นดินเผามาแต่โบราณ  มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
และยอมรับกันทั่วไปมาแต่อดีต สำหรับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่นิยมผลิตในปัจจุบันมี 2 

ประเภท คือ ประเภทสิ่งของ เครื่องใช้ และประเภท
สวยงาม ที่นิยมอยู่เดิม 2) พบว่า สีของผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาที่นิยมใช้อยู่เดิมมี 2 โทนสี คือ สีดิน
แดง และสีดินดำการทดลอง พบว่า สีสำหรับเขียน
ลวดลายโดยใช้วิธีการเขียนสีในเคลือบเพื่อเพิ่มสีและ
ลวดลาย ให้ผลิตภัณฑ์จากการ ทดลองใช้ส่วนผสม
ของน้ำเคลือบและสีสำเร็จรูปในอัตราส่วนต่าง ๆ กัน 

มีผลทำให้ผลิตภัณฑ์มีความ สวยงามมากขึ้นและมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น 3) พบว่า ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความ
ต้องการของตลาด คือ ประเภท งานวิจิตร จากผล
การศ ึกษาด ังกล ่าวพอสร ุปได ้ว ่า  แนวทางการ
ประยุกต ์ใช ้งานหัตถกรรมเคร ื ่องปั ้นด ินเผา ใน
เอกลักษณ์ของชุมชนมอญปากเกร็ด ต้องคำนึงถึง
แนวคิดการออกแบบ  และพัฒนา 5 ประการ คือ 1) 

ลักษณะเฉพาะถิ่น 2) ความสวยงาม 3) ประโยชน์ใช้
สอย 4) ขนาดสัดส่วน 5) กรรมวิธีการผลิต จากการ 
ทดลองผลิตพบว่า เป็นแนวทางที ่สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้และมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาด 

 

การออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิดจาก
การบูรณาการเครื่องปั้นดินเผากับศิลปะการแกะหนัง
ตะลุง ชัชวาลย์ รัตนพันธุ์  
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ประการแรก
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟที่มีแนวความคิดจาก
การบูรณาการ เครื่องปั้นดินเผากับศิลปะการแกะ
หนังตะลุง ประการที ่สองเพื ่อทดลองสร้างแบบ

ผล ิตภ ัณฑ ์ โคมไฟจากการผสานก ันของว ัสด ุ
เครื่องปั้นดินเผาและศิลปะการแกะหนังตะลุง และ
ประการที ่สามเพื ่อเล ือกสรรผลิตภัณฑ์โคมไฟที ่
เหมาะสมจากการทดลองสร้าง การทดลองสร้างการ
ออกแบบและกระบวนการผลิตโคมไฟเสร็จสมบูรณ์ 
จำนวน 9 แบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหา ค่าเฉลี่ย
เลขคณิต เคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ เป ็นแบบสอบถามการ
ประมาณค่าความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก่  กลุ ่มที ่ 1  ผู ้เชี ่ยวชาญด้านศิลปะและการ
ออกแบบ   

กลุ่มที่ 2 ผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   กลุ่มที่ 3  ผู้ประกอบการแกะหนัง
ตะล ุ ง ในจ ั งหว ัดนครศร ีธรรมราช   กล ุ ่มท ี ่  4 

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์จากสำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์
และมูลค่าเพิ่มสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก  กลุ่มที่ 
5 ผู ้ประกอบการร้านขายผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน  

กลุ่มที่ 6 ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์  
ตกแต่งบ้าน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 6 กลุ่ม จำนวน 30 คน มี
ความคิดเห็นร ่วมกันเกี ่ยวกับโคมไฟทั ้ง 9 แบบ 

ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านคุณค่าของงานหัตถกรรม 

ผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของระดับความ
คิดเห็นมากที ่สุดเท่ากับ 3.91  อยู ่ในระดับความ
คิดเห็นที่ดี และผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ย
ของระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 3.35 อยู่ใน
ระดับ ความคิดเห็นปานกลาง   2. ด้านประโยชน์ใช้
สอย ผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ยของระดับ
ความคิดเห็นมากที ่สุด เท่ากับ 3.53 อยู ่ในระดับ 

ความคิดเห็นที่ดี และผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 2 มี
ค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นน้อยที ่สุด เท่ากับ 

3.31 อยู่ในระดับความคิดเห็น ปานกลาง  3. ด้าน
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การสร้างมูลค่าเพิ ่ม ผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 5 มี
ค่าเฉลี ่ยของระดับความคิดเห็นมากที ่สุด เท่ากับ 

3.77 อยู่ในระดับ ความคิดเห็นที่ดี และผลิตภัณฑ์
โคมไฟแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
น้อยที่สุด เท่ากับ 3.41 อยู่ในระดับ  ความคิดเห็น
ปานกลางเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โคมไฟทั้ง 9 

แบบ โดยพิจารณาทั้ง 3 ด้านรวมกัน ได้แก่ คุณค่า
ของงานหัตถกรรม ประโยชน์ใช้สอย และการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 5 มีค่าเฉลี่ย ของ
ระดับความคิดเห็นมากที ่สุด เท่ากับ 3.71 อยู ่ใน
ระดับความคิดเห็นที่ด ีและผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 2 

มีค่าเฉลี่ยของระดับความคิด 

เห็นน้อยที่สุดเท่ากับ 3.35 อยู่ในระดับความคิดเห็น
ปานกลาง  จากผลของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 

ทั ้งในแต่ละด้านและพิจารณาทั ้ง 3 ด้านรวมกัน 

แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนมากมีความ
สนใจในผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 5 ซึ่งมีลวดลายแกะ
หนังตะลุงเป็นรูปช้าง 
 

โอ่งมังกร หัตถศิลป์จากผืนดินราชบุรี  
ณัฐพร ยวงเงิน  

ที่มาของปัญหา โอ่ง ถือเป็นภาชนะกักเก็บน้ำขนาด
ใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

ของคนไทย และอยู่ในครัวเรือนไทยมาช้านาน บาง
พื้นที่อยู่ห่างไกลออกไปจากเมือง น้ำประปาเข้าไม่ถึง 
ทำให้โอ่งกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ใช้กักเก็บน้ำหรือเป็น
สิ่งที่บอกว่า บ้านไหนมีโอ่งมากก็เป็นสิ่งที่จะบอกได้
ว่าบ้าน นั้นจะมีน้ำใช้อย่างพอเพียง โอ่งมังกรราชบุร ี
เป็นเครื่องปั้นดินเผาชนิดเคลือบขี้เถ้า เนื้อดินแกร่ง 

เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ใน ท้องถิ่นคือ ดินเหนียวน้า
มาผลิตเป็นสินค้า สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ
เป็นจ้านวนมาก ลวดลายนิยมใช้ เป็นลายมังกรซึ่ง
เลียนแบบจากโอ่งของประเทศจีนที่นำเข้ามาในยุค
แรก ๆ และมีการพัฒนา ปรับปรุงการผลิต ให้มี
คุณภาพที่ดีขึ้น ลวดลายของโอ่งมังกรจัดว่าเป็นแบบ
ที่โดดเด่นที่สุดเข้าถึงผู้คนทุชนชั้น เกือบทุกบ้านจะมี 
โอ ่งม ังกรราชบุร ีเพ ื ่อเก ็บน้ำด ื ่ม น้ำใช ้ นับเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เดินทางไกลไปทั่วประเทศ ปัจจุบันความ
ต้องการโอ่ง มังกรลดลง ผู ้ประกอบการจึงมีการ
พ ัฒนาร ูปแบบเป ็นผล ิตภ ัณฑ์ชน ิดอ ื ่นเพ ื ่อเป ็น
เครื่องประดับตกแต่ง เช่น กระถางต้นไม้ อ่างเลี้ยง
ปลา หรือใช้ปลูกบัวและต้นไม้น้ำ แต่ยังคงลวดลาย
เดิมจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของการ ผลิตโอ่งลาย
มังกร จังหวัดราชบุรีจนถึงปัจจุบัน 

 
4.วิธีการวิจัย 

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในส่วนที ่ต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับชุมชน และข้อมูลเอกสารวิชาการต่างๆเพื่อ
ประมวลผลและนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน และมีความเหมาะสมกับ 

Life Style ของคนยุคใหม่ โดยผู ้ประกอบการต้องสามารถ
ผลิตได้เองหลังจากเสร็จสิ ้นโครงการ ทางผู ้ประกอบการ
สามารถนำผลการสร้างสรรค์ที่ได้ไปผลิตเพื่อจำหน่ายได้ โดย
อาศัยข้อมูลความต้องการ Life Style ของคนยุคใหม่ เช่น 

ข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ลักษณ์ของชุมชน ข้อมูลทางการ
ตลาด เมื ่อเสร็จสิ ้นกระบวนการสร้างสรรค์แล้ว จะเข้าสู ่
กิจกรรมการทดสอบตลาดหรือความพอใจของผู้บริโภคที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน ที่ผ่านกระบวนการ
สร้างสรรค์แล้ว โดยมีช ุมชน/ผู ้ประกอบการ เพื ่อสรุป
ผลการวิจัย 
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5.ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั่วไปวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา

บ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่เกิดขึ ้นในเดือน
กันยายน ปี พ.ศ. 2555 โดยมีเจ้าอธิการบุญต่อ อุปลวัณณ ได้
ให้ความอุปถัมภ์ มีคุณอำไพ สุดใจ ได้เอื ้ออำนวยสถานที่
บริเวณบ้านให้เป็นที่ตั ้งศูนย์การเรียนรู้ และถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นโดยที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่แสดงผลิตภัณฑ์
หม้อดินเผาของหมู่บ้าน และถือได้ว่ายังคงรักษาเทคนิคการ
ปั้นหม้อแบบโบราณเอาไว้ โดยขั้นตอนต่างๆในการปั้นหม้อ
นั้น ชาวบ้านกวนจะพยายามรักษาให้เป็นแบบดั้งเดิมที่สุด 

ทำให้ไม่ค่อยมีการปรับเปลี่ยนยุคสมัยเหมือนกับการปันหม้อ
ในแหล่งอื่นๆ 

ผลิตภัณฑ์หม้อดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้าน
กวนนี้มีอยู่หลายอย่างด้วยกัน เช่น หม้อต้ม หม้อนึ่งผัก หม้อ
เหล้ายาง หรือหม้อต้มเหล้าขนาดเล็ก เตาเคียงไฟ หรือเตา
อั้งโล่ หม้อกระถัง ซึ่งใช้ใส่ข้าวสารหรือใส่น้ำล้างเท้าวางไว้
บริเวณหน้าบ้าน หม้ออุ๊บที่คนโบราณใช้สำหรับเก็บเสื้อผ้า 
และของต่างๆ และหม้อครามที ่คนโบราณใช้ในการย้อม
ครามผ้า แต่ในปัจจุบันได้มีการนำหม้อครามนี้มาใช้เป็นหม้อ
แกงขนาดใหญ่ ไม่เพียงเท่านี ้ที่บ้านกวนยังมีผลิตภณัฑ์อื่นซึ่ง
เป็นทั้งผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์ขายดีอยู่หลายอย่าง 
เช่น หม้อน้ำ หม้อแกง หม้องวง หม้อต่อม และหม้อชุดต้มยำ 
เป็นต้น 

2. ประยุกต์กับองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ทั้งด้านการจัดการ การผลิต 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การควบคุมคุณภาพ และการใช้
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีใน
การสร้างงาน ในรูปแบบของการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์
ความรู้จากงานวิจัย  สร้างออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สื่อสารถึง
ความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะกลุ่ม 

3. การออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
3.1 แบบภาพร่าง (Sketch design) ผลที ่ได ้จาก

แบบสอบถามสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา
บ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับการ

วิเคราะห์บทสัมภาษณ์จากผู้ประกอบการ ผู้ศึกษาได้กำหนด
แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างเป็น เขียนแบบภาพร่างที่
เหมาะสมที ่สุด นำมาปรับปรุงแบบโดยทำการวิเคราะห์
รูปแบบ และวางกราฟิกเบื้องต้น 

 

รูปที ่ 1 ภาพแบบร่างผลิตภัณฑ์ใหม่วิสาหกิจชุมชนกลุ ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

3.2 การพัฒนาต้นแบบบรรจุภัณฑ์ 
  ผู้ศึกษาได้นำแนวคิดผลิตแบบจำลองผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่ในรูปแบบ Mock up Model 

ดังรูปที่ 2 
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ภ ัณฑ์ จากสมาชิกกลุ ่มว ิสาหกิจชุมชนกลุ ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
ผู้วิจัยได้นำต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ จำนวน 

1 ชิ้น ให้ผู้ผลิตลจำหน่ายและผู้บริโภค ผู้บริโภค รวมเป็น
จำนวนทั้งหมด 100 ท่าน (N = 100) เพื่อประเมินความพึง
พอใจ แสดงดังตารางที่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดรายด้าน
สำหรับการประเมินความพึงพอใจ พบว่า 1) บรรจุภัณฑ์บ่ง
บอกถึงที่มาและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ( x = 3.38) (S.D=0.64) 2) การสื่อความหมายจาก
กราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก ( x = 4.62) 

(S.D=0.85) 3) รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวสินค้า 
( x = 4.17) (S.D=0.45) 4) การรับรู้ของการใช้สี เหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์อยู่ ในระดับมาก ( x = 4.18) (S.D = 0.50) 5) 

บรรจุภัณฑ์สามารถนำเสนอข้อมูลครบและชัดเจน อยู่ ใน
ระดับมาก ( x = 3.64) (S.D = 0.84) 6) ความเป็นไปได้ใน
การผลิตในระบบอุตสาหกรรม อยู่ ในระดับมาก ( x = 4.32) 

(S.D = 0.56) โดยภาพรวม ด้านการรับรู ้ต่อต้นแบบแบบ
บรรจุภัณฑ์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้น แม่วาง จังหวัด
เชียงใหม่ มีความพึงพอใจระดับมาก ( x  = 4.88) (S.D = 

0.47) ซึ่งสอดคล้องกับ (Paklamgeak, 2015) ที่กล่าวว่าการ
สื่อความหมายอย่างสร้างสรรค์ความคิด การนำองค์ประกอบ
ของรูปภาพ ลวดลาย สัญลักษณ์ ตัวอักษร สี และรูปทรง
พิเศษมาสร้างภาพลักษณ์ภายนอกบรรจุภัณฑ์ และ ปุ่น คง
เจริญเกียรติ (Kongcharoen, 1998) กล่าวว่า กราฟิกต้อง
สะท้อนถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ ่น สามารถสื ่อสารแก่
ผู้บริโภค และนักท่องเที่ยว ตลอดจนการให้รายละเอียดบน
บรรจุภัณฑ์ที ่ส ื ่อความหมายถึงตัวผลิตภัณฑ์ภายในการ
ออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น 

สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ภายใน ภาพประกอบ ตัวอักษร 
เครื่องหมายมาตรฐานและสัญลักษณ์ต่างๆ 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 กล ุ ่ม เคร ื ่องป ั ้นด ินเผาว ิสาหก ิจช ุมชนกล ุ ่ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นกลุ่มอนุรักษ์และดำรงซึ่งการสืบทอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน
มาช้านาน คงความเป็นอัตลักษณ์ตามแบบโบราณ มีช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย  มีลูกหค้าหลายกลุ่ม คณะวิจัย จึง
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่มีการผสม
ผสนาระหว่างการรักษาอัตลักษณ์และประโยชน์ใช้สอย เพื่อ
แสดงตัวตนของสินค้าในรูปแบบ ที่มีเอกลักษณ์พื ้นถิ ่นที ่
แตกต่าง แสดงแหล่งที่มา และประเมินการรับรู้และความพึง
พอใจ ของผู้ผลิต กลุ่มผู้บริโภค และกลุ่มผู้เชี ่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาและออกแบบเน้นวิถีชีวิต
และประโยชน์ใช้สอยของคนในท้องถิ่น 

7.  สรุป  
ก า ร พ ั ฒ น า ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์  ก ล ุ ่ ม ว ิ ส า ห ก ิ จ

เครื่องปั้นดินเผาบ้านกวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
โดยการศึกษาสภาพปัญหา  ความต้องการของผู้ผลิต  และ
ศักยภาพเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และมีการเก็บ
แบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่มแบบวิธีการเลือกสุ่มตัวอยางเป็น
ระบบ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม สรุปได้ว่า ผลิตภัณฑ ์

ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างสม่ำเสมอ  ผู้ประกอบการ
หรือสมาชิกกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาในชุมชนหรอืท้องถิ่นก็มีการ
ปร ับต ัวพ ัฒนาตนเอง  ไม ่ว ่าจะเป ็นการเพ ิ ่มช ่องทาง
การตลาดที ่สามารถเข้าถ ึงได ้ง ่าย  การพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่สนใจและตรงตามความต้องการของ  แต่
ยังคงไว้ซึ่งทั้งความเป็นเอกลักษณ์และความมีเอกลักษณ์ของ
ภูมปัญญาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง จากข้อมูลที่จัดเก็บจึงนำมา
ทำการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเน้นการผลิตที่ไม่ซับซ้อน
เพื่อสามารถเผยแพร่ให้กลุ่มความเข้าใจในกระบวนการผลิต
ได้หรือการทำได้โดยง่าย  มีความสวยงาม  รวมถึงตรงกับ
ความต้องการของตลาดในยุดสมัยนั้น ๆ

 
ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจต้นแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านน้ำต้น แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 

x  SD แปลผล 
1. บ่งบอกถึงที่มาและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ 3.38 0.64 ปานกลาง 
2. การสื่อความหมายจากกราฟิกให้รับรู้ถึงตัวผลิตภัณฑ์ 3.62 0.85 มาก 

3. รูปแบบของบรรจุภัณฑ์เหมาะสมกับตัวสินค้า 4.17 0.45 มาก 

4. การรับรู้ของการใช้สี เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 4.18 0.50 มาก 

5. บรรจุภัณฑ์สามารถนำเสนอข้อมูลครบและชัดเจน 3.64 0.84 มาก 

6. ความเป็นไปได้ในการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 4.32 0.56 มาก 

รวม 4.88 0.47 มาก 
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การออกแบบผลิตภัณฑสบูของหมูบานหลวงโหลงขอด 

The Designing of Soap for Baan-Luang Long-Khod Village 
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บทคัดยอ  
 การวิจัยเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑสบูของหมูบานหลวงโหลงขอด มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1) เพ่ือสํารวจแนวคิด
ในการผลิตสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง 2) เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑสบูใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบาน
หลวง วิธีการวิจัย ประกอบดวย 1) การสัมภาษณแบบเจาะลึกรายบุคคล และการประชุมกลุม คือ หัวหนากลุมวิสาหกิจชุมชนและ
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวของ  2) นําขอมูลที่ไดไปออกแบบคิดสูตรสบู 3) ฝกอบรมการทําสบูใหกับวิสาหกิจชุมชน 4) สํารวจความ
คิดเห็นตอการออกแบบผลิตภัณฑสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 5) จัดทําผลิตภัณฑสบูชุมชนบานหลวง โดยมีกลุม
ตัวอยาง คือ 1) กลุมนักทองเที่ยวและกลุมผูประกอบกิจการสบู จํานวน 10 คน และ2) สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบาน
หลวงและกลุมที่เปนเจาของกิจการโฮมเตย จํานวน 10 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  
 ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี ประการที่ 1 ผลิตภัณฑสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวงมีจํานวน 3 สูตร ที่ไดรับ
ความนิยมสูงสุด คือ สบูสูตรกาแฟ,สบูกลิ่นนํ้านมขาวและวิตามินบี3 รองลงมา คือ สบูนํ้าผึ้งมะกรูด ตามลําดับ ประการท่ี 2 การ
ออกแบบผลิตภัณฑสบูบานหลวง ชนิดสบูกลีเซอรีน โดยเนนมีสรรพคุณดานความงามและสุขภาพผิวที่ดีใน ราคา 35 บาท ซึ่งมี
จุดเดนคือกลิ่นหอมถูกใจและมีการใสสวนผสมเสริมมูลคาในบางสูตร เชน สครัปกาแฟ โดยข้ันแรกต้ังเปาหมาย เพ่ือขายเปนของที่
ระลึก ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑสบูในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย= 3.78 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.857)  และ
ความคิดเห็นในการออกแบบบรรจุภัณฑในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย (คาเฉลี่ย= 3.80 และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 0.894)   
คําสําคัญ: สบูบานหลวง, สบูทํามือ, วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง 
 

Abstract  
The research entitled “The Designing of Soap for Baan-Luang Long-Khod Village” were 2 objectives: 1) 

To explore the idea for soap of Baan-Luang tourism’s community enterprise and 2)  To design soap which 

represent to Baan-Luang tourism’s community enterprise.  The research methodology consist of:  1) In-depth 

interview and focus group discussion to explore the community needs.  2) Create the formulation of Baan-

Luang’s soap. 3) Making Soap Workshop for Baan-Luang tourism’s community enterprise. 4) Survey the opinion 

about soap and package design for Baan-Luang tourism’s community enterprise. 5) Developed products of 

Baan-Luang’ soap. The research results were summarized as the following: 

1028



 

There are 3 popular formulas that represent for the Baan-Luang’ soap such as: Coffee Scrub, Rick Milk 

with Vitamin B3 and Kaffir Lime Honey. The product of Baan-Luang’ soap are made from glycerin which 

positioning for beauty and healthy. The price is 35 baths. The feature is aroma soap with adds the value 

ingredients such as coffee scrub. The goal of the first step is sale for a souvenir. The overall of Bann-Luang’soap 

design were the level of consensus (mean = 3.78 and standard deviation = 0.857) and the overall of packaging 

design were at the level of agreement (mean = 3.80 and standard deviation = 0.894).  
Keywords: Baan-Luang’s Soap, Homemade Soap, Baan-Luang Tourism’s Community Enterprise.   
 

1. บทนํา 
 หมูบาน บานหลวง ตําบลโหลงขอด อยูหางจากตัว
เมืองเชียงใหมไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 60 
กิโลเมตร ประชากรสวน ใหญประมาณ 80% ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม สวนประชากร 20 % ที่เหลือสวนใหญ
ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป หมูบานหลวงเปนหมูบานท่ีมี
การทําการเกษตรตลอดทั้งป เชน ฤดูรอน จะอยู ในเดือน 
มีนาคม ถึง มิถุนายน ผลผลิตคือ มะมวง กลวย แกวมังกร 
เงาะ เปนตน ฤดูฝน จะอยูในชวง เดือนกรกฎาคม ถึง 
ตุลาคม ผลผลิตที่มีคือ ลําไย ขาวโพด ขาว ลองกอง เสาวรส 
มะพราว ขนุน มะเฟอง กลวย กระทอน เปนตน และฤดู
หนาว ไดแก เดือนพฤศจิกายน ถึง กุมภาพันธ ผลผลิตที่มีคอื 
มันฝร่ัง เสาวรส กลวย เปนตน พืชสมุนไพรท่ีมีในหมูบาน 
ไดแก ตะไคร ขมิ้น ขิง ขา มะขาม มะกรูด มะนาว เปนตน  

 ปจจุบันชุมชนบานหลวง กําลังพัฒนาชุมชนใหเปน
แหลงทองเที่ยวแหงใหม วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบาน
หลวงเปนองคกรใหม จึงตองการสรางผลิตภัณฑที่สอดคลอง
กับธุรกิจการทองเท่ียวในชุมชน โดยสามารถใชในกิจการที่
พัก/โฮมสเตยในชุมชน รานคาประชารัฐ ตลาดถนนคนเดิน
บานหลวงโหลงขอด  (จัดในทุก ๆ วันศุกร ) เ พ่ือนํามา
จํ าหน าย ให กับชาวบ านบ ริ เวณใกล เคี ยง  และ กลุ ม
นักทองเที่ยว ไดนําไปใชในชีวิตประจําวัน หรือนํากลับไป
เปนของที่ระลึก ดังน้ันการผลิตสบูชุมชน นับวาเปนสินคาที่
ชวยสงเสริมการทองเที่ยวในชุมชน  และชวยสงเส ริม

                                                 
1 อางอิงจากเอกสารการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และการ
สัมภาษณหัวหนาและรองวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเทีย่วบานหลวง 

ภาพลักษณในการสงเสริมสุขภาพผิวกายที่ดีใหกับชุมชนบาน
หลวง ทําใหหมูบานมีสินคาท่ีผลิตเองภายในชุมชนภายใต
ความรวมมือของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 
ดังน้ันโครงการน้ีจึงมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
ของหมูบาน บานหลวง ตําบลโหลงขอด และชุมชนสามารถ
ตอยอดองคความรูดานการสรางผลิตภัณฑใหกับคนในชุมชน
อีกทางหน่ึง 
2.วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือสํารวจแนวคิดในการผลิตสบูของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 
 2.2 เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑสบู ใหกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
    3.1 ขอมูลวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง1 

 วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง ไดรับการ
จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 เมื่อวันที่ 8 เดือน มกราคม 2561 

ณ สํานักงานเกษตรอําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ประกอบ
ไปดวยสมาชิก เร่ิมตน จํานวน 13 คน โดยมีนายมานิตย  
บรรชัย เปนหัวหนาวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวและดํารง
ตําแหนงเปนผูจัดการการทองเท่ียวบานหลวง ซึ่งมีนางประ
ทุมทิพย บรรชัย เปนรองหัวหนา วิสาหกิจ ชุมชนกลุม
ทองเที่ยวและทําหนาที่ เปนฝายประสานงานของกลุม
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ทองเที่ยว นอกจากน้ียังประกอบไปดวยฝายการตลาด, ฝาย
บัญชี/ การเงิน, ฝายนําเที่ยว/กิจกรรม, ฝายที่พัก/อาหาร ซึ่ง
โดยภาพรวมทุกฝายสามารถทํางานประสานและชวยกับ
ขับเคลื่อนกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในชุมชนไดเปนอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 เน่ืองจากยังเปนการรวมตัวของชุมชนท่ียังใหมและ
ยังไมมีสินคาท่ีดําเนินการโดยชุมชน ทางกลุมจึงมีแนวคิดใน
การสรางผลิตภัณฑที่สามารถสื่อถึงบริบทของชุมชนและชวย
ประชาสัมพันธอัตลักษณของหมูบานหลวงโหลงขอดไปในตัว 
ซึ่งจากการลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 
คือ ตองการผลิตสบูบานหลวง ที่ดําเนินการผลิตโดยกลุม
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียว เพ่ือนํามาจําหนายเปนของที่
ระลึก และสามารถนํามาใชในกิจการโฮมเตยไดอยางดี 
      3.2 ขอมูลเก่ียวกับการทําสบู2  

กนก สมดี [ออนไลน] (มปป.) เปนผูเช่ียวชาญดาน
การทําสบูที่เปดสอนออนไลนดานน้ีโดยเฉพาะ ไดใหความรู
และขอมูลเก่ียวกับสบูไวดังน้ี 

3.2.1 ชนิดของสบูแบงไดดังน้ี  
 สบูนํ้ามัน เปนสบูเกิดจากนํ้ามันผสมกับดาง เมื่อ

ไดรับความรอนจะออนตัวลง แตไมถึงกับหลอมละลาย มี
ความเปนดางคอนขางสูง ไมสามารถทําใหใสได ขอดีคือเก็บ
ไวไดนานและมีคุณภาพสูง ขอเสียคือ เน้ือสบูมีความยืดหยุน
ตํ่า การเก็บรักษาบางคร้ังจะมีนํ้ามันไหลออกมา และการ
ละลายของสบูจะเร็วกวาสบูหลอมเท  

 สบูหลอมเท (Melt & Pear) หรือสบูกลีเซอรีน  
เปนสบูที่เกิดจากนํ้ามันผสมกับดางและตัวทําละลายที่เปน
สารเคมีที่ใชสําหรับทําเคร่ืองสําอาง เม่ือไดรับความรอนสบู
จะหลอมละลายกลายเปนของเหลวไหลไดคลายนํ้า สามารถ
ทําใหใสได แตเก็บไวไดไมนานเน่ืองจากเปนเคร่ืองสําอาง 
สําหรับเน้ือสบูมีความยืดหยุนสูง แตหากเก็บไวนานจะเกิด
เหง่ือ (เกล็ด) เพราะมีสารดูดความช้ืนอยูสูง  

 

                                                 
2 ขอมูลจาก กนก สมด ี[ออนไลน] (มปป.) 

3.2.2 แบงตามลักษณะรูปทรงสบู แบงเปน 2 ชนิดคือ  
 สบูเหลว เกิดจากไตรกลีเซอรไลน คือ มีนํ้ามันผสม 

ดาง จึงเกิดไตรกลีเซอรอล แตตางที่ดางที่เปนหัวเช้ือ 

 สบูกอน แบงเปน 2 ชนิด คือ 
- สูตรเย็น ทําเสร็จตองทิ้งไวนานมาก ไมทน

ความรอน ใสสวนประกอบท่ีไมทนตอความรอนได กลิ่นคง
อยูไดนานกวา , เลนลวดลายได 

- สูตรรอน แข็งเร็วกวา ใชงานไดเร็วกวา กลิ่น
หายไประหวางทาง  ใชความรอน 100 องศาเซลเซียส ทําให
สารท่ีไมทนความรอนเสื่อมสภาพทันที เลนลวดลายไมได  

3.2.3 สีที่นิยมใชในการผลิตสบูกลีเซอรีน 
สีทีนิยมใชกับสบูกลีเซอรีนมี 3 ชนิดคือ  

 สีคอสเมติกส หรือ FD&C Colour (Food, Drug 

and Cosmetic Colour) เชน สีผสมอาหาร สีสําหรับใสใน
ยา และในเคร่ืองสําอาง เปนสีที่สามารถละลายนํ้าได แตไม
คอยเหมาะสม เน่ืองจากสีชนิดน้ีเสื่อมสภาพไดงาย  

 สีไมกา (Mica Colour) เรียกวา เปนสีที่ใหสีที่มี
ลักษณะแวววาวสวยงาม คลายสีโลหะ เปนสีที่มีลักษณะการ
กระจายตัวทั่วสบูทัง้กอน ทําใหดูสวยงาม นาใช  

 สีจากธรรมชาติ หรือ (Natural Colorants) เปนสี
ที่ไดจากธรรมชาติโดยตรง โดยทีไมตองนําไปผานกรรมวิธี
ทางเคมี เชน สีจากผงถานจะใหสีดํา ผงขม้ินใหสีสม เปนตน 

3.2.4 กลิ่น  
 กลิ่นธรรมชาติ (Essential Oil)  ใหคุณสมบัติ เชน 

กลิ่นสม ลดอาการคลื่นไส หรือ นํ้ามันหอมระเหยตะไคร มี
คุณสมบัติในการไลยุง (สูตรเย็นทําใหสบูไมแข็งตัว) 

 กลิ่ น สั ง เ ค ร า ะห  ( Fragrant)  มี ก ลิ่ น ห อมที่
หลากหลายชนิด ทั้งกลิ่นเลียนแบบธรรมชาติและกลิ่นแฟช่ัน  
แตไมใหคุณสมบัติ 

3.2.5 สมุนไพรและสารสกัดดานสุขภาพผิวที่ดี 

สารสกัดนิยมใสในสบูกลีเซอรีน เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติ
ใหกับสบู  ซึ่งกนก สมดี [ออนไลน] (มปป.) ไดใหขอมูล
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เก่ียวกับสรรพคุณของสมุนไพรดานความงาม และสุขภาพผิว
ที ่(ใชในสูตรสบูชุมชนบานหลวง) ไวดังน้ี 

 ผงขาว ทําใหหนาขาวกระชับรูขุมขน 

 ผงทานาคา  ปรับผิวหมองคล้ําใหขาวผอง 
 ผงมะกรูด  ทําใหหนาขาวใส 

 สารสกัดกาแฟ คืนความสดช่ืนใหผิว 

 สารสกัดนํ้าผึ้งชวยใหผิวเนียนนุม รักษานํ้าหลอ
เลี้ยงทีผ่ิวไม ทําใหผิวแหงตึง ลดการอักเสบของผิวหนัง 

 วิตามิน E  ชวยชะลอวัย ตานความเสื่อมของเซลล
ผิวชวยบํารุง ผิวทําใหผิวชุมช้ืน ลดการอักเสบจากแสงแดด 

3.2.6 ขั้นตอนการผลิตสบูกลีเซอรีน 

 จัด เต รียมอุปกรณและ วัต ถุ ดิบที่ สํ าคัญ เชน  
กลีเซอรีน, สารสกัดจากธรรมชาติ, กลิ่น/สี สังเคราะห, แบบ
พิมพ, วัสดุหอหุม ฯลฯ 

 ช่ัง ตวง วัด ตามสูตรที่วางไว 
 นํากลีเซอรีนละลายใหเปนของเหลว โดยใชไฟ

ความรอนปานกลาง พยายามไมใหเกิดไอรอนข้ึนมา เพราะ
จะทําใหเกิดการสูญเสียนํ้าหนักของสบูได 

 วัดอุณหภูมิของกลีเซอรีนใหอยูประมาณ 50-60 

องศา แลวจึงใสสี กลิ่น และสารสกัด (ระวังสารสกัดบางชนิด
ไมทนความรอน จึงควรรอใหอุณหภูมิเหลือประมาณ 50 จึง
คอยใส) 

 ทําการคนสวนผสมตาง ๆ ใหเขากัน แลวเทลง
แมพิมพรูปทรงตาง ๆ โดยระวังไมใหเกิดฟองอากาศ 

 ทิ้งไวใหแหง ประมาณ 4-5 ช่ัวโมง เพ่ือใหสบูมี
ความแข็งและเกิดการเซทตัว 

 ทําการแกะสบูออกจากแมพิมพแลว หอดวยแรป
หออาหารหรือบรรจุภัณฑสําเร็จรูปใหมิดชิด โดยไลอากาศท่ี
เกิดจากการหอหุมออกใหหมด เพ่ือปองกันการเกิดเหง่ือและ
ความช้ืนสะสม 

 ใสสบูที่ทําการหอแลวลงในกลองบรรจุภัณฑ 
 

 

3.3 ขอมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ 
คํ านาย  อภิป รัชญาสกุล  (2548)  กล าว ถึ ง

รายละเอียดขอมูลท่ีจําเปนในการออกแบบบรรจุภัณฑ เพ่ือ
บอกถึงเร่ืองราวของสินคาที่บรรจุอยูภายใน ทําใหผูบริโภค
ทราบถึงขอมูลที่มีทั้ งผลดีและผลเสียของผลิตภัณฑ มี
รายละเอียดดังน้ี 

 ชนิดและประเภทของผลิตภัณฑ 
 ขนาดบรรจุ ปริมาตร หรือนํ้าหนัก 

 สวนประกอบหรือสวนผสมโดยประมาณ 

 คุณคาทางสมุนไพร 
 ข้ันตอนหรือวิธีใช 
 วิธีการเก็บรักษา 
 วันที่ผลิตและวันหมดอายุ 

 คําบรรยายสรรพคุณ 

 ขอมูลเก่ียวกับผูผลิต 
3.3.2 กลยุทธการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม

จากภูมิปญญา 
 อรัญ วานิชกร (2559) ไดกลาวถึงแนวคิดหลักการ

ออกแบบเพ่ือมวลชน ดังน้ี ควรมีความเปนกลางของรูปทรง, 
สามารถปรับใชงานไดอยางเหมาะสม เรียบงายและเขาใจได
ดี, มีขอมูลที่ชัดเจนเพียงพอ เพ่ือทราบและเขาใจการใชงาน
ที่ถูกตอง,สามารถใชงานสะดวก และประหยัดแรงกายมาก
ย่ิงข้ึน รวมถึงควรมีขนาดทีเ่หมาะสมตอการใชงาน  

นอกจากน้ียังใหแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของ
การออกแบบ โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก มีความ
คุมคา ความปลอดภัย เปนมิตรกับผูใชทุกเพศ ทุกวัย ควรมี
โครงสรางท่ีแข็งแรงเพียงพอตอการใชงาน ความทนทานตอ
ระยะเวลาท่ีคาดหวังในการใชสอยของผูบริโภค รวมถึงความ
สะดวกสบายในการใช มีขนาดและสัดสวนท่ีเหมาะตอสรีระ
ของผูใชงาน ที่สําคัญควรมีราคาท่ีเหมาะสม กับวัสดุและการ
ผลิต โดยใชวัตถุดิบที่หาไดงายในทองถ่ิน และควรออกแบบ
ใหรองรับการขนสง ปริมาณการขนสงและความคุมคาในแต
ละเท่ียว 
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3.4 ปจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
จากกการทบทวนวรรณกรรมเกี่ ยวกับปจจัย

สวนผสมทางการตลาด อันไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชอง
ทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการขาย มาใชในการ
ออกแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการตัดสินในซื้อสินคา 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ อํานาจ เต็งสุวรรณ และไกร
ชิต  สุตะเมือง (2556)  ไดศึกษาการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑทําความสะอาดผิวหนาที่ทําจากสมุนไพรของ
ประชากรวัยเกษียณอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อมากที่สุด ไดแก 1) ปจจัย
สวนบุคคล ดานประชากรศาสตร คือรายไดของผูบริโภค  2) 

ปจจัยดานพฤติกรรมกเลือกซื้อ คือ ความปลอดภัยจาก
สารเคมี 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด คือ ราคาที่
เหมาะสมและควรมีปายบอกชัดเจน  

4. วิธีการวิจัย  
การเก็บขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยการสัมภาษณ

แบบเจาะลึก โดยใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง ประกอบ
ไปดวย สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง
ที่เปนเจาของกิจการโฮมสเตย และกลุมนักทองเท่ียว  

การเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาบทเรียน
ออนไลนที่เกี่ยวของกับการผลิตสบู การออกแบบบรรจุภัณฑ 
และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินคา 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ขอบเขตประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ัง

น้ีคือ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง และ
กลุมนักทองเท่ียว 

ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง การ
วิจัยคร้ังน้ี มีจํานวน 20 คน แบงเปนการศึกษาจากสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง จํานวน 10 คน และ
กลุมนักทองเท่ียว จํานวน 10 คน 

4.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 

เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม ข อ มู ล ด ว ย แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) ซึ่งมีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-

ended Questions)  ที่ มี โ ครงสร า งของแบบสอบถาม 
ประกอบไปดวย 3 สวน คือ สวนท่ี1 ขอมูลทั่วไป สวนท่ี 2 
พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสบู และสวนที่ 3 ความคิดเห็นตอ
การออกแบบผลิตภัณฑสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยว
บานหลวง     

4.3 วิธีวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive 

Statistics)  ไ ด แ ก  ค ว า ม ถ่ี  ( Frequency)  ร อ ย ล ะ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

4.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

1) ลงพ้ืนที่สํารวจแนวคิดในการผลิตสบูของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 

2) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการผลิตสบูสมุนไพร 
3) ศึกษาขอมูลการออกแบบบรรจุภัณฑ 
4) ศึกษาขอมูลปจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา 
5) จัดการฝกอบรมการทําสบู ใหกับสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 

6) สํารวจความคิดเห็นในการออกแบบผลิตภัณฑสบูของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง 

7) ออกแบบบรรจุภัณฑสบูบานหลวง 
8) อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

5. ผลการวิจัย 

1)  ผลการสํารวจแนวคิดในการผลิตสบู ของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง พบวา ทางกลุม
วิสาหกิจชุมชน ตองการผลิตสบูเพ่ือทดลองในตลาดกอน 
จํานวน 3 สูตร ที่ไดรับความนิยมสูงสุดเรียงตามลําดับดังน้ี 
สบูกาแฟ สบูนํ้านมขาว และสบูนํ้าผึ้งมะกรูด โดยเนนการ
สรางใหมีสรรพคุณดานความงามและสุขภาพผิว ดังน้ี 

สูตรกาแฟ ชวยลดสิว ความมัน ปรับผิวใหสมดุล 
กระตุนระบบไหลเวียนโลหิต ชวยใหผิวหนาแลดูมีสุขภาพดี 
ซึ่งมีสวนประกอบในการผลิตที่สําคัญ ไดแก สารสกัดกาแฟ, 

และสครัปกาแฟ, กลิ่นสังเคราะห, Stearic Acid, Sodium 
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Laureth Sulfate, Water, Lauric Acid, Glycerin, 

Triethanolamine, Sucrose, Sodium Hydroxide, Citric 

Acid, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.   
สูตรนํ้านมขาว ใหความรูสึกสะอาด นุมนวล ลด

อาการแพ ทําใหผิวขาวใส ซึ่งมีสวนประกอบในการผลิตที่
สําคัญ ไดแก ผงขาว, วิตามิน E, กลิ่นสังเคราะห, Stearic 

Acid, Sodium Laureth Sulfate, Water, Lauric Acid, 

Glycerin, Triethanolamine, Sucrose, Sodium 

Hydroxide, Citric Acid, DMDM Hydantoin, 

Iodopropynyl Butylcarbamate.   
สูตรนํ้าผึ้งมะกรูด ชวยใหสดช่ืนผอนคลาย ฟนฟูผิว

ใหเรียบเนียน ชุมช่ืน นาสัมผัส ซึ่งมีสวนประกอบในการผลิต
ที่สํ าคัญ  ไดแก  สารสกัดมะกรูด , สารสกัด นํ้าผึ้ง ,กลิ่น
สั ง เ ค ร า ะห , Stearic Acid, Sodium Laureth Sulfate, 

Water, Lauric Acid, Glycerin, Triethanolamine, 

Sucrose, Sodium Hydroxide, Citric Acid, DMDM 

Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate.   
2) ผลการสํารวจความคิดเห็นในการออกแบบผลิต

ภัณฑสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง โดย
นําเสนอขอมูลออกเปน 3 สวน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไปของ
ผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซื้อสบู 3) ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการ
ออกแบบผลิตภัณฑสบูของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบาน
หลวง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนที่ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการสํารวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 70 รองลงมาเปนเพศชาย
คิดเปนรอยละ 30 ตามลําดับ ในสวนของอายุของผูตอบ
แบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนมีอายุ 
36-45 ป คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือ อายุ 26-35 ป คิด
เปนรอยละ 30อายุ 16-25 ป คิดเปนรอยละ 25และอายุ 
46-55 ป คิดเปนรอยละ 10 ตามลําดับ  
สวนที่ 2) พฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือสบู 

 2.1) ผูตอบแบบสอบถามนิยมใชและตัดสินใจซื้อ
สบูกาแฟ ซึ่งมีจํานวนเทากับสบูกลิ่นนํ้านมขาวมากท่ีสุด 
(รอยละ 40) รองลงมาคือ สบูมะกรูดนํ้าผึ้ง (รอยละ 20) 
ตามลําดับ  
 2.2) ราคาจําหนายท่ีเหมาะสม คือ ราคา 35 บาท 
(รอยละ 85) รองลงมาคือ ราคา 45 บาท (รอยละ 10) และ
ราคาตํ่ากวา 35 บาท (รอยละ 5) ตามลําดับ  
 2.3) เหตุผลหลักในการตัดสินใจเลือกซ้ือสบู คือ มี
สรรพคุณที่ดีกับรางกาย ซึ่งมีจํานวนเทากันกับ มีกลิ่นหอม
ถูกใจ (รอยละ 25) รองลงมาคือ ซื้อเปนของที่ระลึก ซึ่งมี
จํานวนเทากันกับ ความเหมาะสมของราคา (รอยละ 20) มี
โปรโมชันถูกใจ ซึ่งมีจํานวนเทากันกับ เปนสินคาโอทอป 
(รอยละ 5) ตามลําดับ  

 2.4) ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความถ่ีในการ
ซื้อสบู ทุก 2-3 สัปดาหมากท่ีสุด (รอยละ 45) รองลงมาคือ 
มีความถ่ีในการซ้ือทุกสัปดาห (รอยละ 35) และทุกเดือน 
(รอยละ 20) ตามลําดับ 

 2.5) ชนิดของสบูที่นิยมใช คือ สบูกลีเซอรีนเปน
ประจํามากท่ีสุด (รอยละ 55) รองลงมาคือ สบูเหลว (รอยละ 
35) และใชสบูนํ้ามัน (รอยละ 10) ตามลําดับ 

 2.6) ขนาดที่นิยมใชสบู คือขนาด50 กรัม ซึ่งมี
จํานวนเทากันกับ 100 กรัม มากท่ีสุด (รอยละ 50.00) 

ตามลําดับ 

สวนที่ 3) ความคิดเห็นตอการออกแบบผลิตภัณฑสบูของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง 

ผลการศึกษาสรุปไดวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นตอการออกแบบผลิตภัณฑสบูของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเท่ียวบานหลวง ในภาพรวม อยูในระดับเห็น
ดวยมาก  ( = 3.88, S.D. = 0.857) โดยแบบสอบถามใน
สวนน้ีแบงเปน  2 สวน คือ การออกแบบผลิตภัณฑ และการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ  

3.1) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการ
ออกแบบผลิตภัณฑ ในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย (  = 
3.78, S.D. = 0.857) โดยในรายละเอียด สามารถเรียงลําดับ
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คาเฉลี่ย ไดดังน้ี ควรเนนที่การผลิต เพ่ือเปดตลาดจําหนาย
ใหคนภายนอกชุมชน เชน ทําเปนของที่ระลึก มากกวาการ
ผลิตเพ่ือใชในครัวเรือน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันกับหัวขอ 
ผลิตภัณฑสบูที่เปนตัวแทนของชุมชนบานหลวง ควรเปนสบู
สมุนไพรท่ีใหสรรพคุณเพ่ือความงามและสุขภาพผิว ( = 

4.90, S.D. = 0.316) การเลือกใชสบูที่มีคุณสมบัติเสริม เชน 
เม็ดบีท หรือสครัปขัดผิว ดีกวาสบูธรรมดา ถึงแมวาจะมี
ราคาสูงกวาก็ตาม (  = 4.00, S.D. = 0. 795) รองลงมาคือ 
ขนาดของสบูมีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อมากที่สุด ตองดู
แลวคุมคา (  = 3.90, S.D. = 0.912) เลือกใชสบูที่มีรูปทรง
สี่เหลี่ยม เพราะจับถนัดมือ กระชับ ไมลื่นงาย (  = 3.80, 

S.D. = 0.894) การจัดโปรโมชันสินคาราคาถูก มีผลตอการ
เลือกซื้อสบูเปนอยางมาก (  = 3.75, S.D. = 0.786) นิยม
ซื้อสบูกอนที่มีการรับรองคุณภาพจากองคกรตาง ๆ มากกวา
สบูแฮนดเมดท่ีผลิตจากชุมชน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันกับหัวขอ 
เลือกซื้อสบูกอนกลีเซอรีน เพ่ือเปนของที่ระลึก มากกวา
นําไปใชเอง (  = 3.70, S.D. = 0.865) และเลือกใชสบูที่มี
กลิ่นหอมนาดึงดูด มากกวาสบูเพ่ือสุขภาพผิว (  = 3.60, 

S.D.  = 0.883)  ตามลํา ดับ  การพัฒนาสบู ชุมชน  ควร
ต้ังเปาหมายที่กลุมผูสูงวัยมากกวาวัยรุน เน่ืองจากมีกําลังซื้อ
มากกวา สนใจในสุขภาพมากกวา (  = 3.00, S.D. = 

1.247)  
3.2) ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นตอการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ ในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวย  
(  = 3.98, S.D. = 0.846) โดยในรายละเอียด สามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ย ไดดังน้ี ควรมีการนําโลโกของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง มาใชเปนเคร่ืองหมายการคา
ของผลิตภัณฑสบูบานหลวง (  = 4.50, S.D. = 0.527)  
การนําเสนอสินคาดวยภาพถายจริง นาสนใจกวาการสราง
กราฟกแทนภาพ (  = 4.05, S.D. = 0.686) บรรจุภัณฑ
ควรมีสีสันสวยงามและสื่อถึงสวนประกอบท่ีมีความเปน
ธรรมชาติ เพ่ือสุขภาพผิวที่ดี ( = 4.00, S.D. = 1.633) การ
ใชวัสดุหอหุมสบูที่ดูทันสมัย มีความดึงดูดใจในการตัดสินใจ
ซื้อไดงาย (  = 3.95, S.D. = 0.945) และสบูควรบรรจุใน

กลองกระดาษมากกวาใสถุงผา ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากันกับการใช
ตัวอักษรมีความสวยงาม  อานงายและเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑบานหลวง(  = 3.80, S.D. = 0.894) ตามลําดับ 

 สวนหัวขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด 3 อันดับแรก ไดแก 
บรรจุภัณฑที่สามารถมองเห็นสินคาได มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อเปนอยางมาก (  = 3.50, S.D. = 0.918) บรรจุภัณฑที่
ใชแสดงอัตลักษณชุมชนบานหลวง ควรทําดวยวัสดุธรรมชาติ 
(ตนทุนสูง ประณีต ใชเวลาทํานาน) มากกวาบรรจุภัณฑ
พลาสติกสําเร็จรูปทั่วไป (ตนทุนตํ่า รวดเร็ว สะดวก) ( = 
3.30, S.D. = 1.370) และสบูนํ้ามัน เหมาะกับการผลักดัน
เปนสบูโอทอปของชุมชนบานหลวง เน่ืองจากตองการ
ยกระดับสินคาชุมชนใหมีราคาสูงข้ึน และตอบรับกับกระแส
การรักสุขภาพ ( = 3.10, S.D. = 1.636) ตามลําดับ 

 

ภาพที ่1 ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสบู 
ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 

ภาพที ่2 ภาพการผลิตสบูกลีเซอรีน 

ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 
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ภาพที ่3 ภาพการผลิตสบูนํ้ามัน 

ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 

 

ภาพที ่4 ภาพสบูนํ้ามันกาแฟ และสมุนไพรพ้ืนบาน 

ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 
 

ภาพที ่5 ภาพสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบาน
หลวงท่ีไดเขารวมอบรม พรอมทั้งผลงานสบูบานหลวง 
ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 

3) ผลการออกแบบบรรจุภัณฑสบูบานหลวง 
พบวา ควรมีการออกแบบใหประหยัดตนทุน เปนรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผาท่ีสอดคลองกับลักษณะสบู ใหรูสึกแข็งแรง
ทนทาน โดยใชวัสดุที่สามารถเก็บสบูกลีเซอรีนใหไดนาน 
ขนาดบรรจุ 50 กรัม และมีการออกแบบที่เนนการใชสีสัน
สดใส โทนสมจริงอยางเปนธรรมชาติ โดยใชเทคนิคถายภาพ
แบบ Still Life Photography ในการถายภาพที่ใชภาพจริง
ในการนําเสนอ รวมถึงนําเสนอภาพผลิตภัณฑสบูจริงมา
แสดงเปนภาพถายใหเห็นถึงลักษณะของผลิตภัณฑ, ชนิด
และสวนผสมหลักของสูตรน้ัน ๆ  ในสวนการออกแบบ
กราฟกตัวอักษร คือ ฟอนต Mitr เน่ืองจากเปนฟอนตที่มี
ลักษณะโคงมนแสดงถึงความอบอุน นุมนวล สบายตา และ
สามารถใชไดฟรีในเชิงพาณิชย และมีการใชโลโกวิสาหกิจ
ชุมชนบานหลวงมาประยุกตเปนตราสินคา เพ่ือแสดงอัต -
ลักษณของชุมชนบานหลวงโหลงขอด 

ภาพที ่6 โลโกสบูบานหลวง 
ที่มา : ปรับปรุงโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 

 

ภาพที ่7 ตัวอยางการหอหุมบรรจภัณฑภายใน 
ที่มา : ถายภาพโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 
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ภาพที ่8 ภาพตัวอยางกลองบรรจุภัณฑสูตรนํ้าผึ้งมะกรูด 

ที่มา : ออกแบบโดยวรวิทย อุนเปง, 2561 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยคร้ังน้ี มุงเนนใหชุมชนสามารถผลิตสบู 
3 สูตร คือ สูตรสบูกาแฟ สบูนํ้านมขาว และสบูนํ้าผึ้งมะกรูด  
ที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากหมูบานอยูบนท่ีสูงมี
การเพาะปลูกเมล็ดกาแฟ ซึ่งสมาชิกวิสาหกิจชุมชนสวนใหญ
เปนผูประกอบการโฮมสเตย สามารถนํากากกาแฟมาผลิต
เปนสบูกาแฟสครัปขัดผิวได จึงเปนอีกผลิตภัณฑหน่ึงที่ใช
เปนจุดขายของกลุม นอกจากน้ีสบูที่ทําจากมะกรูดซ่ึงหาได
ทั่วไปในหมูบานก็ใหความรูสึกสดช่ืน และเปนสมุนไพรท่ีหา
ไดงาย สามารถสกัดไดเอง ชนิดของสบู คือ สบูกลีเซอรีน
เน่ืองจากตนทุนไมสูงมาก สามารถทําไดงาย สะดวกรวดเร็ว
 ในสวนของการออกแบบผลิตภัณฑ เนนเพ่ือทํา
เปนของที่ระลึก และเปนสบูสมุนไพรท่ีใหสรรพคุณเพ่ือความ
งามและสุขภาพผิว ควรมีการเพ่ิมสครัปขัดผิวในบางสูตรเพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพและคุณสมบัติเสริม ควรมีขนาดและรูปทรงท่ีมี
ลักษณะการหยิบจับที่งาย สะดวกในการใช   หากมีการ
รับรองจากองคกรจะชวยใหเลือกซื้อไดงาย และควรมีกลิ่นท่ี
หอมนาดึงดูด โดยมุงเปาหมายไปที่กลุมผูสูงอายุที่ใสใจใน
สุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับปจจัยตัดสินใจเลือกซื้อสินคา และ
กลุมเปาหมายที่ไดวางไว 

 ในสวนของการออกแบบบรรจุภัณฑ มีการนําโลโก
ของวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง มาใชเปน
เค ร่ืองหมายการคาของผลิตภัณฑส บู บ านหลวง ซึ่ ง
ความหมายของโลโกมากจากสวนประกอบสําคัญที่สื่อถึง
ตัวตนของชุมชน คือ วัดที่เปนศูนยรวมจิตใจและขับเคลื่อน
ในชุมชน สังคม ใหเจริญกาวหนามีความอุดมสมบูรณ และ
ยังสะทอนถึงการอนุรักษวิถีภูมิปญญาทองถ่ินใหควบคูกันไป
อยางย่ังยืน และออกแบบกลองเปนการใชรูปภาพเหมือน
จริงที่มีสีสันสดใส และสื่อถึงความเปนธรรมชาติ โดยแสดง
ภาพสวนประกอบสําคัญที่ ใชในการผลิตสบู ซึ่งรูปทรง
สี่เหลี่ยมผืนผาบรรจุสบูขนาด 50g. โดยการหอหุมผลิตภัณฑ 
2 ช้ัน คือภายในใชวัสดุที่มีความคงทนแข็งแรง เพ่ือสะดวกใน
การขนยายและสามารถเก็บไวในนานข้ึน และภายนอกเปน
กระดาษมีการใหขอมูลที่ครบถวน ตัวหนังสืออานงานและ
สอดคลองกับภาพลักษณของชุมชนบานหลวง ซึ่งสอดคลอง
กับวัตถุประสงคในการออกแบบบรรจุภัณฑ คือ มีความเรียบ
งายดูดีมีคุณภาพ มีความสวยงามดูคุมคา สินคามีความ
ปลอดภัย และสามารถชวยลดตนทุนในการผลิตในการขนสง  

7.  สรุป  
การวิจัยคร้ังน้ี เปนการชวยเพ่ิมชองทางการสราง

รายไดและประชาสัมพันธ ใหกับวิสาหกิจชุมชนกลุ ม
ทองเท่ียวบานหลวง โดยการสรางผลิตภัณฑสบูใหกับชุมชน 
คิดสูตรสบู ฝกอบรมการทําสบูใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนกลุม
ทองเท่ียวบานหลวง และออกแบบบรรจุภัณฑใหกับชุมชน 
ซึ่งโดยภาพรวม  ชุมชนมีความพึงพอใจ ท้ังการฝกอบรมทํา
สบู ท่ีชาวบานเรียนแลวสามารถผลิตเอง คิดสูตรเอง และ
วางจําหนายไดจริงในตลาดชุมชน ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ
สามารถชวยใหสินคานาสนใจดูมีคุณภาพและความคุมคาใน
การตัดสินใจซ้ือ และการออกแบบบรรจุภัณฑที่สามารถเก็บ
รักษาสินคาและขนสงไดจํานวนมากและสะดวก ซึ่งเปนไป
ตาม วัต ถุป ระส งค ขอ งการ วิจั ย  และตอบสนอ งกั บ
กลุมเปาหมายคือ กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทองเท่ียวบาน
หลวง ทีมีผลิตภัณฑที่สื่อถึงอัตลักษณชุมชนท่ีผลิตเองภายใน
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ชุมชน และกลุมนักทองเที่ยวที่สามารถซ้ือเปนของที่ระลึก
และความประทับใจในการมาทองเที่ยวที่ชุมชนบานหลวงแหงน้ี 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัยในคร้ังน้ี คือ การวิจัย
คร้ังน้ีเปนการสงเสริมใหชุมชนสามารถผลิตสินคาโอทอปได
เอง จากตนทุนความเปนไปไดตาง ๆ ที่มีภายในหมูบานใน
ระยะแรกซ่ึงจากการลงพ้ืนที่มานานหลายป พบวาหมูบานน้ี
มีศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมในระดับอุตสาหกรรมได
เลย หากมีตลาดมารองรับ ซึ่งในงานวิจัยน้ียังไมไดเจาะลึกถึง
กลยุทธทางการตลาด  หรือการผลิตเ พ่ือจําหนาย ยัง
ตางประเทศ ทั้งน้ีหวังวางานน้ีจะเปนประโยชนกับผูที่สนใจ
เก่ียวกับงานวิจัยน้ีตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยเร่ือง “การออกแบบผลิตภัณฑสบูของ
วิสาหกิจชุมชนกลุมทองเที่ยวบานหลวง ตําบลโหลงขอด 
อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม” น้ี  ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจาก
งบประมาณโครงการความรวมมือกันในการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการการเรียนรูในสถานศึกษากับการนําวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระ ดับ
ผูประกอบการผลิตภัณฑชุมชนในพ้ืนที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด 
(RMUTL OTOP Mentor’61)  
 และขอขอบคุณอาจารยสุลิตา ทิพยศ ที่ชวย
วิเคราะหผลเชิงสถิติของผลงานวิจัยในคร้ังน้ี  ขอขอบคุณ
สมาชิกวิสาหกิจกลุมทองเที่ยวบานหลวง ชาวบานชุมชน
บานหลวง ศูนยการเรียนรู และแหลงเรียนรูตาง ๆ ในชุมชน
บานหลวงท่ีใหความเอ้ือเฟอดานขอมูล และใหความรวมมือ
ในงานวิจัยเปนอยางดี และที่สําคัญคือ ขอขอบคุณทานพระ
ครูวรวรรณวิวัฒนที่ใหการสนับสนุโครงการ และอนุญาตให
ใชสถานที่ ในการฝกอบรมกับ ชุมชน   และสุดท าย น้ี
ขอขอบคุณคุณประทุมทิพย  และคุณมานิตย  บรรชัย 
ผูประกอบการคนกับดินโฮมสเตย ที่ชวยอํานวยความสะดวก
และประสานงานท่ีเกี่ยวกับชุมชนในทุก ๆ ดาน  ผู วิจัย
ขอขอบคุณ มา ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา ของกลุ ่มเคร ื ่องปั ้นด ินเผาบ้านหม้อ 

อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและถ่ายทอดองค์
ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในส่วนที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน และข้อมูลเอกสาร
วิชาการต่างๆเพื่อประมวลผลและนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จากกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน
หม้อ โดยมีชุมชน/ผู้ประกอบการ จำนวน 10 คน และผู้บริโภคที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน จำนวน 100 

คน  ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มต้องการพัฒนาคือ ขวดสุราพื้นบ้านเพราะในชุมชนบ้านหม้อ มีการผลิตสุราพื้นบ้าน
จำหน่ายอยู่แล้วตั้งแต่อดีต ในการพัฒนาต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเฉพาะถิ่น ความสวยงามประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน การ
เขียนลวดลายโบราณที่เป็นปลาคู่ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวพอสรุปได้ว่า 
แนวทางการประยุกต์ใช้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา ในเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ต้องคำนึงถึงแนวคิดการ
ออกแบบ  และพัฒนา 5 ประการ คือ 1) ลักษณะเฉพาะถิ่น 2) ความสวยงาม 3) ประโยชน์ใช้สอย 4) ขนาดสัดส่วน 5) กรรมวิธีการ
ผลิต จากการ ทดลองผลิตพบว่า เป็นแนวทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้และมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 

 

คำสำคัญ: เครื่องปั้นดินเผา, กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ  , ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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Abstract  
 This research The research aims to 1) study the background of the problem of Ban Mai pottery 

group. Sankamphaeng District 2) To develop the pottery style to be unique to the community and transfer the 

knowledge of cost calculation, data collection, storage of information in various areas. Related to the 

community The information and documents for the processing and used as a guide to the creation of pottery 

products. From the Ban Mai pottery group. There are 10 community / entrepreneurs and 100 consumers who 

are interested in local pottery products. The product that the group wants to develop is Local liquor bottles 

are in the community. Local spirits have been sold since the past. The development requires the product to 

be endemic. Beautiful and useful. The ancient pattern of fish. The product is beautiful. And with more value. 

 The results of this study concluded that. Application of pottery handicrafts. In the uniqueness of 

Ban Mai pottery. The concept of design and development is 5: 1) characteristics 2) beauty 3) usefulness 4) size 

5) It is a way to add value to the product and be consistent with market demand. 

Keyword :  Pottery, pottery village, local wisdom
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1. บทนำ 
อ ุตสาหกรรมเซราม ิกเป ็นอ ุตสาหกรรม  พื ้นฐานท ี ่ม ี
ความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยมาตั ้งแต่ในอดีต มีการใช้
วัตถุดิบในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีการจ้างแรงงานจำนวน
มากในกระบวนการผลิต โรงงานส่วนใหญ่ตั ้งอยู ่ในพื ้นที ่
ต่างจังหวัด จึงเป็นอุตสาหกรรมที่ช่วยกระจายรายได้ไปสู่
ชนบทได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่สะท้อนอัต
ลักษณ์ด้านวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เราสามารถพบเห็น
ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ กระเบื้องปูพื้น 

บุผนัง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ของชำร่วย
เครื่องประดับ ลูกถ้วยไฟฟ้า เป็นต้น  จากสถิติ ในปี 2559 มี
โรงงานเซรามิกจำนวน 557 โรงงาน  มีการจ้างงานประมาณ 

45,000 คนต่อป ี .  มีปร ิมาณ การจำหน่ายกระเบ ื ้อง
ภายในประเทศ จำนวน 162.82 ล้านตารางเมตร  การ
จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์มีปริมาณ 4.52 ล้านชิ้นต่อปีการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์เซรามิกรวมมีมูลค่า 764.64 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯต่อปี  คิดเป็นร้อยละ 0.35 ของมูลค่าการส่งออกของ
สินค้าทั ้งหมดของไทย ผลิตภัณฑ์ในกลุ ่มเซรามิคที ่มีการ
ส่งออกสูงสุด ได้แก่ เครื่องใช้บน โต๊ะอาหาร เครื่องสุขภัณฑ์ 
และกระเบื ้องปูพื ้นบุผนัง ตามลำดับ ตลาดส่งออกหลัก
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่สำคัญของไทย คือ ญี่ปุ่น โดยในปี 2559 

การส่งออกไปญี่ปุ่นมีมูลค่าสูงถึง 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

คิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 31.48 ของม ูลค ่าการส ่งออก
ผลิตภัณฑ์เซรามิกของไทย  แม้อุตสาหกรรมเซรามิกจะสร้าง
รายได้  และมีการกระจายการจ้างงาน แต่อุตสาหกรรมเซรา
มิกในประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้ประกอบการ 
อุตสาหกรรมเซรามิก ประสบกับปัญหา หลายประการ เช่น 

ปัญหาต้นทุนเชื้อเพลิง การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำตามนโยบายของ
รัฐบาล ปัญหาการชะลอตัวของ ภาวะเศรษฐกิจในประเทศ
และเศรษฐกิจโลกที่ส่งผลให้กำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง อีก
ทั้งยังได้รับผลกระทบจากการ แข่งขันกับสินค้าจากประเทศ
คู่แข่ง โดยเฉพาะคู่แข่งจากประเทศจีน ซึ่งมีข้อ ได้เปรียบทั้ง
ในด้าน วัตถุดิบ ราคา และ มีกำลังการผลิตเซรามิคที่ใหญ่
ที ่สุดในโลก สามารถผลิตสินค้าได้หลายมาตรฐาน หลาย

รูปแบบ หลายระดับราคา และการแข่งขันกับประเทศใน
สหภาพยุโรป เช่น สเปน อิตาลี และเยอรมนี ในตลาด
ระดับบน ซึ่งมีความได้เปรียบ ในด้านเทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูงและการออกแบบผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับแนวหน้า
ของโลก ปัญหาต่างๆ ที่รุมเร้าอุตสาหกรรมเซรามิคแบบ
ดั้งเดิมเป็นผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันลดน้อยถอย
ลง และ ยังทำให้เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของผู้ผลิต
ของไทย ทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ ซึ่งจะ
เห็น ได้ว่าปริมาณการผลิต การ จำหน่ายภายในประเทศ ใน
บางผลิตภัณฑ์เริ ่มลดลง ตั้งแต่ ปี 2555 โดยปริมาณการ 
จำหน่ายกระเบื้องปูพื้น บุผนังในปี 2555 มีปริมาณ 195 

ล้านตารางเมตรลดลงเป็น 165 ล้านตารางเมตรในปี 2559 

หรือลดลงร้อยละ 16.37(แผนภาที่ 1) ในขณะที่ปริมาณการ
จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ ค่อนข้างทรงตัวโน้มลดลง โดยในปี 
2556 มีปริมาณ 4.8 ล้านชิ้น ลดลงเหลือ 4.5 ล้านชิ้นในปี 
2559 ด้านการส่งออก พบว่า มูลค่าการส่งออกค่อนข้าง
ชะลอ ตัวตั้งแต่ปี 2557 ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจและ 
การค้าโลก โดยตลาดส่งออกหลักอย่างญี ่ปุ ่น ไทยมีการ 
ส่งออกลดลง จากเดิมมีมูลค่า 203 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 
2557 เป็น 175 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559 หรือลดลง
ร้อยละ 13.78 และ คาดว่าจะชะลอตัวไปเรื่อย ๆ  

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ  ตั้งอยู่ในเขตตำบล
ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลใน
เขตการปกครองของอำเภอสันกำแพงมีหมู่บ้านจำนวน 8 

หมู่บ้าน “บ้านหม้อ” แห่งนี้ นับเป็นหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโด่ง
ดังในเรื่องของกลุ่มหัตถกรรม นอกจากการทำไร่ทำนาทำ
สวนแล้ว ชาวบ้านยังประกอบอาชีพเสริม คือ อาชีพปั้นหม้อ
ดินเผา ซึ่งทำมาจากดินเหนียว เช่น หม้อใส่น้ำดื่ม หม้อแกง
สำหรับใช้ปรุงอาหาร เป็นต้น ซึ่งในอดีตมีการนำไปขายหรือ
แลกเปลี่ยนสิ่งของตามหมู่บ้านต่างๆ ว่ากันว่าหม้อดินที่ปั้น
โดยฝีมือช่างปั้นบ้านหม้อนั้น เป็นหม้อที่มีรูปทรงสวยงาม
และคุณภาพดี และเมื ่อนำหม้อแกงที ่ปั ้นจากดินไปปรุง
อาหาร ก็ทำให้มีรสชาติอร่อยมาก เพราะเกือบทุกครัวเรือน
ประกอบอาชีพปั้นหม้อนี่เอง คนทั่วไปจึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้
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ว่า “บ้านหม้อ” จนเป็นที่เลื่องชื่อลือนาม หากใครอยากจะ
ได้หม้อดีๆ ต้องมาที่นี่  แต่ทว่า ในปัจจุบันผู้ที่ทำอาชีพปั้น
หม้อนั้นมีเหลืออยู่เพียงไม่กี่ครัวเรือน เพราะหนุ่มสาวหรือ
ทายาทหันไปประกอบอาชีพอื ่นๆ  เหลือแต่เพียงผู ้หลัก
ผู้ใหญ่ที่ยังคงยึดอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวน ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคนในชุมชนหรือผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนยังขาดองค์ความรู้ด้านการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่
ถูกต้อง  โดยเฉพาะการคิดต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและ
ประเด็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิต  ส่งผลให้การกำหนด
ราคาขายไม่ถูกต้อง  ทำให้รายได้ที่ได้รับไม่คุ้มทุนกับต้นทุน
หรือค่าใช้จ่ายหรือที่เรียกว่า ขาดทุน  ประเด็นข้อสังเกต
ต่อมาคือ รูปแบบผลิตภัณฑ์  ยังไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาด อันเนื ่องมาจากความก้าวหน้าของ
นวัตกรรมทั้งด้านสื่อสังคมและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เป็นไปตามยุคสมัย  อาจจะเป็นอีก
สาเหตุที่ทำให้อัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาค่อย ๆ หายไปจาก
ชุมชนบ้านหม้อ  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จากที ่มาและสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นทีม
งานวิจัยจึงสนใจที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากลไก
ของอุตสาหกรรมเซรามิกที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่มอันมีจุดเด่น
ด้านกระบวนการผลิตที่ผสมผสานระหว่างงานหัตถกรรม
และอุตสาหกรรม  ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในลักษณะที่
เป็นทุนทางปัญญาที่มีอยู่ในตัวบุคคลในชุมชนนั้น ๆ ผ่าน
ร ู ป แบบ ง าน ว ิ จ ั ย ท ี ่ จ ะ ท ำ ก า ร ศ ึ ก ษ า เ พ ื ่ อ พ ั ฒน า
เครื ่องปั ้นดินเผาบ้านหม้อ  ตำบลห้วยทราย อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่  ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความ
ต ร ะหน ั ก ถ ึ ง ค ว ามส ำค ัญขอ งก า รค ำน วณต ้ นท ุ น
เครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้ผู้ลิตสามารถคำนวณต้นทุนการผลิต
ได้อย่างถูกต้องตามหลักการที่ควรจะเป็น  และเพื่อฟื้นฟูอัต
ลักษณ์ด้านเครื่องปั้นดินเผาของบ้านหม้อด้วยการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ตามวิถีชีวิตและภูมิปัญญาเดิม ผสมผสาน
กับความต้องการของตลาดกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ที่
เพิ่มขึ้นจากการขยายส่วนแบ่งทางการตลาด  โดยคาดหวังว่า

จะเป็นแนวทางที ่ทำให้กลไกการดำรงอยู ่ของภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  สามารถสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้าง
แรงจูงใจให้แก่เยาวชนอันจะนำไปสู่การการพัฒนาภูมิทาง
ปัญญาท้องถิ่นเครื่องปั้นดินเผาของบ้านหม้อ  ตำบลห้วย
ทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืนต่อไป 

2. วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาความเป็นมา สภาพปัญหา ของกลุ ่ม

เครื ่องปั ้นดินเผาบ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง  จังหวัด
เชียงใหม่ 

2. เพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องปั้นดินเผาให้มีความ
เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
คำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ของการศึกษา การ

สร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ ่นด้วยการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษา  กลุ ่มเครื ่องปั ้นดินเผาบ้านหม้อ  

ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ได้
กำหนดไว้ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

รูปที ่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย (ดัดแปลงจาก นาถวุฒิ  
พรึงลำภู , 2555) 

 

เคร ื ่องป ั ้นด ินเผา ตรงก ับภาษาอ ังกฤษว ่า "เซราม ิค" 

(Ceramics) หมายถึง เครื่องปั้นดินเผาทุกชนิดทั้งเคลือบและ
ไม่เคลือบ หมายถึง ภาชนะหรือสิ่งของที่ทําขึ้นโดยใช้ดินปั้น
เป็นรูปต่าง ๆ ตามความต้องการแล้วนําไปเผาไฟให้ดินแข็ง 
เครื่องปั้นดินเผาและเซรามิกส์ทั้งสองคํามีความหมายไปใน
แนวทางเดียวกัน คือเครื ่องปั ้นดินเผา เป็นศิลปะในการ
ประดิษฐ์วัตถุให้เป็นรูปภาชนะต่างๆ ส่วนคําว่า เซรามิกส์ 
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(Ceramics) เป็นคําที่มาจาก ภาษาสันตกฤต แปลว่า สิ่งที่เผา
แล้ว ตามความคิดขั้นมูลฐาน หมายถึง การนําดินหรือหินซึ่ง
เกิดขึ ้นตามธรรมชาติมาทําปฏิกิริยากับไฟโดยการเผาได้
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปออกมา บางครั้งหมายถึงศิลปะของการ
ปั ้น (Art of Pottery) สุภาคย์อินทองคง (2549:9) รวมถึง
ผลิตภัณฑ์นานาชนิด ที ่ท ํามาจากดินและหิน โดยผ่าน
กรรมวิธีทําให้มีความแข็งแกร่ง (Strength) มีความคงทนถาวร 
อาจสรุปได้ว่าเครื่องปั้นดินเผา หรือ เซรามิกส์มีความหมายที่
ใช้แทนกันได้คือ เป็นสิ่งผลิตที่มาจากดินเป็นส่วนประกอบ
สําคัญ ปั้นขึ้นตามความต้องการ และนําไปผ่านกระบวนการ
ความร้อนให้คงรูปแข็งแรง 

4.วิธีการวิจัย  

รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลในส่วนที ่ต่างๆ ที่
เกี ่ยวข้องกับชุมชน และข้อมูลเอกสารวิชาการต่างๆเพื่อ
ประมวลผลและนำมาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์เครื ่องปั ้นดินเผาบ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ ที ่ม ีอ ัตลักษณ์ของชุมชน และมีความ
เหมาะสมกับ Life Style ของคนยุคใหม่ โดยผู้ประกอบการ
ต้องสามารถผลิตได้เองหลังจากเสร็จสิ ้นโครงการ ทาง
ผู้ประกอบการสามารถนำผลการสร้างสรรค์ที่ได้ไปผลิตเพื่อ
จำหน่ายได้ โดยอาศัยข้อมูลความต้องการ Life Style ของคน
ยุคใหม่ เช่น ข้อมูลเกี ่ยวกับอัตลักษณ์ลักษณ์ของชุมชน 

ข้อมูลทางการตลาด เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการสร้างสรรค์
แล้ว จะเข้าสู่กิจกรรมการทดสอบตลาดหรือความพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ที่ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์แล้ว โดยมีชุมชน/ผู้ประกอบการ 
จำนวน 10 คน และผู้บริโภคที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์
เคร ื ่องป ั ้นด ินเผาพื ้นบ ้าน จำนวน 100 คน เพ ื ่อสร ุป
ผลการวิจัย 

5. ผลการวิจัย  
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้าน

หม้อ  ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง ชาวบ้านในตำบล

ห ้วยทรายโดยเฉพาะหม ู ่ท ี ่  5  บ ้านหม ้อ  ม ีความร ู ้
ความสามารถความถนัดและความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำ
หัตถกรรมเครื ่องปั ้นดินเผาซึ ่งสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ลักษณะผลิตภัณฑ์มีเนื ้อดินปั ้น สีเทาอมแดงและหยาบ 

เคลือบด้วยน้ำเคลือบสีขาวนวล มีสีเขียวอ่อน และน้ำตาล 

มักจะมีลักษณะเคลือบขุ่น โดยทั่วไปตกแต่งด้วยลายเขียนใต้
เคลือบสีดำ ลายที่นิยมมากที่สุดเป็นลายปลาคู่ซึ ่ง ว่ายน้ำ
ตามกันภายในวงกลม ซึ่งลักษณะลายปลา แบบนี้จีนเรียกว่า 
"หยิน-หยาง" แต่ที่น่าสนใจ คือ ลายปลาคู่ ประทับลงในเนื้อ
ดินปั้น ลักษณะของจานปลานี้ คล้ายกับเครื่องถ้วยจีนมาก 

ส่วนลวดลายอื่นๆ ก็มี เช่น ลายวงกลมซ้อนกัน ลายรูปสัตว์
ในวงกลม และลายดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต มาก ได้แก่ จาน 

ชาม ขวด ตะคัน ไห กระปุก และคนที เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 ลายปลาคู่ ลวดลายโบราณของเครื่องปั้นดินเผาสัน
กำแพง 

2. ความต้องการด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์นำผล
การจัดลำดับจากรูปแบบอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมทั้ง 6 

รูปแบบมาจัดลำดับเพื่อวิเคราะห์ลำดับรูปแบบอัตลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้ ประชากรกลุ ่ม
ตัวอย่างได้เลือกรูปแบบอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมปลาคู่ 
เป็นอันดับที่ 1 จำนวนความถี่ 36 รูปแบบ อัตลักษณ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมร่มสันกำแพงเป็นอันดับที่ 2 จำนวนความถี่ 
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32 รูปแบบอัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมลายผ้ายอง เป็น
อันดับที่ 3 จำนวนความถี่ 28 เมื ่อนำผลการจัดลำดับอัต
ลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของเครื่องปั้นดินเผาสันกำแพง
แล้ว เหมาะที่จะนำมาพัฒาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
เพื่อวิเคราะห์ลำดับ รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์เครื ่องปั ้นดินเผา โดยใช้ค ่าความถี ่ สามารถ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ประชากรกลุ่ม ตัวอย่างได้เลือกอัตลักษณ์
ทางศิลปวัฒนธรรมของ ผลิตภัณฑ์ขวดสาราพื้นบ้าน เป็น
อ ันด ับท ี ่  1 จำนวนความถ ี ่ 33 เล ือกอ ัตล ักษณ ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมของ ผลิตภัณฑ์ขวดจาน เป็นอันดับที ่ 2 

จำนวนความถี่ 26 อัตลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม เลือกอัต
ลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมของ ผลิตภัณฑ์ไห เป็นอันดับที่ 3 

จำนวนความถี ่ 24 อัตลักษณ์ทาง ผลการวิเคราะห์การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้อัตลักษณ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นให้สวยงามและใช้ได้จริง สามารถผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมได้ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศ ิลปะว ัฒนธรรม และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด ้านการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จากการใช้แบบสอบถามความ
ต้องการหา รูปแบบและอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาศึกษา 
และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และนำข้อมูลที่
ได้มาสรุปรูปแบบกับกลุ่มผู้ประกอบการผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน 

ได้รูปแบบเพื่อขอข้อเสนอแนะในการออกแบบจำนวน 3 

รูปแบบ ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2 ภาพร่างผลิตภัณฑ์ขวดสุราพื้นบ้าน  

กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ  

3. ต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น 

ผู้วิจัยได้นำมาใช้ในการกกำหนดแนวทางในการผลิตต้นแบบ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ  ตำบลห้วยทราย 

อำเภอสันกำแพง ดังนี ้ 1) การออกแบบผลิตภัณฑ์เป็น
ภาชนะใส ่ส ุ ร าพ ื ้ นบ ้ าน  2 )  ร ูปแบบอ ัตล ักษณ ์ทาง
ศิลปวัฒนธรรมปลาคู่ 3) ประเภทของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตควรใช้
วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนและชาวบ้านสามารถผลิตได้ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 3 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขวดสุราพื้นบ้าน แบบที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 4 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขวดสุราพื้นบ้าน แบบที่ 2 
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รูปที่ 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์ขวดสุราพื้นบ้าน แบบที่ 3 

 

4. การประเมินผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หลังการทดลอง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผู้วิจัยได้นำผลิตภัณฑ์ ไปประเมิน
กับผู้ผลิตผู้จำหน่ายและผู้บริโภค จำนวน ดังนี้ 

1) ทางด้านความต้องการ ตามแนวในการพัฒนา 
คือ ลักษณะเฉพาะถิ่น ความสวยงามประโยชน์ใช้สอย ขนาด
สัดส่วน และกรรมวิธีการผลิตอันดับแรก คือรูปแบบที่ 1 

อันดับที่ 2 คือรูปแบบที่ 3 อันดับ 3 คือรูปแบบที่ 2 

2) ด้านการออกแบบลวดลาย คือ ตัวลาย ขนาด
สัดส่วนของลวดลาย ช่วงจังหวะของลวดลาย บริเวณว่างของ
ลวดลาย ทิศทางของลวดลาย พบว่า อันดับแรกคือ รูปแบบ
ที่ 1 อันดับที่ 2 คือรูปแบบที่ 2 อันดับ 3 คือรูปแบบที่ 3 

3) ผลของการวิเคราะห์สรุปความต้องการและ
ความพึงพอใจพบว่า รูปแบบที่ 1 มีความต้องการและความ
พึงพอใจเป็นอันดับ 1 อันดับ 2 รูปแบบที่ 3 และรูปแบบที่ 2 

มีความความพึงพอใจเท่ากัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ตั้งอยู่ที่อำเภอสัน

กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ “บ้านหม้อ” แห่งนี้ นับเป็นหมู่บ้าน
นี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของกลุ่มหัตถกรรม นอกจากการทำ
ไร่ทำนาทำสวนแล้ว ชาวบ้านยังประกอบอาชีพเสริม คือ 

อาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งทำมาจากดินเหนียว เช่น หม้อใส่น้ำ
ดื่ม หม้อแกงสำหรับใช้ปรุงอาหาร เป็นต้น ซึ่งในอดีตมีการ

นำไปขายหรือแลกเปลี่ยนสิ่งของตามหมู่บ้านต่างๆ ว่ากันว่า
หม้อดินที ่ปั ้นโดยฝีมือช่างปั ้นบ้านหม้อนั ้น เป็นหม้อที ่มี
รูปทรงสวยงามและคุณภาพดี และเมื่อนำหม้อแกงที่ปั้นจาก
ดินไปปรุงอาหาร ก็ทำให้มีรสชาติอร่อยมาก เพราะเกือบทุก
ครัวเรือนประกอบอาชีพปั้นหม้อนี่เอง ลายที่นิยมนำมาเขียน
มากที่สุดเป็นลายปลาคู่ซึ่ง ว่ายน้ำตามกันภายในวงกลม ซึ่ง
ลักษณะลายปลา แบบนี ้จ ีนเรียกว่า "หยิน-หยาง" แต่ที ่
น่าสนใจ คือ ลายปลาคู่ ประทับลงในเนื้อดินปั้น ลักษณะ
ของปลานี้ คล้ายกับลายเครื่องถ้วยจีนมาก ส่วนลวดลาย
อื่นๆ ก็มี เช่น ลายวงกลมซ้อนกัน ลายรูปสัตว์ในวงกลม และ
ลายดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ที ่ผลิต มาก ได้แก่ จาน ชาม ขวด 

ตะคัน ไห กระปุก และคนที เป็นต้น  

เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อนั้นมีการปั้นในลักษณะ
ต่างๆ ที่หลากหลายมาก ชุดแรกๆ เป็นการนำดินมาขึ้นรูป
เป็นภาชนะต่างๆแล้วนำไปตากแห้งเครื่องปั้นดินเผาเป็นงาน
หัตถกรรม ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์มาโดยตลอดทุกยุคทุก
สมัย มนุษย์นำเครื ่องปั ้นดินเผามาใช้ในด้านเครื ่องใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การก่อสร้าง ตลอดจนการใช้ประกอบใน
พิธีกรรมเกี่ยวกับความเชื่อต่างๆและมีความผูกพันขึ้นอยู่กับ
ความถนัดของชาวบ้านแต่ละคน รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ส่วน
มาแล้วจะทำการปั้นเลียนแบบจากของเดิมในอดีต จากตำรา 
หรือจากความเชื่อ ความศรัทธา ลายหยิน-หยาง มีความเป็น
เอกลักษณ์มากที่สุดของเครื่องปั้นดินเผาสันกำแพง และยังมี
ลวดลายอื่นๆที่นำมาประกอบมากมาย ส่วนลวดลายจะเป็น
ลาย จากธรรมชาติ ลายดอก ลายกรวยเชิง ลายกระจัง ลาย
บัว 

จากการออกแบบเคร ื ่ อ งป ั ้ นด ิน เผา  กล ุ ่ ม
เครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ให้มีสร้างอัตลักษณ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ผู้วิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่เหมาะสม
กับการผลิตและสอดคล้องกับวิธีชุมชน คือ ประเภทของใช้ที่
ยังสามารถใช้ร่วมกับสินค้าชุมชนอื่นๆได้ ในที่นี้หมายถึงสุรา
พื้นบ้าน ที่ยังมีการผลิตและมีการดื่มภายในชุมชนอยู่จาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องคงอัตลักษณ์เดิมไว้ แต่ควร
พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย ต้องคำนึงถึง แนวทาง
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การศึกษาศิลปะพื้นบ้านของมารุต อัมรานนท์ (2533 : 53-

57) ผู้วิจัยนำมาใช้เป็นแนวทาง การศึกษา 5 ประการ คือ 1) 

ด้านวัตถุประสงค์ในการผลิตและการนำไปใช้ 2) ด้านแหล่ง
ผลิต เครื่องปั้นดินเผาของบ้านหม้อเพื่อให้ทราบถึงที่มาและ
วิวัฒนาการความเป็นมาของการสร้างสรรค์ งาน 3) ด้าน
กรรมวิธีการผลิต เทคนิค ขั้นตอน เครื่องมืออุปกรณ์ ตั้งแต่
การเตรียมวัสดุก่อนการ แปรสภาพจนถึงขั้นตอนและวิธีการ
สร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านหม้อ 4) ด้าน
ลักษณะ ของรูปทรง ลวดลาย โครงสร้างและรายละเอียดใน
การตกแต่งต่าง ๆ ที่ปรากฏในงานเครื ่องปั ้นดินเผา ของ
ชุมชนบ้านหม้อ 5) ด้านคติความเช ื ่อที ่แฝงอยู ่ในงาน
เคร ื ่องป ั ้นด ินเผาของชุมชนบ้านหม้อ แนวทางในการ 
วิเคราะห์ตลาดเครื่องปั้นดินเผาของพรสนอง วงศ์สิงห์ทอง 
(2545 : 51) ซึ่งสรุปแนวทางในการวิเคราะห์  ได้ 3 ประการ 
คือ 1) ความสวยงาม 2) ขนาดสัดส่วน 3) หน้าที่ประใช้สอย 

แนวคิดในการออกแบบ 5 แนวทางของวิบูลย์ ลี ้สุวรรณ 

(2532 : 136) คือ 1) ลักษณะเฉพาะถิ่น 2) ความสวยงาม 3) 

ประโยชน์ ใช้สอย 4) ขนาดสัดส่วน 5) กรรมวิธีการผลิต 

ดังนั ้นจะเห็นได้ว ่า ความต้องการของผู ้ซ ื ้อ ผู ้จำหน่าย              

และผู้ผลิตงานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา มีผลเป็นอย่างมาก
ที่จะเป็นตัวกำหนดแนวทางในการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ร่วม
สมัย แนวคิดในการออกแบบ ทั้ง 3 แนวทาง จึงเป็นแนวทาง
ที่สำคัญ ที่นำมาใช้เป็น ตัวกำหนดในการประยุกต์ใช้กับงาน
หัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาในเอกลักษณ์ของชุมชนบ้านหม้อ
7.  สรุป 

 กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่นับเป็นหมู่บ้านนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของ
กลุ่มหัตถกรรม มีความรู้ความสามารถความถนัดและความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสืบ
ทอดมาจากบรรพบุรุษ ลายที่นิยมมากที่สุดเป็นลายปลาคู่ซึ่ง 
ว่ายน้ำตามกันภายในวงกลม ซึ่งลักษณะลายปลา แบบนี้จีน
เร ียกว ่า "หยิน-หยาง" แต ่ท ี ่น ่าสนใจ คือ ลายปลาค ู ่ 
ผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มต้องการพัฒนาคือ ขวดสุราพื้นบ้านเพราะ
ในชุมชนบ้านหม้อ มีการผลิตสุราพื้นบ้านจำหน่ายอยู่แล้ว

ตั ้งแต่อดีต ในการพัฒนาต้องการให้ผลิตภัณฑ์มีลักษณะ
เฉพาะถิ่น ความสวยงามประโยชน์ใช้สอยครบถ้วน การเขียน
ลวดลายโบราณที่เป็นปลาคู่ ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม 

และมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น จากผลการศึกษาดังกล่าวพอสรุปได้
ว่า แนวทางการประยุกต์ใช้งานหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา 
ในเอกลักษณ์ของเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ ต้องคำนึงถึง
แนวคิดการออกแบบ  และพัฒนา 5 ประการ คือ 1) ลักษณะ
เฉพาะถิ่น 2) ความสวยงาม 3) ประโยชน์ใช้สอย 4) ขนาด
สัดส่วน 5) กรรมวิธีการผลิต จากการ ทดลองผลิตพบว่า 
เป็นแนวทางที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ได้และมี
ความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านหม้อ อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกในการลง
พื ้นที ่เก็บข้อมูล ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล ้านนา  ผ ู ้ ให ้ งบประมาณสน ับสน ุนในการทำ
โครงการวิจ ัย อนึ ่ง ผู ้ว ิจ ัยหวังว ่า งานวิจ ัยฉบับนี ้จะมี
ประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั้งหมดนี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้ผลงานวิจัยเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกีย่วข้องและขอมอบความกตัญญูกตเวทิตา
ค ุณ แด่บ ิดา มารดา และผ ู ้ม ีพระค ุณทุกท ่านสำหร ับ
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิด
เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้
เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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บทคัดยอ  
   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเพ่ือเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จําแนกตามเพศ  อายุ  และประสบการณในการทํางาน กลุมตัวอยาง  ไดแก ครูผูสอนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ปการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น  234 
คน กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่และมอรแกน  โดยวิธีการสุมอยางงาย   เคร่ืองมือเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ผลวิจัยพบวา   ทรรศนะของครูผูสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก และเรียงลําดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอยได คือ ดานจรรยาบรรณในการบริหารงาน ดานจริยธรรม และดานคุณธรรมตามลําดับ   สวนดาน
การเปรียบเทียบทรรศนะของครูผูสอนเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจําแนกตามเพศ  อายุ  และประสบการณการทํางาน  พบวา  ทรรศนะของ
ครูผูสอนท่ีมีเพศแตกตางกันโดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาครู
เพศหญิง  และทรรศนะของครูผูสอนท่ีมีอายุและประสบการณในการทํางานที่แตกตางกันโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
คําสําคัญ: ทรรศนะเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงาน 

 

Abstract  
    The purposes of this research were 1) to explore virtue, morality, and ethics in administration of 

school administrators based on the attitudes of teachers in the opportunity expansion schools of Phichit 

Primary Educational Service Area Office 2 and 2) to compare virtue, morality, and ethics in administration 

of school administrators based on the attitudes of teachers in the opportunity expansion schools of 
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Phichit Primary Educational Service Area Office 2, classified by gender, age, and working experience. The 

samples were 234 teachers in the opportunity expansion schools of Phichit Primary Educational Service 

Area Office 2 in the academic year 2017. The sample size was determined by drawing on the Table for 

Determining Sample Size proposed by Krejcie and Morgan (1970). They were chosen by using simple 

random sampling. In this study, a questionnaire, based on Likert’s five-rating scale, was used.  The findings 

were as follows: 
   The attitudes of teachers towards virtue, morality, and ethics in administration of school 

administrators, overall, were high. Ethics was the highest-rated aspect, followed by morality, and virtue, 

respectively. When considering in greater details.  The comparison of the attitudes of teachers towards 

virtue, morality, and ethics in administration of school administrators in the opportunity expansion 

schools, classified by gender, age, and working experience, revealed that:  The attitudes of teachers 

towards virtue, morality, and ethics in administration of school administrators in the opportunity 

expansion schools, overall, were significantly different at .05. Male teachers showed higher mean score 

than female teachers.  The attitudes of teachers aged and the attitudes of teachers who had working 

experience, towards virtue, morality, and ethics in administration of school administrators in the 

opportunity expansion schools, overall and each aspect, were not significantly different.  
Keywords:  School Administrator, Virtual, Morality, Ethics 

  
1. บทนํา 
    จากปญหาสังคมที่เพ่ิมมากข้ึนและนับวันจะทวี
ความรุนแรงอยางรวดเร็วเหลาน้ี สะทอนใหเห็นถึงสภาพ
การขาดคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของชีวิตท่ีดีงามของสังคมไทย ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยาง
ย่ิงและเปนหนาที่ของคนไทยทุกคนท่ีจะตองรวมกัน
แสวงหาแนวทางแกไขปญหา เพ่ือสรางบุคลากรของ
ประเทศท่ีมีพรอมทั้งความรูและคุณธรรม ซึ่งรัฐบาลจึงได
เห็นความสําคัญและไดกําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ( พ .ศ . 2555 –2559) ให
ความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  มีคุณธรรม 

จริยธรรม มีทักษะในการดํารงชีวิต และสรางสังคมไทยให
เปนสังคมที่มีคุณภาพ โดยมุงสรางภูมิคุมกันต้ังแตระดับ
บุคคล ครอบครัว และชุมชน       

 จริยธรรมเปนรากฐานแหงความเจริญรุงเรือง
มั่นคงและสงบสุขของปจเจกชน  สังคมและประเทศชาติ  
รัฐทุกรัฐมีแนวนโยบายใหประชาชนมีจริยธรรมอันเปนหลัก
ประการแรกและถือเปนอุดมค ติ   จ ริยธรรมจึงเป น
สิ่งจําเปนสําหรับคนทุกคนในทุกอาชีพ สังคมจะอยูรอดไดก็

ดวย มีจริยธรรม จะสงบสุขหรือวุนวายก็ข้ึนอยูกับจริยธรรม 
การทุจริตคดโกงในวงราชการตาง ๆ  การเบียดเบียนกันใน
รูปแบบตาง ๆ อันเปนสาเหตุใหสังคมเสื่อมโทรม  มีสาเหตุ
ที่แทจริงมาจากการขาดจริยธรรม (จรวยพร ธรณินทร , 
2552, หนา 19-20) และในปจจุบันสังคมของเราประสบ
ปญหาตางๆ มากมาย การฉอราษฎรบังหลวงน้ันเปนที่แจง
ประจักษทุกระดับ จากขอมูลขาวสารที่ปรากฏในสื่อหลาย
ประเภทแสดงใหเห็นวาปจจุบันผูบริหาร ครูอาจารย และ
ผูใหญ ในสังคมจํานวนมากขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
แสวงหาผลประโยชนสวนตนและกลุมของตน  ขาดความ
เอื้อ เฟอ เผื่ อแผตอเพ่ือนมนุษย  ลุมหลงในอบายมุข  
พฤติกรรมที่ไมดีเหลาน้ีนับวันจะทวีจํานวนมากพรอมกับ
ความเสื่อมโทรมที่เพ่ิมระดับสูงข้ึน ปจจุบันพบวามีสถิติ
เก่ียวกับพฤติกรรมการทุจริต และประพฤติมิชอบในวงการ
ราชการโดยเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งสวนหน่ึงเปนการกระทํา
ของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดวยเหตุดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการได เห็นความสําคัญในการพัฒนา
คุณธรรม  จึงเรงใหมีนโยบายการพัฒนาวินัยและจริยธรรม
ผูบริหารขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกคนที่
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มีหนาที่ รับผิดชอบในการพัฒนาวินัยและจริยธรรมของ
ตนเองอยูเสมอใหกรมเจาสังกัดผูบังคับบัญชาหรือหัวหนา
สถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษาจัดใหมีโครงการ
แผนงานตอเน่ือง  ใหมีคณะอนุกรรมการระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ทําหนาท่ีกํากับดูแลการดําเนินการ 

ดั ง น้ั น   ใน การพัฒ นาป ระ เทศ ให มี ค ว าม
เจริญกาวหนา  มีคุณภาพและประสิทธิภาพยอมข้ึนกับ
คุณภาพของประชากรของประเทศ ถาประชากรของ
ประเทศมีการศึกษาดี มีงานทํา มีสุขภาพรางกายและ
สุขภาพจิตดี  มีจริยธรรมและคุณธรรมสูง ประเทศชาติก็
เจริญกาวหนามีความสงบเรียบรอยมั่นคง (กรมการศาสนา, 
2552, หนา 10)  

กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ
ทางดานคุณธรรม   จริยธรรมจึงประกาศใชและเนน
ยุทธศาสตร คุณธรรมนําความรู (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2550, หนา 6) เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี  มีคุณธรรม 
จริยธรรมใหมากข้ึนต้ังแตระดับโรงเรียน  นักเรียนตอง
ไดรับการอบรม ดูแล และปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม
ตลอดเวลา แตการที่จะอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนที่มี
คุณธรรมไดน้ัน  ตัวครูโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตอง
ปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางท่ีดีเสียกอน ดังเชน  วีรพจน ลือ
ประสิทธ์ิสกุล ไดกลาวไววา ใครก็ตามหากไดรับการบม
สอนใหเขาใจจริยธรรมมนุษยธรรม  คุณธรรม  ยุติธรรม  
และนําไปปฏิบัติจนเปนนิสัยมาต้ังแตวัยประถมและมัธยม
แลวจะชวยใหบุคคลน้ันมีสติปญญา ความรู ความสามารถ 
และใชมันกอเกิดประโยชนแกผูอื่น  กอเกิดความสําเร็จแก
ตนเองไดมากกวาที่ เปนอยู  ณ  ทุกวันน้ีอยางแนนอน                                          
(วีรพจน ลือประสิทธ์ิสกุล, 2550, หนา 19) 

   คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ไดกําหนด
มาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยไดกําหนดตัวช้ีวัดในมาตรฐานดานปจจัยประการหน่ึง 
คือ  ผูบ ริหารมีคุณธรรมจริยธรรมเปนแบบอยางที่ ดี 
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ . 
2546 จึงไดกําหนดใหมีวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  กําหนดมาตรฐาน  จรรยาบรรณในวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะในสวนของวิชาชีพ

ผูบริหารสถานศึกษาตองรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพเพ่ือ
เป น ตั วอ ย า งที่ ดี แ ก ผู ใต บั งคั บ บั ญ ชา   เ น่ื อ งจ าก
พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 ไดแบงการบริหารงานเปนเขตพ้ืนที่การศึกษาพรอม
ทั้งกระจายอํานาจการบริหารงานไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด โดยให สถานศึกษามี
ฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 35 เพ่ือใหการบริหาร
การศึกษาน้ันมีความคลองตัวมากย่ิงข้ึน จึงทําใหผูบริหาร
สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารมากข้ึน หากผูบริหาร
สถานศึกษาทานใดหลงใหลในอํานาจ  ใชอํานาจไปทางที่
ผิด ขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
แลวจะทําใหการบริหารงานในสถานศึกษา และการจัด
การศึ กษาลม เหลวไม บ รรลุ ตาม วัต ถุป ระสงค ขอ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ . 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  
และพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 

 ผูบริหารโรงเรียนที่สามารถจัดการศึกษาและ
บริหารงานในโรงเรียนของตนใหประสบผลสําเร็จเปนอยาง
ดีไดน้ัน  จะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญอยางย่ิง  คือ  การเปน
ผูนําและเปนผูนําที่มีวิสัยทัศนดานคุณธรรมจริยธรรม  ซึ่ง
สอดคลองกับที่  แรมเชยและคลาค (Ramsay and Clark, 
1990)  ไดกลาวไวในลักษณะที่คลายคลึงกันวา  ไมมี
โรงเรียนใดสามารถสรางสรรคใหเจริญกาวหนาได  หาก
ผูบริหารโรงเรียนน้ันปราศจากคุณธรรมจริยธรรม  และไมมี
โรงเรียนใดสามารถดํารงรักษาความเปนโรงเรียนที่ดีไวได  
หากผูบ ริหารโรงเรียนน้ันขาดวิสัยทัศนด านคุณธรรม
จริยธรรม  ท้ังน้ีเพราะวิสัยทัศนดานคุณธรรมจริยธรรมจะ
ทําใหการเปนผูนําแตกตางจากผูบริหารทั่วไป  กลาวคือ  
ไมมี ความตองการเพียงเพ่ือดํารงรักษาสถานภาพที่
เจริญรุงเรืองขององคกรเทาที่เปนอยูในปจจุบันไวเทาน้ัน  
หากแตจะมุงแสวงหาวิถีทางปฏิบัติที่จะนําองคการใหไปสู
สิ่งที่ดีกวา  ดังน้ันการมีวิสัยทัศนดานคุณธรรมจริยธรรมจึง
เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูบริหารโรงเรียน  เพราะผูบริหารตอง
เปนผูที่มีศักยภาพสูงในการคนหาสิ่งที่ตองการจะให
โรงเรียนเปนไปอยางไรในอนาคต (หรรษลักษณ รัตนปรา
โมทย, 2554, หนา 2) 
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    ดังน้ัน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิจัยคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึ กษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  เพ่ือนําผลการวิจัยน้ีมาเปน
แน วท างในการพัฒ นาคุณ ธรรม   จ ริยธรรม  แล ะ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
และสงเสริมใหมีการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร อันจะสงผลตอการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีประสิท ธิภาพจากการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใหดีย่ิงข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค  
     1. เพ่ือศึกษาระดับคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของครูผู สอนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
ก ารศึ ก ษ า   สั งกั ด สํ า นั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 

     2. เพ่ือ เป รียบเทียบค าเฉลี่ ยของคุณ ธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จําแนกตามเพศ  อายุ  และ
ประสบการณในการทํางาน 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   ผูวิจัยได
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามหัวขอ ดังน้ี 

   ผูบ ริหารสถานศึกษา  หมายถึง  บุคคลหรือ
บุ ค ล า ก ร วิ ช า ชี พ ที่ ไ ด รั บ ก า รบ ร ร จุ แ ต ง ต้ั งต า ม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.2547  มาตรา 4 และมีหนาที่รับผิดชอบการ
บริหารสถานศึกษาแตละแหงทั้งของรัฐและเอกชน 

คุณธรรม หมายถึง สิ่งที่มีคุณคา มีประโยชน  

เปนความดี  เปนมโนธรรม เปนความคิดดีที่กระตุนใหมีการ
ประพฤติ  ปฏิบัติอยูในกรอบที่ดีงามและสามารถจําแนก
ความถูกผิดไดมีสติสัมปชัญญะ  มีความรับผิดชอบช่ัวดี  มี
อุปนิสัย  ความต้ังใจ  และเจตนาท่ีดีงาม  เชน  ประพฤติ
ตนเปนแบบอยางที่ ดี  มีความขยันหมั่นเพียร  สราง
บรรยากาศ ท่ี ดี   สุ ภ าพอ อน โยน   มี ค วาม ยิน ดีกั บ
ความสําเร็จของผูรวมงาน  ใหเกียรติกับผูใตบังคับบัญชา
รับผิดชอบ  ตรงตอเวลาโปรงใส  สัมพันธชุมชน  เปนตน 

จริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกใหเห็น  
เปนการปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  ถูกตอง  ดีงามท้ังกาย วาจา 
ใจ  เปนประโยชนตอตนเอง  ผูอื่น  และสังคม เชน เปนผูมี
ความอดทนอดกลั่น  ประพฤติดี  มีความซื่อสัตย  มีความ
เมตตา  ชวยแกปญหาใหผูใตบังคับบัญชา ดูแลเอาใจใส
ผูรวมงาน  วางตัวเปนกลาง  แกปญหาไดอยางรอบคอบ 
เปนผูมีวิจารณญาณ  มีเหตุผล ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา
เศ รษฐกิ จพอ เพี ย ง ยึ ดมั่ น ในส ถาบั นชา ติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย  บริหารงานโดยยึดหลักกระจายอํานาจ 
เปนตน 

  จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา หมายถึง ประมวลความประพฤติ  กิริยา
อาการที่ประกอบวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ควร
ประพฤติปฏิบัติ เพ่ือรักษาสงเสริมเกียรติคุณ ช่ือเสียงและ
ฐานะของผูบริหารสถานศึกษา เชน  มีความรู ความเขาใจ
ในระเบียบกฎเกณฑการบริหารงาน  ออกคําสั่งโดยชอบ
ดวยกฎหมาย  ดูแลทรัพยสินสวนรวม  มุงมั่นในการทํางาน  
ยึดระเบียบในการบริหารงาน  ประพฤติตามระเบียบวินัย
ของขาราชการ  รับผิดชอบตอสิ่งที่เกิดข้ึน  หมั่นศึกษาหา
ความรู  ไมใชอํานาจหนาท่ีแสวงหาผลประโยชน  ต้ังอยูใน
ความซ่ือสัตยสุจริต  อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนตน 

 นอกจากน้ี  ผูวิจัยยังไดศึกษาเก่ียวกับสภาพทั่วไป
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ ยวกั บคุณ ธรรม   จ ริยธรรม  

ทรรศนะ  จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะห
เพ่ือกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย  ไดดังน้ี 
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ภาพที ่2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

4. วิธีการวิจัย 

การวิจัยคร้ังน้ี มี วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและ
เปรียบเทียบเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
จําแนกตามเพศ  อายุ  และประสบการณในการทํางาน  
ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

     ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ครูผูสอนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ปการศึกษา 
2560  จํานวน 45 โรงเรียน  รวมประชากรทั้งสิ้น 581 คน 

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของเครจซี่
และมอรแกน  โดยวิธีการสุมอยางงาย  ไดกลุมตัวอยางรวม
ทั้งสิ้น  234 คน  
     เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบ รรณ ในการบ ริห ารงานของผู บ ริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน 

   ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของ
ผูตอบ  คือ เพศ  อายุ  และประสบการณในการทํางาน  
เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check list) 

   ตอนที่  2 แบบสอบถาม เกี่ ยวกั บคุณ ธรรม

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดาน
คุณธรรม ดานจริยธรรม  และดานจรรยาบรรณในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา มีลักษณะเปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ ตามแบบ
ของลิเคิรท (Likert)  

     การเก็บรวมรวบขอมูล 

1. ติ ด ต อขอห นั งสื อ จ าก บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เพ่ือขอความรวมมือ
ในการแจกแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่กําหนดไว 

2. ผู วิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดเก็บรวบรวม
ขอมูลดวยตนเองจากสถานศึกษาตาง ๆ ที่เปนกลุมตัวอยาง 
รวมทั้งหมด 234 ชุด  
     การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลหลังจากที่ไดนําแบบสอบถาม
กลับคืนมาครบถวนทุกฉบับแลว  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
มาดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนดังน้ี 

     1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมทั้งหมดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ 
    2. นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงคะแนน โดย
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห
ขอมูล 

    3. วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 1 เกี่ยวกับ
สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคาความถ่ี 

ตัวแปรตน 
 

สถานะผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ประสบการณในการทํางาน 

ตัวแปรตาม 
 

การวิจัยคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ   ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
ครูผู สอนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  
ศึกษาในองคประกอบ 3 ดาน ดังน้ี 
1. ดานคุณธรรม 
2. ดานจริยธรรม 
3. ดานจรรยาบรรณในการบรหิารงาน 
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(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

     4. วิเคราะหแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับ
ความคิดเห็นตอคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  วิเคราะห
โดยการหาค าเฉลี่ ย  (Mean) และค าความ เบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และนําคาเฉลี่ยของ
คะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามไปเทียบกับคาเฉลี่ย
ตามเกณฑดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2558) 

   ค า เฉลี่ ย  4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณ ธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด 
     ค า เฉลี่ ย  3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณ ธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับมาก 

    ค า เฉลี่ ย  2.51 – 3.50 หมายถึง มี คุณ ธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 
     ค า เฉลี่ ย  1.51 – 2.50 หมายถึง มีคุณ ธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับนอย 

     ค า เฉลี่ ย  1.00 – 1.50 หมายถึง มีคุณ ธรรม  
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด 

     5. วิเคราะหเปรียบเทียบคุณธรรม  จริยธรรม 
และจรรยาบ รรณ ในการบ ริห ารงานของผู บ ริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จําแนกตามเพศ อายุ และ

ประสบการณในการทํางาน  กรณีเปรียบเทียบระหวาง 2 
ตัวแปร  ใชการวิเคราะหโดยวิธีทดสอบคาที (t-test)  กรณี
เปรียบเทียบต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป  ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis of Variance)  
และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   จึงทํา
การทดสอบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  จึงทดสอบเปน
รายคู ด วย วิ ธีก ารของเชฟ เฟ  (Scheffe’ po st  ho c 
comparison) 
     สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติที่ใชประกอบดวย  รอยละ (Percentage) 
คาเฉลี่ย (Mean หรือ x ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ก า ร วิ เค รา ะห เป รีย บ เที ย บ
คุณธรรม  จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงาน
ของผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จําแนกตามเพศ 
อายุ และประสบการณในการทํางาน  กรณีเปรียบเทียบ
ระหวาง 2 ตัวแปร  ใชการวิเคราะหโดยวิธีทดสอบคาที (t-
test)  กรณีเปรียบเทียบต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป  ใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One-way Analysis 
of Variance)  และเมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   จึงทําการทดสอบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ  
จึงทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ post 
hoc comparison) 

 

5. ผลการวิจัย  
         ในการวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูล
ตามลําดับข้ันตอน  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  และไดแบง
การวิเคราะหออกเปน 3 ตอน  ดังน้ี 

 

ตอนที่ 1 สถาพภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยหาคาความถ่ีและรอยละ  
ตาราง 1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ  อายุ  และประสบการณในการทํางาน  

รายการ จํานวน (n=234) รอยละ 
1. เพศ 
    ชาย 

    หญิง 

 

97 
137 

 

41.5 

58.5 

รวม 234 100.0 
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รายการ จํานวน (n=234) รอยละ 
2. อายุ 
     21 – 35  ป 
     36 – 50  ป           

     50 ปข้ึนไป 

 

82 

95 

57 

 

35.0 

40.6 

24.4 

รวม 234 100.0 

3. ประสบการณในการทํางาน 

    1 – 10 ป 
    11 – 20 ป 
    21 ปข้ึนไป 

 

111 

81 

42 

 

47.4 

34.6 

17.9 

รวม 234 100.0 
 

 จากตาราง 1 แสดงขอมูลสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม  จําแนกตาม 

 1. เพศ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง  จํานวน 137 คน  คิดเปนรอยละ 58.5 และเปนเพศ
ชาย  จํานวน 97 คน   คิดเปนรอยละ 41.5 

 2. อายุ  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยู
ในชวง 36 – 50 ป  จํานวน 95 คน  คิดเปนรอยละ 40.6  
รองลงมา  อายุชวง 21 – 35 ป  จํานวน 82 คน  คิดเปน 
 

รอยละ 35.0  และอายุ 51 ปข้ึนไป  จํานวน 57 คน  คิด
เปนรอยละ 24.4 
 3.  ป ระสบก ารณ ใน ก ารทํ า งาน   ผู ต อบ
แบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณในการทํางานอยู
ในชวง 1 – 10 ป จํานวน 111 คน  คิดเปนรอยละ 47.4  
รองลงมามีประสบการณในการทํางานอยูในชวง 11 - 20 
ป  จํ าน วน  81  คน   คิ ด เป น ร อ ย ละ  34 .6   และมี
ประสบการณในการทํางาน 21 ปข้ึนไป  จํานวน 42 คน  
คิดเปนรอยละ 17.9 

 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นตอคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  ประกอบดวยคําถาม 3 ดาน  จํานวน 
65 ขอ  เปนมาตรสวนประมาณคา  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ตาราง 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2   โดยภาพรวม 
 

ขอ รายการ 
n=234 

ระดับ 
x   S.D. 

1. 
2. 
3. 

ดานคุณธรรม 

ดานจริยธรรม 

ดานจรรยาบรรณฯ 

4.18 

4.26 

4.32 

0.33 

0.30 

0.40 

มาก 
มาก 

มาก 

เฉลี่ยรวม 4.25 0.29 มาก 
    

จากตาราง 2  ผลการวิ เคราะห ข อมู ลด าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงาน
ของผูบ ริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2  โดยภาพรวมอยู
ในระดับมาก  ( x = 4.25, S.D.=0.29) เมื่อพิจารณาราย
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ดานพบวาคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ดานจรรยาบรรณในการ
บ ริหารงาน  อยู ในระดับมาก   ( x = 4.32, S.D.=0.40) 

รองลงมาคือ ดานจริยธรรมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ ย             

( x =  4.26, S.D.=0.30) และค า เฉลี่ ย ตํ่ า สุ ดคื อ  ด าน
คุณธรรม อยูในระดับมาก ( x = 4.18, S.D.=0.33) 

 

ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐาน  กรณีเปรียบเทียบระหวาง 2 ตัวแปรใชการวิเคราะหโดยวิธีทดสอบคาที (t-test)  กรณี
เปรียบเทียบต้ังแต 3 ตัวแปรข้ึนไป  ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance)  เมื่อ
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญจึงทดสอบเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’ comparison) 
ตาราง 3  แสดงผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2  จําแนกตามเพศ 
 

รายการ 
ชาย (1) หญิง (2) 

t P การเปรียบเทียบรายคู 
x  S.D. x  S.D. 

คุณธรรม 4.24 0.30 4.14 0.35 2.139* 0.033 1>2 
จริยธรรม 4.32 0.24 4.22 0.32 2.882* 0.004 1>2 

จรรยาบรรณฯ 4.37 0.34 4.28 0.42 1.800 0.073 1>2 
รวมเฉลี่ย 4.31 0.25 4.21 0.31 2.605* 0.010 1>2 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

    จากตาราง 3  พบวา  ผลการวิเคราะหขอมูลการ
เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  จําแนกตาม
เพศ  โดยภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ยกเวนดานจรรยาบรรณไมแตกตางกัน 

 

ตาราง 4 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2  จําแนกตามอายุ 
 

รายการ 
21 – 35 ป 36 – 50 ป 51 ปขึ้นไป 

F P การเปรียบเทียบรายคู 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

คุณธรรม 4.18 0.32 4.18 0.33 4.18 0.37 0.002 0.998 - 
จริยธรรม 4.33 0.24 4.22 0.31 4.21 0.31 4.298* 0.015 1>2,3 

จรรยาบรรณฯ 4.37 0.33 4.30 0.42 4.29 0.45 0.931 0.396 1>2,3 

รวมเฉลี่ย 4.29 0.25 4.23 0.30 4.23 0.33 1.295 0.276 1>2,3 

*  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

 จากตาราง 4  พบวาผลการวิเคราะหขอมูลการ
เป รียบ เที ยบค าเฉลี่ ยดานคุณ ธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2  จําแนกตามอายุ  เปนรายขอ  พบวาคาเอฟ
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เรโซ (F-ratio) ที่คํานวณไดแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ต้ังไวและยอมรับสมมติฐาน
ที่วา ครูผูสอนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาท่ีมีอายุแตกตางกัน  มีทรรศนะเก่ียวกับคุณธรรม  

จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร  เขต 2 ไมแตกตางกัน  
ยกเวนดานจริยธรรม 

 

 

 

ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 
2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  ในภาพรวม 
 

รายการ 
1-10 ป 11-20 ป 21 ปขึ้นไป 

F P การเปรียบเทียบรายคู 
x  S.D. x  S.D. x  S.D. 

คุณธรรม 4.13 0.32 4.25 0.33 4.25 0.35 2.651 0.073 2,3>1 

จริยธรรม 4.25 0.31 4.26 0.29 4.29 0.27 0.317 0.729 3>2,1 

จรรยาบรรณฯ 4.29 0.40 4.33 0.41 4.36 0.37 0.548 0.579 3>2,1 

รวมเฉลี่ย 4.22 0.29 4.27 0.29 4.30 0.28 1.257 0.286 3>2,1 
          

 จากตาราง 5  พบวาผลการวิเคราะหขอมูลการ
เปรียบเทียบคาเฉลี่ยดานคุณธรรม   จริยธรรม   และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามทรรศนะของ
ครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 2  จําแนกตามประสบการณในการทํางาน  

เปนรายขอ  พบวาคาเอฟเรโซ (F-ratio) ที่คํานวณได
แตกตางกันอยางไม มี นัยสําคัญทางสถิติ   จึงปฏิ เสธ
สมมติฐานที่ต้ังไวและยอมรับสมมติฐานที่วา ครูผูสอนที่
ปฏิบั ติงานในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  ที่มี
ประสบการณในการทํางานแตกตางกัน  มีทรรศนะเก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจิตร               
เขต 2 ไมแตกตางกัน   

6. อภิปรายผลการวิจัย  
       จากผลการวิจัยเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผู สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 

เขต 2  พบประเด็นที่ควรอภิปรายผล ดังน้ี 

1. จากผลการวิจัยเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผู สอนใน โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2  อยูในระดับมาก เน่ืองมาจากปจจุบันผูบริหาร
สถานศึกษาได รับการพัฒนาอยางตอเน่ืองสาเหตุเปน
เพราะวาผูบริหารเปนบุคคลที่จะนําพาใหองคกรขับเคลื่อน
ไปขางหนาอยางมีคุณภาพ  ประกอบกับในปจจุบันมี
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคคลากรทางการศึกษาได 
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ดานการศึกษาในสวนของมาตรฐานความรู ประกอบดวย 
คุณธรรมจริยธรรมสําหรับผูบริหาร  จรรยาบรรณของ
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา การพัฒนาจริยธรรมของ
ผูบ ริหารใหปฏิบั ติตนเปนแบบอยางที่ ดี  ปฏิบั ติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร การพัฒนาจริยธรรม
ผูบริหารใหปฏิบั ติตนอยูในกรอบคุณธรรม การบริหาร
จัดการบานเมืองที่ ดี เปนผู นําเชิงคุณธรรมจริยธรรม  
ปฏิบั ติตนเปนแบบอยางที่ ดี   สงเส ริมและพัฒนาให
ผูรวมงานมีคุณธรรมจริยธรรมท่ีเหมาะสม (พระราชบัญญัติ
ส ภ า ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า , 2546) 
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กระทรวงศึกษาธิการไดเล็งเห็นถึงความสําคัญทางดาน
คุณธรรม จริยธรรมจึงประกาศใชและเนนยุทธศาสตร 
คุณธรรมนําความรู เพ่ือปลูกฝงใหนักเรียนเปนคนดี มี
คุณธรรมจริยธรรมใหมากข้ึนต้ังแตระดับโรงเรียนนักเรียน
ตองไดรับการอบรม ดูแล และปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดเวลาแตการที่จะอบรมสั่งสอนใหนักเรียนเปนคนท่ีมี
คุณธรรมไดน้ันตัวครูโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาตอง
ปฏิบัติตัวใหเปนแบบอยางท่ีดีเสียกอน ดังเชน วีรพจน ลือ
ประสิทธ์ิสกุล ไดกลาวไววา  ใครก็ตามหากไดรับการบม
สอนใหเขาใจจริยธรรมมนุษยธรรมคุณธรรม ยุติธรรม และ
นําไปปฏิบัติจนเปนนิสัยมาต้ังแตวัยประถมและมัธยมแลว
จะชวยใหบุคคลผูน้ันมีสติปญญา มีความรูความสามารถ 
และใชมันกอเกิดประโยชนแกผูอื่นกอเกิดความสําเร็จแก
ตนเองไดมากกวาที่ เปนอยู ณ  ทุกวันน้ี อยางแน นอน 
(กระทรวงศึกษาธิการ , 2550, หนา 6)สอดคลองกับ
งาน วิจั ย  ของ รจนา  อ าย พุกและคณ ะ  (2551) ได
ทําการศึกษาคนควาดวยตนเองเร่ือง คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา ตาม
ความคาดหวังของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดแพร พบวา ระดับความคาดหวังของ
ครูผูสอนท่ีมีตอคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดแพร  อยูในระดับมากที่สุดในทุก ๆ ดาน 
ความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับมากที่สุดดานที่มีระดับ
ความคาดหวังสูงสุดคือ ดานจริยธรรม และดานที่มีระดับ
ความคาดหวังตํ่าสุดคือดานจรรยาบรรณ  หรรษลักษณ  
รัตนปราโมทย (2554) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติ
กรรมการบริหารงานแบบมุ งคุณธรรมจริยธรรมของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของอาจารยโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ผลการศึกษาพบวาพฤติ
กรรมการบริหารงานแบบมุงคุณธรรม  จริยธรรมของ
ผูบ ริหารสถานศึกษาตามความคิด เห็นของอาจารย  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  โดยภาพรวมท้ัง 9 
ดาน  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  และเมื่อพิจารณา
ในแตละดาน  พบวา  ทุกดานอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

       2. การเป รียบเทียบทรรศนะของค รูผู สอน
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึ กษาจํ าแนกตามเพศ   อายุ   และ
ประสบการณในการทํางาน  พบวา 
           2.1 ทรรศนะของค รูผู สอนที่ มี เพศ
จําแนกเปนเพศชายและเพศหญิงตอคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบ รรณ ในการบ ริห ารงานของผู บ ริห าร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดย
ภาพรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยครูเพศชายมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูเพศหญิง  สอดคลองกับ
พันธุวิรา  เทียมผล (2556)  ไดทําการวิจัยเร่ืองเจตคติของ
ครูที่มีตอคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 
โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย จังหวัดพิษณุโลก  ผลการวิจัย
พบวา  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเจตคติของครู
ที่มีตอคุณธรรม  จริยธรรมของผูอํ านวยการโรงเรียน
อนุบาลโรจนวิทย จังหวัดพิษณุโลก จําแนกตามเพศ พบวา 
เจตคติของครูเพศชายสูงกวาครูเพศหญิง เพศชาย ( x  = 
4.19) และเพศห ญิ ง ( x =  4.07) แตกต า งกั นอย างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสอดคลองกับ รจนา 
อายพุก และคณะ (2551) ไดทําการศึกษาคนควาดวย
ตนเองเร่ือง คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษา ตามความคาดหวังของครูผูสอน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพร  พบวา
ระดับความคาดหวังของครูผูสอนที่มีตอคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดแพรอยูในระดับมาก
ที่สุดในทุก ๆ ดาน  ความคาดหวังโดยรวมอยูในระดับมาก
ที่สุด  ดานที่มีระดับความคาดหวังสูงสุดคือ ดานจริยธรรม  
และดานที่มีระดับความคาดหวังตํ่าสุดคือดานจรรยาบรรณ  
สวนผลการเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของครูผูสอน 
จําแนกตามเพศ และขนาดของสถานศึกษา ไดแสดงผลการ
แตกตางใน 2 ดานดวยกัน กลาวคือ  1)  การเปรียบเทียบ
ระดับความคาดหวังของครูผูสอนในสถานศึกษาที่มีตอ
คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของ
ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดแพร  โดยจําแนกตามเพศ (ชายและเพศหญิง) 
พบวา มีระดับความคาดหวังไมแตกตางกันในทุกดาน  2)  
การเปรียบเทียบระดับความคาดหวังของครูผูสอนใน
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สถานศึกษาท่ีมีตอคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึ กษาจั งห วัดแพร  โดยจํ า แนกตามขนาดของ
สถานศึกษา (ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ )พบวา 
มีระดับความคาดหวังแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเม่ือนํามาเปรียบเทียบรายคู โดยใชวิธีการ
ของเชฟเฟ (Shefffe’ s method) พบวา ทั้งสถานศึกษา
ขนาดกลาง และขนาดใหญ ตางก็มีระดับความคาดหวัง
เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ของผูบริหารสถานศึกษาสูงกวาสถานศึกษาขนาดเล็กอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตสถานศึกษาขนาดใหญ
และขนาดกลางมีระดับความคาดหวังเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพของผูบ ริหาร
สถานศึกษาไมแตกตางกัน 

          2.2 ทรรศนะของครูผู สอนที่ มีอายุ  
จําแนกเปนอายุ 21 – 35 ป, 36 – 50 ป และ 51 ปข้ึนไป  
ตอคุณ ธรรม   จ ริยธรรม  และจรรยาบรรณ ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยครูที่มีอายุระหวาง 21 – 
35 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีอายุ 36 – 50 ปและ 51 ปข้ึน
ไป  สอดคลองกับ  หรรษลักษณ  รัตนปราโมทย (2554) 

ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานแบบ
มุงคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
ผลการศึกษาพบวา  การเปรียบเทียบความแตกตางพฤติ
กรรมการบริหารงานแบบมุงคุณธรรมจริยธรรมตามความ
คิดเห็นของอาจารยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
จําแนกตามเพศ  อายุ  คุณวุฒิ  และประสบการณสอน  
พบวา  บุคลากรที่มีเพศ  อายุ  คุณวุฒิ  และประสบการณ
สอนแตกตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมแบบมุง
คุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา  โดยภาพรวม
ทุกดานไมแตกตางกัน 

           2.3 ท ร รศ น ะ ข อ งค รู ผู ส อ น ท่ี มี
ประสบการณในการทํางาน  จําแนกเปน 1 – 10 ป, 11 – 
20 ป  และ 21 ป ข้ึนไป  ตอคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยภาพรวมและราย
ดานทุกดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยครูที่มีประสบการณในการทํางาน 21 ปข้ึน
ไป มีคาเฉลี่ยสูงกวาครูที่มีประสบการณในการทํางาน 1 – 
10 ป และ 11 – 20 ป  สอดคลองกับ  ธีรพงษ  จินพละ 
(2557)  ไดทําการวิจัยเร่ืองพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1  ผลการวิจัย
พบวา  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับ
พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุ รีรัมย  เขต  1 จําแนก
ประสบการณ ในการทํางาน  โดยรวมแลวรายดานไม
แตกตางกัน  
 จากผลการวิจัยในคร้ังน้ีช้ีใหเห็นวา  ครูผูสอนที่มี
สถานภาพสวนตัวที่แตกตางกันจะมีทรรศนะเก่ียวกับ
คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
ก ารศึ ก ษ า   สั งกั ด สํ า นั ก งาน เขต พ้ื นที่ ก า รศึ ก ษ า
ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มีทั้งแตกตางกันและไมแตกตาง
กัน  แมวาผลการวิจัยในคร้ังน้ีจะไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ต้ังไวทั้งหมด  โดยตัวแปรเพศ  อายุ  และประสบการณ
ทํางานน้ันถือเปนเร่ืองปกติ  เน่ืองจากลักษณะเชนน้ีมักจะ
ปรากฎในงานวิจัยที่ เปนนามธรรม   ซึ่งเปนเร่ืองของ
ความรูสึกนึกคิดที่ผลการวิจัยอาจมีทั้งสนับสนุนและขัดแยง
กันได  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะความแตกตางระหวางบริบท
ดานสถานภาพของแตละบุคคล 

7.  สรุป  
   การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษาตามทรรศนะของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 จําแนกตาม
เพศ   อา ยุ   และประสบการณ ในการทํ างาน  จาก
ผลการวิจัยในคร้ังน้ีช้ีใหเห็นวา  ครูผูสอนที่มีสถานภาพ
สวนตัวที่แตกตางกันจะมีทรรศนะเก่ียวกับคุณธรรม  
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จริยธรรม  และจรรยาบรรณในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 มี
ทั้งแตกตางกันและไมแตกตางกัน  แมวาผลการวิจัยในคร้ัง
น้ีจะไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวทั้งหมด  โดยตัวแปร
เพศ  อายุ  และประสบการณทํางานน้ันถือเปนเร่ืองปกติ  
เน่ืองจากลักษณะเชนน้ีมักจะปรากฎในงานวิจัยที่ เปน
นามธรรม  ซึ่งเปนเร่ืองของความรูสึกนึกคิดที่ผลการวิจัย
อาจมีทั้งสนับสนุนและขัดแยงกันได  ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ
ความแตกตางระหวางบริบทดานสถานภาพของแตละ
บุคคล 

 

ขอเสนอแนะ 
  ขอเสนอแนะของการวิจัย 

   จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผู วิจัยไดนํามา
พิจารณาและมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 

 1. จากผลการวิจัยเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผู สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2  อยูในระดับมากน้ัน  แสดงใหเห็นวาผูบริหารควร
ผดุงไวซึ่งความมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณ
การบริหารสถานศึกษาอยางตอเน่ือง  ปฏิบัติงานอยางมี
ศักยภาพและประสิทธิภาพ 

   2. จากผลการวิจัยเร่ืองคุณธรรม  จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ทรรศนะของครูผู สอนในโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร 
เขต 2  ประกอบดวย 3 ดาน คือ 1) ดานคุณธรรม 2) ดาน
จริยธรรม และ 3) ดานจรรยาบรรณในการบริหารงาน  ซึ่ง
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยางโดยรวมมีความเห็น
พองกันวาผูบริหารสถานศึกษาทุกคนทราบและตระหนักดี
ถึงการเปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมกันอยูแลว  มีผูบริหาร
สถานศึกษาเพียงบางส วนเท าน้ันที่ อาจมีพฤติกรรม
บางอยางไมสอดคลองกับคุณธรรม จริยธรรม   และ
จรรยาบรรณในการบริหารงานตามความคิดเห็นของ
ครูผูสอน ซึ่งอาจจะเก่ียวเน่ืองกับสถานการณที่ผูบริหาร

สถานศึกษาทานน้ันๆ ประสบอยู ดังน้ันจึงไมมีความจําเปน
ที่จะตองพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผูบริหารสถานศึกษาอีก 

แตเน่ืองจากสถานศึกษาเปนสถาบันทางสังคมที่สําคัญย่ิง 
เน่ืองจากเปนสถาบันแหงที่ 2 ตอจากสถาบันครอบครัวใน
การที่จะปลูกฝง ขัดเกลาใหเยาวชนในวันน้ีเติบโตเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติใน
อนาคต  ครูผูสอนโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปน
ผู นําองคกร จึงตองประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแก
เยาวชนเหลาน้ีทั้งตอหนาและลับหลัง ดังน้ันจึงยังคงมีความ
จํ า เป น ที่ ผู เกี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ย จ ะ ต อ งช ว ย กั น ดู แ ล
ประคับประคองใหครูผูสอนทุกคนโดยเฉพาะผูบริหาร
สถานศึกษา เปนผูมีคุณธรรมจริยธรรมอยูตลอดเวลา  
 

 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

  1.   ในการวิจั ยค ร้ัง น้ี ไดทํ าการศึ กษาจาก
ครูผูสอนโรงเรียนขยายโอกาส  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 คร้ังตอไปควรมี
การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิจิตร เขต 1  
   2 .  ในค ร้ัง น้ี เป นการประ เมิ นภ ายใน  โดย
ครูผู สอนเปนผูประเมิน   ซึ่ งตอไปควรมีการประเมิน
ภายนอก โดยใชกลุมประชากรอื่น เชน ผูปกครอง นักเรียน 

เปนตน 

 

กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยดี ไดรับความ
อนุเคราะหจาก ดร.ศิธาชัย  ศรีอุดม อาจารยที่ปรึกษาหลัก  
และผูชวยศาสตรจารย ดร.ประวัติ  ยงบุตร  อาจารยที่
ปรึกษารวม  ท่ีใหความดูแลเอาใจใส  ใหคําปรึกษา   และ
ทานอาจารยผูสอนในระดับปริญญาโททุกทานที่ใหความ
ชวยเหลือเปนอยางสูงย่ิงมา ณ โอกาสน้ีดวย 

ขอขอบพระคุณ ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ที่ใหคํา
ช้ี แน ะ นํ า ในการจั ด ทํ า วิท ย า นิพ นธ ใน ค ร้ั ง น้ี  แล ะ
ขอขอบพระคุณ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ที่ชวยอํานวยความ
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สะดวกและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม เพ่ือ
การวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จสมบูรณดวยดี 
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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน และจัดทําแนวทางการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
หลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
ประชากรที่ใชในการตอบแบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครูปฏิบัติการสอน  
จํานวนท้ังหมด 14 คน วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ประชากรที่ใชในการสัมภาษณ 
เพ่ือจัดทําแนวทางการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการปฏิบัติที่เปนเลิศ ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จํานวน 2 ทาน วิเคราะหขอมูลโดยการสังเคราะหเน้ือหาแลวสรุปเปนความเรียง 
 ผลการศึกษาพบวาสภาพการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวางจังหวัดเชียงใหม
โดยรวมมี 8 ดาน อยูในระดับมากทุกดาน เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี 1) ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) ดานการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 4)  ดานการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 5) ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6) ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนด 7) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป และ 8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวางจังหวัดเชียงใหม  พบวา 1) 
ดานการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ควรจัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา เร่ืองมาตรฐานการศึกษา 
และจัดใหสอดคลองกับบริบทของชุมชนและวิสัยทัศนของสถานศึกษา 2) ดานการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา ควรนําจุดเดน
และจุดดอยมากําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน 3)  ดานการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ ควรใหครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมอยางเปนรูปธรรม 4) ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษา ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการ นิเทศติดตามตามแผนงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 5) ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ควรกําหนดรูปแบบอบรมวิธีการตรวจและทบทวนคุณภาพการศึกษาใหผูตรวจ 
ครอบคลุมทั้งภายในและภายนอก  6) ดานการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด ควรประเมินตามสภาพจริง 
โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย 7) ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป ควรรายงานขอมูลที่เปนจริงรายงานตอหนวยงาน
ตนสังกัดทราบและ 8) ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง ควรประสานความรวมมือ และปลูกฝงใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญ นิเทศติดตามท้ังระบบอยางตอเน่ือง 
คําสําคัญ:การประกันคุณภาพภายใน , แนวทาง , โรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
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Abstract 
 This objectives of this research were to study the operational conditions and to prepare 

guidelines for the internal quality assurance of Luang Pattana Bankhunwang school, Chiang Mai province.  

The instruments used to collect data were a questionnaire and a structured interview.  The population 

used for a questionnaire for studying the operational conditions consisted of school administrators and 

teachers, for a total of 14 informants, data were analyzed by percentage, mean and standard deviation.  

The population used for an interview for the preparation of guidelines for the internal quality assurance 

consisted of two school administrators in the best practice schools in terms of educational quality 

assurance, data were analyzed by synthesizing and summarizing in a composition.   
 The results showed that the operational conditions of the internal quality assurance of Luang 

Pattana Bankhunwang school consisted of 8 aspects in overall at a high level, it was arranged from high to 

low as follows: 1) the determination of educational standards of school, 2) the preparation of the school 

development plan, 3) the management and information systems, 4) the implementation of the school 

development plan, 5) the verification and reviewing the educational quality, 6) the evaluation of 

educational quality in accordance with the determined standards, 7) report on the annual educational 

quality, and 8) the educational quality development continuously, respectively. 

  As regards the guidelines for the internal quality assurance of Luang Pattana Bankhunwang 

school, Chiang Mai province, it was found that 1) regarding the determination of educational standards of 

school, school should provide the training course concerning educational standards for teachers and 

school personnel in consistent with the community context and school vision; 2) regarding the 

preparation of the school development plan, the strengths and weaknesses points should be defined for 

the vision, mission and goals in accordance with the community context; 3) regarding the management 

and information systems, teaches and school board committee should be invited to participate obviously; 

4) regarding the implementation of the school development plan, the budget should be allocated for 

implementing projects, supervise, and follow-up according to the determined plan to achieve the goals; 

5) regarding the verification and reviewing the educational quality, the training course should be provided 

the verification and reviewing guidelines for the relevant persons both internal and external; 6) regarding 

the evaluation of educational quality in accordance with the determined standards, the authentic 

evaluation should be used in a variety methods; 7) regarding report on the annual educational quality, 

the actual information should be reported to the parent sector; and 8) regarding the educational quality 

development continuously, school should cooperate and foster the personnel to give priority to the 

supervision the entire system continuously. 

Key Word :  Internal quality assurance, Guidelines, Luang Pattana Bankhunwang School 
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1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 
2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 47 ใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน และ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอกระบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงมาตรา 48 ไดกลาว  ไววา ใหหนวยงานตน
สังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก อีกท้ังมาตรา 49 ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการ
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมี
การตรวจสอคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความ
มุงหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแตละ
ระดับตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญั ติ น้ีให มีการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยาง
นอยหน่ึงคร้ังในทุกหาปนับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย 
และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2,2545:13-14) และในมาตรา 50 
ไดกลาวไววาใหสถานศึกษาให ความรวมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง ๆ ที่มีขอมูลเกี่ยวของกับ
สถานศึกษาตลอดจนใหบุคลากรคณะกรรมการของ
สถานศึกษา รวมทั้งผูปกครองและผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
สถานศึกษาใหขอมูลเพ่ิมเติมในสวนที่พิจารณาเห็นวา 
เก่ียวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคํารอง
ขอของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงาน

ดังกลาวรับรอง ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาน้ัน  

 นอกจากน้ัน ยังไดกําหนดมาตรฐานหลักของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเปน 4 มาตรฐาน ซึ่งมี
ความสัมพันธตอเน่ืองกัน คือ 4 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 
1คุณภาพของผูเรียน (1.ผลสัมฤทธ์ิทางวิชาการของผูเรียน 
และ 2.คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน) มาตรฐานที่ 
2กระบวนการบ ริหารและการจัดการของผูบ ริหาร
สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมาตรฐานที่ 4 ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผลโดยมุงการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยการดําเนินงานของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง 
สําหรับสถานศึกษาที่ผานการประเมินจะไดรับใบรับรอง
มาตรฐานการศึกษาและใหสถานศึกษารักษาคุณภาพ
การศึกษาให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาตลอด
ระยะเวลาที่ ได รับรองมาตรฐานการศึกษา(คูมือการ
ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา, 2559: 2-3) 

 จากสาเหตุและความจําเปนดังกลาว  โรงเรียน
หลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม จึงไดดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยการแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการประ กันคุณ ภาพภายใน โดยมีผู บ ริห าร
สถานศึ กษา  คณ ะค รูและบุคลากรทางการศึ กษา
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ตัวแทนผูปกครอง  
รวมกันวิเคราะหสานศึกษา เพ่ือจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาจัดระบบบริหารและสารสนเทศจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาดําเนินงานตามแผนพัฒนา
สถานศึกษาติดตามผลการดําเนินโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาคุภาพการศึกษาอีกทั้ง  ตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเน่ือง  โดยดําเนินการตามคูมือแนวทางการ
ประเมินคุณภาพคามมาตรฐานการศึกษาขันพ้ืนฐานเพ่ือ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ซึ่งมีการแบง
งานแตละฝายตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 5 ดาน  
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คือ ดานผูเรียนดานการจัดการศึกษา ดานการสรางสังคม
แหงการเรียนรู  ดานอัตลักษณของสถานศึกษา และดาน
มาตรการสงเสริม  ซึ่งสถานศึกษาไดดําเนินการตลอด
ระยะเวลา 1 ปการศึกษา และจัดทําเปนรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา  (Self Assessment 

Report : SAR) เพ่ือเสนอตอหนวยงานตนสั งกัดและ
เผยแพรตอสาธารณชนและจัดเก็บเปนขอมูลสําคัญในการ
ดําเนินการประกันคุณภาพในปตอไปของสถานศึกษา 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวางและของ
โรงเรียนที่ดี 

 2.2 เพ่ือจัดทําแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
จังหวัดเชียงใหม 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
การศึกษาสภาพการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
หลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม มีเอกสารที่
เก่ียวของประกอบดวย  แนวคิด ทฤษฎีตางๆ และงานวิจัย
ที่เกี่ยวของดังน้ี 

3.1 ทฤษฎีและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึง   การบริหารภายในของ
สถานศึกษา  การดําเนินงานของตนสังกัดและหนวยงานที่
เก่ียวของในการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเน่ืองให
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานเพ่ือสรางความ
มั่นใจใหกับผูรับบริการและผูเกี่ยวของรวมท้ังหนวยงาน
ตางๆ โดยใชการประเมินทั้งภายในและภายนอกเปนกลไก
ที่สําคัญ (พิสณุ  ฟองศร, 2550 : 177) 

การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การสรางความ
มั่นใจใหแกผูเก่ียวของกับการศึกษาวาจะไดรับการศึกษาที่
มีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดและเปนแนวทางการ
ดําเนินงานของสถาบันการศึกษา (ชรินทร มั่งคั่ง, 2550 : 6)  

สรุป การประกันคุณภาพเปนการรับรองคุณภาพการ
บริหารการศึกษาโดยมีการประเมินสถานศึกษา  โดยการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  เพ่ือใหเปนไป
ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและความตองการของสังคม 

3.2  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การประกัน
คุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษา
น่ันเอง หรือโดย หนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแล
สถานศึกษาน้ัน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 : มาตรา 4) 

3.3  การประเมินภายนอก คือ การประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยผูประเมิน
ภายนอกท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา หรือสมศ . เพ่ือมุงใหมี
คุณภาพดีย่ิงข้ึน  ผูประเมินภายนอกหรือโรงเรียนมีความ
เปนอิสระ  และเปนกลาไมมีผลประโยชนขัดแยงกับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจะนําไปสูการเขาถึงคุณภาพ
การศึกษาดวยความเปนกลาง เพ่ือสรางสรรคพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
3.4  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับ
การประเมินคุณภาพภายนอกจากคูมือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2553 : 3-4)  ตามมาตรา 48 
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไข 
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ระบุไววา ใหหนวยงานตน
สังกัดไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองได รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 คร้ังในทุกรอบ 5 ป 
นับ ต้ังแตการประเมินค ร้ังสุดทาย และเสนอผลการ
ประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน  ซึ่ง สม
ศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.
2544-2548) เสร็จสิ้นไปแลว ปจจุบันอยูระหวางประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสอง (พ.ศ.2549-2553) และการ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ .
2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ . เปน
การประเมินทั้งระดับสถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบัน
ใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลัก เชน วิทยาเขต หรือ
ศูนย หรือหนวยจัดการศึกษานอกที่ ต้ัง การประเมินจะ
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ครอบคลุมการจัดการนอกสถานที่ ต้ั งหลั กทั้ งหมด 
นอกจากน้ัน การประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับ
จุดเนนหรือกลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 
3.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เขมจิรา  บริภารักษ (2554 : 63-67) ไดทําการศึกษาการ
บริหารจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
โรงเรียนในโครงการห น่ึงอําเภอห น่ึงโรงเรียนในฝน  
จังหวัดลําพูน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทาง
แกปญหาเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม
เก่ียวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของโรงเรียนในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนใน
ฝนจังหวัดลําพูนตามระบบการประกันคุณภาพภายในตาม
หลักเกณฑและแนวปฏิบั ติ เกี่ ยวกับการการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 8 
ดาน ของสํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาวิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาเฉลี่ย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และการแจกแจงความถ่ีผล
การศึกษาสรุปไดดังน้ีการบริหารจัดการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหน่ึง
อําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน จังหวัดลําพูน  
วิชุดา  แกววรรณดี (2554 : 98-102) ไดทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง ปญหาและแนวทางพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัด
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาและแนวทาง
พัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดเล็กประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษาคือ  ผูบริหารและครูผูสอนจํานวน 191 คน   
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ  สถิติที่ใชคือ  รอยละ 
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน  และวิเคราะหเน้ือหา
สํ าคัญ  (Content Analysis) ผลการวิจั ยพบวา  การ
ดําเนินการประกันภายในโรงเรียนโดยใช ข้ันตอนการ
ดําเนินการตมวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ไดแก การ
วางแผน  การดําเนินงาน  การตรวจสอบและดานการ
ปรับปรุงแกไข  มีปญหาท้ังภาพรวมและรายดานอยูใน
ระดับ ปานกลาง  แนวทางพัฒนาการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียน  ควรมีการวางแผนงานการ

ดําเนินงานที่ ชัดเจน  ปฏิบั ติตามแผนที่กําหนดมีการ
พัฒนาบุคคลากร  มีการนิเทศอยางสม่ําเสมอ  มีการ
รายงานผลและนําผลการพัฒนามาปรับปรุง  แก ไข  
วางแผน  พัฒนาการดําเนินงานตอไป  โดยทุกข้ันตอนควร
เนนการดําเนินงานของทุกฝายที่เก่ียวของ 
จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ ยวของ  สรุปไดวา  การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี
ค วามสํ าคัญ ต อก ารพัฒ นาการจั ดการศึ กษาของ
สถานศึกษา  และในข้ันตอนของการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจะตองอาศัยความ
รวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายจึงจะประสบความสําเร็จ
และบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
4.วิธีการวิจัย  
4.1 ประชากร 
 การวิจัยคร้ังน้ี เปนการวิจัยโดยใชประชากร
ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูผูสอน  จํานวน 
13 คน รวมประชากรทั้งหมด  14คน 

4.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 การศึกษาแนวทางการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  คร้ังน้ี เปนการวิจัยแบบ

ตัวแปรที่ศึกษา 
สภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน 8 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 

2. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

สถานศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ

การศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม

มาตรฐานที่กําหนด 
7. การายงานคุณภาพการศึกษา

ประจําป 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
 

แนวทางการ
พัฒนาการ
ดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน
หลวงพัฒนา
บานขุนวาง 
จังหวัด
เชียงใหม 
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ผสม  (Mixed Method Research) แบ ง ข้ั นตอนก าร
ดําเนินงานวิจัยออกเปน 2 ระยะ คือ 

 4.2.1 เคร่ืองมือรวบรวมขอมูล 

 เค ร่ืองมือรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ีคือ 
แบบสอบถามที่ผู วิจัยสรางข้ึนเกี่ยวกับสภาพ      การ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวง
พัฒนาบานขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  และ 
แบบสัมภาษณขอเสนอแนะเพ่ือตรวจสอบการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบาน
ขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  ซึ่งแบงออกเปน 2 
ระยะ คือ 

  4.2.1.1 ระยะที่ 1 การดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุน
วาง จังหวัดเชียงใหม เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณดวยการสํารวจขอมูลภายในโรงเรียนหลวงพัฒนา
บานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม การเก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณดวยการสํารวจขอมูลดวยแบบสอบถามการเก็บ 
ขอมูลเชิงปริมาณประชากร  คือ  ผูบริหารโรงเรียน และ
ครู (key informant)   ในการเก็บข อมูล เชิงป ริมาณ
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยเน้ือหา 3 ตอน 

 ตอนที่1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
แบบตรวจสอบรายการ  
 ตอนที่2แบบสอบถาม (Questionnaire) สภาพ
การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน
หลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหมเปนแบบมาตรา
สวนการประเมินคา (Rating Scale)  5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด  

 ตอนที่  3 ขอเสนอแนะการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบาน  ขุน
วาง จังหวัดเชียงใหม เปนคําถามปลายเปดแยกตาม
ข้ันตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  
  4.2.1.2 ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวม
ขอ มูล เชิงคุณ ภาพ  ขอ เสนอแนะแก ไขปญ หาการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน โดยการเก็บขอมูล
ด วยแบบสัมภ าษณ แบบมี โค รงส รา ง (Structured 

Interview) เปนการสัมภาษณที่ ไดกําหนดโครงสรางและ
คําถามท่ีจะใชในการสัมภาษณไวลวงหนากอนการไปเก็บ

ขอมูล  และไปสัมภาษณกับผูใหขอมูลตามโครงสราง
คํ าถามที่ ได กํ าหนดไว  จ าก  ผู บ ริห ารสถานศึ กษ า 
(Interview) ที่ มี การดําเนินงาน  และปฏิบั ติงานการ
ประกันคุณภาพภายในที่ดี จํานวน 2 แหง ไดแก โรงเรียน
สันปาตอง (สุวรรณราษฏรวิทยาคาร) และโรงเรียนบาน
กาด(เขมวังส)  กลุมผูใหขอมูลในระหวางการสัมภาษณ 
ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา (Key Informant) 

ผู วิจัยใช วิ ธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
( Interview) วิ เ ค ร า ะ ห เ อ ก ส า ร  ( Documentary 

Analysis) การสั งเกต  (Observation) จากกรอบการ
สัมภาษณซึ่งเปนคําถามปลายเปดโครงสรางของเคร่ืองมือ
แบงเปน 3 ตอน คือ  
 ตอนที่  1 ขอมู ลทั่ วไป  ของผู ให ขอมูลและ
สถานศึกษาที่สัมภาษณ เพ่ือบันทึกขอมูลพ้ืนฐานของผูให
ขอมูลและสถานศึกษา มีลักษณะเปนสัมภาษณซึ่งเปน
คําถามปลายเปด 

 ตอนท่ี  2 สภาพการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
จังหวัดเชียงใหม  
 ตอนที่  3 ขอ เสนอแนะเพ่ือตรวจสอบการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  หลวง
พัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม เปนคําถามปลายเปด
แยกตามข้ันตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพภาพ
ใน ผู วิจัยกําหนดแนวทางการวิเคราะหขอมูล โดยนํา
ขอมูลจากการเก็บรวบรวมขอมูลมา ลดทอนขอมูล 
ตรวจสอบขอมูล วิเคราะหขอมูล ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการน้ี
จะทําควบคูไปกับ กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล เมื่อ
ผู วิจั ยได วิ เค ราะห ขอมู ลจากการสรางขอส รุปแล ว   
ข้ันตอนสุดทายนําขอมูลที่ไดจากการ วิเคราะหมาเขียน
รายงานการวิจัย โดยนําเสนอขอมูลการวิจัยแบบพรรณนา 
(Description) และการพรรณนาวิเคราะห  (Analysis 

Description)  โดยใชความถ่ีเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย เพ่ือใหไดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม 
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 4.2.2การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  การ
สรางเคร่ืองมือ ผู วิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือตาม
ข้ันตอนดงตอไปน้ี 

   4.2.2.1ศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฏี
เก่ียวกับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในโดยใช
แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554  เปนกรอบ
แนวคิดในการสรางแบบสอบถาม 

  4.2.2.2 ลงมือสรางแบบสอบถามโดย
ใชแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 สํานัก
ทดสอบทางการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 แตละฉบับ
กอนนําไปใชกับกลุมประชากร การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยผูวิจัยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชวิธีการที่ผูวิจัยนํา แบบสอบถามไป
เก็บขอมูลดวยตนเองมีข้ันตอน ดังน้ี  
1.ดําเนินการสืบคนขอมูลรายช่ือ ท่ีอยู และเบอรโทรศัพท
ของโรงเรียนที่มีบริบทใกลเคียงกัน จํานวน 5 โรงเรียน  
 2. ผูศึกษาไดขอทําหนังสือถึงโรงเรียน จํานวน 5 
โรงเรียน เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง   โดยใช
แบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพเปนเคร่ืองมือในการ
เขาไปเก็บขอมูล  
 3. ผูศึกษาสงแบบสอบถามและดําเนินการเก็บ
คืนแบบสอบถามคืนดวยตนเอง ทั้ง 5โรงเรียนที่เปนกลุม
ตัวอยาง และนําขอมูลมาทําการวิเคราะห ผูวิจัยกําหนด
แนวทางในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี  
 3.1 การวิเคราะห ขอมู ลทั่ ว ไปของผู ตอบ
แบบสอบถามโดยการวิเคราะหหาคาความถ่ี และรอยละ 
และแปลความหมายระดับการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน 

 3.2 การวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหาร 
และครูที่มีตอสภาพการดําเนินงานโดยการวิเคราะหหา

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และแปลความหมาย
ระดับการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน 

  4.2.2.3 นํ า แ บ บ ส อ บ ถ าม เส น อ
ผู เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา   
(content validity)   ของขอคําถามแตละขอในดาน
ความเหมาะสม แลวนําแบบสอบถามไปหาคาดัชนีความ
ส อ ด ค ล อ ง  Index of Item Objective Congruence 

(IOC) ความ ชัด เจนและความค รอบคลุม  โดยผ าน
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 คน แลวนําไปปรับปรุงแกไข โดย
พิจารณาขอที่มีความสอดคลองต้ังแต 0.50 เปนตนไป  
  4.2.2.4 นําแบบสอบถามฉบับแกไข
สมบูรณ ไปทดลองใช (Try Out )ซึ่งไมใชกลุมประชากร 
เพ่ือศึกษาความบกพรองระหวางการเก็บขอมูล โดย
ทดลองใชกับ ผูบริหาร ครูผูสอนจํานวน 5 โรงเรียน คือ 
โรงเรียนพัฒนาตนนํ้าที่ 5 ขุนวาง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม  โรงเรียนบานหนองเตา อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม  โรงเรียนบานหวยตอง  อําเภอแมวาง  จังหวัด
เชียงใหม  โรงเรียน     บานหวยขาวลีบ อําเภอแมวาง  
จังหวัดเชียงใหม และโรงเรียนแมวินสามัคคี อําเภอแมวาง  
จังหวัดเชียงใหม  ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ัง
ฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาตามวิธี ของครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ) (ลวน  สาย
ยศ  และอังคณา  สายยศ , 2538  หนา 183-184) ซึ่งได
คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.85     

4.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปน้ี 

 4.3.1 ขอห นั งสื อ จ ากส าขา วิชาการ ริห าร
การศึกษา  มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม ถึง ผูอํานวยการ
โรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง  เพ่ือขออนุญาตและขอ
ความรวมมือในการรวบรวมขอมูล 

 4.3.2 ผูวิจัยขอหนังสือจากหนวยงานตนสังกัด
ถึงหนวยงานกลุมประชากรตัวอยาง 5 โรงเรียน 

 4.3.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
 4.4.4 นําแบบสอบถามท่ีไดรับคืนมาตรวจสอบ
ความสมบูรณทุกฉบับ  

4.4 การวิเคราะหขอมูล 
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 4.4.1 การวิเคราะห ข อมู ล เชิงป ริมาณ  การ
วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  โดยการการ
ประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ในการ
คํานวนหาคาสถิติพ้ืนฐาน ดังน้ีระยะท่ี 1 การดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายใน โดยแบงเปน 3 ข้ันตอนดังน้ี 

 ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะหขอมูลโดยใช ความถ่ี รอยละ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถาม (Questionaire) สภาพ
และปญหาการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนหลวงพัฒนาบ านขุนวาง จังห วัดเชียงใหม
 วิเค ราะห ข อมู ล โดยใช  ค าเฉลี่ ย  และส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน นําเสนอในรูปตาราง ประกอบคํา
บรรยาย 

 ตอนที่  3 ขอเสนอแนะการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุน
วาง จังหวัดเชียงใหม วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี
เรียงลําดับจากมากไปหานอย 

ระยะท่ี 2 แบบสัมภาษณแนวทางการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยแบงเปน 2 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ตอนที่  1  ขอมูลทั่ วไปของผูตอบแบบสอบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี 
รอยละ 
 ตอนที่ 2 แนวทางในการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
จังหวัดเชียงใหม โดยใชความถ่ีเรียงลําดับจากมากไปหา
นอย  

4.5เกณฑการแปลผล 

 การวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในโรงเรียนหลงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม โดยใชความถ่ี ไดกําหนดการแปลความหมาย
ระดับของสภาพการประกันคุณภาพภายใน(ไชยยศ เรือง
สุวรรณ อางใน สุภาภรณ สุตา,2525 หนา 52-53)  

 คะแนนเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลวา มากท่ีสุด  
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลวา มาก  
 คะแนนเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลวา ปานกลาง  
คะแนนเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลวา นอย  

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลวา นอยที่สุด 

5. ผลการวิจัย  
การจัดการศึกษาเร่ืองการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม  มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุน
วาง  ศึกษาการดําเนินงานและจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนที่ดีและเพ่ือจัดทําแนวทางทางการดําเนินงาน  
การประกันคุณภาพภายในโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุน
วาง จังหวัดเชียงใหมมีผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

5.1 การวิจัย น้ีมี วัตถุประสงค   เพ่ือศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวง
พัฒนาบานขุนวาง  จังหวัดเชียงใหม ตลอดจนเพ่ือใหมี
แนวทางของการพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัด
เชียงใหม  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีประกอบดวย 
ผูบริหารโรงเรียน  ครูปฏิบัติการสอน  จํานวนท้ังหมด 14 
คน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือ แบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ เพ่ือ วิเคราะห ขอมูลโดยหา  รอยละ  
คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ สภาพการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวง
พัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม  
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ตาราง คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ของโรงเรียนหลวงพัฒนา
บานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมทั้ง 8 ดาน 
คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกับสภาพการดําเนินการประกัน คุณภาพภายใน ของโรงเรียนหลวงพัฒนาบาน
ขุนวาง จังหวัดเชียงใหม  โดยรวมทั้ง 8 ดาน 

ข้ันตอนการประกันคุณภาพภายใน 
สภาพการปฏิบัติ 

  แปลผล 

1. การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 4.06 0.54 มาก 

2. การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 3.94 0.54 มาก 

3. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 3.89 0.58 มาก 

4. การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา 4.00 0.69 มาก 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 3.72 0.67 มาก 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานที่กําหนด 3.89 0.68 มาก 

7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 3.94 0.73 มาก 
8. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  3.72 0.96 มาก 

โดยรวม 3.89 0.67 มาก 
 จากตาราง 4.2 สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนา     บาน ขุนวางจังหวัด
เชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.89) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา   การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา มีคาเฉล่ียสูงสุด 4.06 รองลงมาคือ การดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษา (  = 4.00) นอยที่สุดเทากัน
คือ การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง (  = 3.72)
5.2แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
โรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง  จังหวัดเชียงใหม  
 5.2.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา สถานศึกษาควรสรางความรูความเขาใจใน
เร่ืองการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหกับ
บุคลากรที่ เกี่ยวของ มีการจัดอบรมใหบุคลากร มีการ
กําหนดมาตรฐานใหสอดคลองกับบริบทของชุมชน อีกทั้ง
ผูบริหาร คณะครูควรมีการตรวจสอบความเปนไปไดของ
มาตรฐาน วาสามารถพัฒนาผูเรียนไดจริง มีการแตงต้ัง
คณะกรรมการท่ีมาจากทุกฝายเพ่ือรวมเปนผูดําเนินการ
ทบทวนและกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วา เหมาะสมและสามารถดําเนินการใหบ รรลุ ตาม
มาตรฐานที่กําหนดได กําหนดมาตรฐานสถานศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับ วิสัยทัศน ของสถานศึกษาและ
ดํา เนิน การตามมาตรฐาน น้ัน  ๆ  ให บ รรลุ ผ ลตาม
กําหนดเวลาไมควรเปลี่ยนแปลงบอยจนเกินไป5.2.2 การ

จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา คณะกรรมการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาควรมีความรูความเขาใจในวิธีการ
ทํ าแผ นอย า งชัด เจน  นํ าจุ ด เด น และจุ ดด อยขอ ง
สถานศึกษามาเปนองคประกอบสําคัญในการจัดทํา 
กํ าหนดวิสั ยทั ศน  พันธกิ จ  เป าหมาย  ตองมี ความ
สอดคลองกับบริบทของผูเรียนและชุมชน โครงการและ
กิจกรรมที่ระบุไวในแผนตองสามารถทําไดจริงและเปน
ประโยชนกับผูเรียนมีการปรับปรุงแผนพัฒนาการศึกษา
อยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหมีความเปนปจจุบัน แผนปฏิบัติการ
ประจําปควรมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา
และมีความเปนปจจุบัน 

 5.2.3  การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
ผูบริหารควรทําความเขาใจและใหความรูในเร่ือง การ
บริหาร แกคณะครูและผูที่เกี่ยวของ ผูบริหารควรเปด
โอกาสใหคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวน
รวมในการบริหารตามบทบาทหนาที่ อีกทั้งควรมีการ
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ติดตาม ตรวจสอบ การบริหารอยางตอเน่ือง มีการสราง
เคร่ืองมือในการจัดเก็บขอมูลใหสอดคลองกับลักษณะของ
ขอมูลและแหลงขอมูล รวมทั้งควรจัดเก็บเอกสารตาง ๆ 
ในหลายรูปแบบ และจัดเก็บแยกหมวดหมูใหชัดเจน 

สามารถคนหาไดงายมีการสํารวจขอมูลสถานศึกษาอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือนํามาจัดทําระบบสารสนเทศ ที่เปนปจจุบัน 

5.2.4 การดํา เนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึ กษ า 
สถานศึกษาควรดําเนินโครงการหรือกิจกรรมตามแผนงาน
ที่วางไว มีการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสมและใหเกิด
ประโยชน ผูบริหารครูนักเรียน ควรใหความสําคัญและ
รวมกันปฏิบัติอยางจริงจังเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย อีกทั้ง
ผูบริหารควรมีการนิเทศ ติดตาม โครงการกิจกรรม วามี
การปฏิบัติจริงหรือไม ตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว มาก
นอยเพียงใด  
5.2.5 การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการตรวจสอบควรศึกษารูปแบบวิธีการที่
สามารถนํามาตรวจสอบไดอยางเห็นผล ผูที่ตรวจสอบควร
มาจากหลายสวน ท้ังบุคคลภายในและภายนอก ควรมีการ
จัดอบรมใหความรูกับผูที่มีสวนในการตรวจสอบ สราง
ความเข าใจ  และความตระหนักให กับบุคลากรถึง
ประโยชนของการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษา มีการจัดระบบการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา มีการจัดระบบการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาที่สามารถประเมินผลและควร
นําผลการตรวจสอบมาแกไขพัฒนาคุณภาพการศึกษาให
มากข้ึนได จัดใหมีการนิเทศและตรวจสอบที่เปนระบบ 
กําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจนเพ่ือนําผลมาใชพัฒนางาน
ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมใหผูที่
เก่ียวของ เชน ผูปกครอง ตัวแทนในชุมชน มีบทบาทและ
มีสวนรวมในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ืองสม่ําเสมอ  
 5.2.6 การประเมินคุณภาพการศึกษาตาม
มาตรฐานที่กําหนดคณะกรรมการควรตองคํานึงถึง บริบท
ของสถานศึกษาและนักเรียน โดยเนนการประเมินตาม
สภาพจริง ควรดําเนินการประเมินที่ตอเน่ือง กําหนด
ชวงเวลาชัดเจน ใชวิธีการที่หลากหลาย คณะกรรมการ
ประเมินตองศึกษามาตรฐานระดับตาง ๆ รวมทั้งศึกษา

สภาพจริงของโรงเรียนกอนการประเมิน และผลการ
ประเมินควรจะสามารถนํามาปรับปรุงสถานศึกษาให
พัฒนาไดอยางแทจริง  
5.2.7 การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปควรใชขอมูล
ที่เปนจริงและเปนปจจุบันใน  
การจัดทํารายงานประจําป ผูบริหารควรมีการติดตาม 
ตรวจสอบรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป อยาง
สม่ํ า เสมอ  สถานศึ กษาควรมีการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปใหกับหนวยงานภายในและภายนอก
ทราบ อีกทั้งควรแบงงานใหคณะกรรมการใหตรงตาม
ความสามารถของแตละคนและไมมากเกินไป  
5.2.8 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองควรมี
การพัฒนาสถานศึกษาในทุก ๆ ดาน พบวาการบริหาร
จัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในขอโรงเรียนใน
โครงการหน่ึงอําเภอ หน่ึงโรงเรียนในฝน  จังหวัดลําพูน  
ภาพรวมมีการปฏิบัติในระดับมาก  แคการดําเนินการดาน
การจัดระบบบริหารและสารสนเทศในสถานศึกษา  และ
การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาที่มีการ
ปฎิบัติอยูในระดับปานกลางซ่ึงสามารถอภิปรายผลในราย
ดาน สถานศึกษา และการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีอยูในระดับปานกลางซ่ึงสามารถอภิปรายใน
รายดานทั้งผูเรียน บุคลากร และ สถานท่ีสภาพแวดลอม 
ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งชุมชน
และตนสังกัด ควรมีการปลูกฝงใหบุคลากรในสถานศึกษา
เห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเน่ือง อีกทั้งควรมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานทั้ง
ระบบ ตามแผนการนิเทศ นําผลการนิเทศมาใชในการ
พัฒนาสถานศึกษาใหรอบดาน และกระทําอยางตอเน่ือง  

6. อภิปรายผลการวิจัย  
6.2.1  จากการวิจัยเร่ืองแนวทางการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน  หลวงพัฒนาบาน
ขุนวาง จั งห วัด เชียงใหม   ผู วิจั ยสามารถอภิป ราย
ผลการวิจัยไดดังน้ี 

  6.2.1.1  ก ารดํ า เนิ น ก ารป ระกั น
คุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
จังหวัดเชียงใหม โดยการศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
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ประกันคุณภาพภายในโดยรวมท้ัง 8 ดาน  มีสภาพการ
ปฏิบัติอยูในระดับมาก  ที่เปนเชนน้ีเพราะ  โรงเรียนมีการ
ปฎิบัติในดานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา  การดําเนินตามแผนพัฒนา
การศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผน
ปฎิบัติการประจําป  การานงานคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขมจิรา  บริภา
รักษ (2554. : 63-67) ไดทําการศึกษาการบริหารจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนใน
โครงการหน่ึงอําเภอหน่ึงโรงเรียนในฝน  จังหวัดลําพูน  ท่ี  
  6.2.1.2  การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศในสถานศึกษา มีสภาพการปฏิบัติระดับปาน
กลางถึงแมวา  จะมีการจัดทําโครงสรางและข้ันตอนการ
บริหารที่ดีรวมถึงมีการบริหารสถานศึกษาตามข้ันตอนที่
วางไวโดยทุกฝายมีสวนรวม แตพบวา สถานศึกษายังไมให
ความสําคัญกับการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากร
และผูเกี่ยวของในเร่ืองระบบริหารเทาที่ควร  ขาดการ
กํากับ   ติดตามและประเมินระบบการบริหารอยาง
ตอเน่ืองอีกท้ังยังขาดการนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาระบบบริหารของสถานศึกษาอยางครบถวน  ใน
ด านระบบสารสน เทศของสถานศึ กษ า   ยั งมี การ
ดําเนินการดานการรวบรวมขอมูล  พิจารณาความถูกตอง
ของขอมูล  ประมวลผล  นําเสนอขอมูลและสารสนเทศ  
อยางเปนระบบเปนปจจุบันครอบคลุมทุกดานของ
สถานศึกษา  สอดคลองกับงานวิจัยของ ศุภนัฐ  วงคตาผา 
(2554: 118)ไดทําวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดทําระบบ
สารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนสวนองุนเชียงใหม  
พบวา  จากการศึกษาสภาพการดําเนินงานคุณภาพ
ภายในพบวา สภาพการจัดเก็บเอกสารเปนการจัดเก็บโดย
ภาพรวมไม ไดแยกรายละเอียด  ไม ชัดเจน   เอกสาร
บางอยางก็ไมไดสรุปในรายละเอียดเพ่ือเปนขอมูลในการ
บริหารจัดการ 
  6.2.1.3  การตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษา  มีสภาพการปฏิบัติในระดับมาก  โดย
ทั้งน้ีเน่ืองจากสถานศึกษายังใหความสําคัญกับการแตงต้ัง
คณะทํางานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การ

จัดทํ าปฏิทิ น   ทบทวน เอกสารที่ ใช ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  การสรุปและกําหนด
ประเด็นเพ่ือสรางเคร่ืองมือในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาดําเนินการตรวจสอบเปนรายกิจกรรม
ครอบคลุมภารกิจของสถานศึกษา การวางระบบงานโดย
การตรวจสอบเปนระยะๆ ตามชวงเวลาท่ีปฏิบัติ  ในระดับ
มาก โดยสอดคลองกับเขมจิรา บริภารักษ (2554:66) ที่
ศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโรงเรียน  ในโครงการหน่ึงอําเภอหน่ึง
โรงเรียนในฝน  จังหวัดลําพูน  ในดานการตรวจสอบและ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาพบวามีการปฏิบัติในระดับมาก
ทุกขอ  โดยท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือสถานศึกษา  แตงต้ัง
คณะกรรมการประเมินตนเองเพ่ือทําหนาที่ดูแลติดตาม 
ตรวจสอบการประเมินภายในสถานศึกษาอยางเหมาะสม
ทัง้ยังไดตรวจสอบทบทวนคุณภาพภายในสถานศึกษาทุกป 

7. สรุป  
 จากผลการวิจัยการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพภายในของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง 
จังหวัดเชียงใหม  โดยการศึกษาสภาพการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายในตามคูมือแนวทางการพัฒนาระบบ
การป ระกั นคุณ ภาพภายในของสถานศึ กษ าตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึ กษา  พ .ศ . 2553 สํ านั กทดสอบทาง
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2554 มีทั้งหมด  8  ข้ันตอน  
ผลการศึกษาในดานสภาพการปฏิบัติโดยรวมท้ัง 8 ดาน 
อยูในระดับมาก 

7.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 7.1.1  สถานศึกษาควรมีการศึกษาเอกสารคูมือ
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหเขาใจชัดเจนกอน
การดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 7.1.2  สถานศึกษาควรศึกษาสภาพการประกัน
คุณภาพภายในกับกลุมประชากรอื่น เชน ผูบริหาร  คณะ
ครู  ผูมีสวนเกี่ยวของควรใหความสําคัญกับการประกัน
คุณภาพภายใน  โดยใหการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษาอยางแทจริง 
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 7.1.3  คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ควรใหความสนใจและทําความเขาใจในบทบาทของตนเอง
ในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเขาใจชัดเจน
กอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
การประกันคุณภาพภายในตามคูมือแนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึ กษา  พ .ศ . 2553 สํ านั กทดสอบทาง
การศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ  

7.2ขอเสนอแนะการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนหลวงพัฒนาบานขุนวาง จังหวัดเชียงใหม  
แยกตามข้ันตอนการประกันคุณภาพภายใน 

7.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 7.2.1  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพและ
ปญหาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษากับกลุม
ประชากรอื่นๆ 

 7.2.2  ควรใชเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลในการ
ดําเนินการวิจัยเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

กิตติกรรมประกาศ 
 การคนควาแบบอิสระฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวย
ความกรุณาจากผูชวยศาสตราจารย.ดร.ยงยุทธ ยะบุญธง  
ประธานกรรมการสอบ อาจารย ดร. สุวรรณ   หมื่นตา
บุตร อาจารย ดร.ภูเบศ     พวงแกว  คณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ที่กรุณาใหความรูคําแนะนําตลอดจน
ตรวจทานแกไขจนการคนควาแบบอิสระเสร็จสมบูรณ
ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไวณโอกาสน้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยสาขาวิชา
บริหารการศึกษาทุกทานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู
ใหแกผูเขียน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารยพัฒนา  จันทนา  นาย
วรากูล  ตุนเค รือ และนางพิมพผกา  เมืองไสย ที่ ให
คําปรึกษา ในการทําวิจัยคร้ังน้ี  รวมทั้งขอขอบพระคุณ
ผูอํานวยการโรงเรียนสันปาตองสุวรรณราษฎรวิทยาการ 
และโรงเรียนบานแมขานที่ใหความอนุเคราะหในการเก็บ
ขอมูล  

 ขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่ได
ใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ี 

 การคนควาแบบอิสระคร้ังน้ีผูเขียนไดพยายาม
ทุม เทกํ าลั งกายกําลั งใจ กําลั งสติปญญาความรู เพ่ือ
สรางสรรคผลงานทางวิชาการคร้ังน้ีข้ึนมาการคนควาแบบ
อิสระน้ีเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของตลอดจน
ผูสนใจศึกษาคนควาตอไป 

 สุดทายน้ีขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และผู
ที่เก่ียวของทุกทานที่มีสวนชวยใหการคนควาอิสระฉบับน้ี
สําเร็จลงได  ผูวิจัยหวังวาการคนควาอิสระน้ีควรจะเปน
ประโยชนตอหนวยงานท่ี เกี่ ยวของและผูที่ สนใจจะ
ศึกษาวิจัยที่เก่ียวกับเร่ืองน้ีเชนเดียวกันตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล   เพ่ือศึกษาการดําเนินงาน   
ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice)  เพ่ือเสนอ   แนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบล  และเพ่ือตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันกําแพง   จังหวัดเชียงใหม  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  แบบบันทึกการสังเกต  
และแบบบันทึกการประชุม  ประชากร คือ ครูศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล  และบุคลากรศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งสิ้น  43  คน วิเคราะหขอมูล  โดยการวิเคราะหและสังเคราะหเ น้ือหา
และสรุปความเรียง       
 ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลสวนใหญ มีปญหาอุปสรรคในดานการบริหารจัดการ
ในดานวัสดุ อุปกรณ และดานการจัดการเรียนรู  เกี่ยวกับครู หลักสูตร และ กลุมเปาหมาย    
 แนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
สันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  ดานการบริหารจัดการ  ควรมีการ พัฒนาครู  ใหมีความรอบรู และทักษะความชํานาญ  
ในดานการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน 4G  ดานการจัดการเรียนรู  ควรพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคล องกับ
กลุมเปาหมาย  ท่ีมีความพรอมตอการเรียนรู  ดานการมีสวนรวม  ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานภาคีเครือขาย         
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนการทําขอตกลงความรวมมือในการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล  และดานการ
นิเทศ ติดตามและประเมินผล  ควรกําหนดกรอบและเกณฑการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  แตงต้ังคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการกํากับ ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง  
 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  พบวา มีความเปนไปได และเปนประโยชน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  ควรมี
การวัดผล และประเมินผล  และพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลใหเปนศูนยดิจิทัล 4G  ประกอบดวย   Good Teacher : 
ครูดี Good Place best check-in : การสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่เหมาะสม  Good Activity : มีการจัดกิจกรรม         
ที่หลากหลาย  และ Good Partnership : ประสานเครือขายในการรวมจัดกิจกรรม อันจะเปนประโยชนตอชุมชนทุกตําบลได
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เขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน  หลากหลายชองทางและรูปแบบการเรียนรูที่เขาถึงไดงาย สะดวก รวดเร็ว ตอการรับ
บริการ รวมไปถึงเผยแพรใหกับศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
อื่นตอไป  
คําสําคัญ  :  แนวทางการพัฒนา   ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล   ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัด 

                เชียงใหม 

 

ABSTRACT 

This objectives of this research were 1) to study the operation of the sub-district digital community 

center, 2) to study the operation of the sub-district digital community center with the good practice, 3) to 

propose the development guidelines of the sub-district digital community center, and 4) to investigate the 

development guidelines of the sub-district digital community center of Non-Formal and Informal Education 

Center, San Kamphaeng  District, Chiang Mai Province.  Instruments used to collect data were a structured 

interview, observation form, meeting record.   Population consisted of teachers and staff of Non-Formal 

and Informal Education Center, for a total of 43 informants.  Data were analyzed, synthesized the content, 

and summarized in the composition. 

  The research results were found that the operation of the sub-district digital community center 

had obstacles mainly in terms of management concerning materials and equipment, in terms of learning 

management concerning teachers, curriculum, and target groups. 

            As regards the development guidelines of the sub-district digital community center of Non-Formal 

and Informal Education Center, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province; it was found that in terms of 

management, the teachers should be developed to be knowledgeable and skillful involving the digital 4G 

community development; in terms of the learning management, the curriculum should be developed 

appropriately and consistent with the target groups who were ready to study; in terms of the participation, 

the network party sectors should be collaborated both public and private sectors including the cooperative 

agreement on the development of the sub-district digital community center; and in terms of the supervision, 

monitoring, and evaluation, the framework and criteria for supervision should be determined, to be 

appointed the board committee for directing, following- up and evaluating  continuously. 

As regards the results of the examination of the development guidelines for the sub-district digital 

community center of Non-Formal and Informal Education Center, San Kamphaeng District, Chiang Mai 

Province; it was found that it is possible and helpful by more recommendations if the measurement and 

evaluation should be taken and to develop the sub-district digital community center to be 4G digital center, 

consists of Good Teacher: teachers are good, Good Place Best Check-In: creating a good learning 

atmosphere, Good Activity: there are a variety of activities, and Good Partnership: cooperative networking 

for activities.This will be beneficial to communities in all sub-district to access more digital technology, a 

variety of channels and learning styles that are easy to access, convenient, and fast speed to get services.  

In addition, it will be distributed for the other sub-district digital community center of Non-Formal and 

Informal Education Centers.  
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1. บทนํา 
วิจารณ  พานิช. (2553 : 19)  ไดกลาวถึงทักษะ

ของคนในศตวรรษที่ 21 ที่คนทุกคนตองเรียนรูต้ังแตช้ัน
อนุบาล ไปจนถึงมหาวิทยาลัย และตลอดชีวิต คือ 3R + 

8C  และเพ่ิม + 2Ls ดวย คือ Learning Skill (ทักษะการ
เรียนรู) กับ Leadership (ภาวะผูนํา) สวน  3R  ไดแก 
Reading (อ านออก ) , (W) Riting (เ ขียนได )  และ  (A) 

Rithmetics (คิดเลขเปน) 8C ไดแก Critical thinking & 

problem solving  (ทั ก ษ ะ ด า น ก า ร คิ ด  อ ย า ง มี
วิจารณญาณ และทักษะในการแกปญหา) Creativity & 

innovation  (ทักษะดานการสรางสรรค และนวัตกรรม) 
Cross-cultural understanding (ทักษะดานความเขาใจ
ตาง  วัฒนธรรม  ตางกระบวนทัศน )  Collaboration, 

teamwork & leadership (ทักษะดานความรวมมือ การ
ทํางานเปนทีม  และภาวะผู นํา )  Communications, 

Information & Media literacy (ทักษะดาน การสื่อสาร 
สารสนเทศ และรูเทาทันสื่อ) Computing & ICT literacy 

(ทักษะดานคอมพิวเตอร และเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสาร) Career & learning Skills (ทักษะอาชีพ และ
ทักษะการเรียนรู)  Change (ทักษะการเปลี่ยนแปลง)     

เพชรา บุดสีทา . (อางถึงใน วิจารณ  พานิช. 
2555.: 16-21)  ไดกลาวถึงทักษะเพ่ือการดํารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21  สาระวิชามีความสําคัญ แตไมเพียงพอ
สําหรับการเรียนรู เ พ่ือมี ชีวิตในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 
ปจจุบันการเรียนรูสาระวิชา (Content หรือ Subject 

matter) ควรเปนการเรียนจากการคนควาเองของศิษย 
โดยครูชวยแนะนํา และชวยออกแบบกิจกรรมที่ชวยให
นักเรียนแตละคนสามารถประเมินความกาวหนาของการ
เรียนรูของตนเองไดสวนสาระวิชาหลัก (Core Subjects)

ประกอบดวย ภาษาแม และภาษาสําคัญของโลก  ศิลปะ  
คณิ ต ศ า ส ตร   ก า รปกค รอ งแล ะหน าที่ พ ล เ มื อ ง
เศรษฐศาสตร  วิทยาศาสตร  ภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร  
จะนํามาสูการกําหนดเปนกรอบแนวคิดและยุทธศาสตร
สําคัญตอการจัดการเรียนรูในเน้ือหาเชิงสหวิทยาการ 

(Interdisciplinary)  หรือหัวขอสําหรับศตวรรษที่ 21 โดย
การสงเสริมความเขาใจในเน้ือหาวิชาแกนหลัก และ
สอดแทรกทักษะแหงศตวรรษที่ 21  เขาไปในทุกวิชาแกน
หลัก ดังน้ี  1) ทักษะดานการเรียนรูและนวัตกรรม  จะ
เปนตัวกําหนดความพรอมของนักเรียนเขาสูโลกการ
ทํางาน ที่มีความซับซอนมากข้ึนในปจจุบัน ไดแก ความ
ริเร่ิมสรางสรรคและนวัตกรรม การคิดอยางมีวิจารณญาณ
และ การแกปญหา และการสื่อสารและการรวมมือ  2) 
ทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เน่ืองดวยใน
ปจจุบันมีการเผยแพรขอมูลขาวสารผานทาง  สื่อและ
เทคโนโลยีมากมาย ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการ
แสดงทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและ ปฏิบัติงานได
หลากหลาย โดยอาศัยความรูในหลายดาน ไดแก ความรู
ดานสารสนเทศ ความรู เกี่ยวกับสื่อและ  ความรูดาน
เทคโนโลยี  3) ทักษะดานชีวิตและอาชีพ ในการดํารงชีวิต
และ ทํางานในยุคปจจุบันใหประสบความสําเร็จนักเรียน
จะตองพัฒนาทักษะชีวิตที่สําคัญ ไดแก ความ ยืดหยุนและ
การปรับตัว การริเร่ิมสรางสรรคและ เปนตัวของตัวเอง 
ทักษะ  สังคมและสังคมขามวัฒนธรรม การเปนผูสราง
หรือผูผลิต (Productivity) และ ความรับผิดชอบเช่ือถือ
ไ ด  ( Accountability) แล ะ  ภ า ว ะ ผู นํ า  แล ะค ว าม
รับผิดชอบ (Responsibility)    

ศูนยดิจิทัลชุมชน. (2559 : ระบบออนไลน)  เกิด
จากการท่ีรัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัล 
เพ่ือใหเกิดการพัฒนาสังคมและคุณภาพของประขาชน
ดานนวัตกรรม การใหบริการตางๆ ของภาครัฐ  รวมถึง
การพัฒนาดานเศรษฐกิจการศึกษา สรางสารสนเทศและ
องคความรูตางๆ ใหเกิดข้ึนภายใตความรวมมือของ 4 
กระทรวงหลัก  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวง
เทค โนโล ยีสารสนเทศและการสื่ อสา ร กระทร ว ง 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกระทรวงสาธารณสุข 

น้ัน  เกิดจากเหตุผลและความจําเปนที่เกิดข้ึนกับประเทศ
จนมีคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล
ปจจุบันไดเขามาบริหารประเทศ เน่ืองจากสถานการณ
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บานเมืองอยูในสภาวการณที่ไมปกติ ตองชวยกันยุติความ
ขัดแยงและปฏิรูปประเทศไทย ซึ่งในสวนของการศึกษาน้ัน 
ถือวาเปนพ้ืนฐานของการปฏิรูปทุกเร่ือง  เร่ิมจากการ
ปฏิรูป 11 ดานของคณะรักษาความสงบแหงชาติ  เพราะ
การศึกษาเปนพ้ืนฐานของความมั่นคงย่ังยืนในการปฏิรูป
ประเทศ ตองใชเวลานานและตองมีแผนปฏิรูป ทั้งระยะ
เร งดวน  ระยะปานกลาง และระยะยาวกระทรวง 
ศึกษาธิการตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยคํานึงถึง
อนาคตของนักเรียนซึ่งก็คือลูกหลานของเรา ใหมีชีวิตที่
สดใสและสามารถแขงขันกับนานาประเทศได    

ประการสําคัญคือสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2559 : 6) ได
กํ าหนดนโยบายใหศู นย การศึ กษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอทุกอําเภอ พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน กศน.ตําบล ใหมีความพรอมเกี่ยวกับโครงสราง
พ้ืนฐานดาน ICT และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอื่นที่
เหมาะสมกับพ้ืนที่ เพ่ือใหมีความพรอมในการใหบริการ
อยางทั่วถึง   

ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนหัวหนากลุมจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม  ไดทบทวนการดําเนินงานพบวาปญหา
ในการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ยังไมเปน
ระบบ ไมมี ข้ันตอนที่ชัดเจน การจัดการเรียนรูยังไมมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่ ง ดูไดจากรายงานขอมูลผูป ระสบ
ความสําเร็จในการนําความรูจากการอบรมไปใชประโยชน
ในการประกอบอาชีพการขายสินคาออนไลนไดนอยมาก  
และสังเกตจากรายงานผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบลของ ครู กศน.ตําบล ยังไมมีขอมูลสารสนเทศ  
ไมมีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย และไมชัดเจนใน
การใหบริการ  ไมมีการทํางานเปนทีม  และขาดการ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง ผูวิจัยไดเล็งเห็น
ความสําคัญของศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลในการ
สงเสริมการเรียนรูสูชุมชนยุคดิจิทัล  การเรียนรูการใช
แอพพลิเคช่ันสําหรับชุมชน  และการยกระดับสินคาชุมชน
สูตลาดออนไลนยุคดิจิทัลใหกับนักศึกษาและประชาชน
ทั่วไปในเขตพ้ืนที่อําเภอสันกําแพง และเขาสูสังคมแหง

การเรียนรูตลอดชีวิตในโลกยุคดิจิทัล  (เอกสารรายงาน
ขอมูลผูประสบความสําเร็จ : www.nfe.go.th/DMIS60)    

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1) เพ่ือศึกษาผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชน

ประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 

2) เพ่ือศึกษาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี  

3) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม   

4) เพ่ือตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม   

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการบริหาร 

ทฤษฎี หมายถึง  ความรูที่เกิดจากการรวบรวม 
แนวคิดและหลักการตางๆ ใหเปนกลุมกอน และสรางเปน
ทฤษฎีข้ึน ทฤษฎีใด ๆ ก็ตามท่ีต้ังข้ึนมาน้ัน เพ่ือรวบรวม
หลักการและแนวความคิดประเภทเดียวกันเอาไวอยาง
เปนหมวดหมู 

การบริหาร หมายถึง การกระทําการใดท่ีมีการ
วางแผนอยางเปนระบบ รวมมือกันดําเนินกิจกรรมตาม
แผนใหบรรลุ วัตถุประสงคที่วางไวรวมกัน  โดยอาศัย
กระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสมอยางประหยัด 

และใหเกิดประโยชนสูงสุด  

ทฤษฎีการบริหาร  ทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการ
บริหารการศึกษา ไดรับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
ตามสมัยต้ังแตสมัยโบราณ ยุควิทยาศาสตร  ยุคมนุษย
สัมพันธ จนถึงยุคปจจุบัน ซึ่งอาศัยทฤษฎีองคการสมัยใหม 
ที่มีการปรับปรุงพัฒนาและสังเคราะหแนวความคิด
เกี่ยวกับการจัดการอยางกวางขวางย่ิงข้ึน   ผู วิจัยขอ
นําเสนอทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาพ้ืนฐานท่ีจะนํามา
ประยุกตใชในการวิจัย ดังตอไปน้ี 
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1. ทฤษฎี วิ เคราะหระบบ (System Approach 

หรือ General System Theory)  

2. ทฤษฎีระบบสังคม (Social System Theory)  

3. ทฤษฎีจูงใจในการปฏิบัติงานของมาสโลว  
4. ทฤษฎีการจูงใจ - สุขอนามัยของเฮอรเบอรก 

(Herzberg's Motivation Hygiene Theory) 

การบริหารงานอยางมีคุณภาพ โดยใชวงจร
คุณภาพ  PDCA 

การบริหารงาน 4M  

3.2 แนวคิด ทฤษฎีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบ ริหาร   หมายถึง  
กระบวนการหรือข้ันตอนในการเอื้ออํานวยความสะดวก
ในการใหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจสําหรับผูบริหารในการ
นําไปใชประโยชนตอการวางแผนและการควบคุมงานให
ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.3 หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวม   

1. ท ฤ ษ ฎี ก า ร เ ก ลี้ ย ก ล อ ม ม ว ล ช น  ( Mass 

Persuation) 

2. ทฤษฎี การระดมสร างข วัญของคนในชาติ  
(National Morale) 

3. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) 

4. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) 

5. ทฤษฎีการใช วิ ธีและระบบทางการบ ริหาร 
(Administration and Method) 

กระบวนการมีสวนรวมท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย    
ค ร้ัง น้ี มุ งให เกิดการมีสวนรวมในการวางแผนและ
ดําเนินการ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  มีสวนรวม     
ในการปฏิบัติการ และการมีสวนรวมในการประเมินผล    

ระดับของการมีสวนรวมดามหลักการทั่วไปวา
แบงเปน 5 ระดับ คือ 

1. การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูล   
2. การมีสวนรวมรับขอมูลขาวสาร 
3. การมีสวนรวมตัดสินใจ   
4. การสวนรวมทํา   
5. การมีสวนรวมสนับสนุน   

 หลักการสําคัญของการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนมี ดังน้ี   

1. หลักการสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน  
2. หลักการขจัดความขัดแยง  
3. หลักการสรางอุดมการณและคานิยมใน

ดานความขยัน ความอดทน การรวมมือ การซื่อสัตย และ
การพ่ึงตนเอง   

4. หลักการใหการศึกษาอบรมอยางตอเน่ือง  
5. หลักการทํางานเปนทีม 

6. หลักการสรางพลังชุมชน   
3.4 แนวคิดเก่ียวกับงานศูนยดิจิทัลชุมชน 

3.4.1 การจัดการศึกษานอกระบบของไทย
มิไดยึดมั่นในหลักปรัชญาใดปรัชญาหน่ึงโดยตรง แตได
ผสมผสานแนวคิดจากหลักปรัชญาตาง ๆ เขามาใน
แนวความคิดของการจัดการศึกษานอกระบบ  ซึ่ ง
แนวความคิดเชิงปรัชญาที่โดดเดนของการศึกษานอก
ระบบของประเทศไทย คือ แนวคิดเร่ือง “คิดเปน” ซึ่ง
เปนไดทั้งปรัชญาในตัวเอง และเปนความเช่ือพ้ืนฐานของ
การจัดการศึกษานอกระบบของประเทศไทย 

3.4.2 นโยบายและจุดเนนการดําเนินงาน
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  1) มุงเนนขยายโอกาสในการเขาถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรูอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 2) 
สงเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการศึกษาพัฒนา กศน. ตําบล  3) พัฒนาระบบ
ชองทางแหลงเรียนรูออนไลน (Portal Web) และสงเสริม
ใหประชาชนนําเทคโนโลยีจิดิทัลมาประยุกตใชในการ
เรียนรู/กิจกรรมตาง ๆ   

3.4.3 บทบาทของกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)   เพ่ือใหแนวทาง
ปฏิบั ติงานเปนไปอยางสอดคลองตอเน่ืองและบรรลุ
เปาหมายดังกลาว กระทรวงไอซีทีจึงไดจัดพิธีลงนาม
บันทึกความรวมมือ  ระหวาง สํานักงานปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคช่ัน จํากัด (มหาชน) หรือ ดีแทค  โดยกระทรวง
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ไอซีที และ กศน. จะใหความรวมมือดานการพัฒนา
บุคลากรใหสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูดาน
เทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรู
ของชุมชนดวยสื่อดิจิทัล ผานศูนยดิจิทัลชุมชน และศูนย  
กศน.ตําบล 

3.4.4 บทบาทและความสําคัญของศูนยดิจิทัล
ชุมชน 1) พัฒนาวิทยากร กศน. เพ่ือขยายผลเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  2) สรางความพรอมชุมชนผานเครือขายศูนยดิจิทัล
ชุมชน   
 3 . 4 . 5  หลั กสู ต รการ เ รี ยน รู ดิ จิ ทั ล ชุมชน  
ประกอบดวย 1) หลักสูตรสงเสริมศูนยเรียนรูชุมชนสู      
ยุค ดิจิทัล   2)  หลักสูตรแอพพลิ เค ชันสําหรับชุมชน          
3) หลักสูตรการยกระดับสินคาชุมชนสูตลาดออนไลน    
ยุคดิจิทัล 

3.5 บริบทศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม           
อยูหางจากตัวเมืองเ ชียงใหม ไปทางทิศตะวันออก 

ประมาณ 18 กิโลเมตร  สภาพชุมชนเปนที่ราบและพ้ืนที่
ภู เขา มีลักษณะอากาศแบบมรสุมเขตรอน แบงการ
ปกครอง ออกเปน 10 ตําบล จํานวน 100 หมูบาน  

ประชากร รวมท้ังสิ้น 76,771 คน มี ราษฎรรอยละ 80     
มีอาชีพทางการเกษตรกรรม เ น้ือที่ทางเกษตรกรรม
ประมาณรอยละ 30 ของเน้ือที่ท้ังหมดของอําเภอ  ผลผลิต
ทางการเกษตรท่ีสาํคัญ คือ ขาว ยาสูบ ถ่ัวลิสง ลําไย    

3.6 งานวิจัยที่เก่ียวของ     
 3.6.1 คมกฤช จันทรขจร. (2551). การพัฒนา
แนวทางการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูตลอดชีวิต. 
 3.6.2 พัทธนันท หรรษาภิรมยโชค . จิราภรณ   
กาแกว. ไดทําการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน. 

 3.6.3 พัชรีย ศรีชัย . (2554) . แนวทางการ
พัฒนาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนบานหนองแหง เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาแมฮองสอน เขต 1.                    

 3.6.4 นงคลักษณ  ต้ังปรัชญากูล. (2557). แนว
ทางการพัฒนากลุมอาชีพชุมชนขององคการบริหาร        
สวนตําบลโพนงาม อําเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ. 
 3.6.5 พิพัฒน หมาดเส็ม. (2556)  แนวทางใน
การพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ขององคการบริหารสวน
ตําบลเกาะกลาง อําเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ใหมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค   
 3.6.6 อรวรรณ  ปอมดํา.(2558).  ไดศึกษาเร่ือง
การจัดการสารสนเทศ การสื่อสารและเทคโนโลยีสําหรับ
การเรียนรูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบูรณ เขต 3 

4. กรอบแนวคิดการทําวิจัย  
1. ดานการบริหารจัดการ  
   - อาศัยปจจัยหลัก 4M ในบริหารคน  บริหาร

งบประมาณ บริหารวัสดุ อุปกรณ และบริหารจัดการ 
2. ดานการจัดการเรียนรู    

- หลักสูตรสงเสริมศูนยเรียนรูสูชุมชนยุคดิจิทัล 

- หลักสูตรแอพพลิเคช่ันสําหรับชุมชน 

- หลักสูตรการยกระดับสินคาชุมชนสูตลาด
ออนไลนยุคดิจิทัล 

3. ดานการมีสวนรวม 

- ภาครัฐ 
- ภาคเอกชน 

- องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- ภาคประชาชน เชน กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน 

4. ดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

- แตงต้ังคณะกรรมการนิเทศ 

- แผนการนิเทศ 

- นิเทศ ติดตามและประเมินผลแบบมีสวนรวม 

5. วิธีการวิจัย 

ผูเขียนมีข้ันตอนการวิจัยดังตอไปน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม   
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ประชากร คือ ครู กศน.ตําบล ของการศึกษานอกระบบ
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  เคร่ืองมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  การรวบรวม
ขอมูล  ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผลการดําเนินงานศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล    ตามแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง จาก ครู กศน.ตําบล ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  
จังหวัดเชียงใหม การวิเคราะหขอมูล การวิจัยข้ันตอนน้ี
จะวิเคราะหขอมูลจากการพรรณนาเ ชิงวิ เค ราะห   
สังเคราะห เ น้ือหาแนวทางการพัฒนาในแตละดาน 
ประกอบดวย ดานการบริหารจัดการ  ดานการจัดการ
เรียนรู  ดานการมีสวนรวม และดานการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล   

ขั้นตอนที่ 2  การศึกษาการดําเนินงานศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลท่ีมี วิธีปฏิบั ติที่ ดี (Good Practice) 
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันปาตอง และอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม
ประชากร คือ ครู กศน.ตําบล ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันปาตองและ
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย  คือ แบบบันทึกการศึกษาการดําเนินงานศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลของศูนยดิจิทัลชุมชนที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  
(Good Practice)  การรวบรวมขอมูล   ผูวิจัยดําเนินการ
ศึกษาการดําเนินงานท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Good  Practice) 
จาก ครู กศน.ตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันปาตองและ อําเภอ       
สันทราย  จังหวัดเชียงใหม  พรอมบันทึกผลการศึกษาลง
ในแบบบันทึกการศึกษาการดําเนินงานท่ีมีวิธีปฏิบัติที่ดี 
(Good  Practice) การวิเคราะหขอมูล การวิจัยข้ันตอนน้ี
จะวิเคราะหขอมูลจากการพรรณนาเ ชิงวิ เค ราะห  
สังเคราะหเ น้ือหาผลการดําเนินงานที่มี วิ ธีปฏิบัติที่ดี 
(Good  Practice)  ในแตละดาน ประกอบดวย ดานการ
บริหารจัดการ  ดานการจัดการเรียนรู  ดานการมีสวนรวม 
และดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เพ่ือนําขอมูล
มาใชในการแกไขปญหาอุปสรรคการดําเนินงานศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม  และใชขอมูลเปนฐานในการจัดทําแนวทางการ
พัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  
จังหวัดเชียงใหมตอไป    

ขั้นตอนที่ 3  เสนอแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  
ประชากร คือ บุคลากร ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
ประกอบดวย ผูบริหาร , ขาราชการ , ครูอาสาสมัครฯ , 
ครู กศน.ตําบล  และนักวิชาการศึกษา   เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัย  คือ แบบบันทึกการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work 

Shop) ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  การรวบรวม
ขอมูล  จัดทําโครงการประชุม       เ ชิงปฏิบั ติการ  
ดําเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ และสรุปผลการประชุม
เชิงปฏิบัติการ 

ขั้นตอนที่ 4  ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม  ข้ันตอนน้ีไดนําแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  
ใหผูเช่ียวชาญ  จํานวน 3 คนประกอบดวย  นายวิรัตน  
คงดี  ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  นายจารุเศรษฐ  
อรุณสิทธ์ิ  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออําเภอสันทราย  และ     
นายทวีศักด์ิ  แยมพราย  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออําเภอสันกําแพง  
ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม   

5. ผลการวิจัย 

5.1 ผลการสัมภาษณการดําเนินงานศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบ
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และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม  การสัมภาษณการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  โดยใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แยกเปน 4 ประเด็น ดังน้ี 

ประเด็นท่ี 1 วิธีการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการบริหาร
จัดการ (4M)  

ประเด็นที่ 2 วิธีการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการจัดการ
เรียนรู (PDCA)   

ประเด็นที่ 3 วิธีการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการมี      
สวนรวม  

ประเด็นที่ 4 วิธีการดําเนินงาน  ปญหาอุปสรรค 
และแนวทางในการแกไขปญหาอุปสรรคดานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล    
พบวา ประเด็นที่ 1 : ดานการบริหารจัดการ ที่อาศัยปจจัย
หลัก 4M :  1) ครู กศน.ตําบล สวนใหญขาดทักษะในดาน
การใช  Application ที่จําเปนในหลักสูตร จึงทําใหไม
สามารถจัดการอบรมใหกับผูเรียนกลุมเปาหมายในตําบล
ที่ รับผิดชอบได  อีกทั้งยังขาดความรวมมือกันภายใน
องคกร และหนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ ทําให      
ผลการจัดกิจกรรมไมทั่วถึงผูเ รียนและไม เปนไปตาม 
วัตถุประสงคของหลักสูตร  2) งบประมาณ ที่ไดรับจัดสรร
ไมเพียงพอตอการจัดกิจกรรมและไมตอเน่ือง  โดยเฉพาะ
คาวัสดุฝกอบรม ไมเพียงพอตอผูเรียนและไมพรอมตอการ
จัดกิจกรรม  ขาดงบประมาณในการพัฒนาศูนย ดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลใหเปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยี       
ที่หลากหลาย  3) การบริหารจัดการสื่อคอมพิวเตอร     ไม
เพียงพอตอผูเรียน  ระบบ Wifi  มีปญหาเมื่อมีผูใชงาน
จํานวนมากและไมเสถียร  ทําใหการจัดกิจกรรมเปนไป
อยางลาชาและติดขัด  4) การใหบริการของศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล บางตําบลยังขาดความพรอมในการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล และไมมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการของศูนยดิจิทัลชุมชน เขามารวมในการจัด
กิจกรรมของศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล  ประเด็นท่ี 2 : 

ดานการจัดการเรียนรู  มีการดําเนินงาน โดยใชวงจร
คุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act)  พบวาศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล  มีการวางแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน 
(P)  เพราะวา มีการจัดประชุมเตรียมความพรอมและรวม
วางแผนการดําเนินงานในระดับอําเภอ  ระดับตําบล 
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในแนวทางเดียวกัน  อีกทั้ง
ผูบริหารใหความสําคัญกับการวางแผนการดําเนินงาน  
เพราะข้ันตอนแรกในการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรม ถามีการ
วางแผนที่ดี การดําเนินงานก็จะมีคุณภาพ ชัดเจน และ
เปนไปดวยความเรียบรอย  โดยการจัดกระบวนการเรียนรู 
(D) ตามหลักสูตรท่ี สํานักงาน กศน. กําหนด จํานวน 3 
หลักสูตร ซึ่งปญหาอุปสรรคที่พบ คือเน้ือหาสาระของ
หลักสูตรและแอพลิ เค ชันยากมากไม เหมาะสมกับ         
พ้ืนฐานความรูของผูเขารับการอบรม  และขาดวิทยากรที่
มีความรู ความชํานาญ ดานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใหความรู
กับผูเขารับการอบรม  อีกทั้งความรูพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
ของผูเขารับการอบรม มีความแตกตางกัน ทําใหการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ดําเนินไปดวยความลาชา และไม
ตอเ น่ือง  การตรวจสอบการดําเ นินงาน  (C)  ขาด
คณะกรรมการตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเน่ือง    
(A) ขาดขอมูลในการท่ีจะนําผลการดําเนินงานมาปรับปรุง
และพัฒนางานใหดีข้ึน  ประเด็นที่ 3 : ดานการมสีวนรวม 

พบวา ศูนย ดิจิทัลชุมชนประจําตําบลทุกแหง มีการ
ประสานภาคีเครือขายในการมีสวนรวมทั้งในการจัด
กิจกรรม การสนับสนุนสถานที่ การรวมนิเทศ ติดตาม 
และประเมินผล  แตไมไดมีการทําขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ที่เปนลายลักษณอักษร ทั้งในระดับอําเภอ และ
ระดับตําบล  ประเด็นที่ 4 : ดานการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล  พบวาการดําเนินงานมีระบบการนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลที่มีข้ันตอนที่ชัดเจนเปนไปตาม
แผนการนิเทศ และมีการรายงานผลการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผล ทุกคร้ังอยางตอเน่ือง 

5.2 ผลการศึกษาศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบลที่มีวิธีปฏิบัติที่ดี  พบวา ศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบล ชองศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอสันทราย และอําเภอสันปาตอง ที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี  สรุปไดดังน้ี 
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1)  ใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวมท้ังภายใน
องคกร (เปนโซน) และองคกรภาคเอกชน  มีการทํางาน
เปนทีมอยางจ ริงจั งและตอเ น่ือง  และแบงหน า ท่ี
รับผิดชอบอยางชัดเจน  โดยการทําปฏิทินปฏิบัติงาน 

2) มีการสงเสริมทักษะความรู ความสามารถในการ
จัดการเรียนรูในดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับ ครู กศน.
ตําบลอยางเขมขน โดยจัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร เพ่ือ
จะไดนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับกลุมเปาหมายไดดี
ย่ิงข้ึน 

3) ครู กศน . ตําบลมีการพัฒนาตนเองในดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอยางตอเน่ือง  

4) มีการประสานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมอบรมใหความรู 

5) คํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาในการใช
งบประมาณ 

6) มีการจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชใน
การใหบริการในศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล อยาง
หลากหลาย  

7) มีการเช่ือมโยงความรวมมือในการจัดกิจกรรม   
8) มีการประสานงานกับภาคีเครือขายใหการ

สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรู 
9) มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู

ใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการของ
ประชาชนกลุมเปาหมาย 

10)   มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณที่จําเปนตอการ
ใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

11)  มี ก า ร จั ด ใ ห บ ริ ก า ร สื่ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร   
อินเตอรเน็ต Wifi  ที่มีความพรอม อํานวยความสะดวก
ใหกับผูรับบริการ  

12)  มีการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เหมาะแก
การศึกษาเรียนรู 

13)  มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทั กษะความ รู  
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับกลุมเปาหมายไดอยางเปน  
อยางดี 

14)  พัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลให เปน
แหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความพรอมและ
ทันสมัย  ทันตอการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน            ดาน
การจัดการเรียนรู  พบวา 

มีการจั ดการ เ รียน รู แบบมีส วนร วม   มีการ
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน 

1) วิทยากรมีการเตรียมความพรอมในดานสื่อ
ประกอบการเรียนรูที่หลากหลาย เขาใจงาย และอธิบาย
ไดชัดเจน   

2) วิทยากรเปนผูรอบรู  มีความสามารถ และ
ถายทอดความรูได 

3) มีวิทยากรใหความรูเฉพาะดานในเน้ือหาที่ยาก
เกินไป และมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงคอยดูแลใหคําแนะนํากับผู
เขาอบรมแบบตัวตอตัว  

4) มีการประยุกตการใช พ้ืนที่จําหนายสินคา
ออนไลน  ผานชองทางที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย เชน  Facebook  หรือ Line หรือ Page 

หรือ Kaidee.com 

5) สื่ออุปกรณมือถือ Smart Phone ของผู เขา
อบรมพรอมใชและรองรับแอพพลิเคชันที่จําเปนในการทํา
ตลาดออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6) สถานที่ ในการจัดการเ รียนรูมีบรรยากาศ
เหมาะสม  สะดวกตอการเ รี ยน รู  และมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ต Wifi ที่มีความเร็วมากพอสําหรับการใชงาน
เพ่ือการเรียนรูใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และเรียนรูได
ทันท ี

7) มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบงานนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานของศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบล 

8) มีการรายงานผลการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

9)  มีการติดตามกลุมเปาหมายหลังการอบรม
อยางตอเน่ือง 

10)  มีการนําขอมูลความพึงพอใจของผู เ รียน/
ผูรับบริการ มาวิเคราะหผลเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนา 
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11)  มีการนําผลการดําเนินงานมาพัฒนางานใหดี
ย่ิงข้ึน 

12)  มีการติดตามกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 
13)  หลักสูตรควรมีการพัฒนาใหทันต อก าร

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล      
14)  มีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับ

กลุมเปาหมายที่หลากหลายอาชีพ 

15)  มีการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลให
มีความพรอมตอการใหบริการแกประชาชนในพ้ืนที่ตําบล
ทุกตําบลอยางมีประสิทธิภาพ    
ดานการมีสวนรวม พบวา 

1) มีการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) กับ
ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม และกําหนด
บทบาทหนาท่ีไดชัดเจน 

2) มีการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับภาคี
เครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3) มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวาง
หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล (กศน.ตําบล)  
ไดแก บริษัท DTAC  ดานการพัฒนาหลักสูตรและการจัด
อบรม   เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล  ใหการ
สนับสนุนสถานที่   และกลุม วิสาหกิจ ชุมชน  นํามา      
บูรณาการดานการขายออนไลน   
แนวทางการพัฒนาดานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
พบวา  มีการติดตามกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง  และนํา
ผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล มาใช ในการ
พัฒนาการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 
 5.3 แนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน
ประ จํา ตําบลของศูนยการ ศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัด
เชียงใหม จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  สรุปไดดังน้ี 

1) แนวทางการพัฒนาดานการบริหารจัดการ 
1) ครู กศน.ตําบล ท่ีรับผิดชอบศูนยดิจิทัลชุมชน

ประจําตําบลควรใชหลักการทํางานแบบมีสวนรวมทั้ง
ภายในองคกรและองคกรภาคเอกชน  มีการทํางานเปน
ทีมอยางจริงจังและตอเน่ือง  และแบงหนาที่รับผิดชอบ
อยางชัดเจน    

2) ควรมีการสงเสริมทักษะความรู ความสามารถใน
การจัดการเรียนรูในดานเทคโนโลยีดิจิทัล สําหรับ ครู 
กศน .ตําบลอยางเขมขน โดยจัดทําโครงการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือจะไดนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับ
กลุมเปาหมายไดดีย่ิงข้ึน 

3) ครู กศน.ตําบลที่รับผิดชอบศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบล  ตองมีการพัฒนาตนเองในดานเทคโนโลยี
ดิจิทัลอยางตอเน่ือง  

4) ควรมีการประสานภาคีเครือขายท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมอบรมแบบมีสวนรวม 

5) ควรคํานึงถึงความประหยัดและความคุมคาใน
การใชงบประมาณ 

6) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรมีการจัดหาสื่อ 
วัสดุ อุปกรณที่จําเปนตองใชในการใหบริการในศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล  อยางหลากหลาย  

7) มีการเช่ือมโยงความรวมมือในการจัดกิจกรรม
แบบมีสวนรวม 

8) ควรมีการประสานงานกับภาคีเครือขายใหการ
สนับสนุนดานวัสดุอุปกรณในการจัดการเรียนรู 

9) ควรมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการ
เรียนรูใหมีความหลากหลาย สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนกลุมเปาหมาย 

10) หนวยงานหลักที่รับผิดชอบควรมีการจัดหาวัสดุ 
อุปกรณที่จําเปนตอการใหบริการดานเทคโนโลยีดิจิทัล 

11)  ตองมี การจั ด ใหบ ริการสื่ อคอมพิว เตอ ร   
สัญญาณอินเตอรเน็ต Wifi  ที่มีความพรอม อํานวยความ
สะดวกใหกับผูรับบริการอยางตอเน่ืองและทั่วถึง 

12)  ควรมีการสรางบรรยากาศการเรียนรูที่ดี เหมาะ
แกการศึกษาเรียนรู 

13)  ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความรู 
ความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถ
ถายทอดองคความรูใหกับกลุมเปาหมายไดอยางเปน    
อยางดี 

14)  ควรพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลให
เปนแหลงเรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่มีความพรอม
และทันสมัย  ทันตอการเปล่ียนแปลงในยุคปจจุบัน 
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2. แนวทางการพัฒนาดานการจัดการเรียนรู 
 1) ควรคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความพรอมใน
ดานการใช เทคโนโลยีดิจิทัล และเปนผูที่มีอาชีพ มี
ผลิตภัณฑ  รานคา และมีกิจการเปนของตนเอง 

2) ควรมีการวางแผน  มอบหมายหนาท่ีของครูแต
ละคนใหชัดเจน และประสานกับวิทยากรในเร่ืองการแบง
ชวงเวลาในการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร 

3) พัฒนาหลักสูตรใหงายตอการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว ทุกท่ี ทุกเวลา 

4) ควรมีการวางแผนและออกแบบการเรียนรูดาน
การพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลให เปนแหลง
เรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัล  สําหรับใหบริการนักศึกษา 
กศน.และประชาชนทั่วไป 

5) ควรมีการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวม  มีการ
มอบหมายหนาท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน 

6) วิทยากรควรมีการเตรียมความพรอมในดานสื่อ
ประกอบการเรียนรูที่หลากหลาย เขาใจงาย และอธิบาย
ไดชัดเจน   

7) วิทยากรตองเปนผูรอบรู ผูมีความสามารถ 
และถายทอดความรูได 

8) ควรมีวิทยากรใหความรูเฉพาะดานในเน้ือหาที่
ยากเกินไป และมีวิทยากรพ่ีเลี้ยงคอยดูแลใหคําแนะนํากับ
ผูเขาอบรมแบบตัวตอตัว  

9) ควรมีการประยุกตการใชพ้ืนที่จําหนายสินคา
ออนไลน  ผานชองทางที่หลากหลาย เหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย เชน  Facebook  หรือ  Line  หรือ Page 

หรือ Kaidee.com 

10)  สื่ออุปกรณมือถือ Smart Phone ของผูเขา
อบรมตองพรอมใชและรองรับแอพพลิเคชันที่จําเปนใน
การทําตลาดออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

11)  สถานที่ในการจัดการเรียนรูตองมีบรรยากาศ
เหมาะสม   สะดวกตอการเ รียน รู  และมีสัญญาณ
อินเตอรเน็ต Wifi ที่มีความเร็วมากพอสําหรับการใชงาน
เพ่ือการเรียนรูใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และเรียนรูได
ทันที 

12)  ควรมีการแตง ต้ั งผู รับผิ ดชอบงานนิ เทศ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล โดยตนสังกัด 

13)  ควรมีการรายงานผลการนิเทศ  ติดตามและ
ประเมินผล  เพ่ือพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 

14)  ควรมีการติดตามกลุมเปาหมายหลังการอบรม
อยางตอเน่ือง 

15)  ควรมีการนําขอมูลความพึงพอใจของผูเรียน/
ผูรับบริการมาวิเคราะหผลเพ่ือใชเปนฐานขอมูลในการ
พัฒนา 

16)  ควรมีการนําผลการดําเนินงานมาพัฒนางาน
ใหดีย่ิงข้ึน 

17)  ควรมีการติดตามกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 
18)  หลักสูตรควรมีการพัฒนาใหทันต อก าร

เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

19)  ควรมีการบูรณาการหลักสูตรใหสอดคลองกับ
กลุมเปาหมายที่หลากหลายอาชีพ 

3. แนวทางการพฒันาดานการมีสวนรวม  
1) ควรมีการทําขอตกลงความรวมมือ (MOU) 

กับภาคีเครือขายที่ เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรม และ
กําหนดบทบาทหนาท่ีไดชัดเจน 

2) ควรมีการจัดการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับ
ภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

3) ควรมีการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ระหวางหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน กับศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล 
(กศน .ตําบล )  ไดแก บริษัท DTAC  ดานการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดอบรม  เทศบาล/องคการบริหารสวน
ตําบล ใหการสนับสนุนสถานที่  และกลุมวิสาหกิจชุมชน 
นํามาบูรณาการดานการขายออนไลน 
4. แนวทางการพัฒนาดานการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

1)  ควรมีการติดตามกลุมเปาหมายอยางตอเน่ือง 
2)  ควรนําผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

มาใชในการพัฒนาการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 

 5.4 ผลการตรวจสอบแนวทางการพัฒนาศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษา   นอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง 
จังหวัดเชียงใหม 
 ผูวิจัยนําแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  มาให
ผูเช่ียวชาญตรวจสอบ  พบวา มีความเปนไปได และเปน
ประโยชน โดยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ  ควรมีการวัดผล 
และประเมินผลผูเรียนหลังเสร็จสิ้นการอบรม  และพัฒนา
ศูนย ดิจิทัลชุมชนประจําตําบลใหเปนศูนยดิจิทัล 4G  

ประกอบดวย   Good Teacher : ครูดี  Good Place 

best check-in : การสรางบรรยากาศในการเรียนรูที่
เ ห ม า ะ สม   Good Activity : มี ก า ร จั ด กิ จ ก ร รมที่
ห ล ากหลาย   และ  Good Partnership : ประสาน
เครือขายในการรวมจัดกิจกรรม อันจะเปนประโยชนตอ
ชุมชนทุกตําบลไดเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน  
หลากหลายชองทางและรูปแบบการเรียนรูที่เขาถึงไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว ตอการรับบริการ รวมไปถึงเผยแพรใหกับ
ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภออื่นตอไป  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม  
มีผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล มีประเด็นที่สามารถนํามา
อภิปรายผลได ดังน้ี 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการเสนอแนวคิดใหมใน
การพัฒนาศูนย ดิจิทัล ชุมชนประจํา ตําบลของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสัน
กําแพง  จังหวัดเชียงใหม  โดยนําทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่เนนทักษะในดานสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพ 
ซึ่งสอดคลองกับวิจารณ  พานิช  กลาวถึงทักษะของคน        
ในศตวรรษท่ี 21 และแนวนโยบายกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ที่ปจจุบันเปลี่ยนช่ือ
เปนกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ท่ีมุงเนนการ
เขาถึง เขาใจและใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยาง

เ ต็มศักยภาพ   ซึ่ งสอดคลองกับ  อุตตม  สาวนายน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ไอซีที) เปดเผยวา “การสรางสังคมคุณภาพท่ี
ประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีไดอยางเทาเทียมกัน ซึ่งเปนหน่ึงในยุทธศาสตร
การขับเคลื่อนประเทศไทยดวยเทคโนโลยีดิจิทัล แนว
ทางการสรางความรวมมือของภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพดานการเรียนรู เทคโนโลยีดิจิทัลให กับ
ประชาชนทั่วไปในทั่วทุกพ้ืนท่ีครอบคลุมทั่วประเทศ”  

จากการท่ีไดไปศึกษาการดําเนินงานศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบลที่มี วิธีปฏิบั ติที่ ดี (Good Practice) 
ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันปาตองและอําเภอสันทรายพบวาศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันปาตอง  มี
การจัดการเรียนรูที่ ดี  เปนไปตามแผนและบรรลุตาม
วัตถุประสงค สงผลใหผูเรียนที่เขารวมกิจกรรมสามารถนํา
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพการคาขายออนไลนได
อยางเปนรูปธรรม  ทั้งน้ีเพราะวาครู กศน.ตําบล มีการ   
วางแผนการจัดกิจกรรมแบบมีสวนรวม  จัดกิจกรรมโดยมี
การประสานวิทยากรภายนอก  ซึ่ งมีทักษะความ รู  
ความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัล มารวมถายทอด
ความรูใหกับผูเรียน อีกทั้งมีการทํางานรวมกันเปนทีม  
สวนศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันทราย  มีการบริหารจัดการที่ดี  ทั้งน้ีเพราะวา
ปจจัยหลักเอื้อตอการบริหารจัดการ ทั้งในดานคน : ครู 
กศน.ตําบลทุกคนมีองคความรูในดานเทคโนโลยีดิจิทัล   มี
การบริหารจัดการการทํางานแบบเปนโซน  มีการประสาน
ขอสนับสนุนงบประมาณ  และวัสดุ อุปกรณจากองคกร
ภายนอกใหมีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการใน
ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลอยางเปนระบบ ขอมูล
อางอิงจากรายงานผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบล ของสํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม และ
จากการไปศึกษาขอมูลของผู วิจัย  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ  พัชรีย  ศรีชัย  ที่พบวา แนวทางในการ
พัฒนาการสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน 
โดยการเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามาชวยเหลือดานอื่นที่ไม
กระทบเศรษฐกิจของชุมชน เชน แรงงาน ภูมิปญญา
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ทองถ่ินและดานวัสดุอุปกรณที่มี ในทองถ่ิน  แตง ต้ัง
คณะกรรมการทํางานที่มีทักษะในการสื่อสาร  ตระหนัก
และเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่นในทองถ่ิน การจัดต้ัง
กลุม ชมรม สมาคมและมูลนิธิฯ โดยการประชาสัมพันธให
ความสําคัญและผลประโยชนที่จะเกิดข้ึน จัดทําแผนงาน
โครงการ สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่
ชัดเจนและจัดทําสื่อสารสนเทศของโรงเรียนเพ่ือเผยแพร
ขาวสารและกิจกรรมตางๆ ที่เปนปจจุบัน 

 จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ทักษะความรู 
ความสามารถในดานเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเปนวิทยากร
ถายทอดความรูใหกับประชาชนเกิดทักษะความรู ความ
เขาใจ  ไดเขาถึงและใชประโยชนจากสื่อดิจิทัลไดอยาง
คุมคา ดานการจัดการเรียนรู  ควรมีการสํารวจและ
คัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีคุณสมบัติและความพรอมใน
การเรียนรูตามหลักสูตรและความสนใจอยางแทจ ริง  
หลักสูตรควรได รับการพัฒนาใหสอดคลองกับความ
ตองการและการนําไปใชประโยชนของผูเรียน  ควรมีการ
กําหนดเกณฑในการวัดผลและประเมินผลผูเรียน  อยาง
ตอเน่ือง  ขยายผลใหกับประชาชนในพ้ืนที่ตําบล  ที่ครู 
กศน.ตําบลรับผิดชอบไดเขาถึงและใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล   ดานการบริหารจัดการ  ควรแตงต้ัง
คณะกรรมการศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล  มีการเก็บ
สถิติผู เขาใชบริการของศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล  
และพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลใหเปนแหลง
เรียนรูดานเทคโนโลยีดิจิทัลไวบริการสําหรับประชาชนได
เขาถึงสังคมในยุคดิจิทัล ไดอยางทันทุกที่ ทุกเวลา อันจะ
เปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมศูนยดิจิทัลชุมชนประจํา
ตําบล ไดอยางมีคุณภาพ  เปนประโยชนตอชุมชนทุก
ตําบลได เข า ถึงเทคโนโลยีดิจิทัล เ พ่ิมมากข้ึน  อยาง
หลากหลายชองทางและรูปแบบการเรียนรูที่เขาถึงไดงาย 
สะดวก รวดเร็ว ตอการรับบริการ    

7. สรุป 
 ผลจากการศึกษาวิจัยเร่ืองแนวทางการพัฒนา
ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัด

เชียงใหม  ทําใหทราบ 1) ผลการดําเนินงานศูนยดิจิทัล
ชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ในดานการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนรู  การมีสวน
รวม และการนิเทศติดตามและประเมินผล       2) ทราบ
การดําเนินงานของศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลที่มีวิธี
ปฏิบัติที่ดี  3) ไดแนวทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม  4) แนว
ทางการพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสัน
กําแพง จังหวัดเชียงใหม  ได รับการตรวจสอบโดย
ผูเช่ียวชาญ  ซึ่งจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานศูนย
ดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหมตอไป โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ควรมีการพัฒนาครู กศน.ตําบลในดาน

เทคโนโลยีดิจิทัล ที่หลากหลายรูปแบบ เพ่ือใหเกิดทักษะ
ความรู ความเช่ียวชาญอยางตอเน่ือง และเขาสูการเปน 
“ครูมืออาชีพ” ได 

2. ควรมีการจั ดกิ จกรรมใหความ รู ด าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลใน
รูปแบบที่ประชาชนเขาใชบริการไดงาย เชน การสราง  
Facebook  แฟนเพจ  Line  เปนตน 

3. ควรมีการเก็บขอมูลผู ใชบ ริการอย า ง
ตอเน่ืองและเปนปจจุบัน 

4. หลักสูตรการเรียนรูควรเปนหลักสูตรระยะ
สั้น เนนการฝกปฏิบัติจริง และสามารถนําไปใชได จริง 
และไมใชระยะเวลานานเกินไป   

5. ควรมีการคัดเลือกกลุมเปาหมายที่มีความ
พรอมทั้งในดานองคความรูเดิม สื่อ อุปกรณที่จําเปนตอง
ใช และตองเปนผูที่มีความสนใจตอการเรียนรูอยางแทจริง 

6. ควรพัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล 
ใหเปนศูนยดิจิทัล 4G  ประกอบดวย  1) Good Teacher 
:ค รู ดี  2 )  Good Place best check-in : ก า รส ร า ง
บรรยากาศในการเรียนรูที่เหมาะสม  3) Good Activity) : 
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มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย  4) Good Partnership : 
ประสานเครือขายในการรวมจัดกิจกรรม  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

  1. การประเมินผลการใชแนวทางการพัฒนา
ศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัด
เชียงใหม 
  2. จัดทําคูมือการดําเนินงานศูนยดิจิทัลชุมชน
ประจําตําบล ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม 
 

รูปที่ 1 : เก็บขอมูลการดําเนินงานศูนย ดิจิทัล ชุมชน
ประจําตําบลของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง 

 
 

รูปที่ 2 : เก็บขอมูลศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลที่มีวิธ
ปฏิบั ติที่ ดี (Good Practice) ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันทราย 

 
 

รูปที่ 3 : เก็บขอมูลศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลที่มีวิธี
ปฏิบั ติที่ ดี (Good Practice) ของศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันปาตอง 

 
 

รูปที่ 4 : การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) 
 ณ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันกําแพง 

 
 

กิตติกรรมประกาศ 

การวิจัยเร่ืองน้ี  ไดรับความกรุณาจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ยงยุทธ  ยะบุญธง  ประธานกรรมการ
สอบการคนควาอิสระ  อาจารย ดร.ภูเบศ  พวงแกว  และ
อาจารย ดร.สุวรรณ  หมื่นตาบุตร  กรรมการสอบการ
คนควาอิสระ  ที่ไดกรุณาตรวจแกไขและใหคําแนะนําจน
การคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอขอบคุณเปน
อยางสูงมา  ณ  โอกาสน้ี 

ขอขอบคุณคณาจารย ในสาขาวิชาฯ  และ
ผูเช่ียวชาญทุกทาน ที่กรุณาชวยพิจารณาและใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับเน้ือหาและรูปแบบของแบบสอบถาม  รวมทั้งให
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชน ในการเ ขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

 ขอขอบคุณผูบริหารสถานศึกษา ศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  สันกําแพง  
อําเภอสันปาตอง และอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม  
ตลอดจนขาราชการครู  ครู กศน.ตําบล  และบุคลากร
ทางการศึกษา ในสังกัดทุกทาน  ที่เสียสละเวลาในการให
ขอมูลที่เปนประโยชนอยางมากตอการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 
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 ขอขอบคุณ นายวิรัตน  คงดี  ศึกษานิเทศก
ชํานาญการพิเศษ  นายจารุเศรษฐ อรุณสิทธ์ิ  ผูอํานวยการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอสันทราย  นายทวีศักด์ิ แยมพราย  ผูอํานวยการ
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอ.อําเภอสันกําแพง  ในการตรวจสอบแนวทางการ
พัฒนาศูนยดิจิทัลชุมชนประจําตําบลของศูนยการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอสันกําแพง 
และนางสุนันท นาหลวง ผูอํานวยการ กศน .อําเภอ          
สันปาตอง นางนุชลี  สุทธานนทกุล  ครูชํานาญการพิเศษ  
ดร.โยฑิน  สมโนนนท ครูชํานาญการพิเศษ ในการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือและใหขอเสนอแนะทางการวิจัย  
 สุดทายน้ีขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนชวยใหการ
คนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลงได  ผู วิจัยหวังวาการคนควา
อิสระน้ีคงจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ และ  
ผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยเก่ียวกับเร่ืองเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ประชากรท่ีศึกษา จํานวน 18 คน เก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือที่ใชเปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา และแบบปลายเปดวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาตามทัศนะของผูตอบแบบสอบถามเห็นวา  
 แนวทางดานการบริหารวิชาการ พบวา ภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับนอย รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยกวารายการอื่นคือ 
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการปฏิบัติ รองลงมา คือ จัดทําแผนการ
เรียนรูแบบบูรณาการเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอน ตามลําดับ 

 แนวทางดานการบริหารงานบุคคล พบวา ภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับนอย รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยกวารายการอื่น 
คือ การเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูครูเกี่ยวกับการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนรู รองลงมาคือ บุคลากรมี
สวนรวมในการวางแผนการบริหารงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการปฏิบัติ ตามลําดับ 

 แนวทางดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับนอย รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา
รายการอ่ืน คือ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการเงินและงานพัสดุของคณะกรรมการโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน รองลงมา คือ  การจัดทําแผนการใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป ตามลําดับ 

 แนวทางดานการบริหารงานบริหารทั่วไป พบวา ภาพรวมเห็นดวยอยูในระดับนอย รายการที่มีคาเฉลี่ยนอยกวา
รายการอื่น คือ การหมุนเวียนใชสื่ออุปกรณใหแกบุคลากรอยางทั่วถึง รองลงมา คือ คณะกรรมการสถานศึกษาและสมาคม
ผูปกครอง และครูมีความรูในการบริหารงานโครงการสวนพฤกษศาสตรสูการปฏิบัติในโรงเรียน ตามลําดับ 

 ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
ควรจัดทําหลักสูตรเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอนใหเห็นภาพชัดเจนและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 
มีการวางแผน กํากับติดตามประเมินผลในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสอดแทรกในรายวิชาที่สอนหรือจัดเปน
หนวยการเรียนรู ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและนําไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม การกําหนดบทบาทของครูใหครอบคลุมชัดเจนและวางตัวบุคคลใหถูกกับงานการควบคุมและจัดสรรงบประมาณ
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การใชจายใหเปนไปตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบโปรงใส
ตรวจสอบได ควรมีการวางแผนและติดตามการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดและอยางตอเน่ือง ควร
จัดทําเอกสารประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรภายในโรงเรียนและชุมชนอยางตอเน่ือง 
คําสําคัญ: โครงการสวนพฤกษศาสตร, แนวทางการบริหาร, โรงเรียนบานหวยตอง 

 

Abstract 

The purpose of this study was to study the administrative guidelines affecting to the success of 

the school botanical garden project at Ban Huay Tong school, Mae Wang district, Chiang Mai province. 

Populationsof this study were 16 informants. An instrument used to collect data was a rating-scale 

questionnaire. The data were analyzed by using percentage, mean and standard deviation. The results of 

the study according to the opinions of the informants were as follows. 

As regards the academic administrative guidelines: it was found that the overall agreement was 

at a low level.  In terms of items with less than average were: all personnel participated in supervision, 

the implementation of the school botanical garden projectwas monitored, followed by an integrated 

learning lesson plan for the school botanical garden towards the instructional process, respectively. 

As regards the personnel administrative guidelines: it was found that the overall agreement was 

at a low level.  In terms of items with less than average were:the invitation an external resource persons 

to educate the teacher concerning the implementation the school botanical garden towards learning, 

followed by the school personnel participated in planning of the school botanical garden project 

administration to the implementation, respectively. 

As regards the budget administrative guidelines: it was found that the overall agreement was at 

a low level.  In terms of items with less than average were: the audit of the financial and material 

documentation of the schoolbotanical project committee, followed by the budget plan in accordance 

with the annual action plan, respectively. 

As regards the general administrative guidelines: it was found that the overall agreement was at 

a low level.   In terms of items with less than average were: the circulation of media equipment for 

personnel entirely, followed by school board committee and parents association and teachers had 

knowledge in school botanical garden project administration toward school implementation, respectively. 

Recommendations for improvement the administrative guidelines affecting to the success of the 

school botanical garden project were as follows: the course of school botanical garden should be 

prepared for learning and teaching clearly and to be able to use for the authentic practice, to have 

planning, monitoring, evaluating the implementation of the school botanical garden, to insert into the 

subject or arranged as a unit; there should be the personnel supporting and developing personnel to 

have knowledge concerning the school botanical garden and to lead the authentic practice. The role of 

teachers should be defined obviously and place the right man in the right job;there should be the 

controlling and allocating to spend budgets according to the school botanic garden project;monitoring the 

budgetary spending systematically, transparently, verifiably; the use of the school botanical garden 
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should be planned and monitored to the maximum benefits.   Documentary and public relations 

concerning the school botanical garden should be prepared within the school and community, 

continuously. 

Key words: School Botanical Garden Project, Administrative Guidelines, Ban Huay Tong School 

1.บทนํา 
ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดําริบางประการเก่ียวกับการ
อนุรักษพันธุกรรมพืช ซึ่งมีใจความดังตอไปน้ี “การสอน
และอบรมใหเด็กมีจิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณน้ัน 
ควรใชวิธีการปลูกฝงใหเด็กเห็นความงดงาม ความสนใจ 
และเกิดความปติที่จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณ
ตอไป การใหวิธีสอน การอบรมและใหความรูสึกกลัววา 
หากไมอนุรักษแลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเอง จะ
ทําใหเด็กเกิดความเครียด ซึ่งจะเปนผลเสียแกประเทศใน
ระยะยาว” 

จากพระราชดําริและพระราโชวาทของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในเร่ืองของ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ซึ่งมีความสอดคลองกับงาน
ปกติในเร่ืองของการเรียนการสอน และในเร่ืองของการ
ปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเนนใหนักเรียนเปนศูนยกลาง  ดังน้ัน
ทางโรงเรียนจึงไดมีการประชุมหารือ และเห็นพองตองกัน
ที่จะสนองราชดําริดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน                       
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (โครงการอนุรักษพันธุกรรม
พื ช อั น เน่ื อ งม าจ ากพ ระราช ดํ า ริสม เด็ จพ ระ เท พ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.),2540) 

ดังน้ั น  ผู วิจั ยในฐานะที่ เป นผู รับผิ ดชอบ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน จึงมีความสนใจจะ
ศึกษาเกี่ ย วกับแนวทางการบ ริห ารงาน ท่ีมี ผ ลต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
เน่ืองจากทั้งผูบริหารและครูผูสอนเปนผูปฏิบัติและมีสวน
รวมในการบริหารงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
โดยตรง ผลการศึกษาคร้ังน้ีจะทําใหทราบถึงงานท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนที่จะ
นําไปใช ในการวางแผนพัฒนาการบ ริหารงานสวน
พฤกษศาสตร โรงเรียน ให ประสบความสํา เร็จและ

สารสนเทศท่ีไดสามารถใชเปนแนวทางใหโรงเรียนมีการ
ดําเนินโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ใชเปนแนวทาง
ในการบริหารงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนให
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนเพ่ือนําไปสูการดําเนินการ
ที่มีประสิทธิภาพตอไป 

2.วัตถุประสงค 
2.1. เพ่ือศึกษาแนวทางการบริหารงานที่มีผล

ตอความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

2.2. เพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
การศึ กษาค ร้ัง น้ี ผู วิ จั ย ได ศึ กษ าเอกสาร 

วารสาร คูมือ ระเบียบ  และงานวิจัยที่ เกี่ ยวของกับ
การศึกษาแนวทางในการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวย
ตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งประกอบดวยสาระ
ดังน้ี 

1.สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 

1.1 แนวคิดเกี่ ยวกับการบ ริหารงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนการจัดการเรียนการสอนท่ีผานมา
จ ะ มี เฉ พ า ะ ใน ห อ ง เ รี ย น  แ ต ใน ป จ จุ บั น  ซึ่ ง ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2551 ได
กลาวไววา ผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ทั้ง
ในและนอกหองเรียน เชน บริเวณแหลงเรียนรูในโรงเรียน
ทั้งหองสมุด หองพิพิธภัณฑ สวนพฤกษศาสตร ซึ่งลวน
เปนแหลงเรียนรูทั้งสิ้นทั้งน้ีลวนเปนการพัฒนาใหผูเรียนมี
ความสมบู รณ ทั้ งรางกาย  จิตใจ  สติปญญา  ความ รู 
คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุขและถือวาผูเรียน
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มีความสําคัญที่สุดและตองสงเสริมใหผู เรียนสามารถ
พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ อีกทั้งการ
จัดการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมในเร่ือง
ตาง ๆ หรือกลุมสาระตาง ๆ 

1 .2  อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียน 

1.3 การนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
บูรณาการในการเรียนการสอน 

สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจัดวาเปนแหลง
เรียนรูที่ไดรวบรวมเน้ือหาสาระของวิชาตาง ๆ ไวดวยกัน 
สามารถนํามาบูรณาการรวมกันได เชน 

วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่ศึกษาเกี่ ยวกับ
จํานวนตัวเลข การคํานวณ ทฤษฎีตาง ๆ ซึ่งเปนการหา
ขอเท็จจริงเปนวิชาที่ตองใชความคิดและการจินตนาการ 
มีความเขาใจในหลักการและโครงสรางของคณิตศาสตร
สามารถคิดอยางมีเหตุผล ใชเหตุผลในการแสดงความ
คิดเห็นอยางเปนระเบียบ ชัดเจน และรัดกุมเนนใหเกิด
ทั ก ษ ะ  แล ะ นํ าค วาม รู ไป ใช ใน ก ารแก ป ญ ห าใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือกระตุนใหนักเรียนสนใจการเรียนการสอน 

วิชาการงานพ้ืนฐานอาชีพ เพ่ือฝกใหนักเรียน
เกิดอุปนิสัยรักการทํางาน สามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ความเขาใจและมีประสิทธิภาพ เปนพ้ืนฐานสําหรับ
วิชาชีพ อดทน ขยัน ไม รังเกียจงานทุกชนิดที่ เปนงาน
สุจริตมีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ทํางานเปนระบบ 
มีหลักการมุงม่ันพัฒนาบุคลิกที่พึงประสงคในการทํางาน 
เจตคติที่ดีตอการประกอบอาชีพ นําทักษะไปศึกษาหา
ความรูนําไปใชในชีวิตประจําวันไดในหมวดวิชาการงาน
พ้ืนฐานอาชีพประกอบดวยวิชาเกษตรและวิชาตาง ๆ  

วิชาภาษาไทย มีจุดมุงหมายใหผูเรียนสามารถ
ใชภาษาไทยไดทั้งการพูด อาน และเขียนใชภาษาไทยเปน
สื่อในการติดตอถายทอดความ รูสึกนึกคิดให ผู สอน
รับทราบ รับรูรสไพเราะของรอยแกวรอยกรอง มีความ
เจริญทางจินตนาการและความคิดสรางสรรค รูจักใช
ภาษาเปนเคร่ืองชวยคิดหาเหตุผล ซาบซ้ึงถึงสุนทรียภาพ
ของวรรณคดีไทย รูจักสังเกตความสัมพันธระหวางภาษา
กับวัฒนธรรมและเชิดชูภาษาไทย 

2.การบริหารจัดการศึกษา 

2.1 ความหมายการบริหาร 
การบริหาร หมายถึง กระบวนการ

ทางสังคมในการจัดองคการหรือกลุมในการรวมคนและ
ทรัพยากรตาง ๆ ทํากิจกรรมใหเปนไปตามวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดไวรวมกัน 

2.2 หลักการบริหาร คือ ความสําเร็จ
จะเกิดข้ึนได จะตองมีหลักการบริหารทั้งหมดน้ีเขาไปมี
สวนสําคัญในการทํางาน 

2.3 ความหมายการบริหารโรงเรียน 

การบ ริหารโรงเรียนเปนภารกิ จ
สําคัญท่ีผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียนจะตอง
รวมกันดําเนินงานของโรงเรียนใหเปนไปตามเปาหมาย 
เปนที่ยอมรับของสมาชิกในสังคมและเกิดประโยชนสูงสุด
แกนักเรียน 

2.4 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร            
มีปจจัยพ้ืนฐานทางการบริหารมี 4 อยาง ท่ีเรียกวา 4 M’s 

ได แก  1 .คน  (Man) 2 .เงิน  (Money) 3.วัส ดุ สิ่ งขอ ง 
(Materials) 4.การจัดการ (Management) 

4.วิธีการวิจัย 

การวิจัยค ร้ังน้ี  มีความมุ งหมายที่จะศึกษา
เก่ียวกับแนวทางในการบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวย
ตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยในการวิจัยคร้ังน้ี 
ไดแก ผูบริหาร จํานวน 1 คน ครูผูสอน จํานวน 17 คน 
ของโรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
ในปการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 18 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ี 

เปนแบบสอบถามการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนบานหวย
ตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาไดดําเนินการ
สรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนบานหวยตอง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 
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2. สรางแบบสอบถามจากขอมูลที่ได แลว
นําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการศึกษาอิสระเพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงและแกไข 

3. นําแบบสอบถามไปใหผู เช่ียวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา ความสมบูรณและความ
ครอบคลุมของเน้ือหา และหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Item Objective Congrunce) ประกอบดวย
ผูเช่ียวชาญ 3 ทาน โดยใหผูเช่ียวชาญพิจารณาขอคําถาม
แตละขอ วามีความสอดคลองหรือไม โดยมีเกณฑให
คะแนนดังน้ี 

ใหคะแนน +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัด
ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ใหคะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอคําถามน้ันวัด
ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

ใหคะแนน -1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันวัดไม
ตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

วิเคราะห ดัชนีความสอดคลองระหวางขอ
คําถามกับวัตถุประสงคในการศึกษาโดยใชสูตร (พิสณุ 
ฟองศรี.2549:139) 

IOC=  

∑R คือ ผลรวมคะแนนของผูเช่ียวชาญ 

N  คือ จํานวนผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

จากผลการวิเคราะหคา IOC แลวไดขอคําถาม
ที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไป จํานวน 45 ขอ ซึ่งถือวา เปน
ขอคําถามท่ีอยูในเกณฑความตรงเชิงเน้ือหา (พิสณุ ฟอง
ศรี. 2549:139) ซึ่งไดมีคา           ความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.67-1.00 

4.นําแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหแลวไป
ทดลองใช (Try Out) กับผูบริหารและครูผูสอนโรงเรียน
บานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ที่ไมใชกลุม
ประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 40 คน เพ่ือคํานวณหา
คาสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยใช
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (  -Coefficient) ตามวิธีการของ 
Cronbach (บุญชม  ศ รีสะอาด .2545 :103.) ซึ่ งได ค า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.81 ดังน้ี 

  

 

  เมื่อ   หมายถึง  คาสัมประสิทธ์ิ
ความเช่ือมั่น 
  k หมายถึง จํานวนขอของเคร่ืองมือวัด 
    หมายถึง   ผลรวมของ
ความแปรปรวนของแตละขอ 
    หมายถึง   ความแปรปรวน
ของคะแนนรวม 

ผลปรากฏวา ไดคาประสิทธ์ิความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับอยูที่ระดับ 0.81 จากน้ันทําการ
ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณอีกคร้ัง แลว
นําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางในการศึกษาตอไป       

5.ผลการวิจัย 

การวิจัยค ร้ังน้ี มี วัตถุประสงค เพ่ือศึกษา
แนวทางในการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวยตอง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอเปนตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 สภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูตอบแบบสอบถามเกินกวาคร่ึงเปนเพศหญิง 
คิดเปนรอยละ 61.12 จําแนกตามอายุ คร่ึงหน่ึงมีอายุ        
30 – 39 ป คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมา คือ อายุ 40 
– 49 ป คิดเปนรอยละ 27.78 และนอยที่สุด คือ อายุ 50 
ป ข้ึน ไป  คิ ด เป น ร อยละ  05.55 ด านประสบการณ             
การทํางาน ผูตอบแบบสอบถามคร่ึงหน่ึงมีประสบการณ
ทํางาน  11– 15 ป   คิดเปนรอยละ  50.00 รองลงมา
ประสบการณไมเกิน 5 ปคิดเปนรอยละ 22.22 

ตอนท่ี 2 แนวทางในการบริหารงานที่มีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน 
โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม  

ค วามคิ ด เห็ น เก่ี ย วกั บ แน วท างในก าร
บริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนจําแนกรายดาน ในภาพรวมอยู
ระดับนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.35) เมื่อพิจารณารายการ
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แตละดาน พบวา การบริหารงานวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอย
กวาทุกดาน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.30) รองลงมา คือ การ
บริหารงานงบประมาณ (คาเฉลี่ยเทากับ 2.32) และการ
บริหารทั่วไป (คาเฉลี่ยเทากับ 2.36) สวนการบริหารงาน
บุคคล มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกดาน (คาเฉลี่ยเทากับ 2.40) 

ตอนที่  3 ขอ เสนอแนะแนวท างในการ
บ ริห ารงาน ที่ มี ผ ล ต อ ค วาม สํ า เร็ จ ขอ งโค รงก าร                        
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอ
แมวาง จังหวัดเชียงใหม 

จากการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนท่ี 3 
เป น ลั ก ษณ ะคํ าถ ามป ลาย เป ด  ผู ศึ กษ าจึ ง ได นํ า
ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ส ว น พ ฤ ก ษ ศ า ส ต ร โ ร ง เ รี ย น                   
มาจัดหมวดหมูเรียงลําดับความถ่ีและคิดเปนรอยละจาก
มากไปหานอยในแตละดาน 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาพบวา แนวทางการบริหารงานท่ี
มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียน โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ที่ควรนํามาอภิปรายผล มีดังน้ี 

 1 .แ น วท างก า รบ ริ ห า ร งา น ที่ มี ผ ล ต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ท้ัง 4 
ดาน คือ ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหาร
ทั่วไปในภาพรวมอยูระดับนอย ซึ่ งสอดคลองกับ อุบล 
เพียรพิทักษ (2548:71-76) ผลการวิจัยพบวา ภาพรวม
ของงาน 4 ดาน อยูในระดับนอย เรียงลําดับไดดังน้ี คือ 
การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่ วไป  การบริหาร
งบประมาณและการบริหารงานวิชาการ  ที่ เปนเชนน้ี 
เพราะวา ทางโรงเรียนยังไมเห็นความสําคัญของโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน คณะครูยังไมมีความรู ความ
เข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร บ ริ ห า ร ง า น ข อ ง โค ร ง ก า ร              
สวนพฤกษศาสตร ท้ังยังไมไดรับสนับสนุนงบประมาณจาก
หนวยงานของรัฐเทาที่ควร 
 2.การบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนดานการบริหารงาน

วิชาการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปนรายขอรายการท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ไดแก 
การให ค วาม รู ค วาม เข าใจ เก่ี ย วกั บ โค รงการส วน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใหกับคณะครูและผู เกี่ยวของ 
เน่ืองจากบุคลากรโดยเฉพาะครูมีความสําคัญในการ
พัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความสามารถ และนําความรูไป
ใชการดํารงชีวิตอยางมีความสุขในสังคม จําเปนอยางย่ิงที่
จะตองใหความสําคัญกับการใหความรู ความเขาใจเขาถึง
แกนแทในการนําเอาสวนพฤกษศาสตรสูการเรียนการสอน
ของครู และผูเกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
เกิดผลดีตอนักเรียน ดังพระราชดําริบางประการท่ีสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เก่ียวกับการ
อนุรักษ พันธุกรรมพืช “การสอนและอบรมให เด็กมี
จิตสํานึกในการอนุรักษพืชพรรณน้ัน ควรใชวิธีการปลูกฝง
ใหเด็กเห็นความงดงาม ความนาสนใจและเกิดความปติที่
จะทําการศึกษาและอนุรักษพืชพรรณตอไป การใหวิธีการ
สอนการอบรมที่ใหเกิดความรูสึกกลัววาหากไมอนุรักษ
แลวจะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแกตนเองจะทําใหเด็กเกิด
ค ว า ม เค รีย ด ซึ่ ง จ ะ ส งผ ล แ ก เ ด็ ก ใน ร ะ ย ะ ย า ว ”                   
และสอดคลองกับแนวคิดของ เสริฐ บุญวงค (2545:55) 
กลาววา สถานศึกษาเปดโอกาสใหครูไดพัฒนาตนเองอยาง
ตอเน่ือง เพราะเปนการสงเสริมใหครูไดเพ่ิมพูนทักษะ เจต
คติ ความรู ความสามารถ กระบวนการทํางานใหเกิดผลดี
มีประสิท ธิภาพมากข้ึนพรอม  ทั้ งมี ความสุ ขในการ
ปฏิบัติงานการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของครู จาก
กิจกรรมที่ครูปฏิบัติและกิจกรรมการพัฒนาท่ีครูไดรับจาก
ผูอื่น เชน การประชุมการศึกษาดูงานการศึกษาคูมือ
ปฏิบัติงานและที่กลาววา การพัฒนาครูคณาจารยและ
บุคลากรทางการศึกษาใหสามารถจัดหลักสูตรและการ
เรียนการสอนไดทุกระดับและประเภทการศึกษา ดังที่ 
ศตวรรษ ลือเลิศ (2549:42) กลาววา ความพอเพียงและ
คุณภาพของบุคลากร เชน ครูมีความรู ความสามารถและ
เช่ียวชาญ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 3 . แ น วท างก ารบ ริห ารงาน ท่ี มี ผ ล ต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดาน
การบริหารงานบุคคล พบวา ในภาพรวมอยูในระดับนอย
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยมากกวา
รายการอ่ืน ไดแก การยกยองชมเชยหรือประกาศเกียรติ
คุณ และเผยแพรผลงานของครูในการใชสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนในการจัดการเรียนรู ซึ่งครูผูสอนถือวาเปนหัวใจ
สําคัญตอการเรียนรูของนักเรียน ตองไดรับความสนใจ 
การพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
ในการทํางาน ซึ่งจะตองไดรับการกระตุนใหเกิดแรงจูงใจ 
ไดรับการเสริมแรง การบํารุงขวัญกําลังใจ เพ่ือสรางพลัง
ในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิด
ของ อุบล เพียรพิทักษ (2548:72) ที่วา “ขวัญเปนการ
แสดงออกทางสภาวะจิตใจหรือความรูสึก ทัศนคติของคน
ในหนวยงานที่มีตองาน ตอบุคคลหรือบุคคลหรือเพ่ือ
รวมงาน ตอองคกรที่ตนปฏิบัติงานอยู” สิ่งน้ีจึงเปนความ
พึงพอใจของบุคลากรที่จะปฏิบัติหนาท่ีใหประสบผลสําเร็จ
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของศักด์ิชัย ชาติพินิจ 
(2549:61) กลาววา ขวัญและกําลังใจของบุคลากรจะ
สูงข้ึนเมื่อทั้งผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีความ
เปนมิตรชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีนํ้าใจเอ้ืออารีตอกัน 
เปนปจจัยที่สําคัญอยางหน่ึงสงผลตอการมีขวัญกําลังใจดี
ข้ึน ซึ่งเปนการเสริมาขวัญและกําลังใจในการทํางาน ที่
เปนเชนน้ีเพราะขาดการใหความรูเร่ืองสวนพฤกษศาสตร 
และการนําไปใช ขาดครูที่ รับผิดชอบโครงการ ขาด
แผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และขาดผูดูแลติดตาม และ
ตรวจสอบโครงการสวนพฤกษศาสตร ขาดการสรางขวัญ
และกําลังใจในการทํางาน 
 4 .แ น วท างก ารบ ริห าร งา น ที่ มี ผ ล ต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดาน
การบริหารงานงบประมาณ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
นอยเม่ือพิจารณาเปนรายขอ รายการที่มีคาเฉลี่ยมากกวา
รายการอ่ืน ไดแก การตรวจสอบติดตาม การใชจายเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนซึ่งการบริหารงานงบประมาณ มี
ความละเอียดออน สลับซับซอน ซึ่งผูบริหารตองอาศัย
ความรอบรู สอดคลองกับแนวคิดของ ไพทิพย โกทัน 
(2549:44) กลาววา การควบคุมการใชจายเงิน วิธีการ
ตรวจสอบ การพัฒนาเจาหนาท่ีการเงิน การจัดทํารายงาน
การเงินการจัดระบบการปฏิบัติงาน การจัดทําแผนการ

บริหารงาน วิธีการควบคุม ดูแลบุคลากรใหปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับ การเตรียมการบริหารงานการเงิน การ
จัดการสายบังคับบัญชาการดําเนินงานเกี่ยวกับการ
ประเมินผลการใชจายเงินบํารุงการศึกษาและเงินบริจาค
ของโรงเรียนที่ เป นเชน น้ี เพราะวาทางโรงเรียนขาด
งบประมาณในการดําเนินงาน งบประมาณมีไมเพียงพอใน
การใชจายตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

 5 .แ น วท างก า รบ ริ ห า ร งา น ที่ มี ผ ล ต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ดาน
การบริหารทั่วไปภาพรวมอยูในระดับนอย เพ่ือพิจารณา
เปนรายขอ รายการที่มีคาเฉลี่ยมากกวารายการอื่น ไดแก 
การกําหนดแผนปฏิบัติการ/โครงการเก่ียวกับโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการปฏิบัติเพ่ือจัดทําและ
เสนอของงบประมาณ เน่ืองจากการทําแผนปฏิบัติการ
และโครงการตองมีการบริหารแบบมีสวนรวมทุกข้ันตอน 
ในการกําหนดแผนปฏิบัติการโครงการ มีการทํางานเปน
ระบบทีม มีการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางเปน
ระบบมีแบบแผนท่ีชัดเจน มีการประเมินผลทุกข้ันตอน
ต้ังแตการวางแผน การดําเนินงานตามแผน การสรุปผล
การปฏิบั ติงานตามแผนงาน  ดังที่  ศตวรรษ ลือเลิศ 
(2549:45) ระบุวา โรงเรียนเปดโอกาสทุกคนเขามามีสวน
รวมในการวางแผนการปฏิบั ติงานและการประเมิน
ตรวจสอบทําใหเขาใจปญหาและหาทางแกไขรวมกัน 
นอกจากน้ีการติดตอสื่อสาร การประสานงาน การประชุม
ช้ีแจงเร่ืองตาง ๆ ให ได รับทราบทั้ งภายใน  ภายนอก
สถานศึกษาและการรับทราบขอมูล รับทราบปญหาจาก
ฝายตาง ๆ ในโรงเรียน ทําใหทุกฝายเขาใจที่ตรงกันและมี
ความคิดเห็นที่ไมแตกตางกัน ซึ่งในการบริหารจัดการ
จะตองมีการสรุปผลและรายงานผลเปนรูปธรรมและ
สามารถนําไปเปนขอมูลในการวางแผนการพัฒนาโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการปฏิบัติงานคร้ังตอไป  

7.สรุป 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม
เก่ียวกับแนวทางในการบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนโรงเรียนบานหวย
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ตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาสรุปได
ดังน้ี 

1 .แ น วท างก า รบ ริ ห า ร งา น ที่ มี ผ ล ต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดย
ภาพรวมปจจัยทุกดานอยูในระดับนอย โดยการบริหาร
บุคคล มีคาเฉลี่ยมากกวาทุกด าน รองลงมา คือ การ
บริหารท่ัวไป และการบริหารงบประมาณ   สวนการ
บริหารวิชาการ มีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกดาน สวนแนวทาง
การบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนแตละดานมีขอคนพบ ดังน้ี 

ดานแนวทางการบริหารงานวิชาการ พบวา 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ภาพรวมอยูระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การให
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการสวนพฤกษศาสตร
โรงเรียนใหกับคณะครู และผูเกี่ยวของมีคาเฉลี่ยมากกวา
ขออ่ืน รองลงมา คือ สงเสริมใหมีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม                  
หรือกิจกรรมเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน และมี
การสนับสนุนสื่อ วัสดุ อุปกรณ  ในการทํางานอยาง
ตอเน่ืองกับ มีแหลงเรียนรูพอเพียงและตรงตามความ
ตองการศึกษาคนควาของครูและนักเรียนเทากัน สวน
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการนิเทศ ติดตามโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยนอยกวา
ขออื่น 

 ดานการบ ริหารงานบุคคล  พบวา ความ
คิดเห็ น เกี่ ยวกับแนวทางการบ ริห ารงาน ท่ีมี ผลต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนใน
ภาพรวมอยูระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การยก
ยอง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณ และเผยแพรผลงาน
ของครูในการใชสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในการจัดการ
เรียนรู มีคาเฉลี่ยมากกวาขออื่น รองลงมา คือ การกําหนด
บทบาท  หนาที่ ของบุคลากรในการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนไวอยางชัดเจน และมีคณะกรรมการ
ดําเนินงานโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียน
การสอน สวนการเชิญวิทยากรภายนอกมาใหความรูครู

เก่ียวกับการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนรูมี
คาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น 

 ดานการบริหารงานงบประมาณ พบวา ความ
คิดเห็ น เก่ียวกับแนวทางการบ ริห ารงาน ท่ีมี ผลต อ
ความสําเร็จของโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนใน
ภาพรวมอยูระดับนอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การ
ตรวจสอบติดตาม การใชจายเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีคาเฉลี่ย
มากกวาขออื่น รองลงมา คือ งบประมาณการจัดหาสื่อ
วัสดุ อุปกรณของโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
อยางพอเพียง และการจัดสรรงบประมาณทั้งภายในและ
ภายนอกเพ่ือพัฒนาสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน สวนการ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวกับการเงินและงานพัสดุ
ของคณะกรรมการโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมี
คาเฉลี่ยนอยกวาขออื่น 

 ดานการบริหารท่ัวไป พบวา ความคิดเห็น
เก่ียวกับแนวทางการบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของ
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนในภาพรวมอยูระดับ
นอย เมื่อพิจารณารายขอ พบวา การกําหนดแผนปฏิบัติ
การ/โครงการเก่ียวกับโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สูการปฏิบัติ เพ่ือจัดทําและเสนอของบประมาณมีคาเฉลี่ย
มากกวาขออื่น  รองลงมา คือ  วัส ดุ  อุป กรณ ที่ ใช ใน                     
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมีคุณภาพและการกํากับ 
ติดตาม สรุปผล และการรายงานผลการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน สวนการหมุนเวียนใชสื่ออุปกรณ
ใหแกบุคลากรอยางทั่วถึงมีคาเฉลี่ยนอยกวาทุกขอ 

 2. ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
ในการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จของโครงการสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียน โรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม จากการศึกษาคร้ังน้ี มีดังน้ี 

 ดานการบริหารงานวิชาการ สวนใหญเห็นวา 
ควรจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสู
การเรียนการสอนใหเห็นภาพชัดเจนและสามารถนําไปใช
ปฏิบัติไดจริง รองลงมาไดแก มีการวางแผน กํากับติดตาม
ประเมินผลในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
สอดแทรกในรายวิชาที่สอนหรือจัดเปนหนวยการเรียนรู 
และควรใหความรูกับบุคลากร นักเรียนและผูปกครอง             
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ในการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอน
อยางหลากหลายวิธีและตอเน่ือง ตามลําดับ 

 แนวทางการบริหารงานที่มีผลตอความสําเร็จ
ของโครงการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน  ด านการ
บริหารงานวิชาการ สวนใหญเห็นวา ควรจัดทําหลักสูตร
เก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอนให
เห็นภาพชัดเจน  และสามารถนําไปใชปฏิบั ติไดจ ริง 
รองลงมา ไดแก มีการวางแผน กํากับติดตามประเมินผล
ในการดําเนินงานวนพฤกษศาสตรโรงเรียนสอดแทรก                     
ในรายวิชาที่สอนหรือจัดเปนหนวยการเรียนรูและควรให
ความรูกับบุคลากร นักเรียนและผูปกครอง ในการนําสวน
พฤกษศ าสตร โรง เรียนสู ก าร เรียนการสอนอย า ง
หลากหลายวิธีและตอเน่ือง ตามลําดับ 

 ดานการบริหารงานบุคคล สวนใหญเห็นวา 
ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนและนําไปสูการปฏิบัติอยางเปน
รูปธรรม รองลงมาไดแก การกําหนดบทบาทของครูให
ครอบคลุมชัดเจน และวางตัวบุคคลใหถูกกับงาน และควร
นําบุคลากรในโรงเรียนศึกษาดูงานตามโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการนําสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนมาใช 
ตามลําดับ 

 ดานการบริหารงบประมาณ สวนใหญเห็นวา 
การควบคุมและจัดสรรงบประมาณการใชจายใหเปนไป
ตามโครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียน รองลงมา ไดแก 
การกํากับติดตามการใชจายงบประมาณอยางเปนระบบ 
โปรงใส ตรวจสอบไดการและการวางแผนใชงบประมาณ
ใหรัดกุม และคุมคา ตามลําดับ 

 ดานการบริหารทั่วไป สวนใหญเห็นวา ควรมี
การวางแผนและติดตามการใช สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและอยางตอเน่ือง รองลงมา ไดแก 
ควรจัดทําเอกสารประชาสัมพันธสวนพฤกษศาสตรภายใน
โรงเรียนและชุมชนอยางตอเน่ือง และควรประสานงานกับ                
ครูและนักเรียนให ชัดเจน เพ่ือใหการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนเปนอยางย่ังยืน ตามลําดับ 

ขอเสนอแนะการวิจัย 

1 .ค ว ร จั ด ทํ า ห ลั ก สู ต ร เ ก่ี ย ว กั บ ส ว น
พฤกษศาสตรโรงเรียนสูการเรียนการสอนใหเห็นภาพ
ชัดเจนและสามารถนําไปใชปฏิบัติไดจริง 

2. ควรสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
เก่ียวกับสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและนําไปสูการปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม 

3. ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเปนไป
ตามแผนงานโครงการ 

4. ควรมีการวางแผนและติดตามการใชสวน
พฤกษศาสตรโรงเรียนใหเกิดประโยชนสูงสุดและอยาง
ตอเน่ือง 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1.ควรเก็บขอมูลดวยเคร่ืองมือที่หลากหลาย
เก่ียวกับการบริหารงานท่ีมีผลตอความสําเร็จของโครงการ
สวนพฤกษศาสตรโรงเรียนซึ่งจะทําใหไดรายละเอียดมาก
ข้ึน 

2. ควรศึกษารูปแบบการบ ริห ารงาน ใน
โครงการสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนจากโรงเรียนที่มีการ
ปฏิบัติที่ดี (good practice) 

กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณ  รอ งศ าสตราจ ารย  ดร .ชู ชีพ              
พุทธประเสริฐ ประธานกรรมการการสอบคนควาอิสระ 
อาจารย ดร.ภูเบศ พวงแกว และอาจารย ดร.สุวรรณ 
หมื่นตาบุตร กรรมการท่ีปรึกษาท่ีไดรับกรุณาตรวจสอบ
แกไขและใหคําแนะนําจนการคนควาอิสระน้ีเสร็จสมบูรณ 
ผูวิจัยขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณคณาจารยในสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และผูเช่ียวชาญในการตรวจโครงรางคูมือและ
เน้ือหา โดยนายธนวัฒน จรรเสง่ียม ผูอํานวยการโรงเรียน
บานหวยตอง นายนิติธาดา หลาสา ครูชํานาญการพิเศษ 
โรงเรียนบานหวยตอง และนางชญานี นาตัน ครูชํานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบานหวยตอง ที่กรุณาชวยพิจารณา
และใหคํ าแนะนําเกี่ ยวกับ เน้ือหา และรูปแบบของ
แบบสอบถาม รวมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนใน
การเขียนรายการผลการวิจัย 
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 ขอขอบพระคุณผูบริหาร คณะครู และบุคลากร
ในสังกัดโรงเรียนบานหวยตอง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม ที่ไดกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม และ
เสนอแนะความคิดเห็นอยางครบถวนสมบูรณตลอดจนถึง
ผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี 

 สุดท าย น้ีขอขอบพระคุณ  คุณพอ  คุณ แม 
ครอบครัว และผูที่เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนชวยใหการ
คนควาอิสระฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยหวังวาการคนควา
อิสระน้ีคงจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ             
ผูที่สนใจจะศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับเร่ืองน้ีเชนเดียวกันน้ีตอไป 
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ นักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางโลหะ สาขา
ชางยนต สาขาไฟฟากําลัง ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี มีจํานวนท้ังสิ้น 220 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ตอนแรกเปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลสวนตัว แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัย
ในการตัดสินใจศึกษาตอของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.86 ตอนที่ 3 เปน
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและปจจัยอื่นๆ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มี
ปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตออยูในระดับมาก คือ ดานชื่อเสียงของสถาบัน (  = 4.27, SD = 0.45) ดานอาจารยผูสอน (  = 
4.24, SD = 0.48) ดานเหตุผลสวนตัว (  = 4.01, SD = 0.47) ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา (  = 3.89, SD = 0.51) สวน
ปจจัยดานคาใชจาย (  = 3.46, SD = 0.79) ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (  = 3.40, SD = 0.63) และดาน
อิทธิพลการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ (  = 3.08, SD = 0.89) อยูในระดับปานกลาง  
คําสําคัญ: ปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอ, ปริญญาตรี, คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

Abstract  
This research aimed to study factors in High Vocational Certificate students at Rajamangala 

University of Technology Lanna, Chiangmai.  The research population were High Vocational Certificate 
students majoring Mechanical Engineering, Welding Engineering, Automobile Engineering and Electrical 
Engineering at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiangmai. The population used in this research 
were 220 students. The research instrument was a questionnaire divided into three parts; the first part is a 
questionnaire about personal information, the second part is a questionnaire about the factors of continuing 
education of the respondents which the reliability of the questionnaire was 0. 86, and the third part is a 
questionnaire about suggestions and other factors.  Statistics used for data analysis include frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  

The research found that; factors for continuing the higher education of High Vocational Certificate 
students at Rajamangala University of Technology Lanna, Chiangmai are at high level which are; factor on 
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institute (  = 4.27, SD = 0.45), factor on instructor (  = 4.24, SD = 0.48), factor on personal seasons (  = 4.01, 
SD = 0.47), and factor on curriculum or major (  = 3.89, SD = 0.51) were in the high level.  And factor on cost 
of study (  = 3.46, SD = 0.79), factor on building or facility (  = 3.40, SD = 0.63), and person motivation factor 
of media (  = 3.08,   SD = 0.89) were in the medium level.  
Keywords: Factors for Making Decision to have Further Education, Bachelor's Degree, Faculty of Engineering 

 
1. บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการสําคัญในการพัฒนา
คนให เป นม นุษย ที่ มี ป ญญา  มี คุณธรรม  มี ความรู
ความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเอง และสังคม ในการประกอบ
อาชีพ อันเปนกําลังแรงงานสําหรับการพัฒนาประเทศชาติ 
ดังน้ันถาประชาชนดอยคุณภาพก็ยอมเปนอุปสรรคในการ
เจริญ กาวหนาของประเทศ แตในทางตรงกันขาม ถา
ประเทศเต็มไปดวยประชาชนที่มีคุณภาพ ก็จะสามารถ
นําพาประเทศ ชาติใหเขาสูการพัฒนาใหเจริญกาวหนาใน
ทุกๆ ดานได ฉะน้ันจึงเห็นไดวา “การศึกษา” เปนปจจัย
สําคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนพ้ืนฐานสําคัญที่
ทําใหเกิดความเจริญกาวหนาในการพัฒนาประเทศ ซึ่งการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเปนกําลังหลักในการพัฒนา
ประเทศน้ัน ตองเริ่มตนจากการพัฒนาสมองของผูเรียน
ต้ังแตเยาววัย การพัฒนาสมองของผูเรียน จึงมีบทบาทหลัก
เก่ียวกับความ สามารถท่ีแกปญหา วางแผนและเชื่อมโยง
อดีตกับปจจุบัน ทําใหมนุษยเขาใจตัวเอง เขาใจผูอื่นและมี
ความสามารถคิดสราง  สรรค ศิลปะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สรางสรรค กิจกรรมตางๆ ไดอยางมากมาย เมื่อ
ผูเรียนไดรับการสงเสริมและพัฒนาสมอง อันจะสงผลให
ผูเรียนไดรับการพัฒนาความสามารถทักษะดานตางๆ ซึ่ง
เปนพ้ืนฐานที่ ดีของการเรียนรู ในอนาคต (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2548, หนา 9) 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหรือประชาชนใน
ประเทศ ชาติจะมีคุณภาพหรือไมน้ันข้ึนอยูกับการศึกษา ใน
สังคมปจจุบันน้ีเปนยุคของขอมูลขาวสาร คนที่มีขอมูลมาก
และรูจักเลือกใชขอมูลท่ีไดรับมาเหลาน้ันใหเกิดประโยชน
สูงสุด ก็จะสามารถประสบผลสําเร็จในชีวิต และหนาท่ีการ
งานได ดังน้ัน รัฐบาลจึงมุงใหการสนับสนุนการศึกษา โดย
การจัดต้ังสถาบัน การศึกษาและหลักสูตรใหมๆ ข้ึน เพ่ือ
รองรับกับความตองการของประชากรที่มุงจะเขาศึกษาตอ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงกอใหเกิดทัศนคติที่ดี เพ่ือเปน
ตัวกระตุนใหเกิดความสนใจ ดังน้ันจึงจําเปนตองทราบขอมูล
ความตองการในการ ศึกษาตอดานตางๆ ที่เกี่ยวกับผูที่
ตองการศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมการ เพ่ือเปด
สอนในสาขาวิชาตางๆ ตลอด จนวางแผนเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

ในดานตางๆ ของหลักสูตร หรือสถาบันเพ่ือใหสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนและแผนพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจแหงชาติตอไป 
 มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงใหม เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เนนดานวิชาชีพ
และเทคโนโลยีที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริม
วิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน 
การศึกษา ผลิตครูวิชา ชีพ ใหบริการทางวิชาการในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และใหผูสําเร็จการอาชีว ศึกษา มีโอกาสใน
การศึกษาตอดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 

จากความสําคัญของปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดตระ 
หนักถึงบทบาทและหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในการจัดการ 
ศึกษาและใหบริการทางการศึกษาแกบุคลากร ประชาชน
ทั่วไป ใหมีความรูความสามารถตลอดจนคุณวุฒิที่สูงข้ึน 
สามารถนําเอาความรูที่ไดรับไปใชในการพัฒนาอาชีพตาม
ความตอง การของตลาดแรงงาน และประเทศชาติตอไป จึง
ไดมองเห็นวา ปจจัยในการเขารับการศึกษาตอในคณะ
วิศวกรรมศาสตร มีความสําคัญตอการนําขอมูลที่ไดจากการ
ศึกษาวิจัยเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตรตลอดจนแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือการจัด
การศึกษาและใหบริการที่มีประสิทธ์ิภาพ เหมาะสมกับ
ความตองการของผูที่ตองการเขารับการศึกษาตอในอนาคต  

2. วัตถุประสงค  
เพ่ือศึกษาปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอในระดับ

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
องคประกอบท่ีมีผลตอการเรียน ไดแก สติปญญา 

วิธีเรียน ทัศนคติที่มีผลตอสถาบันการศึกษา สุขภาพ 
การเงิน หลักสูตร วิธีสอน และการบริหารการศึกษา 
นอกจากน้ี เมนเกส (Mengeshe. 1974 : 1958-A) กลาวา 
องคประกอบท่ีมีผลตอการเรียนรูมี 2 สวน คือ สวนที่
เกี่ยวของกับสถาบัน การศึกษา ไดแก ผูบริหาร อาจารย 
หลักสูตร การวัดและประเมินผล และสวนท่ีเกี่ยวของกับ
นักศึกษา ไดแก วิธีเรียน สุขภาพ และภูมิหลังครอบครัว 
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ตลอดจนการนําเทคโนโลยีการศึกษามาใชในการจัดระบบ
การเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จในการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพ หรือเพ่ือแก ปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนในการ
เรียนการสอนน้ัน ยอมตองมีการวางแผนอยางเปนระบบ
เพ่ือการออกแบบการสอนข้ึนมาใช โดยในกระบวนการ
ของการออกแบบการสอนน้ันจะตองประกอบไปดวยหลัก
พ้ืนฐานสําคัญ 4 ประการ คือ 
 1. ผูเรียน (Learners or Trainees) โดยการ
พิจารณาลักษณะของผูเรียนเพ่ือการออกแบบโปรแกรมที่
เหมาะสม 
 2. วัตถุประสงค (Objectives) โดยการต้ัง
วัตถุประสงควาตองการจะใหผูเรียนไดเรียนรูสิ่งใดบางใน
การสอนน้ัน 
 3. วิธีการและกิจกรรม (Methods and 
Activities) โดยการกําหนดวิธีการและกิจกรรมในการ
เรียนรูวาควรมีอะไร บาง เพ่ือใหผูเรียนสามารถเกิดการ
เรียนรูที่ดีที่สุดได 
 4. การประเมินผล (Evaluation) โดยกําหนด
วิธีการประเมินผลเพ่ือตัดสินวาการเรียนรูน้ันประสบผลตาม
ที่ต้ังจุดมุงหมายไวหรือไม 
 องคประกอบที่มีผลตอการเรียนรูน้ัน
ประกอบดวยสวนสําคัญ  2 สวน ดังน้ี 
 1. สวนที่ เกี่ยวของกับนักศึกษา ไดแก ดาน
สติปญญา  ดานสุขภาพ  ดานวิ ธี เรียน  ดานภูมิหลั ง
ครอบครัว ดานทัศนคติ ดานภาษาและวัฒนธรรม ดาน
เศรษฐกิจและสังคม 
 2. สวนที่เกี่ยวของกับสถาบันการศึกษา ไดแก 
ดานการบริหารการศึกษาและดานการจัดสภาพแวดลอม
ทางการเรียน 
   2.1 ดานการบริหารการศึกษา ไดแก การ
ควบคุมประสานงาน จํานวนอาจารย งบประมาณ การวัด
และประ เมินผล ประสิทธิภาพของอาจารย ปรัชญา
การศึกษา และผูบริหาร 
   2.2 ดานการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียน 
ไดแก อุปกรณการสอนวิธีสอน ตํารา หลักสูตรหรือเน้ือหา 
วิชา อาคารสถานท่ี อาจารยและเจาหนาท่ีของสถานศึกษา 
 Kast, F.E. and Rosenzweig,J.E. (1985) ให
ความ หมายของการตัดสินใจวา คือ การกําหนดแนวคิด
ข้ึนมาโดยมีทางเลือกสองทางหรือมากกวาน้ันข้ึนไป ที่ผู
ตัดสินใจจะตองหาทางเลือกทางหน่ึงอยางรอบคอบในการ
ปฏิบัติงานในองคกรน้ัน บรรดากิจกรรมเกี่ยวกับการ
แกปญหามักจะเรียกวา เปนการตัดสินใจ 

Ebert & Micheal (1975) กลาววาเปาหมายหรือ
จุดสําคัญที่สุดของการตัดสินใจ ก็คือ การแกปญหาใหบรรลุ

ตามวัตถุประสงค และมนุษยเปนผูกระทําในสิ่งตางๆ เหลาน้ี 
และบอยครั้งการแกปญหาไมเปนไปตามเปาหมาย สวนหน่ึง
เกิดจากการตัดสินใจไดกระทําลงไปอยางไมมีเหตุผล เพราะมี
ขอจํากัดในเรื่องการรับรู คานิยม และบุคลิกภาพซ่ึงการ
ตัดสินใจไมสามารถหลีกเลี่ยงจากปจจัยเหลาน้ีได จึงจะตอง
ทําความเขาใจ เพ่ือกอใหเกิดประโยชนในการตัดสินใจมาก
ที่สุดดังน้ี 

1. การรับรู (Perception) เปนกระบวนการ
เลือกและจัดระบบขอมูลตามความรูสึกของตัวเองซ่ึงจะ
กอใหเกิดประสบการณใหมๆ การรับรูจะประกอบดวยการ
เลือกขอมูลจากภายนอกการประติดประตอขอมูลใหเขาใจ
ไดและตีความหมาย การรับรูจึงมีอิทธิพลในการกําหนด
พฤติกรรมการตัดสินใจของบุคคลใหแตกตางกันออกไป 

2. คานิยม (Value) คือ สิ่งที่คนแตละคนคิดวา
ควรจะเปน ไมวาสิ่งน้ันจะดีหรือไมก็ตามและมักจะเปนสิ่ง
ที่บุคคลในกลุมมีความเห็นเหมือนๆ กัน นอกจากน้ีคานิยม
ยังเปนสิ่งที่ควรยึดถือประจําใจที่ชวยในการตัดสินใจเลือก 
ซึ่งคนตองอาศัยคุณคาประจําตัวเปนเครื่ องกําหนด 
คานิยมของคนจะเกิดมาจากกระบวนการเรียนรูทางสังคม    

3. บุคลิกภาพ (Personality) เปนลักษณะตางๆ 
ที่รวมกันเปนแบบเฉพาะของแตละคนจะแสดงถึงลักษณะ
นิสัย แรงจูงใจ อารมณ ความรูสึก ความสนใจ และการ
ปรับตัวบุคลิกภาพของผูตัดสินใจแตละคนมีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ   

โดยสรุปกลาวไดวา พฤติกรรมการตัดสินใจ เปน
การกระทําของบุคคลที่มีอารมณความรูสึก คานิยม การ
รับรูเขามาเก่ียวของกับการตัดสินใจ และสงผลใหการ
ตัดสินใจน้ันเปนไปดวยความสมเหตุสมผลหรือไม  

4. วิธีการวิจัย  
การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey 

research) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาปจจัยในการเขารับ
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาระดับ
ประกาศ นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหา วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี 

4.1 ขอบเขตงานวิจัย 
ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลลานนา เชียงใหม สาขาชางกลโรงงาน สาขาชางโลหะ 
สาขาชางยนต สาขาไฟฟากําลัง จํานวนทั้งสิ้น 220 คน 

ตัวแปรที่เก่ียวของในการวิจัย 
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1) ตัวแปรตน ไดแก ลักษณะทางประชากรของ
นัก ศึกษา เชน เพศ ผลการเรียน ระดับการศึกษา และ
สาขาวิชา 

2)  ตัวแปรตาม ไดแก  ปจจัยในการเขารับ
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร  
ประกอบดวยดานชื่อเสียงของสถาบัน ดานหลักสูตรหรือ
สาขาวิชา ดานอาจารยผูสอน ดานคาใชจายในการศึกษา 
ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยประโยชน ดานเหตุผล
สวนตัว และดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ 
 4.2 เคร่ืองมือที่ใช 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ
แบบสอบถาม ที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนเอง โดยมีขอบเขตของ
แบบสอบถาม คือ ขอมูลพ้ืนฐานสวนตัวบุคคล ปจจัยใน
การเขารับการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ของนักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสู ง  (ปวส . )  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัวของผูกรอก
แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามเลือกตอบคําตอบเดียว  
 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร 
เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ 
จําแนกเปน 7 ดาน ดังน้ี 1. ดานชื่อเสียงของสถาบัน 2. ดาน
หลักสูตรหรือสาขาวิชา 3. ดานอาจารยผูสอน 4. ดาน
คาใชจายในการศึกษา 5. ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ประโยชน 6. ดานเหตุผลสวนตัว 7. ดานอิทธิพลการชักจูง
จากบุคคลหรือสื่อ  
 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดใหผูตอบ
เสนอขอเสนอแนะ และปจจัยอื่นๆ ในการศึกษาตอ 

 ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือ  
1) ศึกษาขอมูลเก่ียวกับปจจัยในการศึกษาตอใน

ระดับปริญญาตรี และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ เพ่ือ
นํามาเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม  

2) นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามฉบับราง
เกี่ยวกับปจจัยในการศึกษาตอในคณะวิศวกรรมศาสตร 
ตามประเด็นที่กําหนดไว  

3)  นําแบบสอบถามฉบับรางใหผู เชี่ยวชาญ
พิจารณาและปรับปรุ งแก ไข และหาคุณภาพของ
แบบสอบถาม ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยหาคา
ความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) ไดคา IOC ไมตํ่ากวา 
0.5 และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีการหา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Cronbach's Alpha Coefficient) ได
คา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ 0.86 
 4) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ 
 4.3 การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยประสานงานกับหัวหนาชั้นเรียนและตัวแทนนักศึกษาใน
แตละชั้นป ที่เปนกลุมประชากรในการวิจัย รวมทั้งหมด 220 
ชุดและทําการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบ 
สอบถามโดยใชความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ 
(Percentage) สําหรับศึกษาเก่ียวกับปจจัยในการศึกษาตอ
ในระดับปริญญาตรี ในแตละดานวิเคราะหขอมูลโดยหาคา
คะแนนเฉลี่ย ( x ) และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD)  

5. ผลการวิจัย  
5.1 ผลการวิ เ คราะหข อมูลพื้นฐานของ

นักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

ตารางที่ 1  จํานวนและรอยละเรื่อง เพศ สาขาวิชา ระดับชั้นป และเกรดเฉ่ีย ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 
ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
เพศ ชาย 213 97.1 
 หญิง 7 2.9 
สาขาวิชา ชางกลโรงงาน 67 30.7 
 ชางโลหะ 50 22.1 
 ชางยนต 44 20.0 
 ชางไฟฟา 59 27.1 
ระดับชั้นป ชั้นปที่ 1 122 55.4 
 ชั้นปที่ 2 98 45.5 
เกรดเฉลี่ย 1.50 – 1.99 19 8.6 
 2.00 – 2.49 46 20.7 
 2.50 – 2.99 64 29.3 
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ขอมูลสวนตัว จํานวน รอยละ 
 3.00 – 3.49 78 35.7 
 3.50 – 4.00 13 5.7 
รวม 220 100 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย (รอยละ 97.1) ศึกษาอยูสาขาวิชาชาง
กลโรงงานมากที่สุด (รอยละ  30.7)  นักศึกษาอยูใน
ระดับชั้นปที่ 1 (รอยละ 55.4) และ นักศึกษามีเกรดเฉลี่ย 
(รอยละ 35.7)  

 
5.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับปจจัยใน

การศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงใหม 

ตารางที่ 2  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในภาพรวม 

ปจจัยในการศึกษาตอ  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. ดานชื่อเสียงของสถาบัน 4.27 0.45 มาก 1 

2. ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา 3.89 0.51 มาก 4 

3. ดานอาจารยผูสอน 4.24 0.48 มาก 2 

4. ดานคาใชจายในการศึกษา 3.46 0.79 ปานกลาง 5 

5. ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยประโยชน 3.40 0.63 ปานกลาง 6 

6. ดานเหตุผลสวนตัว 4.01 0.47 มาก 3 

7. ดานอิทธิพลการชักจูงจากบคุคลหรือสื่อ 3.08 0.89 ปานกลาง 7 

รวม 3.79 0.60 มาก  

 จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ในภาพรวม มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.08 – 4.27 และมี
คาเฉลี่ยรวม คือ 3.79 อยูในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีระดับ
ปจจัยมาก มีจํานวน 4 ดาน คือ ดานชื่อเสียงของสถาบัน (  
= 4.27) ดานอาจารยผูสอน (  = 4.24) ดานเหตุผลสวนตัว 
(  = 4.01) และดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา (  = 3.89) 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 3  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานชื่อเสียงของสถาบัน  

ดานชื่อเสียงของสถาบัน  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของคนทั่วไป 4.41 0.61 มาก 2 
2. มีความศรัทธาในชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา 4.54 0.50 มากท่ีสุด 1 
3. เปนสถาบันที่เปนศูนยรวมวิทยาการใหมๆ 4.18 0.59 มาก 7 
4. เปนสถาบันที่มีความทันสมัยทางวิชาการและมีการพัฒนาอยูเสมอ 4.19 0.74 มาก 6 
5. มีมาตรฐาน รวมถึงความพรอมในการจัดการศึกษา 4.23 0.64 มาก 4 
6. มีระบบการจัดการศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ 4.00 0.70 มาก 8 
7. สถาบันมีสวนชวยในการสรางสรรคความเจริญแกสังคม 4.22 0.65 มาก 5 
8. บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันเปนที่ยอมรับของสังคม 4.39 0.56 มาก 3 

รวม 4.27 0.62 มาก  
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จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ดานชื่อเสียงของสถาบัน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.00 – 
4.54 และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 4.27 อยูในระดับมาก 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับปจจัย
มากท่ีสุด 1 ขอ และมีระดับปจจัยมาก 7 ขอ สําหรับขอที่

มีคา เฉลี่ยสูงสุด คือ มีความศรัทธาในชื่อเสียงของสถาบัน
การ ศึกษา (  = 4.54) รองลงมา คือ มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับของคนทั่วไป (  = 4.41) และบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเปนที่ยอมรับของสังคม (  = 4.39) 
ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ มีระบบการจัด
การศึกษาท่ีดีมีประสิทธิภาพ (  = 4.00) 

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยในการ ตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา 

ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีตรงหรือสอดคลองกับสาขาวิชาท่ีเรียนมา 4.36 0.75 มาก 1 
2. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสอดคลองกับลักษณะงานท่ีทําประจํา 4.17 0.83 มาก 2 
3. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีตรงกับความสามารถและความถนัด 4.11 0.76 มาก 3 
4. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีกําลังไดรับความนิยมและเปนที่ตองการของสังคม 3.69 0.76 มาก 7 
5. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีนักศึกษาคิดวาสามารถสําเร็จไดในเวลาที่
กําหนด 

3.50 0.86 มาก 8 

6. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีเปดโลกทัศนกวางไกลแกผูเรียน 3.82 0.69 มาก 6 
7. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีทําใหนักศึกษาสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได 

3.83 0.74 มาก 5 

8. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีสงเสริมใหเกิดความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ 4.08 0.96 มาก 4 
9. เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาท่ีมีความพรอมดานวัสดุครุภัณฑการศึกษา 3.49 0.80 ปานกลาง 9 

รวม 3.89 0.79 มาก  

จากตารางที่ 4 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอ ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา มีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.49 – 
4.36 และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 3.89 จัดอยูในระดับมาก  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับปจจัย
มาก 8 ขอ และมีระดับปจจัยปานกลาง 1 ขอ สําหรับขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่ตรงหรือ

สอดคลองกับสาขาวิชาที่เรียนมา (  = 4.36) รองลงมา คือ 
เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่สอดคลองกับลักษณะงานที่
ทําประจํา (  = 4.17) และ เปนหลักสูตรหรือสาขาวิชาที่
ตรงกับความสามารถและความถนัด (  = 4.11) ตามลําดับ 
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ เปนหลักสูตรท่ีมีความ
พรอมดานวัสดุครุภัณฑการศึกษา (  = 3.49) 

ตารางที่ 5  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานอาจารยผูสอน 

ดานอาจารยผูสอน  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. มีความรู ความชํานาญในรายวิชาท่ีสอน 4.32 0.56 มาก 2 
2. มีวิธีการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 4.11 0.65 มาก 6 
3. มีการพัฒนาความรูอยูเสมอ 4.16 0.60 มาก 5 
4. มีระบบการทํางานที่นาเชื่อถือ 4.11 0.59 มาก 6 
5. ใหความสะดวกแกนักศึกษาเขาพบปรึกษาหารือ 4.08 0.81 มาก 8 
6. มีอัธยาศัยดี 4.59 0.51 มาก 1 
7. มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาการศึกษาในสถาบันแหงน้ี 4.26 0.64 มาก 4 
8. มีความกระตือรือรนในการทํางาน 4.30 0.63 มาก 3 
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รวม 4.24 0.62 มาก  

 จากตารางที่ 5 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ดานอาจารยผูสอน มีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.08 – 4.59 
และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 4.24 อยูในระดับมาก 
 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีระดับปจจัย 

มากทุกขอ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีอัธยาศัยดี (  
= 4.59) รองลงมา คือ มีความรู ความชํานาญในรายวิชาที่
สอน (  = 4.32) และ มีความกระตือรือรนในการทํางาน 
(  = 4.32) ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ให
ความสะดวกแกนักศึกษาเขาพบปรึกษาหารือ (  = 4.08)  

ตารางที่ 6  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับของปจจัยในการ ตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานคาใชจายในการศึกษา 

ปจจัยดานคาใชจายในการศึกษา  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. คาลงทะเบียนรายวิชามีความเหมาะสม 3.74 0.90 มาก 1 

2. คาบํารุงสถาบันมีความเหมาะสม 3.48 0.98 ปานกลาง 3 

3. คาอุดหนุนสมทบการศึกษามีความเหมาะสม 3.38 1.03 ปานกลาง 5 

4. คาธรรมเนียมรักษาสภาพนักศึกษามีความเหมาะสม 3.15 1.06 ปานกลาง 6 

5. คาถายเอกสารทางการศึกษามคีวามเหมาะสม 3.44 0.82 ปานกลาง 4 

6. เสียคาสมัครในการเขาเรียนนอย 3.68 0.86 ปานกลาง 2 

รวม 3.48 0.94 ปานกลาง  

 จากตารางที่ 6 พบวาปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอของนักศึกษา ดานคาใชจายในการศึกษา มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 3.15 – 3.74 และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 3.48 
อยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับปจจัย
มาก 1 ขอ และมีระดับปจจัยปานกลาง 5 ขอ สําหรับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ คาลงทะเบียนรายวิชามีความเหมาะสม 
(  = 3.74) รองลงมาคือ เสียคาสมัครในการเขาเรียนนอย 
และคาบํารุงสถาบันมีความเหมาะสม (  = 3.48) ตามลําดับ 
สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ คาธรรมเนียมรักษาสภาพ
นักศึกษามีความเหมาะสม (  = 3.15) 

ตารางที่ 7  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยของปจจัยในการ ตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยประโยชน 

ปจจัยดานอาคารสถานที่และส่ิงอาํนวยประโยชน  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. มีหองปฏิบัติการเฉพาะสอดคลองกับการใชประโยชน 3.55 0.77 มาก 3 

2. มีจํานวนหองเรียนเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 3.77 0.84 มาก 1 

3. มีการบํารุงรักษาหองเรียน หองปฏิบัติการอยูเสมอ 3.53 0.85 มาก 5 

4. มีการจัดอาคารสถานท่ีใหเปนแหลงจูงใจเพ่ือสรางบรรยากาศในการเรียนรู 3.50 0.85 มาก 6 
5. มีการจัดอาคารสถานท่ีที่เอื้ออํานวยตอสภาพการเรียนการสอน 3.55 0.82 มาก 3 
6. บรรยากาศในหองสมุดมีความเหมาะสมในการศึกษาคนควา 3.36 1.11 ปานกลาง 8 
7. โรงอาหารสะอาด ถูกสุขลักษณะ 3.50 0.92 มาก 6 
8. ท่ีจอดรถเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 2.83 1.13 ปานกลาง 11 

9. หองสุขาเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 3.62 1.01 มาก 2 

10. มีจุดบริการนํ้าด่ืมเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา 2.92 1.05 ปานกลาง 10 

11. มีความสะดวกในการเดินทางมาศึกษา 3.26 0.90 ปานกลาง 9 

รวม 3.40 0.93 ปานกลาง  
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จากตารางท่ี 7 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอ ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก มี
คาเฉลี่ยอยูที่ 2.83 – 3.77 และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 3.40 อยู
ในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับปจจัย
มาก 7 ขอ และมีระดับปจจัยปานกลาง 4 ขอ สําหรับขอที่

มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ มีจํานวนหองเรียนเพียงพอตอการ
จัดการเรียนการสอน (  = 3.77) รองลงมาคือ หองสุขา
เพียงพอตอความตองการของนักศึกษา (  = 3.62) และมี
หองปฏิบัติการเฉพาะสอดคลองกับการใชประโยชน (  = 
3.55) ตามลําดับ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ที่จอด
รถเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา (  = 2.83) 

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยของปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานเหตุผลสวนตัว 

ปจจัยดานเหตุผลสวนตัว  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. ตองการเพ่ิมพูนความรู ความสามารถ 4.50 0.57 มากท่ีสุด 2 

2. ตองการปรับวุฒิตนเองใหสูงข้ึน 4.62 0.56 มากท่ีสุด 1 

3. ตองการเปลี่ยนสายงานอาชีพใหม 3.16 1.24 มาก 10 

4. ตองการศึกษาเพ่ือใหทัดเทียมกับผูอื่น 3.86 0.95 มาก 9 
5. เพ่ือความกาวหนาในหนาท่ีการงาน 4.38 0.91 มาก 4 
6. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 4.49 0.65 มาก 3 
7. ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 3.94 0.86 มาก 8 
8. ตองการปริญญาบัตรเพ่ือแสดงเกียรติแกตนเองและวงศตระกูล 4.17 0.80 มาก 6 

9. ตองการเปนที่ยอมรับของสังคม 4.11 0.86 มาก 7 

10. มีความสนใจท่ีจะศึกษาตอในหลักสูตรน้ี 4.34 0.78 มาก 5 

11. สถานศึกษาอยูใกลหอพัก 2.64 1.36 ปานกลาง 11 

รวม 4.01 0.87 มาก  

 จากตารางที่ 8 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจ
ศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง ดานเหตุผลสวนตัว มีคาเฉลี่ยนอยูที่ 2.64 – 4.62 
และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 4.01 อยูในระดับมาก 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับปจจัย
มากท่ีสุด 2 ขอ มีระดับปจจัยมาก 8 ขอ และมีระดับปจจัย

ปานกลาง 1 ขอ สําหรับขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ตองการ
ปรับวุฒิตนเองใหสูงข้ึน (  = 4.62) รองลงมาคือ ตองการ
เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ (  = 4.50) และ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางาน (  = 4.49) ตามลําดับ สําหรับ
ขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ สถานศึกษาอยูใกลที่พัก (  = 
2.64) 

ตารางที่ 9  คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับปจจัยของปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ 

ปจจัยดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคล หรือส่ือ  SD ระดับปจจัย ลําดับที่ 
1. ผูบังคับบัญชาสนับสนุนใหมาเรียนตอ 3.25 1.35 ปานกลาง 2 
2. สมาชิกครอบครัวสนับสนุนใหมาเรียนตอ 4.07 0.98 มาก 1 
3. ปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานหรือนายจาง 2.94 1.23 ปานกลาง 3 
4. เพ่ือนฝูงชักจูงใหมาเรียน 2.86 1.26 ปานกลาง 4 
5. อาจารยแนะนําใหมาเรียน 2.70 1.31 ปานกลาง 5 
6. การโฆษณาประชาสัมพันธของสถาบันที่เรียนนาสนใจ 2.69 1.30 ปานกลาง 6 

รวม 3.08 1.24 ปานกลาง  
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 จากตารางท่ี 9 พบวา ปจจัยในการตัดสินใจศึกษา
ตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ดาน
อิทธิพลการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ มีคาเฉลี่ยอยูที่ 2.69 – 
4.07 และมีคาเฉลี่ยรวม คือ 3.08 จัดอยูในระดับปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีระดับปจจัย
มาก 1 ขอ และมีระดับปจจัยปานกลาง 5 ขอ สําหรับขอที่
มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ สมาชิกในครอบครัวสนับสนุนใหมา
เรียนตอ (  = 4.07) รองลงมาคือ ผูบังคับบัญชาสนับสนุน
ใหมาเรียนตอ (  = 3.25) และปฏิบัติตามนโยบายของ
หนวยงานหรือนายจาง (  = 2.94) ตามลําดับ สําหรับขอ
ที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ การโฆษณาประชาสัมพันธของ
สถาบันที่เรียนนาสนใจ (  = 2.69) 

5.2 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะและปจจัย
อื่นๆ ในการศึกษาตอของนักศึกษา 

การสํารวจขอเสนอแนะและปจจัยอื่นๆ ใน
การศึกษาตอของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มีผูตอบแบบสอบถามตอนที่ 3 ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด จํานวน 53 คน ไดใหขอเสนอแนะปจจัยใน
การศึกษาตอ โดยผูวิจัยทําการรวบรวมขอเสนอแนะที่ผูตอบ
แบบสอบถามเสนอแนะท่ีสอดคลองกัน  
 1. ดานชื่อเสียงของสถาบัน พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามทีม่ีขอเสนอแนะรอยละ 24.53 เห็นวาควรมี
การประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เพ่ือใหสังคมรูจัก
เพ่ิมข้ึน (8 คน) และควรมีการประชาสัมพันธเพ่ือสราง
ชื่อเสียงวิศวกรรม (5 คน) 
 2. ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีขอเสนอแนะรอยละ 64.15 เห็นวาควร
ปรับปรุงเน้ือหาใหทันสมัย (15 คน)  ควรเพ่ิมวิชาเลือกให
หลากหลาย (13 คน) และควรเพ่ิมการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ (6 คน) 
 3. ดานอาจารยผูสอน พบวา มีผูตอบแบบสอบ 
ถามท่ีมีขอเสนอแนะรอยละ 22.64 เห็นวาควรเชิญ
อาจารยหรือผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานมาสอนบรรยายเพ่ิมเติม 
(9 คน) และ อาจารยไมคอยมีเวลาใหคําปรึกษากับนักศึกษา 
(3 คน) 
 4. ดานคาใชจายในการศึกษา พบวา มีผูตอบ
แบบสอบถามที่มีขอเสนอแนะรอยละ 52.83 เห็นวาควร
ลดคาอุดหนุนสมทบ (13 คน) ดานเงินกู กยศ. (11 คน) 
และจัดหาแหลงทุนการศึกษา (4 คน) 
 5. ดานอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความ
สะดวก พบวา มีผูตอบแบบสอบถามทีม่ีขอเสนอแนะรอย
ละ 100 เห็นวาควรจัดหาที่จอดรถเพ่ิมเติม (15 คน) ควร
จัดใหมีหองสําหรับทําโครงงานวิทยานิพนธเพ่ือใหบริการ
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต (13 คน) หองสมุดมีหนังสือ

ไมทันสมัยและการบริการควรมีการปรับปรุง (10 คน) ควร
จัดสื่อและอุปกรณในการเรียนการสอนใหพรอมใชงาน
และเครื่องมือ  เครื่ องจักร เทคโนโลยีที่ทันสมัยตอ
การศึกษาวิชาชีพ (8 คน) และควรปรับปรุงสภาพโตะ 
เกาอี้ ใหพรอมใชงาน (7 คน) 
 
 6. ดานเหตุผลสวนตัว พบวา มีผูตอบแบบสอบ 
ถามที่มีขอเสนอแนะรอยละ 47.17 เห็นวาควรปรับปรุง
การคุณภาพใหบริการของเจาหนาที่ (16 คน) ควรเปด
บริการหองสมุด ในวันเสาร – อาทิตย (7 คน)  และ
ตองการมีสังคมกวางข้ึน (2 คน) 
 7. ดานอิทธิพลจากการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ 
พบวา มีผูตอบแบบสอบถามท่ีมีขอเสนอแนะรอยละ 
15.09 เห็นวาควรทําความเขาใจกับนักศึกษา เพ่ือให
นักศึกษาเปนผูสื่อสารประชาสัมพันธหลักสูตร (5 คน) 
และควรปรับเปลี่ยนขอมูลบน web site ใหขอมูลทันสมัย
และทันเวลาอยางสมํ่าเสมอ (3 คน) 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
 จากการศึกษาเรื่องปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอ
ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะ
วิศวกรรม ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
เชียงใหม ผูวิจัยอภิปรายผลโดยมีประเด็นที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
 ประเด็นที่ 1 ปจจัยดานภาพรวม พบวานักศึกษา
มีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจศึกษาตอของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
ที่สุดโดยเฉพาะดานชื่อเสียงของสถาบัน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม เปน
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียงมานาน เปนสถานศึกษาท่ี
เนนการผลิตบัณฑิตนักการปฏิบัติ ผลิตครูวิชาชีพและให
ผูเรียนไดมีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะ ซึ่ง
สอดคลองกับ ศศิวิมล แสนเมือง (2554) ไดศึกษาปจจัยที่
สงผลตอการต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของ
นักเรียนที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานภาพลักษณของ
มหาวิทยาลัย ดานหลักสูตรและดานเหตุผลสวนตัวมีผลตอ
การต้ังใจเลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีของนักเรียน
ที่มีผลการเรียนดีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
 ประเด็นที่ 2 ดานชื่อเสียงของสถาบัน พบวา
นักศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานชื่อเสียงของ
สถาบัน โดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงมายาวนานและมีความเปนเลิศทาง
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วิชาการซ่ึงเปนภาพลักษณของมหาวิทยาลัยอันจะชวยทํา
ให เกิ ดการจดจํ าการบอกถึงคุณลั กษณะเด นของ
มหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งกอใหเกิดความภาคภูมิใจเมื่อไดเขา
มาศึกษาและสําเร็จการศึกษาออกไปอีกทั้ ง ยั ง เป น
มหาวิทยาลัยที่มีความเกาแก มีชื่อเสียงและมีครู อาจารยที่
เกง มีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
เปนมหา วิทยาลัยที่สามารถผลิตบัณฑิตใหเปนที่ยอมรับ
จากตลาด แรงงานหรือไดรับการยอมรับจากสถาน
ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไดมีการจัดการเรียนการ
สอนท่ีหลากหลายสาขาวิชา ซ่ึ ง เปนท่ีต องการของ
ตลาดแรงงาน มีความโดดเดนดานการปฏิบัติเน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไดมีการนําเทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณการ
เรียนการสอนท่ีทันสมัยมาใชในหอง เรียนในภาคบรรยาย 
มีชั่วโมงปฏิบัติการภายในหองปฏิบัติ การสําหรับภาคการ
ปฏิบัติมีการอภิปรายกลุม สัมมนาตลอด จนโครงงานหรือ
การศึกษาซึ่งนักศึกษาสามารถเรียนรูการใชงานอุปกรณ
และเครื่องมือซึ่งเอ้ือและสนับสนุนตอการเรียนการสอนให
ลุลวงไปดวยดี ซึ่งสอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) ได
ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ของนักศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการ ศึกษาพบวา 
นักศึกษาใหความสําคัญมากที่สุดกับปจจัยดานความมี
ชื่อเสียงของวิทยาลัยมายาวนาน 
 ประเด็นที่ 3 ดานหลักสูตร พบวา นักศึกษามี
ความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานหลักสูตร โดยมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยฯ มีระบบรับ
นักศึกษาแบบโควตา (ปด) ซึ่งใชวิธีการใหโควตาผานสถาน 
ศึกษาเครือขายโดยมีการกําหนดคุณสมบัติและจํานวน
ผูสมัครและไมมีการสอบแขงขัน มีระบบโควตา (เปด) ซึ่งใช
วิธีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอโดยมีการ
กําหนดคุณสมบัติของผูสมัครและคาคะแนนเฉลี่ยเปน
เงื่อนไขในการสมัครประกอบกับการสอบแขงขันคัดเลือก 
และมีระบบรับตรงโดยใชวิธีสอบแขงขันคัดเลือกซึ่งสอด 
คลองกับความตองการของผูที่ตองการเขาศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรที่เปดสอนยังเนนดานสาขา
วิชาชีพซึ่งเปนหลักสูตรที่ตรงตามความตองการของตลาด 
แรงงานซ่ึงผูสําเร็จการศึกษาเชื่อมั่นวาหากสําเร็จการ ศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในวงการของผูประกอบอาชีพ
ทางดานสาขาวิชาชีพน้ันๆ และมีโอกาสที่จะไดรับการ
พิจารณารับเขาทํางานมากกวาผูสําเร็จการศึกษาในสาขา 
วิชาเดียวกันจากมหาวิทยาลัยอื่น อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมี
หลักสูตรที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ มีจํานวนหนวยกิต และ
จํานวนเทอมตอปการศึกษาที่เหมาะสม ตลอดจนมีทุน

สนับสนุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี และ
คาใชจายในการเรียนไมสูงมากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น 

ประเด็นที่ 4 ดานเหตุผลสวนตัว พบวา นักศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานเหตุผลสวนตัว โดยมี
คาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการ
เปดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สามารถตอบสนอง
ความตองการและความถนัดของนักศึกษาไดซึ่งอาจเปน
เพราะนักศึกษาแตละคนตางก็มีความตองการที่จะศึกษาใน
หลักสูตรท่ีแตกตางกันออกไปตามความถนัดหรือความชอบ
สวนตัวของตน ประกอบกับนักศึกษา มีรุนพ่ีเปนผูแนะนําให
เลือกเรียนในมหาวิทยาลัย ดังน้ันรุนพ่ีจึงมีความสําคัญใน
การเปนแหลงใหขอมูลเบ้ืองตนหรือเปนสวนหน่ึงที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ นอกจากน้ันยังมีเพ่ือน
สนิทและเพ่ือนสวนใหญที่มีความนิยมและเลือกเขาเรียนตอ
ในมหาวิทยาลัยรวมถึงการที่นักศึกษามีผูปกครอง ครูที่
ปรึกษา ครูแนะแนวเปนผูแนะนําใหเลือกเรียนตอตลอดจนมี
บุคคลที่นักศึกษาประทับใจ (Idol) และเปนศิษยเกาของ
มหาวิทยาลัยซึ่ งมีผลตอการตัดสินใจเลือกเรียนตอใน
มหาวิทยาลัยอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับเมธาวี สุขปาน (2556) 
ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอใน
หลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ของนักศึกษา 
กรณีศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ผลการศึกษาพบวา 
นักศึกษาใหความสําคัญมากท่ีสุดกับปจจัยดานความชอบ
และความถนัดของสวนตัวมากท่ีสุด  

7. สรุป  
 7.1 สรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยใน
การตัดสินใจศึกษาตอของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา เชียงใหม ประชากรที่ใชในงานวิจัย คือ  
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม สาขาชางกลโรงงาน 
สาขาชางโลหะ สาขาชางยนต สาขาไฟฟากําลัง จํานวน
ทั้งสิ้น 220 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 
ซึ่งแบงเปน 3 ตอน ตอนแรกเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ขอมูลสวนตัว แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถาม
เกี่ ยวกับป จจั ยในการ ตัดสินใจศึ กษาตอของผูตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 
0.86 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและ
ปจจัยอื่นๆ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล ไดแก การหาคาความถ่ี 
รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้ นสู ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม มีปจจัย
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ในการตัดสินใจศึกษาตออยูในระดับมาก คือ ดานชื่อเสียง
ของสถาบัน (  = 4.27, SD = 0.45) ดานอาจารยผูสอน (  
= 4.24, SD = 0.48) ดานเหตุผลสวนตัว (  = 4.01, SD = 
0.47) ดานหลักสูตรหรือสาขาวิชา (  = 3.89, SD = 0.51) 
สวนปจจัยดานคาใชจาย (  = 3.46, SD = 0.79) ดาน
อาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก (  = 3.40, SD = 
0.63) และดานอิทธิพลการชักจูงจากบุคคลหรือสื่อ (  = 
3.08, SD = 0.89) อยูในระดับปานกลาง 
 7.2 ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1) มหาวิทยาลัย ควรมีการแกไขปจจัยดาน
ชื่อเสียงของสถาบัน ในเรื่องของการเขาศึกษาตองายแต
สําเร็จการศึกษายากดวยการประชาสัมพันธและสราง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการศึกษาตลอด
หลักสูตร 
 2)  มหา วิทยาลั ย  ควรทบทวนปจจั ยด าน
หลักสูตรเกี่ยวกับอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียนเรียน คา
หนวยกิต คาใชจายในการเรียนใหมีความเหมาะสมและ
เปนธรรมตอนักศึกษาและใหมีความสอดคลองกับ
สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบัน ควรศึกษาถึงความ
เหมาะสมในการจัดเก็บอัตราคาธรรมเนียมลงทะเบียน
เรียนในแตละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยโดยใชพ้ืนฐาน
ของอัตราเงินกู ก.ย.ศ. 
 3) มหาวิทยาลัย ควรสรางความเขาใจบุคลากร
สายวิชาการ และสายสนับสนุนในทุกภาคสวน เกี่ยวกับ
ปจจัยดานเหตุผลสวนตัวในเรื่องของ ผูปกครองไมมี
อิทธิพลตอการเลือกเขาศึกษาตอ แตคนที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดคือรุนพ่ี รองลงมาคือ เพ่ือนสนิทและเพ่ือนสวนใหญ
เลือกเรียนที่น่ี รองลงมาคือ อาจารยแนะแนว อาจารยที่
ปรึกษา ผูปกครอง และ Idol เปนลําดับ 
 7.3 ประโยชนที่จะไดรับจากงานวิจัย 
 1) ทราบถึงปจจัยที่มีผลและเก่ียวของกับการ
ตัดสิน  ใจเลื อกศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร ของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งขอมูลพ้ืนฐานปจจัยท่ีเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจและความสัม พันธในการตัดสินใจ 

2) ใหเปนขอมูลสําหรับคณะวิศวกรรมศาสตรและ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ในการ
เขารับการศึกษาตอ เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในอนาคตตอไป 
 7.4 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทุกคณะ  

2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือก
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย (ระบบโควตา 
ระบบรับตรง และระบบแอดมิชชั่น) กับ มหาวิทยาลัยอื่น 
ทั้งน้ีเพ่ือนําผลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบวาผลที่ได
มีความเหมือนหรือแตกตางกัน  
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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท (2) เพ่ือศึกษาการบําเพ็ญ
เมตตาในพระพุทธศาสนา (3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหการบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ผลการศึกษาพบวา 
1. เมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ัน คือ รักที่ไมมีขอบเขต เปนความรักที่ไมเจือดวยตัณหา มีลักษณะเปน

ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากใหผูอื่นมีความสุขประสบแตสิ่งที่เปนคุณประโยชนในชีวิต และเปนความ
รักที่บริสุทธ์ิที่มีตอเพ่ือนมนุษยและสัตวทั้งหลาย ในฐานะที่เปนเพ่ือนรวมโลกหรือเพ่ือนรวมทุกขรวมสังสารวัฏ เปนความรัก
แบบกลางๆอยางเผื่อแผ กลาวไดวาเปนคุณธรรมที่สูง ผูที่มีความเมตตาคือความรักสมบูรณแทน้ีจะมีความสุขอยางแทจริง
เพราะสามารถทําใหบุคคลอื่นมีความสุขไดอีกดวย 

2. การบําเพ็ญเมตตาในพระพุทธศาสนาของพุทธสาวิกาทั้ง 3 ทานน้ันมีความแตกตางกันในหลายๆดาน ทั้งใน
ชาติตระกูล สภาพแวดลอมทางสังคมที่เปนองคประกอบใหพุทธสาวิกาไดประสบกับเหตุการณตางๆในชีวิต อันเปนเหตุให
สงผลกระทบท้ังทางดานจิตใจท่ีทําใหเกิดสภาวธรรมท่ีตางกันในการบําเพ็ญเมตตา และทานเหลาน้ันยึดหลักคุณธรรมตางๆมา
ปฏิบัติในวิถีชีวิต โดยเฉพาะหลักเมตตาท่ีเปนหัวขอธรรมท่ีสําคัญที่ไดยึดถือปฏิบัติ และพัฒนาจิตใจในการใชชีวิต 

3. การบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกาคือ การพัฒนาจิตใจใหมีความกาวหนาและต้ังมั่นในการใชชีวิตทั้งทางดาน
กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมเปนพ้ืนฐานในจิตกอน โดยตองหมั่นพัฒนาการเจริญเมตตาอันเปนเง่ือนไขในการพัฒนาจิตใจ
ซึ่งสามารถนําไปเปนกรณีตัวอยางและแกปญหาในชีวิตได 
คําสําคัญ: การบําเพ็ญ เมตตา พุทธสาวิกา พุทธศาสนาเถรวาท 

Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study the Loving-Kindness in Theravãda Buddhism, 2) 

to study the practice of Metta in Buddhism, 3) to analyze the practice of Metta of Buddhasãvikã in 

Theravãda Buddhism. 

The research findings were as follows : 
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Metta in Theravãda Buddhism is universal love or love without any boundary and passion. 

The description of Metta is love, goodwill, good intention and desire other to be happy and success in 

benefit of life. It is pure love to all beings for the base of one's world mate or transmigration friend. It is 

the middle of love to spread out and it is high morality. Who has this Metta or the true love, one can get 

real happy because there also can make other happy. 

The practice of Metta in Buddhism of 3 Buddhasãvikã is difference in many ways even in the 

ancestor. The social environment is an element for Buddhasãvikã to find with every event in their life. It is 

the cause to affect their mind to create the different principle of nature in practice of Metta. They always 

practice morality in daily life, especially; Metta is the main principle in practice and develop their mind in 

lifestyle. 

The practice of Metta of Buddhasãvikã is develop the mind in progress of life and first practice 

Metta in a stable in activities of body, speech and mind basically, by always develop the practice of 

Metta that is the condition to develop the mind and it is the case to solve the problem of life. 
Keywords: Practice, Metta, Buddhasãvikã, Theravãda Buddhism. 

1. บทนํา
ปญหาความรุนแรงตางๆเกิดข้ึนมากมาย ท้ังใน

ดานการกอการราย การเบียดเบียนกัน รวมทั้งการสราง
ความไมสงบในท่ีตางๆ เพราะการอยูรวมกันในสังคมมักจะ
มีปญหาเกิดข้ึนเสมอ อันเกิดจากการกระทบกระทั่งกัน 
ทางวาจา ใจ สุดทายก็เกิดการเบียดเบียนกัน สังคมที่มี
การเบียดเบียนกันน้ันเปนสังคมที่หาความสุข ความสงบ
ไมได การปฏิบัติตนใหอยูรวมกันในสังคมใหเปนระเบียบ
เรียบรอยมีความสุข และมีความสัมพันธที่ ดีตอกันจึง
จําเปนจะตองมีเมตตาตอกัน (พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน, 

2554) 
การบําเพ็ญบารมีเปนหลักธรรมหน่ึงเปนที่รูจัก

ของพุทธศาสนิกชนทั่วไป เปนคุณธรรมท่ีนําผูปฏิบั ติ
กาวหนาไปสูความสําเร็จสูงสุดตามที่ ต้ังปณิธานไวแลว 
บารมี ยังเปนหลักธรรมสําคัญ ในระบบจริยธรรม  มี
ความหมายวา คุณความดีที่บําเพ็ญอยางย่ิงยวดเพ่ือบรรลุ
จุดหมายอันสูงย่ิง คือ คุณธรรมหรือคุณสมบัติอันเปนเหตุ
ใหถึงฝง คือความสําเร็จตางๆ ตามท่ีบุคคลผูน้ันมุงหมาย 
บุคคลตองการบรรลุผลอันใด ก็ตองบําเพ็ญบารมีอันเปน
เหตุใหบรรลุผลอันน้ัน (พระสันติ สิทธิสมบูรณ, 2554) 

เมตตาธรรมน้ีในพระพุทธศาสนาเปนความรักที่
อยูบนฐานของการอยูรวมอยางสงบสุข การไมทําความช่ัว

ทั้งปวง ทําแตความดีทั้งปวงและทําจิตใจใหบริสุทธ์ิหมด
จดในสัตวทั้งหลายในท่ีทั้งปวง แมแตพระพุทธเจาก็ทรงใช
หลักเมตตาน้ีในการบําเพ็ญบารมีใหเกิดแกพระองคเพ่ือจะ
บรรลุเปนพระโพธิญาณใหความสําคัญกับการมีเมตตา
ธรรมกับตนเอง ผูอื่น สัตวอื่น และพระองคก็ทรงเปน
แบบอยางของการประพฤติปฏิบั ติ  (พระมหาบัญชา 
สุสมฺป นฺ โน , 2554) ดั งที่ ปรากฏ ในพระไตรปฎกวา 
พระพุทธเจาไดทรงแผเมตตา ธรรมใหกับผูที่ คิดราย
พระองคดวยการไมทรงโกรธ ไมเกลียด ใหอภัยเสมอ จึง
ทาํใหคนเหลาน้ัน ไมสามารถที่จะเอาชนะพระองคได และ
ก็กลับตัวกลับใจมีนายขมังธนูที่พระเทวทัตสงไปใหปลง
พระชนมชีพพระพุทธเจา เปนตน ทําใหปุถุชนยกยอง
พระพุทธเจาวา “พระสมณโคดมทรงละเวนขาดจากการ
ฆาสัตว วางทัณฑาวุธและศัสตราวุธ มีความละอาย มี
ความเอ็นดู มุงหวังประโยชน เกื้อกูลตอสรรพสัตวอยู” 

(มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 2539) เพราะจิตของ
พระองคน้ันบริสุทธ์ิปราศจากธุลี สิ่งมัวหมองทั้งหลาย 
พระพุทธเจาทรงสอนวิธีการปฏิบัติเมตตาภาวนาไวหลาย
วิธี ดังเมื่อคราวที่ภิกษุกลุมหน่ึงเลาใหพระองคฟงวา มี
วิญญาณท่ีสิงสูอยูใกลๆ กับวัดปาของพวกตน คอยหลอก
หลอนผูคน พระพุทธองคจึงไดทรงสอนเร่ืองเมตตาสุตต 
(ติช นัท ฮันห, 2543) 
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พระพุทธเจาไดทรงเนนการมีเมตตาเพ่ือใหปวง
สัตวไดพนจากการเวียนวาย ตาย เกิด ละกิเลสตัณหาได
สิ้นเชิง การศึกษาการบําเพ็ญเมตตาธรรมของพุทธสาวิกา
ก็เปนกลุมหน่ึงซ่ึงเปนคุณธรรมสําคัญมากขอหน่ึงที่ทําให
คนที่มีคุณธรรมขอน้ีสามารถพัฒนาจิตใจใหสมบูรณย่ิงข้ึน 
แลวมาวิเคราะหเพราะแนวการปฏิบัติในหลักเมตตาธรรม
ของพุทธสาวิกาน้ันเปนที่นาสนใจที่สามารถปฏิบั ติจน
บรรลุธรรมได 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือศึกษาเมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

2 .2  เ พ่ื อ ศึ ก ษ า ก า ร บํ า เ พ็ ญ เม ต ต า ใน
พระพุทธศาสนา 

2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหการบําเพ็ญเมตตาของ
พุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
 3.1 แนว คิ ด เรื่ อ ง เม ตตาแ ละ งานวิ จั ย ที่
เก่ียวของ 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย กลาววา ผูเจริญเมตตาแผความรักไปสูสัตว
ทั้งปวงดวยอาการ 8 อยางน้ี คือ 1. ดวยเวนความบีบคั้น
ไมบีบคั้นสัตวทั้งปวง 2. ดวยเวนการฆาไมฆาสัตวทั้งปวง 
3. ดวยเวนการทําให เดือดรอน  ไมทําสัตวทั้ งปวงให
เดือดรอน 4. ดวยเวนความยํ้ายี ไมยํ้ายีสัตวทั้งปวง 5. 
ดวยเวนการเบียดเบียน ไมเบียดเบียนสัตวทั้งปวง 6. ขอ
สัตวทั้งปวงจงเปนผูไมมีเวร อยาไดมีเวรกัน  7. จงเปนผูมี
สุข อยามีทุกข 8. จงมีตนเปนสุข อยามีตนเปนทุกข 
เพราะเหตุน้ัน จึงช่ือวาเมตตา 

ความรักใคร กิริยาที่ รักใคร ภาวะท่ีรักใครใน
สัตวทั้งหลาย เรียกวา เมตตา และควรแผเมตตาไปยัง
สรรพสัตว เปรียบเหมือนกับเราแผเมตตาใหกับคนที่เรารัก
คนท่ีเราชอบ 

พระพุทธโฆสเถระ กลาวไวในคัมภีรวิมุตติมรรค
วา ทําจิตประกอบดวยเมตตาและปรารถนาดีใหเกิดข้ึนแก
สรรพสัตว เปนลักษณะของเมตตา  และความคิดที่

ประกอบดวยเมตตา ถายังไมไดบรรลุธรรมสูงสุด เธอยอม
บังเกิดในพรหมโลก 

พระอุปติสสเถร กลาวไวในคัมภีรวิสุทธิมรรควา 
เมตตามีอันเปนไปโดยอาการประพฤติสิ่งที่เปนประโยชน
แกสัตวทั้งหลายเปนลักษณะ มีอันนอมนําเขามาซ่ึงสิ่งที่
เปนประโยชนแกสัตวทั้งหลายเปนกิจ มีอันกําจัดซ่ึงความ
อาฆาตเปนผลปรากฏ มีอันไดเห็นภาวะที่นาเจริญใจของ
สัตวทั้งหลายเปนบรรทัดฐาน มีความสงบแหงพยาบาท
เปนสมบัติ มีการเกิดความหวงใยดวยตัณหาเปนความวิบัติ
ของเมตตาน้ี 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
(เจริญ สุวฑฺฒโน, ป.ธ.9)  ตรัสวา เมตตาคือภาวะจิตที่มี
เย่ือใยไมตรีมิตรใจคิดเก้ือกูลดวยสุขประโยชนปราศจาก
อาฆาต พยาบาท ข้ึงเครียดโกรธแคนแสดงออกทางสีหนา
และสายตาที่สงบแชมช่ืนมองสายตาอันแสดงถึงใจที่เอิบ
อาบดวยความปรารถนาดีใหมีความสุขปราศจากความมุง
ราย ที่เปนเวรภัยทั้งสิ้น เมตตาท่ีไมมีขอบเขต ไมมีแดน 
หรือระยะเวลา ไมวาจะอยูในฐานะอยางไร สถานที่
กาลเวลาใด พึงมีเมตตาไดอยางเต็มเปยม โดยปราศจากส่ิง
กีดขวาง เพราะเมตตาไมจําเปนตองอาศัยทรัพยสมบัติใดๆ 
เพราะเมตตาเปนเร่ืองของจิตใจที่บริสุทธ์ิแทๆ เมื่อมีจิตใจ
เมตตาก็มีดวยกันทุกคน และพึงมีเมตตาอยางย่ิงดวยกัน
ทุกคน เพราะไมเปนการลงทุนลงแรงอยางไรเลย เพียง
นอมใจใหละมุนละไมไมใจแข็งใจดําเมื่อเห็นคนอ่ืนอยูเปน
ทุกข เพียงนอมใจปรารถนาใหเขาอยูเปนสุขโดยทั่วกันแค
น้ันเองก็เปนการแสดงความมีเมตตาแลว 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) กลาววา ความรัก
ที่เปนเมตตาน้ัน มีลักษณะของความปรารถนาดี อยากให
ผูอื่นมีความสุข และประสบแตสิ่งที่เปนประโยชน ซึ่ง
แตกตางจากความรักที่เปนอกุศลท่ีเรียกวา สิเนหะ หรือ
เสนหาซึ่งเปนไวพจนของตัณหา ความรักที่เปนอกุศลเปน
ความรักที่เกิดจากตัณหา มีความมุงหมายจะเสวยเวทนา 
(ความรูสึก) และเก่ียวกับการปกปองรักษาตนเอง 

พระพุทธโฆสเถระ กลาววา การเจริญเมตตาน้ี
ความประสงคหลักก็เพ่ือที่จะใหสลัดละทิ้งเสียซ่ึงความ
โกรธ ความเกลียดชัง ความอาฆาตทั้งหลาย ซึ่งเปนบอเกิด
ความไมสงบทั้งภายนอกและภายใน เปนตน และใหบรรลุ
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ไปยังขันติคุณเปนจุดหมายหลักสําคัญ และไดอธิบาย
วิธีการในการที่ จ ะนําเอาหลักเมตตาธรรมมาสราง
สันติภาพแกตนเองและสังคมได 

พระพุทธทาส อินฺทปฺโฺ กลาววา การเปน
มนุษยสมบูรณตามทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทน้ัน 
มนุษยตองใหทาน รักษาศีล เจริญสมาธิ ฝกอบรมปญญา
ใหเกิดมี ข้ึนกับตัวเอง อันจะชวยชําระลางกิเลสคอยๆ 
หายไป  และไดพบอีกวาศีลธรรมน้ีเปนขอปฏิบั ติ ข้ัน
พ้ืนฐานอันจะกอใหเกิดประโยชนสุขในโลกน้ี ศีลธรรมและ
เมตตาน้ันมีความเก่ียวของกัน เปนคูมือในการที่จะไดพบ
พานสิ่งท่ีดีในใจอันจะสรางมนุษยใหมีจิตเมตตาตอกันอัน
จะทําใหเกิดสันติภาพแกตนเองและสังคม 

พระพรหมมังคลาจารย (หลวงพอปญญานันท
ภิกขุ)  กลาววา การอยูดวยการมีความรัก ตองรักหนาที่ 
รักครอบครัว รักประเทศชาติ ไมวาเราจะอยูในฐานะใด
ตองรักสิ่งน้ัน ตองบูชาสิ่งน้ัน ดวยความเสียสละ อดทน 
เปนตน 

พระคันธสาราภิวงศ กลาววา เมตตาแปลตาม
ศัพท หมายถึงสภาวะสนิทสนมกลมกลืนกันคือ ไมแบงเขา
แบงเรา มีความกลมกลืนเหมือนเปนบุคคลคนเดียวกันกับ
คนอื่น เปรียบไดกับนํ้าผสมนม กลาวคือ เมื่อผสมนมเขา
กับนํ้า ทั้งสองอยางจะกลมกลืนเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
แยกกันไมไดวาน่ีคือนํ้าหรือนม ผูที่มีเมตตาจิตตอกันก็
เหมือนกัน เขามีความสนิทสนมกลมเกลียวเปนอันหน่ึงอัน
เดียวกันกับบุคคลรอบขาง ไมแยกเขาไมแยกเรา และจะ
พยายามปฏิบัติตนโดยประพฤติกาย วาจา หรือใจ ใหเกิด
ประโยชนกับบุคคลอื่น เหมือนท่ีเราตองการใหเกิดข้ึนแก
ตัวเราเอง 

พระมหาสมจินต วันจันทร กลาวถึงความรักไว
ในห นั งสื อ  “ฉัน เข าใจสรรพสิ่ ง เพราะ ฉัน รัก” เป น
ความหมายเชิงบวกวา ความรักเปนความดีในตัวเอง เปน
ความรูสึก เปนอารมณ เปนกิริยาของจิตมนุษย รักแท
เกิดข้ึนที่ใจ เพราะเปนคุณสมบัติของจิต คือ รักเปนหน่ึง
ในเจตสิก 52 สาระของความรักมีหน่ึงเดียว คือ ฉันทะ 
ความพอใจ ดังกลาวน้ีเปนรูปแบบของความรัก 

ติช นัท ฮันห กลาววา ผูที่ตองการเขาถึงความ
สงบ ควรฝกฝนในเร่ืองของความซ่ือสัตยออนนอมถอมตน 
และรูจักใชถอยคําแสดงความรักความเมตตา แลวเขาจะ
ไดรูจักกับวิธีใช ชีวิตอยางเรียบงาย มีความสุขสงบงัน 
ปราศจากซึ่งความละโมบและไมถูกอารมณครอบงําจนลืม
ตัว ทั้งยังไมทําใหคนผูน้ันกระทําในสิ่งที่ผูมีปญญาไมเห็น
พอง 

ปน มุทุกันต  กลาววา เมตตาแปลวาความรัก
ใคร มีอยู 2 ประเภท คือรักดวยอํานาจความกําหนัด เชน 
ความรักระหวางเพศ เปนพวกราคะตัณหาไมใชลักษณะ
ของเมตตา ความรักที่ เรียกวาเมตตา ในที่ น้ีหมายถึง
ความหวังดี คือปรารถนาจะใหเขาเปนสุข เชน มารดารัก
บุตร มิตรสหายรักกันเปนตน ความรักที่เปนราคะตัณหา
น้ันเปนกิเลส สวนความรักที่เปนเมตตาน้ีพระพุทธเจาทรง
สอนใหบําเพ็ญทั้งฆราวาสและบรรพชิต 

หลวงวิจิตรวาทการ  กลาววา เมตตากับกรุณา
ไมเหมือนกัน เมตตาหมายถึงความปรารถนาใหโลกอยูเปน
สุข ใหคนและสัตวทั้งหลายไดรับความสุขทั่วกัน ทาง
พระพุทธศาสนาถือวาเมตตาเปนธรรมที่สํ าคัญมาก 
พระพุทธเจาทรงสอนใหแผเมตตาจิตจนกระทั่งศัตรู ทรง
สอนใหแผเมตตาจิตแกผูแพ (ชโย โหตุ ปราชิโต) แตไมได
หมายถึงความคิดที่จะชวยเหลือ สวนกรุณาสูงข้ึนไปกวา
เมตตา คือมีความคิดที่จะชวยเหลือดวย ฉะน้ัน ทานจึง
อธิบายเมตตาวา ปรารถนาใหเปนสุข และอธิบายกรุณาวา
คิดจะชวยใหพนทุกข 

สุจินต บริหารวนเขตต กลาววา การอบรมเจริญ
เมตตาน้ัน จะเปนไปไดเมื่อรูลักษณะของเมตตา คือ ไมตรี 
ความรูสึกเปนมิตร ความสนิทสนม ความเก้ือกูล ความนํา
ประโยชนสุขให ขณะใดท่ีเมตตาเกิด ขณะน้ันจิตออนโยน
ปราศจากมานะซึ่งเปนสภาพธรรมท่ียกตน สําคัญตน และ
ขมบุคคลอื่น การอบรมเมตตาจริงๆน้ันจะขัดเกลาอกุศล
ธรรมหลายอยาง ปกติอาจจะไมรูสึกตัววามีมานะ อิสสา 
มัจฉริยะ โทสะ และอกุศลธรรมอื่นๆมากนอยแคไหน เมื่อ
อบรมเจริญเมตตาก็จะเร่ิมเห็นอกุศลธรรมหลายอยาง 
และเมื่ออบรมเจริญเมตตาข้ึน อกุศลธรรมเหลาน้ันก็จะ
คลายลดนอยไปดวย 
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บุญมี พวงเพชร กลาววา คําสอนเก่ียวกับเมตตา 
นับวาเปนธรรมอันประเสริฐที่พระพุทธเจานํามาสั่งสอน 
และทรงปฏิบัติใหเห็นเปนตัวอยางในการดําเนินชีวิต รวม
ไปถึงการแกปญหาตางๆ จะเห็นไดวา มีกรณี ตัวอยาง
มากมายในพุทธประวัติที่พระองคทรงใชเมตตาแทนอาวุธ
ในการแกปญหา เพราะพระองคทรงรูดีวาการแกปญหา
ดวยอาวุธน้ัน ไมสามารถขจัดปญหาไดอยางสิ้นเชิง และ
เปนการแกปญหาที่ไมสามารถสรางสันติสุขอันแทจริงให
เกิดข้ึนได ในทางตรงกันขามการแกปญหาดวยความ
รุนแรง มีแตจะสรางความสูญเสีย  ความทุกข ความ
เจ็บปวด ใหเกิดข้ึนทั้งตอรางกายและจิตใจอยางไมรูจักจบสิ้น 

พระมหาบัญชา สุสมฺปนฺโน (ผาติวโรดม) กลาว
วา หลักเมตตาธรรมในคัมภีรพระพุทธศาสนาเถรวาท 
หมายถึง การแผและการเจริญความรักดวยจิตเสมอกันใน
สัตวทั้งหลายในท่ีทั้งปวง มีวิธีแสดงออก 3 ประการ 1.การ
แผและเจริญความรักทางกาย 2.การแผและการเจริญ
ความรักทางวาจา 3.การแผและการเจริญความรักทางใจ 
พระพุทธเจาทรงยํ้าใหมนุษยเราน้ันมีความรักตอสัตว
ทั้งหลายใหเราเห็นทุกชีวิตมีคาเทากัน โดยพระองคไดเปน
ตนแบบใหไดดําเนินตาม และไดตรัสสอนวิธีใชและแผ
ความรัก โดยใหเราต้ังอยูบนฐานความประพฤติสุจริต
ธรรมมี กายสุจริต วาจาสุจริต ใจสุจริตหลักเมตตาธรรม
น้ันจึงถือวาเปนเคร่ืองชวยค้ําจุนโลก เปนหลักธรรมให
มนุษยและสัตวทั้งหลายอยูดวยกันอยางมีความสุข และถือ
วาเปนหัวใจของพระพุทธศาสนาในการเขาถึงโลกสวรรคมี
นิพพานเปนท่ีสุด หลักเมตตาธรรมในพระคัมภีรคริสต
ธรรม หมายถึง ความรักในพระเจาดวยสุดใจ สุดจิต สุด
ความคิด และรักเพ่ือนบานเหมือนรักตนเอง การแสดง
ความรักน้ัน มี 3 ประการ 1.การแสดงความสุภาพทาง
กาย 2.การแสดงความสุภาพทางวาจา 3.การแสดงความ
สุภาพทางใจ พระเยซูคริสตทรงยํ้าใหมนุษยเราน้ันมีความ
รักในพระเจาและเพ่ือนมนุษย โดยพระองคไดเปนตนแบบ
ใหไดดําเนินตาม และไดตรัสสอนวิธีแสดงความรักโดยการ
ใหเราต้ังอยูบนฐานความสุภาพ ทางกาย วาจา ใจ หลัก
แหงความรักน้ันจึงเปนเคร่ืองชวยใหมนุษยอยูดวยกันอยาง
มีความสุข และถือวาเปนหัวใจของคริสตศาสนาในการ
เขาถึงพระเจา 

นางสาวณัฐมา ขันติธรรมกุล กลาววา ความรัก
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เปนนามธรรมจับตองไมได แต
มนุษยสามารถรับรูถึงความรักไดดวยโดยออกมาในรูปของ
ความคิด ความพอใจ ความซาบซึ้งใจฯลฯ ความรักในทาง
พระพุทธศาสนามีพ้ืนฐานมาจากโลภะ อันประกอบดวย
ตัณหา 3 คือ กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา และ
สามารถแบงความรักไดเปน 3 ระดับคือ 1.รักตนเอง 2.รัก
ผูอื่น 3.รักแบบเมตตา 

จากการไดศึกษาหนังสือตําราของทานเหลาน้ีที่
ไดเสนอแนวคิดวิธีการตางๆ อันจะกอใหเกิดประโยชน ใน
การที่จะสรางความเขาใจที่ดีตอกันอันเกี่ยวของกับหลัก
แหงการบําเพ็ญเมตตาธรรมแลว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะ
ศึกษาวิเคราะหความคิดหลักการตางๆ ในการเอาหลัก
เมตตาธรรมมาประยุกต และบูรณาการเพ่ือความเขาใจที่ดี
ตอกันสรางความรวมมือรวมใจในการท่ีจะทําใหสังคมโลก
มีความสงบความสุขและเกิดสันติภาพรวมกันอยางย่ังยืน
สืบตอไป 

4.วิธีการวิจัย 

การวิจัยค ร้ังน้ีผู วิจัยใชระเบี ยบ วิธี วิจัยเชิ ง
เอกสาร (Documentary Research) ซึ่ งมี ข้ันตอนการ
ดําเนินการวิจัย ดังตอไปน้ี 

4.1 ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ
หลักเมตตาธรรมในพระไตรปฎก อรรถกถา เอกสาร และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับชีวประวัติผลงานพุทธสาวิกา 
ดังน้ี 

4.1.1 เอกสารช้ันปฐมภู มิ  (Primary 

Source) ไดแก คัมภีรพระไตรปฎกฉบับภาษาไทย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 2539 

4.1.2 เอกสารช้ันทุติยภูมิ (Secondary 

Source) ไดแก งานวิจัย เอกสาร หนังสือ และบทความที่
เก่ียวของผูวิจัยจะใชหลักฐานเหลาน้ีมาสนับสนุน เพ่ือหา
ขอสรุปและเรียบเรียงเสนอผลการวิจัย 

4.1.3 ประมวลและรวบรวมขอมูลทั้ ง
จากสวนการศึกษาตาง ๆ จากพระไตรปฎกเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ นําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือใหเกิดองค

1124



ความรูที่เหมาะสมในดานการบําเพ็ญเมตตาธรรมของพุทธ
สาวิกา 

4.2 เ รี ย บ เ รี ย ง  ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ จั ย  แ ล ะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

5. ผลการวิจัย
5.1 เมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ความรักใคร กิริยาที่ รักใคร ภาวะท่ีรักใครใน
สัตวทั้งหลาย เรียกวา เมตตา และควรแผเมตตาไปยัง
สรรพสัตว เปรียบเหมือนกับเราแผเมตตาใหกับคนที่เรารัก
คนที่เราชอบ กลาวไดวาเมตตาหมายถึง ความรัก ความ
เมตตากรุณา ไมตรีจิต ความเย่ือใย ความรูสึกที่เปนมิตร 
ความเอ็นดู ความเอื้อเฟอเผื่อแผ ความปรารถนาดี มี
ความเปนผูรักใคร ความปรารถนาใหเขามีความสุข ความ
ผูกมิตร ใหไมตรีจิตที่จะใหสรรพสัตวทั้งปวงมีสุขกันโดยทั่ว
กัน (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) 

คําวา  เมตตา  มีอี กความหมายห น่ึงท านมี
อรรถาธิบายไววา ไมตรี ซึ่งแปลวา ความเปนมิตร ไดแก 
ความผูกมิตร ความเปนกัลยาณมิตรกัน ถาจะกลาว
โดยทั่วไปก็คือชนผูรักใครสนิทกัน คนผูมีเมตตาตอกันและ
สหายผูสนิทกันจึงช่ือวามิตร ดังพุทธภาษิตไววา “สหาย
เปนมิตรของคนผูมีประโยชนเกิดข้ึนเนืองๆ”  “ผูอยูในถ่ิน
ที่ดี ผูกไมตรีกับอริยชน สมบูรณดวยการต้ังตนไวชอบ ได
ทําความดีไวกอนแลว”  และ “มารดาเปนมิตรในเรือน
ของตน”  มิตรที่ดีจะมีแตความพร่ังพรอมแหงคุณธรรม
ความดีงาม เปนผูหางไกลจากสิ่งอันเปนขาศึก ในการ
พัฒนาศักยภาพชีวิต และต้ังตนอยูอยางเหมาะสมแหงการ
เคารพ รวมทั้งยังเปนผูสรางสรรคประโยชนสุข และ
คุณธรรมความดีงามตางๆใหแกเพ่ือนหรือคนรอบขางดวย
ความเขาใจ จนเปนแรงเหน่ียวนําใหเพ่ือนหรือคนรอบขาง
เกิดการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาไปสูประโยชน และ
ความสุขในระ ดับต างๆ  โดยไมห วังสิ่ งใดตอบแทน 
ตลอดจนยินดีในการชวยเหลือ เก้ือกูล สงเสริม และการ
พัฒนาชีวิตผูอื่นดวย  (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 

2539) 

5.2 การบําเพ็ญเมตตาในพระพุทธศาสนา 

จากการศึกษาเร่ืองประวัติและคุณ สมบั ติ
เฉพาะตัวของพุทธสาวิกา โดยศึกษาต้ังแตคุณสมบัติใน
การทําบุญอดีตชาติ ในพระพุทธเจาพระนามวาปทุมุตตระ 
จนมาถึงสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจาองคปจจุบันต้ังแต
ประวัติของพุทธสาวิกา ความเก่ียวของกับบุคลสําคัญใน
พระพุทธศาสนา และการใชเมตตาธรรมในการดํารงและ
แกปญหาชีวิต พบวาพุทธสาวิกาน้ันไดใช ชีวิตอยูบน
พ้ืนฐานของความเมตตา ในการตอสูกับอุปสรรคของชีวิต 

ในปจจุบันชาติของพระมหาปชาบดีโคตรมีน้ัน 
พระนางไดทรงเลี้ยงดูอุปฏฐากเจาชายสิทธัตถะในวัยเด็ก
มาอยางดีย่ิงกวาบุตรธิดาแทๆของตนเอง เปนทั้งพระ
มารดา พระนานางและพระพ่ีเลี้ ยงนางนม เปนการ
ประพฤติปฏิบัติเมตตาในพรหมวิหารธรรมอยางดีย่ิง และ
พระนางมีจิตปรารถนาในการบวชอยางแรงกลาจนพระ
นางไดขอบวชเปนภิกษุณี ถึงแมพระองคไมทรงอนุญาตให
พระนางบวช พระนางก็ขอใหพระอานนทไปทูลขอบวช
ใหแกพระนาง จนในท่ีสุดพระพุทธเจาก็ทรงอนุญาตให
พระนางบวชเปนภิกษุณีในพระพุทธศาสนา พระนางได
ประพฤติปฏิบัติธรรมไมนานก็สงผลใหพระนางบรรลุอรหัน
ตผล พรอมดวยอภิญญาและปฏิสัมภิทามีความประพฤติ
งามในจริยาวัตรจนเสด็จดับขันธปรินิพพาน (มหามกุฏราช
วิทยาลัย, 2534) 

ในปจจุบันชาติของพระนางสามาวดีน้ัน พระ
นางไดเกิดเปนลูกสาวของภัททวดียเศรษฐีอยูในแควน
ภัททวดีย พระนางเปนธิดาที่มีความกตัญูกตเวทีตอ
มารดาบิดาโดยมีความเสียสละในการไปขอขาวจากโรง
ทานของโฆสกเศรษฐีซึ่งมีนายมิตตะดูแลอยู นางสามาวดี
รับภาระทุกอยางดวยความมีนํ้าใจอันงดงาม เมตตาอารี 
และความเปนผูมีใจสูง ตอบแทนพระคุณบิดา มารดา
พรอมทําหนาที่บุตรธิดาอยางเสมอพรอม จนเมื่อพระนาง
ไดเปนมเหสีของพระเจาอุเทนและพระนางไดฟงธรรมจาก
นางขุชชุตตราจึงปรารถนาไดเขาเฝาพระบรมศาสดาเพ่ือ
จะไดฟงธรรม พระนางจึงเปนผูฝายธรรมเปนอยางย่ิง 
กระทั่งพระนางมาคันทิยาพยายามหาทางกําจัดพระนาง
สามาวดีด วย วิธีการตางๆ  เพราะความเจ็บแคนใน
พระพุทธเจาในหลายๆวิธีแตไมสําเร็จเพราะพระนางสามา
วดีมีความเต็มเปยมดวยเมตตาอยางแทจริงที่ทนตอการ
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พิสูจนที่จะหาความผิดและลงโทษพระนางได สุดทายพระ
นางสามาวดีไดถูกเผาโดยแผนการของพระนางมาคันทิยา
พรอมทั้งบริวารอีก 500 คน แมในที่สุดของชีวิตพระนาง
สามาวดีที่กําลังถูกเผาก็ไดแผเมตตาและบอกใหบริวารอีก 
500 คน ไมตองถือโทษโกรธแคนและแผเมตตาไปยังพระ
นางมาคันทิยาอีกดวย (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534) 

ในปจจุบันชาติของนางอุตตราน้ันไดแตงานกับ
บุตรราชคฤหเศรษฐี ในครอบครัวของนางอุตตราน้ันมี
ความฝกผายในธรรม นางอุตราเปนคนชอบทําบุญฟง
ธรรมเปนประจํา มีความเมตตารักใครในพระสงฆผู
ประพฤติปฏิบัติธรรม เพราะผูประพฤติธรรมยอมอยูเปน
สุข ไดประกอบเมตตากายกรรมพรอมท้ังวจีกรรมและ
มโนกรรม นางอุตตรามีจิตประกอบในความดีขวนขวายใน
การทําบุญ  เปนเมตตากุศลจิตอยางย่ิง เวลาน้ัน บุตร
เศรษฐีอยูบนปราสาทอันประเสริฐกับนางสิ ริมา เปด
หนาตางกรุตาขาย ยืนดูสิ่งของไปตามลําดับ นางอุตตรา
แหงนดูไปทางชองหนาตาง บุตรเศรษฐีมองดูนางอุตตรา
คิดวา หญิงผู น้ีคงถือกําเนิดแตสัตวนรกหนอ ละสมบัติ
อยางน้ีแลวเปนผูเปรอะเปอนดวยเขมาหมอขาว วุนวายอยู
ระหวางทาสีทั้งหลายโดยหาควรแกเหตุไม แลวกระทําการ
ย้ิมแยม นางอุตตราทราบความที่บุตรเศรษฐีน้ันประมาท 
คิดวาบุตรเศรษฐีน้ีช่ือวาเปนคนเขลา คงจักสําคัญวาสมบัติ
ของตนจะอยูถาวรทุกเวลา ดังน้ีแลว แมตนเองก็ทําการย้ิม
แยมบาง แตน้ัน นางสิริมาก็โกรธแลวบริภาษวา นางทาสีผู
น้ีเมื่อเรายืนอยูก็ยังทําการย้ิมแยมกับสามีของเราอยางน้ี 
จึงรีบลงจากปราสาท โดยอากัปกิริยาที่มาของนางสิริมา
น้ันน่ันแหละ นางอุตตราก็ทราบวา หญิงโงคนน้ีอยูในเรือน
หลังน้ีเพียงคร่ึงเดือน ก็เกิดสําคัญวาเรือนหลังน้ีเปนของ
เราคนเดียวดังน้ี ทันใดน้ันน่ันเองก็ยืนเขาฌานมีเมตตาเปน
อารมณ ฝายนางสิริมาก็มาในระหวางทาสีทั้งหลาย จับ
กระบวยเต็มดวยนํ้ามันที่เดือด ในกระทะทอดขนม ราดลง
บนศีรษะนางอุตตรา ดวยการแผเมตตาฌาน นํ้ามันเดือดที่
นางสิริมาราดลงบนศีรษะนางอุตตราก็ไหลกลับไป เหมือน
นํ้าท่ีราดลงบนใบบัวฉะน้ัน (มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2534) 

5.3 ผลของการบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกา
ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

โดยสวนใหญพุทธสาวิกาเนนการบําเพ็ญเมตตา
ธรรมเปนหลัก ใชชีวิตปกติอยูดวยเมตตาประกอบกับ
คุณธรรมตางๆ มีความมุงมั่นฝกฝนอบรมตัวเองมาเปน
อยางดี จึงทําใหเปนผูมีความรอบรูอยางกวาง มีความ
มั่นคงในพระรัตนตรัยโดยไมหว่ันไหว เปนพุทธสาวิกาที่
เครงครัด ตระหนักในหนาท่ีของพุทธสาวิกาดวยการศึกษา
ประพฤติปฏิบัติ และเผยแผหลักธรรม รวมทั้งสงเสริมทํานุ
บํารุงรักษาและปกปองพระพุทธศาสนา  

พระมหาปชาบดีโคตมีไดบรรลุพระอรหัตผล
พรอมดวยภิกษุณีบริวารทั้ง 500 รูป และไดบําเพ็ญกิจ
พระศาสนาเต็มกําลังความสามารถ ดวยพระนางฯ มีจิตที่
กวางขวาง มีการสงเคราะหในกิจตางๆ มีความเมตตาทํานุ
บํารุงพรพุทธศาสนาผลสุดทายทําใหพระนางฯ ไดบรรลุ
เปนพระอริยบุคคลในที่สุด พระนางสามาวดีไดรับแตงต้ัง
จากพระบรมศาสดาใหเปนยอดของอุบาสิกาทั้งหลายผู
ปกติอยูดวยเมตตาก็โดยเหตุเปนผู ย่ิงดวยคุณ เพราะทาน
แสดงใหผูอื่นเห็นอยางชัดเจนในเร่ืองท่ีพระนางแผเมตตา
หามลูกธนูที่พระราชาทรงกร้ิวตนไดเปนอัตถุปปตติเหตุ 
และพระนางไดต้ังความปรารถนาไวตลอดแสนกัปอีกดวย 
นางอุตตราน้ันถือวาเปนบุคคลที่มีความเมตตาตอคนรอบ
ขาง นางไดเขาฌานทั้งที่ยืนอยู แผเมตตาจิตใหนางสิริมา
ขณะที่กําลังจะทํารายดวยการราดนํ้ามันเดือดๆบนศีรษะ 
ดวยอานิสงค เมตตาฌานนํ้ามัน เดือดไมสามารถทํ า
อันตรายแกพระนางไดเลย พระผูมีพระภาคทรงประกาศ
เอตทัคคะยกยองใหนางเปนผูเลิศกวาอุบาสิกาท้ังหลายใน
ฝายผูเพงดวยฌาน 

6.อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการวิจัยในสวนเน้ือหาของการบําเพ็ญเมตตา
ของพุทธสาวิกาในพระพุทธศาสนา ไดแสดงให เห็นถึง
กระบวนการคิดตามหลักเมตตา พระพุทธเจาจึงไดตรัส
สอนใหคนเราน้ันอยูรวมกันดวยความรัก ทรงแสดง
วิธีการใชและวิธีการแผเมตตา 3 ประการ ดังที่ปรากฏใน
คัมภีรพระไตรปฎกหมวด ทุติยสารณียสูตร ปฐมสารณีย
สูตร และสิงคาลกสูตรตอนหน่ึงวา 1. เมตตากายกรรม คือ 
จะทําสิ่งใดก็ทําดวยเมตตา 2. เมตตาวจีกรรม คือ จะพูด
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สิ่งใดก็พูดดวยเมตตา 3. เมตตามโนกรรม คือ จะคิดสิ่งใด
ก็คิดดวยเมตตา  

พุทธสาวิกาก็เชนกันไดแสดงออกถึงความเมตตา
โดยใชเมตตาทั้ง ๓ ดาน คือ ใชเมตตากายกรรม “จะทําสิ่ง
ใด ก็ทําดวยเมตตา” คือ การแสดงออกทางกาย เปนการ
แสดงออกมาทางสุจริตธรรม 3 ประการ อันไดแก 1. การ
เวนจ ากการฆ าสั ต ว  ตัด ชี วิต เลี้ ย งชีพ  ให ต้ั งอ ยู ใน
สัมมาอาชีวะ เปนตน 2. การเวนจากการลักทรัพย การ
ปลน การเอารัดเอาเปรียบผูอื่น การทุจริตตอหนาที่ การ
ฉอราษฎรบั งหลวง เปนตน  และ 3.การเวนจากการ
ประพฤติผิดในกาม ไมผิดลูกผิดเมียเขา การไมทํารายขืน
ใจผูอื่น ไมขมเหงรังแกทางเพศ เปนตน ดวยการแผและ
เจริญเมตตาทางกายตอตนเอง ตอผูอื่นและตอสัตว
ทั้งหลาย ดังน้ัน เมื่อไมทําความช่ัวทางกาย ยอมช่ือวามี
เมตตากายกรรม 

พุทธสาวิกาไดใชเมตตาวจีกรรมน้ัน กลาวไดวา 
“จะพูดสิ่งใดก็พูดดวยเมตตา” หมายความวา ทานกลาว
วาจาสุภาษิตอันประกอบไปดวยสุจริตธรรม 4 ประการ 
อันไดแก 1.การเวนจากการพูดเท็จ พูดโกหก พูดใหผูอื่น
เขาใจผิดไปจากความจริง พูดหลอกลวงโดยหวังทรัพยสิน
เงินทองผูอื่น เปนตน 2. การเวนจากการพูดสอเสียด พูดยุ
ยงใหผูอื่น แตกแยกกัน สรางความราวฉานใหผูอื่น เปนตน 
3. การเวนจากการคําหยาบ คําไมสุภาพ คําอัปมงคล  ลบ
ลูผูอื่น เปนตน 4.การเวนจากการพูดเพอเจอ พูดในสิ่งที่
ตัวเองไมเห็น พูดวารายใสรายผูอื่น ใสรายตางๆ นานา 
เปนตน 

พุทธสาวิกาไดใชเมตตามโนกรรมน้ัน กลาวไดวา 
“จะคิดสิ่งใด ก็คิดดวยเมตตา” หมายความวา คิดแตสิ่งที่ดี
งาม คิดสิ่งท่ีชอบที่ควร อันประกอบไปดวยสุจริตธรรม 3 
ประการ อันไดแก 1. ตองเวนจากการคิดพยาบาท อาฆาต
แคนผูอื่น ไมคิด จองเวรผูอื่นทั้งที่เปนศัตรูและไมใชศัตรู 
เปนตน 2. ตองเวนจากการประทุษรายรางกาย ทรัพยสิน 
เงินทองผูอื่น เปนตน 3. ตองเวนจากการเห็นผิดจาก
ทํานองคลองธรรม สิ่งที่ไมดี ไมควรทําก็อยาคิดทํา สิ่งใด
เดือดรอนตัวเองและผูอื่นก็อยาคิดทํา เปนตน แผและ
เจริญเมตตาทางใจ ตอตนเอง ตอผูอื่นและตอสรรพสัตว 

เมื่อพุทธสาวิกาไดบําเพ็ญเมตตาแลวยอมได
อานิสงส 11 ประการ ดังที่ปรากฏในคัมภีร พระไตรปฎก
หมวดเมตตากถาวาดวยเมตตาความวา 1. หลับเปนสุข 
2. ต่ืนเปนสุข 3. ไมฝนราย 4. เปนที่รักของมนุษยทั้งหลาย
5. เปน ท่ีรักของอมนุษยทั้งหลาย 6.เทวดาทั้งหลายรักษา
7. ไฟ ยาพิษ หรือศัสตรามากล้ํากราย ไมได 8. จิตต้ังม่ัน
เร็ว 9. สีหนาสดใส 10. ไมหลงลืมสติตาย 11. เมื่อยังไม
แทงตลอด คุณวิเศษอันยอดย่ิงยอมเขาถึงพรหมโลก ใน
คัมภีรมิลินทปญหาระบุเปนกรณีไวตอนหน่ึงในเมตตา
นิสังสปญหาวา คุณเมตตาพรหมวิหารน้ีคุมครองไดใน
ขณะที่กําลังเจริญพรหมวิหารอยูเทาน้ัน 

7. สรุป
เมตตาในพระพุทธศาสนาเถรวาทน้ันคือ รักที่ไม

มีขอบเขต เปนความรักที่ไมเจือดวยตัณหา มีลักษณะเปน
ความรัก ความมีไมตรี ความปรารถนาดี ความอยากให
ผูอื่นมีความสุขประสบแตสิ่งที่เปนคุณประโยชนในชีวิต 
และเปนความรักที่บริสุทธ์ิที่มีตอเพ่ือนมนุษยและสัตว
ทั้งหลาย ในฐานะที่เปนเพ่ือนรวมโลกหรือเพ่ือนรวมทุกข
รวมสังสารวัฏ เปนความรักแบบกลางๆอยางเผื่อแผ กลาว
ไดวาเปนคุณธรรมท่ีสูง ผูที่มีความเมตตาคือความรัก
สมบูรณแทน้ีจะมีความสุขอยางแทจริงเพราะสามารถทํา
ใหบุคคลอื่นมีความสุขไดอีกดวย 

การบําเพ็ญเมตตาในพระพุทธศาสนาของพุทธ
สาวิกาท้ัง 3 ทานน้ันมีความแตกตางกันในหลายๆดาน ท้ัง
ใน ช า ติ ต ระกู ล  สภ าพ แวดล อ มท างสั งค ม ที่ เป น
องคประกอบใหพุทธสาวิกาไดประสบกับเหตุการณตางๆ
ในชีวิต อันเปนเหตุใหสงผลกระทบทั้งทางดานจิตใจท่ีทํา
ใหเกิดสภาวธรรมที่ตางกันในการบําเพ็ญเมตตา และทาน
เหลาน้ันยึดหลักคุณธรรมตางๆมาปฏิบั ติ ใน วิถี ชีวิต 
โดยเฉพาะหลักเมตตาท่ีเปนหัวขอธรรมที่สําคัญที่ไดยึดถือ
ปฏิบัติ และพัฒนาจิตใจในการใชชีวิต 

การบําเพ็ญเมตตาของพุทธสาวิกาคือ  การ
พัฒนาจิตใจใหมีความกาวหนาและต้ังมั่นในการใชชีวิตทั้ง
ทางดานกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรมเปนพ้ืนฐานใน
จิตกอน โดยตองหมั่นพัฒนาการเจริญเมตตาอันเปน
เง่ือนไขในการพัฒนาจิตใจซึ่งสามารถนําไปเปนกรณี
ตัวอยางและแกปญหาในชีวิตได 
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 3 ขอ คือ (1) เพ่ือศึกษาแนวคิดการดูแลสุขภาพการบําบัดรักษาโรคตามแพทยแผนไทยและ

พระไตรปฎก (2) เพ่ือศึกษาการดูแลสุขภาพและการบําบัดรักษาโรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม (3) เพ่ือศึกษา
วิเคราะหการดูแลสุขภาพและบําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม ตามแนวในพระไตรปฎก  

ผลการวิจัยพบวา  
1. การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคตามแพทยแผนไทยและพระไตรปฎก มี 2 ชนิด คือ โรคทางกาย กับ โรคทางใจ

การดูแลและบําบัดรักษาโรคทางกายน้ันไปประกอบไปดวย ปจจัย 4 ไดแก 1. จีวร 2.บิณฑบาต 3. เสนาสนะ 4. เภสัชบริขาร 
และมีการดูแลบําบัดรักษาดวยวิธีทางการแพทยแผนไทยเทคนิคตางๆ เปนตน สวนการดูแลและการบําบัดโรคทางใจ เปนการ
ใชบําเพ็ญทางจิต โดยใชหลักธรรมโอสถ ประกอบดวย สติปฏฐาน 4 สัมมัปธาน 4 อินทรีย 5 พละ 5 อิทธิบาท 4 มรรคมีองค 
8 สัญญา 10 และไตรลักษณ  เปนตน 

2. สวนการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในเชียงใหม  พระสงฆอรัญวาสีไดมีการดูแลสุขภาพ
และบําบัดโรค ดวยปจจัย 4  ประกอบดวย การเดินบิณฑบาต, การหมจีวร, การใชเสนาสนะ, เภสัชบริขารตางๆ ชวยปองกัน
รางกายใหแข็งแรง และ มีการดูแลสุขภาพและบําบัดโรคดวย การเจริญปฏิบัติธรรม การสํารวมอินทรียตางๆ  

3. การดูแลสุขภาพและบําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหมตามแนวในพระไตรปฎก โรคใน
พระพุทธศาสนาที่กําหนดไวประกอบดวยโรคทางกาย และโรคทางใจ โรคทางกายพระสงฆอรัญวาสี ไดมีการดูแลบําบัดรักษา
ดวยยาสมุนไพรท่ัวไป และอาศัยกิจวัตรประจําวัน เชน เดินบิณฑบาต กวาดลานวัด  ทํางานในวัดทั่วไป   สวนการโรคทางใจ 
พระสงฆไดมีการดูแลบําบัดรักษาดวยการสวดมนตไหวพระ ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน  เชน น่ังภาวนาจิต เดินจงกรม และการ
บําบัดรักษาดวยหลักธรรมโอสถ น้ัน คือ สติปฏฐาน ๔, สมาธิ, อิทธิบาท ๔, สัญญา ๑๐, มรรคมีองค ๘, โพชฌงค ๗, เปนตน 
เปนดูแลรักจิตใจไมใหกระวนกระวาย ไมใหฟุงซานกับสิ่งตางๆ ใหสมาธิ 
คําสําคัญ : การดูแลสุขภาพ การบําบัดโรค พระสงฆอรัญวาสี 
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Abstract 

The purposes of this research were 1) to study the concept and process of health care and 

therapy through the Thai traditional treatment in Buddhist Tipitaka,  2) to study the health care and 

therapy of forest monks in Chiang Mai province and 3) to analyze the health care, therapy and treatment 

methods of forest monks in Chiang Mai province in line with Tipitaka.  

The research findings were as followed  

1. The result revealed that there are two types of health care and therapy through Thai

traditional treatment and in Tipitaka, which are the physical health care and therapy and the mental 

health care and therapy. The physical care and therapy relies on four different necessities which are 1) 

clothes (monk’s robes) 2) food 3) shelter and 4) medicine. As for mental care and therapy, it requires 

meditation and Dhamma practice through Satiphattana 4 (the Four Foundation of Mindfulness), Four Right 

Exertions, Indriya 5 ( the five spiritual faculties) ,  Five Strenghts, Iddhipada 4 (  the five mental powers) ,    
Eightfold Path, 10 recognitions, and Three Marks of Existence, etc. It is the way to develop concentration 

and consciousness, as well as getting rid of temptation, tantrum and any causes of unhappiness. 

2. For forest monks in Chiang Mai province, they have adopted a few different methods for

health care and therapy which are physical exercises combining together with the traditional medicine or 

herbs. The physical exercises include morning alms round, nutrition and daily hygienic watch ( via taking 

shower twice a day; in morning and evening), cleaning up chapel, sweeping the floor. The traditional 

herbs include the usage of medicine from the plants’ roots, leaves, branches and other parts. The use of 

these traditional Thai herbs needs to be implemented together with the Buddhist’s general practice like 

daily chanting, sitting, squatting, and walk meditation to get rid of the unhappy feelings or tantrum. It is 

proved that some paralyzed monks were healed by the treatment of this method.  

3. The health care and therapy of forest monks in Chiang Mai province, based on Tipitaka, has

been conducted as stated in Tipitaka. Therefore, both physical and mental illness have been treated 

altogether by the use of traditional Thai medicine and Buddhist practice such as meditation and daily 

exercises as much as the Buddhist rules and disciplines allow (through daily cleaning of the monastery).  
Keywords : Health care, Therapy, Forest monk. 

1. บทนํา
พระพุทธศาสนาของเราน้ัน  ในเร่ืองการเกิด 

การแก การเจ็บ และ การตาย เปนสิ่งที่ไมพนอยูแลวไมวา
จะอยูไหนก็ตามสามอยางน้ีจะอยูกับเราตลอด และเปน
กระบวนการที่ดําเนินไปตามกฎของธรรมชาติ ดังพุทธ
พจนที่วา “เรามีความแก ความเจ็บ และความตาย เปน
ธรรมดาดาไมอาจลวงพนไปได  (อยางไรก็ตามความ
เจ็บปวยและการดูแลสุขภาพก็เปนสิ่งที่พระพุทธศาสนาให
ความสําคัญ ดังพุทธพจนที่วา อาโรคยา ปรมาลาภา ความ

ไมมีโรคเปนลาภอันประเสริฐดังน้ัน (มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539)  เมื่อเจ็บปวยก็ตองมีดูแลรักษารวมถึงมี
การปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวย พระพุทธองคทรงให
ความสําคัญกับการมีสุขภาพแข็งแรงและทรงช้ีแนะให
พุทธสาวกดํารงตนใหเปนผูมีโรคาพาธนอย รวมถึงการ
บริโภคปจจัย 4 เพ่ือความเปนผูไมมีโรคเบียดเบียน ความ
ดํารงตนอยูแห งอัตภาพความเปนอยู โดยผาสุกและ
อนุเคราะห  แกการประพฤติพรหมจรรย พระสงฆใน
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พระพุทธศาสนาเปนผูออกจากเรือน ไมเก่ียวของดวยเรือน
แลวจึงจําเปนที่ จะตองดูแลตนเองและดูแลพระสงฆ
ดวยกันตามหลักพระธรรมวินัย ดังที่พระพุทธองคตรัส
แนะนําไววา “ภิกษุทั้งหลายมารดาบิดาผูจะพึงพยาบาล
พวกเธอก็ไมมี ถาเธอไมพยาบาลกันเองใครเลาจักพยาบาล 
ภิกษุทั้งหลาย ผูใดจะพยาบาลเรา ก็พึงพยาบาลภิกษุไข
เถิด เจ็บปวยเปนปญหาหาสําคัญของมนุษยเชนเดียวกับ
ปญหาเร่ืองของปจจัย 4 ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีวิต
และเปนธรรมดาของสัตวโลกที่ยอมมีความเปนไปตาม
ธรรมชาติของชีวิต อันมี ความเกิด ความแก  ความเจ็บ 
และความตายเปนที่ ต้ั งแห งสังขาร โดยเฉพาะความ
เจ็บปวยอันเกิดจากภาวะรางกายที่ผิดปกติ ท้ังภายในและ
ภายนอกของระบบรางกายท่ีผิดแผกไปจากเดิมอาจเกิด 
เพราะความเจ็บปวยน้ันเปนกระบวนการทางธรรมชาติ 

อย างห น่ึ งของทุก ชี วิตที่ ต อ งดําเนินไปตามกฎของ
ธรรมชาติ ซึ่งใครๆ ก็ไมอาจปฏิเสธไดแมแตพระพุทธเจา
เปนศาสดาเอกของโลก ทรงยังหนีไมพนจากทุกขแหง
ภาวะสังขาร ที่มีเหตุแหงการ เกิด แก เจ็บ ตาย เปนภาวะ 
ที่ไมมีใครหนีพน พระพุทธเจาเองก็เชนกัน กอนจะเสด็จ
ปรินิพพาน พระองคก็ทรงประชวรทางพระวรกายและดับ
ขันป รินิพพานเชนกันเร่ืองน้ี เปนปกติธรรมดา ดังที่
พระองคตรัสวา “เรามีความแก เปนธรรมดา ไมลวงพน
ความแกไปไดเรามีความเจ็บเปนธรรมดา ไมลวงพนความ
เจ็บไปได (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) เรามี
ความตายเปนธรรมดา ไมสามารถลวงพนความตายไปได 
ในเร่ืองอาพาธหรือความเจ็บปวยของพระภิกษุสงฆหรือ
ปญหาดานสุขภาพตางๆ ทุกคนตองการที่จะดูแลตนเองให
มีสุขภาพอนามัย ดีเสมอดังน้ัน การดูแลสุขภาพตนเองเปน
กิจกรรมท่ีบุคคลแตละคนตองปฏิบัติตามและยึดเปนแบ
แผนในการนํามาปฏิบัติเพ่ือใหมีสุขภาพดี หากนํามาผสาน
เขากับหลักธรรมในพุทธศาสนาในเร่ือง “มัชฌิมาปฏิปทา” 
ซึ่ งเปนขอปฏิบั ติ ในทางดําเนินชีวิตที่ เป นกลางตาม
ธรรมชาติอันมีในทามกลางสอดคลองกับกฎธรรมชาติที่มา
เปนหลักในการดําเนินชีวิต เพ่ือการมีชีวิตที่ยืนยาวไมหัก
โหม หรือทุมเทใหกับสิ่งใดสิ่งหน่ึงมากเกินไป การจัดสรร
เวลาให กับทุกกิ จกรรมสํ าคัญของชีวิตในสัดสวน ท่ี
เหมาะสมในเร่ืองของการรับประทานอาหาร การออก

กําลั งกาย  การอยู ในสภาพสิ่ งแวดลอมที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ การรักษาสุขภาพจิต รูจักมองโลกในแงดีและ
ไมพัวพันกับการพนันและอบายมุขทุกชนิดตาง ๆ เปนตน 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือศึกษาแนวคิดการดูแลสุขภาพและการ

บําบัดรักษาโรคตามแพทยแผนไทยและพระไตรปฎก 
2 .2  เพ่ื อศึ กษาการดูแลสุ ขภ าพและการ

บําบัดรักษาโรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม 
2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหการดูสุขภาพและบําบัด

โรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหมตามแนว
พระไตรปฎก 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
3.1 แนวคิดและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

สมชาย สุระชาตรี (2530) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง “ 

บทบาทของพระสงฆไทยในการสงเสริมการใช สมุนไพร
เพ่ือการพ่ึงตนเองของชาวชนบท : ศึกษาเฉพาะกรณี
จังหวัดอุบลราชธานี” ผลการวิจัย พบวา พระพุทธศาสนา
ในเร่ืองโรคภัยไขเจ็บ การบําบัดรักษาโรคทางกายและทาง
ใจ ที่กลาวไวใน พระไตรปฎกและอรรถกถา นอกจากน้ัน
ยังไดศึกษาถึงบทบาทพระสงฆ ไทยในการรักษาโรค 

โดยเฉพาะการใชสมุนไพรที่จังหวัดอุบลราชธานี อันเปน
การสงเสริมชุมชนใหเห็นความสําคัญของสมุนไพรพ้ืนบาน 
เพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยข้ันพ้ืนฐาน โดยไมตองเสียคา ใช
จายมากเกินความจําเปน นอกจากน้ันพระสงฆเองยัง
สามารถทําหนาที่ไดดีเชนขณะกําลังแสดงธรรมพระสงฆ
จะสอดแทรก ความรูในการประกอบยาสมุนไพรใชรักษา
โรค การแจกพันธุพืชสมุนไพรใหชาวบานนําไป 

พระธรรมโมลี  (ทองอยู ญาณวิสุทฺโธ) (2551) 
ไดศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะหวิถีชีวิต พฤติกรรม
สุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค รวมของ
พระสงฆ ตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก” ผลการวิจัยพบวา 
ปญหาสุขภาพของพระสงฆในสมัยพุทธกาลมักจะเปนโรค
ทั่วไปท่ีเน่ืองมาจากการดํารงชีวิตอยูในปาเปนหลัก เชน 
เปนไขโรคหิด โรคอหิวาตกโรค เปนตน นอกจากน้ียังมีโรค
ทางใจและทางปญญาท่ีเกิดจากกิเลสอันไดแก โลภะ 
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โทสะ และโมหะ ซึ่งพระพุทธศาสนาอุบัติข้ึนเพ่ือรักษาโรค
ทางใจและทางปญญาน้ีเปนหลัก แตสําหรับพระสงฆไทย
ในปจจุบันมี วิถีชีวิตหรือรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
พระสงฆเปลี่ยนไป เชน จากการพักอาศัยอยู ในปาเปน
หลักกลายมาเปนการพักอาศัยอยูในวัด การรักษาสุขภาพ
ดวยสมุนไพรตามที่สามารถหาไดในปาเขากลายมาเปน
การรักษาสุขภาพในสถานบริการสุขภาพของภาครัฐและ
เอกชน เชน โรงพยาบาล คลินิก และการซื้อยาจากราน
ขายยา ฯลฯ  

พระสุทธิพจน สุทฺธิวจโน (2546) (สัพโส) ไดวิจัย
เร่ือง “พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆในอําเภอพังโคน 
จังหวัดสกลนคร” ผลจากการวิจัยพบวา ผลการศึกษา
เก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของพระสงฆในจังหวัดสกลนคร ไดแก 
สถานท่ีพักอาศัย อายุผูตอบ พรรษา ระดับการศึกษาทาง
ธรรม ระดับการศึกษาทางโลก โรคประจําตัวและการ
ตรวจสุขภาพในรอบ 1 ป ที่ผานมาพระสงฆในอําเภอพัง
โคน จังหวัดสกลนคร มีพฤติกรรมในการปฏิบัติตัวในการ
ดูแลสุขภาพ ดานอบายมุขอยูในระดับมาก โดยพฤติกรรม
ที่มีระดับการปฏิบัติตัวมากท่ีสุดคือ งดสารนิโคตินจาก
บุหร่ีที่สามารถทําใหเราเสียชีวิตได  รองลงมาคือ ดาน
อากาศ ดานอาหาร ดานอารมณ ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
และดานการออกกําลังกายนอยที่สุดตามลําดับ 

พระมหาปองป รีดา  ปริปุณฺ โณ  (จําปาศ รี ) 
(2545) เสนอวิทยานิพนธเร่ือง “การปองกันและการรักษา
โรคตามหลักพระพุทธศาสนา” ผลการศึกษาพบวา 
พระพุทธศาสนาไดแบงโรคออกเปน ๒ ประเภทหลัก ๆ  
คือ ประการแรก โรคทางกาย มีสาเหตุมาจากความไม
สมดุลของธาตุ 4 ในรางกายเรา ความแปรปรวนของ
ฤดูกาลตาง ๆ  การบริหารรางกายท่ีไมคอยสม่ํา เสมอ 

กรรมวิบากในอดีตชาติและปจจุบันชาติ เปนตน โรคทาง
กายน้ีมีวิธีรักษา 3 วิธี คือ (1) การรักษาทางการแพทย 
ไดแก การใชยาสมุนไพร (2 ) การใชธรรมบําบัด คือ การ
ปฏิบัติธรรม (3) การรักษา ดวยพลังจิต เชน การใชพุทธา
นุภาพ การกลาวสัจจวาจา โรคทางใจน้ัน มีการบําบัดดวย
ไดดวยวิปสสนา สวดมนต  ทําสมาธิ นอกจากน้ีตามหลัก
พระพุทธศาสนาถือวา การปองกันโรคจะตองปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา ไดแกศีล สมาธิ และปญญา 

พระมหาจรรยา สุทฺธิ ฺาโณ (2544) ไดกลาว
ไวในหนังสือ  พระพุทธศาสนากับการดูแลสุขภาพองค
รวม”การดูแลสุขภาพเปนเร่ืองสําคัญตอมนุษยทั่วไป
เพ่ือใหมีอายุยืนยาวในการดําเนินชีวิตของคนทั่วไป การ
ดูแลสุขภาพ ตองเร่ิมจากที่ตัวเองกอน คือ เร่ิมที่พฤติกรรม
ของมนุษยในชีวิติประจําวัน แมแตในพระพุทธศาสนาก็มี
ความเก่ียวโยงในการดูแลสุขภาพทั่วไป และก็มีเทคนิคใน
การดูแลสุขภาพของมนุษยในหลักของศาสนาหลายดาน
ดวยกัน อยางเชน การสะสมทําความดีของมนุษย เปน
เทคนิคอยางหน่ึง ในการดูแลสุขภาพดานจิตใจของมนุษย 
น้ันเอง 

ปณณ ธร ชั ชว รัตน  (2535) ได ศึ กษ าเร่ือ ง 
“ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆใน เขต
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา” ผลการศึกษาพบวา พระสงฆ
มีพฤติกรรมดานกิจกรรมกาย ดานโภชนาการระดับปาน
กลาง สวนด านการจัดการความเค รียด  ด านความ
รับผิดชอบตอสุ ขภาพและด านสุขภาพอนามัย  ที่ มี
พฤติกรรมระดับมากสําหรับการศึกษาปจจัยที่เก่ียวของกับ
พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆพบวา ปจจัยดานอายุมี
ความเก่ียวของกับพฤติกรรมในดานกิจกรรมทางกายอยาง
มีนัยสําคัญทาง สถิติ (P - value = 0.019) ปจจัยดานโรค 
มีค วาม เก่ีย วข อ งกับ พฤ ติก รรมด นการจั ดก ารกั บ
ความเค รียดอยางมี นัยสําคัญทางสถิติ (P - value = 

0.038) และปจจัยดานอายุมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรม
ดานสุขภาพอนามัยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P - value 

=0.050) สวนพฤติกรรมดานโภชนาการและพฤติกรรม
ดานการรับผิดชอบตอสุขภาพ  

พระธรรมปฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2527) ไดกลาวไว
ในหนังสือเร่ือง” การการแพทย ยุคใหมในพุทธทัศน  
หนังสือเลมไดรวมคําบรรยายในโอกาสตางๆไวหลายเร่ือง 
ซึ่ งเป น เร่ืองเกี่ ยวกับการแพทย แนวพุทธ ได เป รียบ
พระพุทธเจาเปนหมอที่ใหการรักษาโรคทางใจใหคนพน
จากกิเลสซึ่ งเปนเช้ือโรค การใช วิธีการรักษาโรคอยาง
อริยสัจ 4 ความสัมพันธของกายและจิตเปนสาเหตุใหเกิด
โรคและใหหายจากโรค คนในสังคมปจจุบันมักจะมี
ความเครียด ในการเปนอยู และ การประกอบอาชีพ 
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โพชฌงค 7 เปนหมวดธรรมใชระงับความเครียดไดดี และ 
สามารถรักษาโรคไดอีกดวย 

อารีย  เจียมพุก (2544) ไดกลาวไววา การดูแล
สุขภ าพของตนเอง หมายถึง การดําเนิ น  กิจกรรม  
ทางดานสุขภาพดวยตนเองของปจเจกบุคคล ครอบครัว 
กลุมเพ่ือนบาน กลุมผูรวมงาน และชุมชน จะโดยการ
ปฏิ บั ติด วยตน เองห รือผู อื่ นช วย เหลือ  โดยรวม ถึง
กระบวนการตัดสินใจใน เร่ืองที่เก่ียวของกับสุขภาพ การ
ปองกันโรค การวินิจฉัย การรักษาโรค และการปฏิบัติตน 

ภายหลังการรับบริการ ทั้งน้ีเพ่ือที่จะใหเกิดประโยชนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและมีความเปนอยูที่ดี   

เพ็ ญ นภ า  ท รัพ ย เจ ริญ  (2544) กล า ว ว า 
การแพทยแผนโบราณหรือการแพทยแผนไทยเกี่ยวของ
กับวิถีชีวิตคนไทยมานับพันปวิถีชีวิตชาวพุทธเก่ียวของกับ
พระพุทธศาสนาทั้ งสิ้น  เร่ิมแตการเกิ ด แก เจ็บ ตาย
การแพทยแผนไทยยึดหลักการทางพระพุทธศาสนาวา
ความเจ็บไขไดปวยมิได มองแคเช้ือโรคแตมีสาเหตุมาจาก
สมุฏฐานสี่ประการ คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ 

4.วิธีการวิจัย 

การวิจัยในค ร้ังน้ี เปนการวิจั ยเชิงคุณภาพ  
( Qualitative  research ) ในการศึกษาวิธีการดูแลและ
บําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในอําเภอแมริมและอําเภอ
แมแตง จังหวัดเชียงใหม โดยใชการวิจัยจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เก่ียวของ และการสัมภาษณเชิงลึก โดยมีวิธีการ
วิจัยดังน้ี  

4.1 ศึกษาเอกสารละวิจัยที่เก่ียวกับแนวคิดการ
ดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคตามแพทยแผนไทยและใน
พระไตรปฎก 

4.2 ศึกษาดูแลสุขภาพและบําบั ดโรคของ
พระสงฆอรัญสี จํานวน 2 วัด จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพและบําบัดโรค ตามกรอบของปจจัย 4 คือ 
จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และเภสัชบริขาร 

4.3 ศึกษาขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพและบําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสี จํานวน 2 วัด 
จังหวัดเชียงใหม โดยเคร่ืองมือแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง วัดละ 10 รูป คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 

4.4 วิเคราะหขอมูล การดูแลสุขภาพและบําบัด
โรคท่ีไดจากการสัมภาษณ โดยหลักเกณฑ การวิเคราะห
ต ามห ลั ก ก ารแพ ทย แ ผ น ไท ยแล ะหลั ก ก า รต าม
พระพุทธศาสนา 

4.5 สรุปผลการวิจัยและเสนอแนะ 

5. ผลการวิจัย
5.1 การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคตาม

แนวแพทยแผนไทยและพระไตรปฎก   
หลักการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคตาม

แนวทางของแผนแพทยไทยและพระไตรปฎกทั่วไป วา
ตองมีการเปรียบเทียบระหวางการดูแลสุขภาพกับการ
บําบัดโรคตามแนวแผนแพทยไทยกับการดูสุขภาพและ
บําบัดโรคในพระไตรปฎกวามีความคลองจองหรือแตกตาง
กันอยางไรบางในน้ี  วิธีการดูสุขภาพและบําบัดโรคตาม
แนวแผนแพทยน้ัน มีสวนประกอบหลายอยางในการ
บําบัดรักษาตามแพทยไทย เชน การออกกําลังกาย การ
เลือกทานอาหารที่ประโยชน การทานยาสมัยใหมที่มียา
สมุนไพร และปฏิชีวนะในการดูแลสุขภาพและบําบัดโรค
ในยุคปจจุบัน สวนการดูแลสุขภาพและบําบัดรักษาโรคใน
พระไตรปฎกน้ัน คือ การใชยาสมุนไพรทั่วไปที่เรียกวา
เภสัชที่มีในพระไตรปฎก ไมวาสมุนไพรเปนตนไม,พืช,สัตว,
นํ้ามัน ,เปนตน น้ัน และการบําบัดโรคดวยธรรมโอสถ 
เกี่ยวกับบําบัดทางใจ เปนตน แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ
สุขภาพ การมีสุขภาพดี ไมไดแปลวาคือการไมมีโรคตาม
“ทฤษฎีสุขภาพ” สุขภาพดี คือ ดุลยภาพการมีโรคถา
รัก ษ า ดุล ยภ าพ ได ก็ มี  สุ ข ภ าพ ดี ได  เช น  คน เป น
โรคเบาหวาน ก็อาจมีสุขภาวะทาง กาย ทางจิต ทางสังคม
ไดอาจเรียกสั้นๆวา“ทฤษฎีโรค”ทฤษฎีใหมทางการแพทย 
เปนการแพทยที่ ถือเร่ืองสุขภาพเปนหลัก อาจเรียกสั้นๆ 
วา “ทฤษฎีสุขภาพ”( ศาสตราจารยเกียรคุณ นายแพทย
ป ร ะ เ ว ศ  ว ะ สี , ท ฤ ษ ฎี ใ ห ม ท า ง ก า ร แ พ ท ย , 
(กรุงเทพมหานคร :เทพพนมการพิมพ, ๒๕๔๗). แตทฤษฎี
เก่ียวกับสุขภาพน้ันในความเขาใจของการแพทยยุคใหมถือ
วาเปนมิติใหมของการปฏิรูประบบสุขภาพ ระบบสุขภาพ
ไมใชกลาวแค เพียงการไมมีโรคเทาน้ัน แตสุขภาพ คือ
ดุลยภาพในรางกาย เน่ืองจากในรางกายประกอบจาก 
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DNA เซล และอวัยวะตางๆ  สุขภาพทางกาย สวนหน่ึง
หมายถึงรางกาย แตอีกสวนหน่ึงหมายถึง “กายภาพ ” 

หมายถึง สิ่งที่เก่ียวของกับทางวัตถุทั้งหมด เชน เศรษฐกิจ
ถาความยากจนมีมากเกินไป  คนเราก็ ไมมี  สุขภาวะ 
สุขภาพก็ไมดี เพราะฉะน้ัน จึงเกี่ยวของกับเร่ืองความ
ยากจนดวย มีโรคมากมายเกิดจาก ความยากจน ถาไม
รักษาความยากจน โรคที่เปนก็ไมหาย สวน สุขภาพทาง
จิต  เก่ี ยวขอ งกับสุ ขภ าพอย างมาก  ป จจุบั นมี การ
วิจัยคนความากข้ึน ย่ิงพบเห็นความเช่ือมโยงระหวางจิต 
ระหวางสมอง มันจะตอไปไดเร่ือยๆ เพราะความจริงมัน
เช่ือมโยงกันหมด แต เราเขาใจมันนอย เขาใจเปนสวนๆ 
และจับมองเปนสวนๆ เมื่อการวิจัยขยายมากข้ึนมันก็ 
เช่ือมโยงกนหมด จิตกับสมองกันเช่ือมโยงกัน สมองกับ
ตอมไรทอก็เช่ือมโยงกน สมองกับภูมิคุมกันก็ เช่ือมโยงกน 
เร่ืองทางจิตจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิงตอเร่ืองสุขภาพ 

การดูแลสุขภาพในปจจุบัน ประกอบดวย การรับประทาน
อาหารที่ประโยชนตอรางกาย การออกกําลังกายเปน
ประจํา การรักษาความสะอาดตลอดเวลา ไมเลนยาเสพ
ติด ชวยเหลืองานสังคมทั่วไป การทําบุญเปนประจํา การ
ปฏิบัติใหจิตสงบเปนประจํา การอยูในที่อากาศดี ถายเท
ไดตลอดเวลา เพ่ือสุขภาพ และการไปตรวจเช็ดสุขภาพใน
โรงพยาบาลเปนปละคร้ังประมาณ 

 แนวคิดและทฤษฎีการบําบัดรักษาสุขภาพ
ปจจุบัน แนวคิดปจจุบันก็มีวิธีในการบําบัดรักษาสุขภาพ
หลายองคประกอบอยางเชน 1. การรับประทานอาหารท่ี
มีประโยชนตอสุขภาพของเรา เปนการบําบัดรักษาสุขภาพ
ที่อันดับแรกเพ่ือใหมีแรงในการเคลื่อนไหว 2. การออก
กําลังกาย การออกกําลังกายควรออกกําลังกายอยางนอย 
อาทิตยละ 2 คร้ังก็ยังดี 3. ควรหากําลังใจจากคนรอบขาง 
เพราะกําลังใจเปนแรงบันดาลใจใหมีสุขภาพใจแข็งแรงข้ึน 
ถาไมมีกําลังใจจากที่คนรอบขาง หรือ ท่ีอื่นสงผลใหกําลัง
กายไมมีแรงในการออกทําอะไรสักอยาง 4. ยาสมุนไพร 
ยาสมุนไพรก็เปนยาสําคัญตัวหน่ึงในสมัยพุทธกาล ที่หมอ
ชีวกโกมารภัจจ ท่ีไปเรียนมาแลวไดไปรักษาบําบัดคนปวย
ทั่วไป  5. สภาพแวดลอม ควรอยูที่ สภาพแวดลอมดี 
อยางเชน อากาศบริสุทธ์ิ ปลอดจากสารเคมีทั้งหลาย อยู
ในที่อากาศถายเทไดดี ควรเวนหางมลพิษทั้งสิ้น 

หลักการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคในพระไตรปฎก  
การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคในพระไตรปฎก แบง
ออกเปน ๒ ชนิด คือ  1. โรคทางกาย . โรคทางใจ  โรค
ทางกายก็มีการบําบัดรักษาดวยทางการแพทยทั่วไป 
อยางเชน ทานยาสมุนไพร ยาสมัยใหม การรับประทาน
อาหารครบหลัก 5 หมู เพ่ือไมใหขาดสารอาหาร และการ
รักษาดูแลดวยวิธีเทคนิคสมัยใหม ตางๆ  โดยเฉพาะ
พระสงฆก็มีการใชหลักของอกรณียกิจ ๔  ที่เรียกในนาม
พระสงฆ ประกอบดวย เดินเท่ียวบิณฑบาต, ใชผาบังสุกุล, 
อยูโคนตนไมในการปฏิบัติ, การใชยาเภสัช ไดยาสมุนไพร
ที่มา ปจจุบันพระสงฆมีการใชผาบังสุกุล เปลี่ยนมาเปน
เน้ือที่ดี สามารถหาซ้ือไดตามรานทั่วไป การอยูโคนไม 
ปจจุบันเปลี่ยนมาเปนอยูในศาลาหรือกุฏิ สะดวกในการใช
ชีวิตและปลอดภัยจาดสัตวปา สวนในดานการใชเภสัช 
หรือยาดองนํ้ามูตรเนา ปจจุบันน้ี เทคโนโลยีทันสมัยทั้ง
ทางการแพทย  ทําใหสะดวกทั้งหลายในการรักษาโรค 
โดยไมตองใชยาสมุนไพรเหมือนสมัยโบราณท่ียังไมมีการ
เจ ริญ  ทํ าให ต องรักษาด วยยาส มุน ไพร รักษาด วย
คาถาอาคม เปนตน  การรักษาโรคทางใจโดยพระธรรม
โอสถพบวา พระพุทธเจาทรงนําเอาหลักธรรมช้ันสูงใน
หมวดตางๆ ท่ีรงใชในการตรัสรู มาบําบัดรักษาโรค หมวด
ธรรมตางๆ น้ันสวนใหญไดจัดรวมเปนหมวดธรรมใหญมี
ช่ือรียกวา “ โพธิปกขิยธรรม ๓๗ “โดยไดนําเอาผลพลอย
จากการตรัสรูไปรักษาโรคตางๆ ทั้งโรคทางกายและใจและ
ผลจากใชธรรมโอสถมารักษาโรคผูปวยที่เปนพระอรหันต
จึงพบวาสามารถหายได ดังกรณีของพระพุทธเจาและพระ
สาวกทั้งหลาย เปนตน 

5.2 การดูแลสุขภาพและการบําบัดรักษาโรค
ของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม  

บริบทของวัดพ้ืนที่วิจัย 
ประวัติวัดปานํ้าริน เมื่อประมาณ  77 ปลวง

มาแลวคือราวปลาย พ ศ. 2477 พระอาจารยมั่นภู ริทัตโต
พระเถระบูรพาจารยฝายวิปสสนากรรมฐานไดมาพัก
บริเวณน้ีซึ่งใกลกับนองนํ้ารินองคทานพักปฏิบั ติธรรม
เพราะเห็นวาสถานท่ีเปนชัยมงคลเงียบสงัดแกสมณะผู
ตองการเจริญสมถะและวิปสสนากิจวัตรของทานเชาออก
บิณฑบาตตามละแวกบานแลวกลับสูที่พักช้ันเสด็จแลวก็
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เจริญภาวนากรรมฐานของทานเลื่อนไปเปนกิจวัตรโดยไม
เก่ียวของกับใครในโอกาสตอมามีสานุนิศิษยและสหธรรมิก
เดินธุดงคตามมาสมทบคอยรับฟงพระธรรมเทศนาและให
สอนอุบายในการเจริญภาวนารวมกันหลายรูป  ทานจึงได
ออกจากจาริกธุดงคตอไปยังสถานท่ีอื่นและใหสานุศิษย
บําเพ็ญสมณะธรรมอบรมสั่งสอนชาวบานที่สนใจปฏิบัติ
ธรรมเจริญสมาธิภาวนาจนทําใหชาวบานเกิดศรัทธา
เลื่อมใสใครตอการปฏิบั ติจึงไดอาราธนาพระคุณเจา
เหลาน้ันใหอยูจําพรรษาโปรดอบรมสั่งสอนในการปฏิบัติ
ธรรมตอไปเม่ือพระคุณเจารับจําพรรษาคณะศรัทธาที่
เลื่อมใสในการปฏิบัติจึงชวนกันจัดการปลูกสรางเสนาสนะ
พอเปนที่อยูอาศัยปฏิบัติธรรมและบําเพ็ญเพียรซึ่งพระคุณ
เจาบางรูปมิไดอยูจําพรรษาเปนเพียงการมาพักช่ัวคราว
เพ่ือที่จะเดินออกทางธุดงคตอไปยังสถานท่ีอื่นจนกาลเวลา
ลวงมาถึงป พ .ศ . 2490 ไดยายวัดจากที่ เดิมมาต้ังในที่
ปจจุบั น   คณะศรัทธาไดชวยกันจัดสรางเสนาสนะ
ถาวรวัตถุอันควรแกการบําเพ็ญบุญและใหภิกษุที่ จํา
พรรษาไดเจริญภาวนาสมาธิอบรมสั่งสอนตามลําดับ
พระสงฆและสามเณรไดมาพักจําพรรษากันมากข้ึนมิได
ขาดศรัทธาจึงประชาชนมีความเล่ือมใสก็มากข้ึนจึงมีการ
ทะนุบํารุงชวยกันจัดสรางเสนาสนะถาวรวัตถุข้ึนมา
มากมายจนกลายเปนที่พํานักของพระภิกษุสงฆที่มั่นคง
ตลอดมาจนถึงปจจุบัน  และพระภิกษุบางรูปก็ไมไดจํา
พรรษามีการพักเปนการช่ัวคราว 
ปจจุบัน มีพระครูธรรมวารีนุรักษ(พระครูแอร)เจาอาวาส
วัดปานํ้าริน เจาอาวาส และเปน (เจาคณะอําเภอแมริม 
สะเมิงสายธรรมยุต) 

สวนประวัติวัดปาหมูใหม  อดีตเปนปาไม หลวง
พอประสิทธ์ิอยูภาคกลางมาเดินธุดงคมาทางเหนือและได
เปนลูกศิษยของหลวงปูต้ือ หลวงปูแหวน หลวงปูมั่น มา
ปฏิบัติภาวนาธรรมกันมา และไดไปที่วัดปาหมูใหมเห็นที่
เปนเหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมดี เงียบสงบ จึงไดจํา
พรรษาในปา ปจจุบันวัดปาหมูใหมต้ังอยูพ้ืนที่บานปาหมู
ให ม  อ ยู ถนน นํ้ าชลป ระท านห ลั ก จ าก สํ า นั ก งาน
ชลประทานแมแตง ตําบลแมแตง จังหวัดเชียงใหม เขาไป
ขางในประมาณ 1.5 กิโลเมตร ซึ่งเปนปาที่อุดมสมบูรณ
ตนไมนานานชนิด  วัดปาหมูใหมหลักจากที่หลวงพอ

ประสิทธ์ิ ปฺุญมากโร ไดกอต้ังข้ึนต้ังแตพ.ศ. 2529  อดีต
โดยไดขออนุญาตใชที่ ดินจากกรมปาไมอยางถูกตอง 
บริเวณภายในวัดก็เปนปาที่รมร่ืน ไดรับอนุญาตต้ังเปนวัด 
เมื่อวันที่ 30 พ .ศ . 2548 วัดปาหมู ใหม เปนวัดปาสาย
ธรรมยุตที่สงบเงียบ หลวงพอประสิทธ์ิ ไดอนุรักษสภาพ
พ้ืนที่ปาเดิม พรอมกับปลูกปาเสริมเพ่ิมตนไมตลอดเวลา 
ทําใหวัดมีตนไมใหญสมบูรณรมร่ืน โดยมีกุฏิไมแทรกอยู
ระยะหางกันพอสมควร นอกจากศาลาอเนกประสงคสอง
ช้ัน ช้ันลางใชเปนที่ไหวพระสวดมนต ฟงเทศน เปนโรงฉัน
พรอมสรรพ สวนช้ันสอง ใชเปนอุโบสถ ยังมีศาลาโรงครัว
อีกหลังหน่ึง นอกน้ันเปนกุฏิพระ และกุฏิสําหรับอุบาสา 
อุบาสิกา และญาติโยมมาพักเพ่ือปฏิบั ติ  ปจจุบัน เจา
อาวาส ช่ือ พระอธิการนาที  ภูริปฺโญ  อายุ 53 ป 33 

พรรษา 
การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคของพระสงฆ

อรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม 
การบําบัดโรครักษาโรคของพระสงฆอรัญวาสีใน

จังหวัดเชียงใหม  พบวามีการบําบัดรักษาโรคตามวินัยที่ได
บัญญัติไวและบําบัดรักษา ณ ปจจุบัน จึงพบวา พระสงฆมี
การบําบัดรักษาโรคมีหลายวิธีหลายเทคนิค เชน  1. พระมี
การบําบัดรักษาโรคดวยวิธีการออกกําลังกาย, ทํางาน เปน
ตน  2. พระสงฆมีการบําบัดรักษาโรคดวยการรับอาหารท่ี
ประโยชนตอรางกาย 3. พระสงฆมีการบําบัดรักษาโรค
ดวยการใชยาท่ัวไปเชน ยาสมุนไพรทั่วไป และยาสมัยใหม
ในปจจุบัน 4. พระสงฆมีการบําบัดรักษาโรคดวยการไป
โรงพยาบาลเปนประจํา 5. การไหวพระสวดมนตไหวในแต
ละวัน การปฏิบัติธรรม เดินจงกรม น่ังสมาธิ  เปนตน น้ี
คือผลท่ีไดจากการวิจัยเก่ียวกับการวิธีการดูแลสุขภาพและ
บําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในเชียงใหม 

พระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหมมีการบําบัด
ดวยยาแผนสมุนไพรและธรรมโอสถ หลักโพชฌงคเปน
ห ลั ก ก า ร ป ฏิ บั ติ ทั่ ว ไ ป ไ ม เ ฉ พ า ะ สํ า ห รั บ
วา โพชฺฌ กับ องฺค หรือ โพธิ กับ องค จึงแปลวา องคแหง
การตรัสรู พูดตามศัพทก็คือ องคแหงโพธิ (ญาณ) น่ันเอง 
หมายถึงองคประกอบหรือหลักธรรมท่ีเปนเคร่ืองประกอบ
ของการตรัสรูหรือองคประกอบแหงโพธิญาณ แสดงวา
หลักธรรมน้ีสําคัญมาก เพราะเปนธรรมท่ีจะชวยใหเกิด
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การตรัสรู การตรัสรูน้ันเปนเร่ืองของปญญา คือ ความรู
ความเขาใจข้ันที่จะทําใหการตรัสรูน้ีมีความหมายลึกซึ้งลง
ไป กลาวคือ ประการท่ี 1 รูแจงความจริงของสิ่งทั้งหลาย
เห็นสวางโลงท่ัวไปหมดไมมีจุดหมองจุดมัว ประการที่ 2
ปญญาที่ทําใหการตรัสรูน้ีทําใหเกิดความต่ืน คือเดิมน้ันมี
ความหลับอยู คือมัวเพลิน ประการที่ 3 จากการท่ีบริสุทธ์ิ
และต่ืนข้ึนมาน้ี ก็ทําใหจิตใจของผูน้ันมีความเบิกบานผอง
ใส ปลอดโปรงโลงเบาเปนอิสระ อันน้ีคือสภาพจิตที่ดีงาม 
เปนตน น้ีคือการบําบัดทางจิตของพระสงฆดวยการปฏิบัติ 
เชน การน่ังสมาธิ การเดินจงกรม การไหวพระสวดมนต 
ถาภายนอกนักก็คือเคลื่อนไหวรางกายทั่วไป ก็เปนการ
บําบัดรางกายใหแข็งแรงมากข้ึนในสวนของสถานที่ความ
เปนอยูหรือท่ีพักของพระสงฆมีหลายองคประกอบดวย
เชนกัน ซึ่งในบางคร้ังบางสถานที่อาจมีความเปนอยูที่ไม
คอยถูกสุขลักษณะ หรือขาดการเอาใจใสในการดูแลทําให
ไดเกิดโรคภัยตาง ๆ ข้ึน อยางเชน การเปนโรคภูมิแพ โรค
ผิวหนัง ตางๆก็ไดเชนกัน  สวนในดานการบริโภคหรือการ
ฉันภัตตาหารตาง ๆ ตามที่ไดประสบมา พระสงฆบางรูปก็
ไดประสบกับปญหาในเร่ืองของภัตตาหาร และที่สําคัญ
พระสงฆ สวนใหญ มีปญหาเกี่ ยวกับโรค  โดยเฉพาะ
โรคเบาหวาน โรคอวน ความดันโลหิตสูงและมักจะพบใน
พระภิกษุวัยกลางคนและวัยชราหรือพบในพระภิกษุสงฆที่
อยู ในวัยหนุม หรือสามเณร ซึ่งสาเหตุมาจากปริโภค
อาหารบางชนิด เชน อาหารสําเร็จรูปมากเกินไปหรือเกิน
ความจําเปนของรางกายที่จะนําไปใชไดและที่สําคัญคือ 
พระภิกษุสามเณรมักจะขาดการเอาใจใสในเร่ืองการออก
กําลังกาย เน่ืองจากเขาใจวาอาจเปนเร่ืองที่เหลื่อมล้ําทาง
พระธรรมวินัยน่ันเอง จึงทําใหเกิดโรคแทรกซอนไดงาย 
เน่ืองจากมิ ไดมีการออกกําลั งกายรวมอยู ในกิจ วัตร
ประจําวัน  

5.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหการดูสุขภาพและ
บําบัดโรคของพระสงฆอรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหมตาม
แนวพระไตรปฎก 

ปจจุบันพระสงฆอรัญวาสีในเชียงใหม จะมีการ
ปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตตามหลักปจจัย 4 เล็กนอย 

เชน การอาศัยอยูโคนไม ปจจุบันเปลี่ยนเปนกุฏิ หรือศาลา
แทนใตโคนไม ปองกันสัตวรายชนิดตางๆ การด่ืมนํ้ามูตร

เน า หรือ  ดองกับสมุนไพร ตางๆ  ปจจุบันไมค อยมี
พระสงฆใช ถึงใชจะมีสวนนอยท่ีพรรษาเยอะ พระสงฆ
สวนใหญจะหาวิธีอื่นมาดูแลสุขภาพ เชน สมุนไพรลูกสมอ 
มากินดิบ หรือ เอามาตมกับนํ้าสะอาดแลวด่ืมนํ้าเปนยา 
หรือพระสงฆไปตรวจสุขภาพรางกายในโรงพยาบาลเปน
ประจําทุกป ซื้อยามาบํารุงรางกายใหแข็งแรง เปนตน  
สวนผาบังสุกุล พระสงฆปจจุบัน ใชจีวรอยางดี หาซื้อตาม
รานขายทั่วไป หรือมีญาติโยมนํามาถวายใหทานใช ไมตอง
หาบังสุกุลเกามายอมสีทําเปนจีวรเหมือนสมัยพุทธกาล
สมัยน้ี หาซื้อไดทั่วไป มีหลายแบบใหเลือกดวยวิธีการใน
การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคมีหลายวิธีดวยกัน 
อยางเชน การใชยาสมุนไพร ยาที่สามารถหาไดตามปา
ทั่วไปและเปนยาแผนโบราณท่ีชวยรักษาสุขภาพไดอยางดี
ไมวาปวย หรือไมปวยก็สามารถที่จะให  พระสงฆอรัญวาสี
ก็มีนํายาสมุนไพรมาฉันในการดูแลสุขภาพรางใหแข็งแร 
แกอาการตางๆ  ผูวิจัยไดลงพ้ืนที่ในการสอบถามเก่ียวกับ
วิธีในการดูแลสุขภาพอยางไรใหแข็งตลอด และ สมุนไพร
แบบไหนท่ีพระสงฆนํามาฉันตอนที่ยังไมปวยเปนการดูแล
สุขภาพให มีพระสงฆหลายท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับการยา
สมุนไพรทั่วไปตามปา หรือตาม สมุนไพรมีหลายชนิดที่
พระสงฆอรัญวาสีมาดูแลสุขภาพรางกาย เปนตน  การ
ออกกําลังกาย ก็เปนวิธีหน่ึงของการดูแลสุขภาพและการ
บําบัดโรค สามารถชวยใหรางกายมีความแข็งแรง มีภูมิ
ตานทานตอโรคตางมากข้ึน  การออกกําลังกายของ
พระสงฆ เชน การเดินบิณฑบาต กวาดวัดลานวัด ทํางาน
ในวัดตางๆการรับประทานอาหารที่มีประโยชนตอรางกาย 
ไมกินของดิบทั่วไป ตองทําใหสุกกอน ควรหลีกเลี่ยง
อาหารที่มีสารพิษและยาเสพติดหรืออบายมุขทุกอยาง 
เพ่ือสุขภาพของตนเอง การสวดมนตไหวพระ การทําสมาธิ 
การเดินจงกรม และ การบําเพ็ญภาวนา การไหวพระสวด
มนตก็เปนการดูแลสุขภาพอยางหน่ึงของผูปฏิบัติ การน่ัง
สมาธิ ก็เปนรักษาจิตใหสะอาดในตัว การเดินจง และการ
ภาวนา ก็เปนการทําใหชีวิตมีแตความดีในตัวดวย และทํา
ใหมีเปนดูดี สงางามในตัวผูปฏิบัติ การไหวพระสวดมนต 
การทําสมาธิ การเดินจงกรม และ การบําเพ็ญภาวนา เปน
กิจวัตรของพระเณรที่เขามาอยูอาวาสที่จะตองปฏิบัติกัน
มา  การสวดมนตและปฏิบัติธรรมเปนดูแลสุขภาพจิตให
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แข็งแรง ไมทอแทตอสิ่งตางๆ เมื่อทํางานก็ฝกใหมีสมาธิอยู
กับการทํางานหรือเคลื่อนไหวอิริยาบถตางๆ ของรางกาย 
เชน  การเดิน  การน่ัง แทนคําสวดมนต  พรอมกับมี
สติปญญารูหรือเห็นจิตที่นึก คิด ตรึก ตรอง ปรุงแตงแทรก
การทํางาน หรือการเคลื่อนไหวอิริยาบถตางๆ ของรางการ
เกิดดับในขณะปจจุบันตลอดเวลา คร้ันเมื่อวางจากการ
ทํางานหรือกิจกรรมที่ทํา ก็ใหมีสมาธิอยูกับคําสวดมนต
พรอมกับมีสติปญญารูหรือเห็นจิตที่คิด นึก ตรึก ตรอง 
ปรุงแตงแทรกคําสวดมนตเกิดดับในขณะปจจุบันน้ัน
ตล อด เวล า  ถ าฝ ก ได ด่ั ง น้ี ก็ จ ะ เป น ผู มี ส ติ  ส ม า ธิ 
ปญญา อยางตอเน่ืองไมเผลอเพลินขาดสติใหใจไปเกาะ
เก่ียวสิ่งใดจนเปนทุกข 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลศึกษาการดูแลสุขภาพและบําบัดโรคของ

พระสงฆอรัญวาสีจํานวน 2 วัด  โดยมีผลศึกษาดังน้ี  
1. การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคแบง

ออกเปน ๒ สวน คือ การดูแลสุขภาพรางกาย และ การ
ดูแลสุขภาพจิตใจ ความจริงแลวทั้งรางกายและจิตใจมี
ความสัมพันธกันอยางใกลชิด ไมอาจจะแยกจาก กันขาด
ทีเดียว แตเพ่ือให เกิดความสะดวกตอการอธิบายและ
การศึกษาจึงกลาวแยกออกเปน 2 ประเด็น การดูแล
สุขภาพรางกาย  การมีสุขภาพรางกายดี คือ การมีรางกาย
แข็งแรง ไมเจ็บปวย และมีอายุขัยยืนนาน สวนการมี
สุขภาพจิตใจดี คือ การที่มีจิตใจบริสุทธ์ิ ผองใสอยูเสมอ 
จุดสูงสุดของการมีสุขภาพ  จิตใจดี คือ การกําจัดกิเลสอา
สวะไดหมด หรือการเปนพระอรหันตน่ันเอง  
ปจจุบันมีการดูแลสุขภาพท่ีทันสมัยใหมข้ึน มีตัวเลือกให
เยอะข้ึน  งายตอการดูแลสุขภาพและรักษาโรค สมัย
พุทธกาลมีการใชยาสมุนไพรเปนหลักในการรักษาโรค
ทั่วไป ตัวอยางจากหมอชีวกโกมารภัจจ ที่รักษาคนไข
ทั่วไป และเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนถือ ศีล 5 เปน
ตน   ปจจุบันมี รักษาตนดวยการออกกําลั งกาย การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน  ทานยาสมุนไพรและยา
สมัยใหม ไปโรงพยาบาลประจํา ตรวจสุขภาพประจําป     

การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคของพระสงฆ
อรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 2 วัด ประกอบดวย 

1. วัดปานํ้าริน  2. วัดปาหมู ใหม  วัดละ10 รูป  ในการ
สัมภาษณ พบวามีกิจวัตรและการดําเนิน 

1.เที่ยวบิณฑบาตเลี้ยงชีพ พระสงฆจะมีการ
บณิฑบาตทุกวัน เพ่ือโปรดชาวบาน   

2. การลงอุโบสถสวดปาฏิโมกข พระสงฆจะมี
การลงอุโบสถเพ่ือฟงสวดปาฏิโมกข ทุก 15 ค่ําของวันพระ 

3. การกวาดลานวัด ทุกวันพระสงฆจะมีการ
กวาดลานเจดีย ถูศาลา เพ่ือใหวัดดูสะอาดน้ันเปนกิจวัตร
ประจําวันของวัดทั่วไทย       

4. สวดมนตไหวพระ การสวดมนตไหวพระน้ัน
เปนกิจวัตรประจําวันที่พระสงฆจะมีการสวดมนต และ
แผนความดีใหชาวบานที่ใสขาว และสรรสัตวทั้งหลาย  

สวนในการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคของ
พระสงฆอรัญวาสี น้ันมีดังน้ี  พระสงฆไดดํารงชีพความ
เปนพระอยูไดดวยการอาศัย ปจจัย 4 หรือ นิสสัย 4 เปน
หลัก ในการดูแลสุขภาพและบําบัดโรคที่กํ าหนดใน
พระพุทธศาสนา  1. วาพระสงฆตองเที่ยวบิณฑบาตจาก
ชาวบาน จะอาศัยขาวของชาวบาน ไมทําอาหารปรุงเอง 
เปนกิจที่พระสงฆตองเดินเที่ยวบิณฑบาตเปนหลักในการ
ฉัน 2. ใชผาบังสุกุล พระสงฆตองใชผาสกุลเทาน้ัน สมัย
พุทธกาลผาหายาก จึงทําใหพระสงฆตองหาเศษผาจากศพ
ที่เอาไปท้ิงแลวมาทําเปนผาหมจีวร กอนจะใชตองเอาไป
ตม ยอมกอน 3. อาศัยโคนไม พระสงฆตองอาศัยในการ
บําเพ็ญบุญ  ไม ใหอยู ในเรือน  เพราะเมื่อบวชแลวไม
เก่ียวของกับเรือน 4. ฉันยานํ้ามูตรเนา พระสงฆตองฉันยา
ดวยการมาดองปสสาวะของตนเองมาด่ืม เพราะปสสาวะ
ถือวาเปนนํ้าปราศจากเช้ือโรคทั้งหลาย การใชเภสัชยา
สมุนไพรตางมารักษา 

7. สรุป
ผลการวิจัยพบวา การดูแลสุขภาพและการ

บําบัดโรคตามแพทยแผนไทยและพระไตรปฎก มี 2 ชนิด 
คือ การดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคทางกาย กับ การ
ดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคทางใจ  การดูแลและ
บําบัดรักษาโรคทางกายน้ันไปประกอบไปดวย ปจจัย 4 
ไดแก  1. จีวร (ผานุ งห ม ) 2 .บิณฑบาต  (อาหาร) 3. 

เสนาสนะ (ที่อยูอาศัย,ที่น่ังที่นอน) 4. คิลานปจจัยเภสัช
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บริขาร หรือ เภสัชยาและอุปกรณรักษาโรคการใชยา
สมุนไพรชนิดตางๆท่ีปรากฏในพระไตรปฎก และมีการ
ดูแลบําบัดรักษาดวยวิธีทางการแพทยแผนไทยเทคนิค
ตางๆ เปนตน สวนการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคทาง
ใจ เปนการใชบํ าเพ็ญทางจิต โดยใชหลักธรรมโอสถ 
ประกอบดวย สติปฏฐาน 4  สัมมัปธาน 4 อินทรีย 5 พละ 
5 อิทธิบาท 4 มรรคมีองค 8 สัญญา 10 และไตรลักษณ  
เปนตน เปนการปฏิบั ติเพ่ือให เกิดสติและสมาธิ ระงับ
ความฟุงซาน ไมให ตกเปนเปนทาสกิเลส สามารถกําจัด
ทุกขที่เกิดข้ึนและเขาสูมุงหมายสูงสุดในชีวิต 

สวนการดูแลสุขภาพและการบําบัดโรคของ
พระสงฆอรัญวาสีในเชียงใหม  พระสงฆอรัญวาสีไดมีการ
ดูแลสุขภาพและบําบัดโรค ดวยการออกกําลังกายกับใชยา
ตําราสมุนไพรแผนแพทยไทยชนิดตางๆ  การออกกําลัง
กาย เชน เดินบิณฑบาต,ทานอาหารท่ีมีประโยชน ชําระ
รางกายและของใชทุกอยางใหสะอาดหางจากอบายมุข
ชนิดตางๆ และทํางานในวัด สวนการใชยาสมุนไพรตาม
ตําราทั่วไป เชน รากไม,ลูกผลไม,ใบยอดไม,ตนกิ่งไมชนิด
ตางๆ นํามาทําเปนยาแผนโบราณแกโรคในรางกายตางๆ 
และมีการดูแลสุขภาพและบําบัดโรคดวย การเจริญสมาธิ
ภาวนา ซึ่งถือวาเปนวิธีที่ทําใหไดรับบุญมากที่สุด และบุญ
ที่เกิดข้ึนน้ีชวยรักษาอาพาธใหหายไดเชนกัน สวดมนตไหว 
น่ัง ยืน เดินจงกรม เปนวิธีกําจัดจิตใจไมฟุงซานไปที่อื่น มี
สติกับตัวเองตลอด แมสิ่งตางๆจะมากระทบกับตัวเองก็
ตาม เปนวิธีที่ไดผลดีสูงสุดในชีวิต ในการดูแลสุขภาพและ
การบําบัดโรคทางใจ  

การดูแลสุขภาพและบําบัดโรคของพระสงฆ
อรัญวาสีในจังหวัดเชียงใหม ตามแนวในพระไตรปฎก มี
การดูแลสุภาพและบําบัดโรคของตัวเอง ตามแนวใน
พระไตรปฎก ไดมีการดูแลและบําบัดโรคตามท่ีพุทธ
บั ญ ญั ติ ใน พ ระ ไต รป ฎ ก เป น ห ลั ก  ดั ง น้ั น โรค ใน
พระพุทธศาสนา ที่กําหนดไวมีทั้งโรคทางกาย และโรคทาง
ใจที่พระสงฆไดนํามาดูแลและบําบัดรักษา โรคทางกายได
มีการดูแลบําบัดรักษาดวยยาสมุนไพรท่ัวไป และอาศัย
ดวยการออกกําลังกายควบคูกันไป  สวนการโรคทางใจ 
พระสงฆดูแลบําบัดรักษาดวยการสวดมนตไหวพระ รักษา
ศีล ปฏิบัติธรรมกรรมฐาน  เชน น่ังภาวนาจิต เดินจงกรม 

และการบําบัดรักษาดวยหลักธรรมโอสถ น้ัน คือ สติปฏ
ฐาน 4, สมาธิ, อิทธิบาท 4, สัญญา 10, มรรคมีองค 8, 
โพชฌงค 7, เปนตน เปนดูแลรักจิตใจไมใหกระวนกระวาย 
ไมใหฟุงซานกับสิ่งตางๆ ใหสมาธิ 
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การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีรมหาวิบากในลานนา 2) เพ่ือ
ศึกษาเน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหคติธรรมและคุณคาของคัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา 
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

ผลการวิจัยพบวา 
1. คัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา มีเน้ือหาเกี่ยวกับผลการกระทําของเศรษฐีผูหน่ึงที่ไมมีบุตร ดังเร่ืองราวที่

ปรากฏในทุติยอปุตตกสูตร ท้ังมีลักษณะการแตงเชนเดียวกับจูฬกัมมวิภังคสูตร มีจุดประสงคเพ่ือสอนเร่ืองกรรม โดยพบฉบับที่
เกาท่ีสุดเทาท่ีสํารวจพบ จารใน พ.ศ. 2395 ฉบับที่ใหมที่สุด พ.ศ. 2520 โดยพบคัมภีรในชวง พ.ศ. 2400-2500 เปนปริมาณมาก  

2. เน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบากแบงเปน 3 ชวง ไดแก 1.นิทานวจนะ เปนขอความเบ้ืองตนของคัมภีร แสดง
ความนอบนอมแดพระพุทธเจา 2.เน้ือหาคัมภีร อยูในชวงกลาง ประกอบดวยเร่ืองที่พระเจาปเสนทิโกศลทูลถามพระพุทธเจา 
ถึงชีวิตเศรษฐีผูหน่ึงในเมืองสาวัตถี ท่ีแมจะรํ่ารวยแตยังพึงพอใจในการใชชีวิตอยางอัตคัด และเร่ืองผลกรรมท่ีทําใหไปเกิดเปน
สัตวเดรัจฉาน 3.นิคมวจนะในชวงทายคัมภีร แสดงนัยสําคัญวาเน้ือหาของคัมภีรมหาวิบากน้ี ไดจากพระไตรปฎก 

3. มหาวิบากไดสะทอนคติธรรมเร่ืองกรรมและผลของกรรมเปนหลัก ทั้งยังสะทอนคุณคาทางสังคมของชาว
ลานนาท่ีเช่ือวา มหาวิบากสามารถชวยใหผูใกลตายหรือวิญญาณผูตาย พนไปจากวิบากกรรมได อันกอใหเกิดประเพณีเกี่ยวกับ
ความตายของชาวลานนา และสะทอนคุณคาทางดานภาษา คือ ชวยรักษาการใชภาษาไทยลานนา และการพัฒนาเน้ือหา
วรรณกรรมมหาวิบากใหสอดคลองกับบริบทสังคมปจจุบัน 

คําสําคัญ : คติธรรม คัมภีรมหาวิบาก 

Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study the history and development of the Ancient 

Lanna Mahavibak Scripture, 2) to study the essence of the Ancient Lanna Mahavibak Scipture, and 3) to 

study and analyze the moral teaching and value of the Ancient Lanna Manavibak Scripture.  This study is 

a qualitative research by means of in-depth interview. 

The Result of the Research Revealed the Followings: 
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1. The content of the Ancient Lanna Mahavibak Scripture discussed the consequencesof

the karma of a millionaire which resulted in his childlessness, as appeared in the Thutiyaaputtakasutra, 

which has the same style of writing as the Julakammavipakkasutra.  The objective of the stories is to 

teach the Cause and Effect of karma (an Act and its Consequences).  The oldest edition found, as far as 

the survey was concerned, was written in B.E. 2395.  The newest edition was written in B.E. 2520.  The 

scriptures of large quantity were found between B.E. 2400 and B.E. 2500. 

2. The essence of the Mahavibak Scripture is divided into 3 parts, which are 1) the Nithan

Wajana – preliminary statements of the scripture which worship Lord Buddha, 2) the essence of the 

scripture, in the middle part of the scripture, contains the stories that King Pasenthikoson asked Lord 

Buddha about a life of a millionaire in Sawatthi City, who was so rich yet living his life so poor, and about 

the collective karma that made a human being reborn as animal after death, and 3) the Nikhama Wajana, 

in the last part of the scripture, which significantly explained that the essence of the Mahavibak Scripture 

came from the Tripitaka. 

3. The Manavibak Scripture has principally reflected the moral teaching on Karma and its

Consequences (Cause and Effect). It also reflects the social value of the Lanna people who believe that 

chanting of the Manavibak Scripture can save a near death person or his spirit from evil consequences, 

which has thus established a tradition about death ceremony for the Lanna people. Moreover, it also 

reflects the value of dialect, that is, it helps restoring the use of the Lanna Thai dialect, and developing 

the literature essence of the Mahavibak Scripture in the way that corresponds with today’s social context. 
Keywords: Mahavibak Scripture, Moral teaching. 

1. บทนํา
การเทศนมหาวิบากเปนเร่ืองนาสนใจอยางย่ิง 

เพราะเปนคัมภีรเดียวท่ีใชเทศนในกระบวนการชวยเหลือ
ผูปวยใกลตาย โดยหวังผลในทํานองปาฏิหาริยวา หากไม
ตายก็จะหายทันที และผูตายก็จะพนจากวิบากกรรมได
ดวยการเทศนมหาวิบากเชนกันนอกจากน้ียังเช่ือกันวา 
หากผูใดไดถวายคัมภีรมหาวิบากไวกบัพระพุทธศาสนา จะ
ได รับอานิสงสมาก ดังวา “ภิกขเว ดูราภิกขุตังหลาย      
ปุคคะละญิงจายผูมีผญา จักผาถนาเอายังสุขสามประการ 
มีนิพพานเปนต้ีแลวด่ังอั้น กวรกระตําบุญแตและ บุญ
เปนต้ีเปงแกคนแลเตวดาตังหลาย บมีต้ีสงสัยแตและฯ 
อันหน่ึง ปุคคะละผูใดมีใจศรัทธา  ไดปูจาธรรมดวงผาเสริฐ 
(พระธรรมมหาวิบาก) น้ีมาตานก็ดี อุติสะสวนกุศลไปหา
พอแมและญาติกาพ่ีนอง อันตายไปสูปรโลกหนาก็ดี ก็จักมี
ผละอานิสงสมากนักและฯ”คัมภีรมหาวิบากน้ันไดสะทอน
ใหเห็นวา พระพุทธศาสนามีอิทธิพลตอวิถีชีวิตและความ

เปนอยูของชาวลานนามาก (พระมหาวัฒน  วฑฺฒนสุธี 
(อุปคํา) ,2545, บทคัดยอ ) 

ดวยความเช่ือและการใหความสําคัญกับ
คัมภีรมหาวิบากของชาวลานนาในฐานะเคร่ืองมือสําคัญ
ของการชวยเหลือผูปวยใกลตาย ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ศึกษาเร่ืองราวในคัมภีรมหาวิบากน้ี วามีประวั ติและ
พัฒนาการเชนไร เน้ือหาประกอบดวยเร่ืองใดบาง มีคติ
ธรรมและคุณคาใดบาง 

2.วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีร

มหาวิบากในลานนา 
2.2 เพ่ือศึกษาเน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบากฉบับ

ลานนา 
2.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหคติธรรมและคุณคาของ

คัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา 
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3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
 3.1 แนวคิดเรื่องมหาวิบากและงานวิจัยที่
เก่ียวของ 

สงวน  โช ติสุ ข รัตน  (2518)กล าว ถึงการใช
วรรณกรรมมหาวิบากสําหรับเทศน สวดใหกับผูที่ปวย
หนัก ซึ่งเรียกวาอยูในชวงวิบาก เมื่อพวกญาติพ่ีนองเห็นวา
ผูปวยคงไมรอดแนแลว จะนิมนตพระสงฆมาแสดงธรรมให
คนปวยฟง เรียกวา ฟงธรรมมหาวิบาก คลายกับจะเปน
การเตือนสติผูปวย ใหระลึกถึงพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ 
และพระสังฆคุณ เปนสรณะในปนปลายของชีวิต  

กฤษ อินเต็ม  (2557)ศึกษาหลักพุทธธรรมท่ี
ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา เร่ืองมหาวิบาก โดยใช
คัมภีรมหาวิบากฉบับวัดสูงเมน ผลจากการวิจัยพบวามหา
วิบากเปนวรรณกรรมทองถ่ินทางพระพุทธศาสนาที่เกิดข้ึน
จากภูมิปญญาของนักปราชญ ทางพระพุทธศาสนา มีการ
แตงวรรณกรรมที่มุงเนนดานหลักธรรม ความเช่ือ และ
ความศรัทธา ในพระพุทธศาสนา โดยผสมผสานกับการ
ดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ินลานนา ที่มีความเกรงกลัว 
ตอบาปอกุศลตางๆ เพราะพระพุทธศาสนาไดซึมซับอยูใน
วิถีชีวิตของสังคมลานนามาเปนระยะเวลาท่ียาวนาน และ
พระพุทธศาสนายังเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ท่ีพ่ึงทางใจ พุทธ
ศาสนาจึงกอกําเนิดความศรัทธา จนสรางแรงบันดาลใจนา
ไปสูการสรางสรรคผลงานทางดานวรรณกรรมทางพุทธ
ศาสนา อาจกลาวไดวาวรรณกรรมเร่ืองมหาวิบากน้ี ไดมี
สวนสําคัญในการถายทอดหลักคาสอนและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา มี
พระสงฆเปนผูถายทอดผานทางวรรณกรรม นําไปสูความ
เช่ือท่ีสรางสรรคสังคมใหเรียนรูเร่ืองกรรม ผลของกรรม 
หรือวิบาก การประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบของศีลธรรม 
การแสดงออกถึงความกตัญูตอผูมีพระคุณ โดยผาน
ทํานองการเทศนในรูปแบบธรรมวัตร  

หลักธรรมท่ีปรากฏในธรรมมหาวิบากของชาว
ลานนาไดใชเปนกรอบจริยธรรมในการดําเนินชีวิต พบวา 
มีหลักธรรม 4 ประการ คือ การใหทาน รักษาศีล เจริญ
ภาวนา และหลักของไตรสิกขา ประกอบดวย ศีล สมาธิ
และปญญา  

ธรรมมหาวิบากมีความเก่ียวของกับวิถีชีวิตของ
ชาวลานนาในชวงวาระสุดทายของชีวิต หรือผูปวยหนัก 
หากมีการนิมนตพระมาเทศน แสดงวาบุคคลน้ันก็จะไมพน
ความตาย ทําใหคนในสังคมไดเรียนรูถึงสัจจะธรรมของ
ชีวิต และจะตองดํารงตนอยูในความไมประมาท ความเช่ือ
เหลาน้ีได ฝงรากลึกอยูในสังคมลานนา ความเช่ือ ความ
ศรัทธาของประชาชนในธรรมเร่ืองมหาวิบาก นอกจากจะ
เปนการสืบทอดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาผาน
วรรณกรรมทองถ่ินแลว ยังทําใหผูคนในสังคมเกิดความ
เกรงกลัวในบาปอกุศลตางๆ 

วีรยุทธ นาคเจ ริญ  (2545) ศึกษาวิเคราะห
วรรณกรรมที่ ใช เทศน ในพิ ธีศพแบบลานนา พบวา 
วรรณกรรมมหาวิบากเปนวรรณกรรมหน่ึงที่ใชเทศนในพิธี
ศพลานนา จัดอยูในกลุมวรรณกรรมประเภทคําสอน 
นอกจากน้ียังมี มาลัยโผด มหามูลนิพพานและนิพพาน
สูตร มาตาป ตุ เปตพลี กรรมวิบาก และเทวทูตทั้ ง 5 
เฉพาะเร่ืองมหาวิบาก มีลักษณะการเลานิทานธรรมที่
กลาวถึงเหตุและผลที่จะไดรับจากการกระทําที่ไมดีตางๆ 
มีการกลาวถึงภาวะท่ีตองตกสูนรก เพ่ือทําใหคนหวาดกลัว
ไมกลาทําบาป  หลังจากน้ันจีงนําเขาสูหั วขอธรรมที่
ตองการจะสอน เชน การรักษาความดีงามของกายวาจาใจ 
การละเวนการกระทําที่ไมดี เปนตน ผูวิจัยใหขอสังเกตวา 
เน้ือหาในมหาวิบากไมเก่ียวของกับพิธีศพ แตก็เปนที่นิยม
ในการนํามาเทศนอยางแพรหลายต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน 
อาจเพราะมีเน้ือหาเก่ียวกับบุญและบาป การทําดีหรือการ
ทําช่ัว จะสงผลตอคุณและโทษท่ีจะไดรับเมื่อเสียชีวิตลง 
จึงเปนการใหขอคิดเพ่ือที่คนยังมีชีวิตจะไดกระทําบุญ
รักษาศีล 

 3.2 แนวคิดเรื่องกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
แนวคิดเร่ืองกรรมน้ี เปนแนวคิดหลักที่ปรากฏใน

คัมภีรมหาวิบาก และเปนแนวคิดสําคัญของพุทธศาสนา ที่
เช่ือวาวิถีชีวิตของคนทุกคนนับต้ังแตเกิดจนตาย ทุกชีวิต
จะดําเนินไปในทางดีหรือทางช่ัวก็ข้ึนอยูกับกรรม หรือการ
กระทําของตนทั้งสิ้น ดังพระพุทธวจนะวา “กมฺมุนา วตฺตตี 
โลโก สัตวโลกยอมเปนไปตามกรรม” 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 
สกลมหาปริณายก (2556) อธิบายวา คนทั่วไปมักแปลคํา
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วากรรมวาการทําแตผูเพงศัพทและความแปลวากิจการที่
บุคคลทําดังกลาวแลวถาแปลวาการทําก็ไปพองกับคําวา
กิริยาคําวากิริยาแปลวา การทําโดยตรงสวนคําวากรรมน้ัน
หมายถึงตัวกิจ  หรือการงานที่ กระทํ าดังคําที่ พูดใน
ภาษาไทยที่ถูกตองเชนกสิกรรม พาณิชยกรรมและคําอื่นที่
ยกไวขางตนคําเหลาน้ีลวนหมายถึงกิจการอยางหน่ึงๆที่
สําเร็จจากการทํา (กิริยา)  
  พ ระพ รห ม คุ ณ าภ รณ  (ป .อ . ป ยุ ตฺ โต ) 
(2561)นิยาม“กรรม” วาหมายถึง การกระทําการกระทํา
ที่ประกอบดวยเจตนา คือ ทําดวยความจงใจหรือจงใจทําดี
ก็ตามช่ัวก็ตาม การกระทําที่ดี เรียกวากรรมดี ที่ช่ัวเรียกวา
กรรมช่ัวกระทําทางกายเรียกกายกรรม  ทางวาจาเรียก
วจีกรรม และทางใจเรียกมโนกรรมฉะน้ันกรรมจึงหมายถึง
ค วาม ดี แ ล ะค วาม ไม ดี ด วย  เพ ราะก รรมคื อ ก าร
กระทํา กรรมจะมีผลมากหรือนอยข้ึนอยูกับ “เจตนา” คือ
ความจงใจต้ังใจที่กระทําลงไปในขณะน้ันๆ ถามีเจตนาใน
การกระทําแรงกรรมก็หนัก ถามีเจตนาในการกระทําออน
กรรมก็เบา 

อีกทั้ง แสง จันทรงาม (2542) อธิบายเพ่ิมเติม
ว าอ งค ป ระกอบ ขอ งก รรม จะต อ งป ระกอบด วย
องคประกอบ 4 ประการ จึงจะสมบูรณ คือ กิเลส เจตนา 
การเคลื่อนไหว และเกิดผลสําเร็จ มีรายละเอียดมีดังน้ี 

1) กิ เล ส  หมายถึง แรงกระ ตุ น ใจชนิด
ตางๆ ที่ เกิดข้ึนเพราะสิ่งเรา แรงกระตุนใจท่ีสําคัญมี 
3 ชนิดคือความโลภ ความโกรธ และความหลง 

2) เจตนาหมายถึงความต้ังใจ ความจงใจ มี
เจตจํานง มีความมุงหมาย เชน เกิดความโกรธ(กิเลส)ข้ึน
มาแลวต้ังใจจะฆาเขาใหตาย (เจตนา)การกระทําที่ไมมี
เจตนา หรือผิดจากเจตนาไมจัดเปนกรรมที่สมบูรณ 

3) การเคลื่อนไหวหมายถึง การเคลื่อนไหว
ทางกายวาจาใจ เพ่ือกระทําตามความต้ังใจ 

4) เกิดผลสําเร็จความต้ังใจเชน โกรธข้ึนมา
ต้ังใจจะฆาเขาลงมือและคนที่ถูกฆาตายลงตามความต้ังใจ
อยางน้ีจัดเปนกรรมที่สมบรูณ         

เมื่อกลาวถึง กรรม ก็ยอมตองกลาวถึงผล
ของกรรม หรือ “วิบาก” ซึ่งแปลวา ผล 

เร่ืองของกรรม และวิบาก หรือกฎแหงกรรม 
เปนพุทธวิสัย และเปนเร่ืองที่บุคคลไมควรหมกหมุน
ครุนคิดดังปรากฎในอจินเตยยสูตร (อง.จ. (ไทย), 2535) 
ว า ด ว ย เ ร่ื อ ง อ จิ น ไ ต ย  4  ว า  “ . . . . ดู ก ร ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย อจินไตย 4ประการน้ี อันบุคคลไมควรคิดเมื่อ
บุคคลคิดพึงเปนผูมีสวนแหงความบา เดือดรอนอจินไตย
4 ประการ เปนไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย พุทธวิสัยของ
พระพุทธเจาท้ังหลาย1ฌานวิสัยของผูไดฌาน1วิบากแหง
กรรม1ความคิดเร่ืองโลก1ดูกรภิกษุทั้งหลาย อจินไตย4
ประการน้ีแลไมควรคิด...” นัยหมายถึงวาเร่ืองกรรมวิบาก
ไมอาจจะเขาใจไดดวยการคิดหาเหตุผล  ในทางพุทธ
ศาสนา ความไมเช่ือเร่ืองกรรมและการเวียนวายตายเกิด
จัดเปนมิจฉาทิฏฐิประเภทหน่ึงใน 10 ประเภท  

พระมห านฤพล  สิ ริ เม ธี  (ผึ้ งป ระสพ ) 
(2545)ศึกษาวิเคราะหแนวคิดเร่ืองความมีอยูของกรรมใน
พุทธปรัชญาเถรวาท พบวา กรรม หมายถึง การกระทําท้ัง
ในทางท่ีดีหรือทางที่ไมดี ถาเปนกรรมดีเรียกวา กุศลกรรม 
และกรรมไมดี เรียกวา อกุศลกรรม ประเภทของกรรม 
กลาวไวโดยละเอียดมี 12 ประการ แตถากลาวโดยหลัก
ใหญ มี 3 ประการ คือ (1) กรรมใหผลตามหนาที่ (2) 
กรรมใหผลกอนหรือหลัง (3) กรรมใหผลตามระยะเวลา 
สวนการใหผลของกรรม มี 2 ระดับ คือ (1) ผลช้ันใน
หมายถึง จิตใจ  (2) ผลช้ันนอก  หมายถึง ลาภ  ยศ 
สรรเสริญ เสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา เปนตน และการสิ้น
กรรม คือ การที่บุคคลน้ันหมดกิเลสการเกิดกรรมในพุทธ
ปรัชญา พบวา การเกิดกรรมน้ันมีพ้ืนฐานมาจากกิเลส 
และการแสดงออกทางกาย วาจา และใจ มีทั้งกรรมดีและ
กรรมช่ัว และสวนหน่ึงเกิดจากผัสสะ ในทางพุทธศาสนา 
เรียกวา กรรม 3 ไดแก กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม 
ในสวนเกณฑการตัดสินกรรมในพุทธปรัชญาใหพิจารณาที่
เจตนาที่เกิดจากกุศลมูลและอกุศลมูล เปนสิ่งสําคัญที่สุด
ความมีอยูของกรรมในแงอภิปรัชญา พบวา อภิปรัชญาได
กลาวถึงสัจจะ 2 อยาง คือสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ 
ไดอธิบายถึง ความจริงแท ดังน้ัน กรรมจะมีอยูอยางไร
ข้ึนอยูกับจิตเจตสิก รูป และนิพพาน ใครทํากรรมอยางใด
ก็รับกรรมอยางน้ัน เมื่อกรรมเกิดข้ึน สุดทายกรรมก็ดับ
ดวยเหตุปจจัยของการเกิดกรรมน้ันเสมอดังน้ันความมีอยู
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ของกรรมในแงอภิปรัชญาน้ัน มีสาเหตุมาจากกิเลส จึงทํา
ใหบุคคลทํากรรม เมื่อทํากรรมแลวก็ไดรับผลกรรม ที่
เรียกวา วิบากกรรม แตกรรมก็ตกอยูภายใตกฎของไตร
ลักษณ คือ กรรมน้ันมีสาเหตุใหเกิดกรรม กรรมน้ันก็จะดับ
ไป เพราะเหตุแหงกรรมน้ัน จึงทําใหสรุปไดวา กรรมเปน
ทั้งสมมติสัจจะ และปรมัตถสัจจะ ข้ึนอยูกับจิตของบุคคล
น้ันเปนสําคัญ 

ธนพร แตงขาว (2561)ศึกษาวิเคราะหวิถี
ชีวิต สังคม ความเช่ือของชาวลานนาในทุกชนช้ัน จาก
ขอมูลในจารึกลานนาท่ีมีการจารึก ต้ังแตพ .ศ. 1822 - 
2478 จํานวน 186 หลัก ที่พบบริเวณ  ใน 8 จังหวัด
ภาคเหนือ ไดแก พะเยา เชียงราย เชียงใหม นาน ลําปาง 
ลําพูน แพรและแมฮองสอน พบวา ชาวลานนามีความเช่ือ
ในคําสอนทางพุทธศาสนาเร่ืองกรรม นิพพาน พระศรี
อาริยเมตตไตร เปนตน  

ชาวลานนาเช่ือวาการทําดียอมไดรับผลดี
ตอบแทน เชน การทําบุญทํานุบํารุงพุทธศาสนา ก็จะทํา
ใหผูทําบุญพบแตสิ่งที่ดีงาม คิดสิ่งใดก็สมปรารถนา เช่ือใน
เร่ืองนิพพาน เช่ือวาหากตนไดบรรลุนิพพานก็จะหลุดพน
จากการเวียนวายตายเกิด ดังน้ัน จึงมุงทําบุญใหตนเอง
หลุดพนจากการเกิด แก เจ็บ ตาย เช่ือวาพุทธศาสนายุค
พระสมณโคดมจะสิ้นสุดเมื่อมีอายุ 5,000ป ชาวลานนาจึง
มุงทําบุญเพ่ือตออายุพุทธศาสนา ในขณะเดียวกันก็เช่ือวา
จะมียุคพระศรีอาริยเมตไตรยตอเน่ืองจากน้ัน จึงทําบุญ
เพ่ือขอใหตนไดไปเกิดเปนพระหรือพระอรหันตในยุคน้ัน 
นอกจากน้ีชาวลานนายังเช่ือและศรัทธาในเร่ืองพระธาตุ 
เปนอยางมาก ดังปรากฏวาสถานที่สําคัญๆทุกเมืองจะ
กลาวถึงท่ีประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุ และเช่ือวา
ผูที่ไดสักการะพระธาตุอันเปนกระดูกของพระพุทธเจาจะ
เกิดสิริมงคลแกตน ความเช่ือเร่ืองเทวดา  ชาวลานนาเช่ือ
วาเทวดาท่ีปรากฏในคําเทศนาของพระพุทธองค เชน พระ
อินทร พระพรหม ทาวจตุโลกบาลเปนสัญลักษณแหงคุณ
งามความดี และอยูในภพภูมิที่สูงกวามนุษย และจะคอย
ปกปองคุมครองผูที่กระทําความดี จึงใหความเคารพ
สักการะเทวดาเหลาน้ีดวย ความเช่ือในเร่ืองการอุทิศสวน
บุญสวนกุศล ชาวลานนาเช่ือวาผลบุญที่ทําจะสามารถ
อุทิศใหแกบุคคลที่ลวงลับไปแลวได และยังสามารถอุทิศ

ใหแกบุคคลที่มีชีวิตอยูใหมีความสุข ความสมหวังไดดวย
เชนกัน ดังจะเห็นไดจากคําอธิษฐานที่ปรากฏในจารึกที่ตางๆ 

อัมพร หุตะสิท ธ์ิ (2556) ศึกษารวบรวม
ขอมูลจากคัมภีรพระไตรปฎกและวรรณกรรมพุทธศาสนา
ยุคปจจุบันบางสวนเพ่ือวิเคราะหประเภทของกรรม 12 
และการใหผล สรุปผลการวิจัยวา  

หมวด 1 : กรรมใหผลตามคราว ไดแก 
1) ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม คือ กรรมที่ใหผล

ในปจจุบัน หรือกรรมที่ใหผลในภพน้ี มีปรากฏในพระ
อรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง คิดเปนรอยละ 
20.93นับเปนกรรม 12 ขอที่มีปรากฏมากที่สุด  

2) อุปปชชเวทนียกรรม คือ กรรมที่ใหผล
ตอเมื่อเกิดภพหนา หรือกรรมท่ีใหผลในชาติตอไป มี
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 18.60นับเปนกรรม 12 ขอที่มีปรากฎมาก
เปนอันดับ 2 

3) อปราปรเวทนียกรรม คือ กรรมที่ใหผล
ในภพสืบตอไป มีปรากฏอยูในพระอรรถกถธรรมบท จาก
จํานวน 57เร่ือง คิดเปนรอยละ 12.40นับเปนกรรม 12 
ขอที่มีปรากฏมากเปนอันดับ 3 

4) อโหสิกรรม  คือ  กรรมเลิกใหผลแลว
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 8.53 

หมวด 2 : กรรมใหผลตามหนาท่ี 
5) ชนกกรรม คือ กรรมแตงใหเกิด ปรากฏ

อยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง คิดเปน
รอยละ 9.30 

6) อุปตถัมภกกรรม คือ กรรมสนับสนุน
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 6.20 

7) อุปปฬกกรรม คือ กรรมบีบคั้น ปรากฏ
อยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง คิดเปน
รอยละ 4.65 

8) อุปฆาตกรรม คือ กรรมตัดรอน ปรากฏ
อยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง คิดเปน
รอยละ 0.78นับเปนกรรม 12 ขอที่มีปรากฏนอยที่สุด  

หมวด 3 : กรรมใหผลตามแรงหนักเบา 
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9) ครุกกรรม คือ กรรมหนัก ปรากฏอยูใน
พระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง คิดเปนรอย
ละ 4.65 

10) อาจิณณกรรม คือ กรรมท่ีทําจนเคยชิน
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 6.98 

11) อาสันนกรรม คือ กรรมเมื่อจวนเจียน
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 6.20 

12 ) กตัตตากรรม  คื อ  กรรมสัก ว าทํ า
ปรากฏอยูในพระอรรถกถาธรรมบท จากจํานวน 57เร่ือง 
คิดเปนรอยละ 0.78นับเปนกรรม 12 ขอที่มีปรากฏนอย
ที่สุดเชนเดียวกับอุปฆาตกรรม  

โดยสรุป การศึกษาใหรูแจงในเร่ืองของหลัก
กรรมหรือ กรรม 12 และการใหผล เปนเสมือนหนทางท่ี
จะนําพาไปสูการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง ทําใหผูศึกษาเรียนรู
มีความสุขสงบ มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตใหสูงย่ิงๆ ข้ึนไป 
ทําให ชีวิตสงบสุข และทําให เห็นวาการเกิดของเรามี
ความหมาย ไมใชเกิดมาโดยบังเอิญ การเขาใจเร่ืองของ
หลักกรรม หรือกรรม 12 และการใหผลน้ี จะทําใหบุคคล
เขาใจตอความข้ึนลงของชีวิต จะชวยคลี่คลายความสับสน
ของชีวิต ซึ่งเปนเร่ืองที่พุทธศาสนิกชนควรเรียนรูและทํา
ความเขาใจใหเแจมแจง เพ่ือชีวิตของตนจะไดดีข้ึน 

พระอิ นท รีย  อ ตฺถ ยุต โต  (กั นท ะวงศ ) 
(2554)ศึกษาเร่ืองวิบากกรรมในพุทธศาสนาเถรวาท 
พบวาแบงเปน 2 ประเภท คือ กุศลวิบาก หมายถึง วิบาก
กรรมท่ีดี ใหผลเปนความสุข และอกุศลวิบาก หมายถึง 
วิบากกรรมที่ไมดี ใหผลเปนความทุกข โดยมีองคประกอบ
การกระทําดวยเจตนาทางกาย วาจา ใจ ทั้ง 2 ประเภทน้ี 
จะสงผลกับเหลาสัตวใหทรามและประณีตตางกันไป 
จนกวาจะถึงพระนิพพาน นอกจากน้ีวิบากกรรมในสังคม
ปจจุบันที่พบ เชน การเกิดแผนดินไหว การเกิดคลื่นสึนามิ 
หรือทุพภิกขภัย การเกิดปญหาสิ่งแวดลอมเปนพิษ เปน
ตน สิ่งเหลาน้ีเกิดมาจากสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ เกิด
จากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเอง ตามกฎของไตร
ลักษณ และเกิดจากการกระทําของมนุษย แตไมวาจะเกิด
โดยสาเหตุใดก็ตามก็ยอมไดรับผลของวิบากกรรมรวมกัน 

จี ร ว ร ร ณ  ชิ น ะ โ ช ต  (2523)  ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบหลักคําสอนเร่ืองกรรมในพุทธศาสนา และ
ศาสนาฮินดู เพ่ือเรียนรูถึงทรรศนะเร่ืองกรรม ซึ่งเปนหลัก
คําสอนสําคัญประการหน่ึงของพระพุทธศาสนา และ
ศาสนาฮินดูและเพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นถึงความคลายคลึง
กันและความแตกตางของหลักคําสอนดังกลาวในปรัชญา
ทั้งสองระบบ พบวา แนวความคิดเร่ืองกรรมเปนความคิด
สําคัญประการหน่ึง ซึ่งช้ีใหเห็นถึงอภิปรัชญาของระบบทั้ง
สอง หลักคําสอนเร่ืองกรรมของพุทธปรัชญาและปรัชญา
ฮินดูคลายคลึงกันมากในหลักใหญๆ แตแตกตางกันใน
รายละเอียด พระพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู เห็นพองกัน
วา กฎแหงกรรมซึ่งเปนกฎแหงเหตุและผล เปนทั้งกฎ
ธรรมชาติและกฎทางศีลธรรม ในแงที่เปนกฎธรรมชาติกฎ
น้ียืนยันวา ทุกสิ่งทุกอยางยอมเกิดข้ึน เปนไปตามอํานาจ
ของเหตุปจจัย ในแงที่เปนกฎทางศีลธรรม กฎน้ีมีหลัก
กวางๆวา ผลยอมสอดคลองกับเหตุ ผูทํากรรมดียอมไดรับ
ผลดี ผูทํากรรมช่ัวยอมไดรับผลช่ัว แตในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
การกระทําวาทําอยางไรจึงจะเรียกวาเปนกรรมดี และทํา
อยางไรจึงจัดเปนกรรมช่ัวน้ัน  

พระพุทธศาสนากับศาสนาฮินดูมีความเห็น
สอดคลองกันบางสวน และแตกตางกันบางสวน เชนเร่ือง
การฆาสัตวโดยเจตนา ซึ่งพุทธศาสนาถือวา เปนบาปทุก
กรณี แตศาสนาฮินดู เห็นวา ถาเปนกรณีฆาสัตวบูชายัญ ก็
ไมบาป เปนตน  

พระพุทธศาสนาถือวา กฎแหงกรรมเปนกฎ
ที่มีอยูอยางอิสระ ไมข้ึนกับพระผูเปนเจาหรือผูมีอํานาจ
สูงสุดใดๆ แตศาสนาฮินดูถือวา กฎแหงกรรมเปนกฎ ท่ี
กําหนดข้ึนโดยพระผูเปนเจา พระองคจึงเปนเจาแหงกฎ
แหงกรรม พุทธปรัชญาเห็นวา บุคคลจะเปนอะไรและ
อยางไรข้ึนอยูกับกรรมหรือการกระทําของตนเอง แต
ปรัชญาฮินดูถือวา ทุกสิ่งรวมท้ังมนุษยเกิดจากพรหมัน 
เพราะฉะน้ัน มนุษยจะเปนอะไรและอยางไร นอกจากจะ
ข้ึนอยูกับกรรมของตนเองแลว ยังข้ึนอยูกับพระผูเปนเจา
ดวย 
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4.วิธีการวิจัย 

การวิจัยเร่ืองน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้ันตอน
การดําเนินการวิจัยดังน้ี 

4.1. ศึกษาจากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดแก
พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พิมพพ.ศ. 2539 และคัมภีรมหาวิบาก ฉบับบุญคิด วัชร
ศาสตร 

4.2 ศึกษาจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ ไดแก 
คัมภีรอรรถกถา ฎีกา และหนังสือที่เหลานักปราชญเขียน
ไว รวมท้ังงานวิจัย รายงานการวิจัยที่เกี่ยวของบทความ 
เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ และสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4.3 สัมภาษณ พระสงฆผู เช่ียวชาญดาน
คัมภีรทางพระพุทธศาสนา จํานวน 2 รูป ไดแก พระครู
ประภัศรธรรมรังษี  เจาอาวาสวัดกูเตา และพระครูอดุลสีล
กิตต์ิ เจาอาวาสวัดธาตุคํา ปราชญชาวบาน จํานวน 2 
ทานไดแก นายดุสิต ชวชาติ และ นายสอน มณเฑียร ผูรู
ดานคัมภีร จํานวน 1 ทาน ไดแก ผศ.ดร.วิโรจน อินทนนท 
มรรคนายกวัด จํานวน 1 ทานไดแก นายสมพงษ ไชยดีศรี
ประพันธ รวมท้ังหมด 6 ทาน  

4.4 วิเคราะหคัมภีรมหาวิบาก ฉบับบุญคิด 
วัชรศาสตร 

4.5 สรุปผล 

5. ผลการวิจัย
5.1 พัฒนาการและความเปนมาของคัมภีร

มหาวิบากในลานนา 
คัมภีรมหาวิบากฉบับที่เกาที่สุดเทาที่สํารวจพบ 

จารใน พ.ศ. 2395 ฉบับที่ใหมที่สุด พ.ศ. 2520 โดยพบ
คัมภีรในชวง พ.ศ. 2400-2500 เปนปริมาณมาก  

ช่ือคัมภีรมหาวิบาก มีดังน้ี มหาวิบาก มหา
วิบากรอม มหาวิบากหลวง มหาวิบากนอย มหาวิบากเว
สันตระ มหาวิบากกินนํ้าพริกเผ็ด ยอดมหาวิบาก มหา
วิบากชาดก และวิบากเสฏฐี 

จากช่ือคัมภีร พบวา มหาวิบาก มีลักษณะเปน
คํานาม ใชประกอบคําขยาย เชน รอม หลวง เวสันตระ 
กินนํ้าพริกเผ็ด ชาดก และเสฏฐี เปนตน โดยคําขยายดาน
ทายจะเปนตัวกําหนดเร่ืองราวของมหาวิบาก  คําวา 

“วิบาก” หรือ “วิปาก” หรือ “วิปากา” หมายถึง ผลเกิด
เพราะกรรมดีและกรรมช่ัว มหาวิบากเวสสันตระ คือ ผล
ของกรรมดีที่พระเวสสันดรไดกระทําแลว มหาวิบากกิน
นํ้าพริกเผ็ด คือ ผลของการกินนํ้าผิดเผ็ด มหาวิบากชาดก 
คือ ผลของกรรมดีและช่ัวที่ปรากฏในชาดก วิบากเสฏฐี 
คือ ผลของการกระทําของเสฏฐี เปนตน สําหรับวิบาก
เสฏฐี มีเน้ือหาเปนเชนเดียวกับมหาวิบาก คือ แสดงผล
การกระทําของเศรษฐีผูหน่ึงที่ไมมีบุตร ดังที่ปรากฏใน 
ทุติยอปุตตกสูตร 

เน้ือหาของคัมภีรมหาวิบาก เกี่ยวของกับการทํา
ดีละเวนความช่ัว และผลจากการกระทําน้ันๆ ปรากฏใน
ลักษณะเดียวกับเน้ือหาของทุ ติยอปุตตกสูตร และมี
ลักษณะการแตงเชนเดียวกับจูฬกัมมวิภังคสูตร  

5.2 เน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบาก  
เน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบากแบงเปน 3 ชวง 

ไดแก 
1. นิทานวจนะ เปนขอความเบื้องตนของคัมภีร

แสดงความนอบนอมแดพระพุทธเจา ดวยบทคาถาวา 
“นโม ตัสสัตถุฯ    อิตัง สัตถา สาวัตถิยัง วิหะรันโต อะ
ปุตตะก๋ัง นามะ เสฏฐิกาละมาริต๋ัง อารัพภะ กะเถสิฯ 
สาธะโว ดูราสัปปุ ริสะตังหลาย สัตถา อันวาสัพพัญู
พระพุทธเจา ตนเปนครูเกาแกโลกตังสาม เตียนยอมสั่ง
สอนสัตตะโลกตังหลายไจๆ พระจิ่งไดจื้อวาสัตถา พระก็
สถิตสําราญอยูในปาเชตวันอาราม อันมีที่จิ่มใกลเวียงสา
วัตถี ราจะธานีก็มีแลฯ  

2. เน้ือหาคัมภีร อยูในชวงกลาง ประกอบดวย
การปรารภเหตุซึ่งพระพุทธเจาจะไดแสดงธรรมกับพระ
เจาปเสนทิโกศล เหตุน้ัน คือ การที่พระเจาปเสนทิโกศล
ทูลถามถึงชีวิตเศรษฐีผูหน่ึงในเมืองสาวัตถี ท่ีแมจะรํ่ารวย
แตยังพึงพอใจในการใชชีวิตอยางอัตคัด  พระพุทธองคจึง
ทรงแสดงเหตุแหงบุพกรรมวิบากของเศรษฐี วาชาติกอน
เศรษฐีผู น้ีพบเห็นพระปกเจกพุทธเจามาบิณฑบาตใน
หมูบาน จึงปาวประกาศใหคนในหมูบานรู แตตนไมสนใจ
กลับเขาปาไปหากินตอ ซ้ําเมื่อภรรยาเศรษฐีออกไปตัก
บาตรก็เกิดความไมพอใจ ไปเปดฝาบาตรพระปจเจกพุทธ
เจาดู เห็นอาหารมากมายก็กลาววาไมมีประโยชนอะไรถา
จะใหพระ เพราะพระฉันแลวก็นอน นาจะใหตนเองหรือ
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คนงานกินดีกวา อีกอยางหน่ึงเศรษฐีผูน้ียังไดฆาลูกของ
พ่ีชายท่ีออกบวช เพราะเกรงวาหากโตข้ึนมาจะกลาวหาวา
สมบัติที่พ่ีชายยกใหเปนของตน  

ดวยการกระทํา สงผลใหเศรษฐีไดเกิดในสวรรค 
และลงมาเกิดมาเปนเศรษฐีในโลกมนุษย เพราะปาว
ประกาศบอกบุญ แตดวยกรรมที่ติเตียนพระปจเจกพุทธ
เจาทําใหไมสามารถใชขาวของเงินทองของตนได สวนการ
ฆาลูกของพ่ีชายทําใหตนไมมีลูกสืบสกุล และเมื่อตายแลว
ก็ตองตกนรก พนจากนรกก็ไปเปนเปรต 

จากน้ันพระพุทธองคจึงเทศนาเร่ืองผลของการ
ประกอบอกุศลกรรมบถ 10 คือ ทําใหเกิดเปนแรงเปนกา 
และเทศนเร่ืองกรรมที่จะทําใหไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉานอื่น
ในตอนทาย 

3. นิคมวจนะในชวงทายคัมภีร แสดงนัยสําคัญ
วาเน้ือหาของคัมภีรมหาวิบากน้ี ไดจากพระไตรปฎก 

5.3 คติธรรมและคุณคาของคัมภีรมหาวิบาก 

มหาวิบากไดสะทอนคติธรรมเร่ืองกรรมและผล
ขอ งก รรม เป น ห ลั ก  โด ย กุ ศ ล ก รรมบ ถ  1 0 ห รือ
อกุศลกรรมบถ 10 ที่มนุษยกระทํา เปนตนเหตุแหงผลของ
กรรมทั้งหลาย  

ทั้งน้ีกรรมและผลของกรรมท่ีปรากฏในมหา
วิบากฉบับบุญคิด วัชรศาสตร มีดังน้ี 

1. การไมยินดีในการใสบาตร ผลคือ ไมสามารถ
ใชจายเงินทอง และใชชีวิตอยางสุขสบายทามกลางเงิน
ทองที่ครอบครอง 

2. การไดรองเรียกใหผูคนมาใสบาตรพระปจเจก
พุทธเจา ผลคือ ตายไปไดไปเกิดบนสวรรค 7 ชาติ แลวจึง
มาเกิดเปนเศรษฐี 

3. การฆาบุตรชายของพ่ีชาย ผล คือ เมื่อมาเกิด
เปนมนุษย ก็ไมมีบุตรสืบสกุล ตายไปตกนรก เมื่อพนจาก
นรกก็เปนเปรต  

4. กระทําอกุศลกรรม 10 ประการ ผล คือ เมื่อ
ตายไปเกิดเปนลิงเปนคาง 

5. ปากกลาคางแข็ง ถมนํ้าลาย ผล คือ เมื่อตาย
ไปเกิดเปนแรงเปนกา 

6. ไมมี เมตตากับสัตวที่มีคุณ  เชน ชางมาวัว
ควาย ผล คือ เมื่อตายไปเกิดเปนตะขาบ แมงปอง เสือ 
หมี 

7. ยามใหทานเกิดความโมโห ผล คือ เมื่อตาย
ไปจะเกิดในตระกูลครุฑ นาค 

8. มีคําสามหาว ไม รูจักคุณพอคุณแม  และ
ประมาทในแกวทั้งสาม ผล คือ เมื่อตายไปเกิดเปนสุนัข 

นอกจากคัมภีรมหาวิบากจะสะทอนคุณคาทาง
ศาสนา ในการรักษา เผยแพร หลักคําสอนสําคัญของพุทธ
ศาสนา คือ เร่ืองกรรมและผลของกรรมแลว คัมภีรมหา
วิบาก ยังสะทอนคุณคาทางสังคมของชาวลานนาดวย 
คุณคาทางสังคมน้ีเกิดจากความเช่ือของชาวลานนาท่ีมีตอ
คัมภีรมหาวิบาก วาหากไดฟงธรรมมหาวิบาก สามารถ
ชวยใหผูปวย หรือวิญญาณผูตาย พนไปจากวิบากกรรมได 
อันกอใหเกิดประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวลานนา 
คุณคาของมหาวิบากทางดานภาษา คือ ชวยรักษาการใช
ภาษาไทยลานนา และคุณคาของมหาวิบากวรรณกรรมใน
ลานนา คือ การพัฒนาเน้ือหาวรรณกรรมมหาวิบากให
สอดคลองกับบริบทสังคมปจจุบัน 

6. อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยในสวนเน้ือหามหาวิบากฉบับบุญคิด 

วัชรศาสตร ไดแสดงใหเห็นถึงเร่ืองกรรมและผลของกรรม 
ซึ่งเปนหลักคําสอนสําคัญหลักหน่ึงของพระพุทธศาสนา 

คน ท่ั วไป มัก เข าใจ เร่ือ งก รรม ไมค รบถ วน 
ประการแรก ใหความหมายของกรรมเพียงผลของการ
กระทํา มิไดหมายถึงการกระทํา จึงมักมีคําพูดวา ชาติน้ีมี
กรรม หรือ เราทํามาไมดีก็ตองรับกรรมตอไป หรือ สุด
แลวแตกรรม เปนตน ประการตอมา คนทั่วไปมักมอง
กรรมในแงผลรายมากกวาผลดี คือ มีแตกรรมช่ัว ทําให
มองกรรมเปนความทุกขอยางหน่ึง และประการสุดทาย 
คนมักมองกรรมเปนเร่ืองของอดีต เปนกรรมจากอดีต ไม
นึกถึงกรรมปจจุบัน  

ทวาในมหาวิบาก ไดแสดงใหเห็นวา กรรมน้ัน
เปนเร่ืองของการกระทํามากกวาผลท่ีจะไดรับ แมทั้งสอง
จะเก่ียวเน่ืองกันอยางแยกไมออก แตเมื่อเขาใจวากรรมคือ
การกระทําแลว จึงทําใหสามารถเขาใจตอไปไดวา การ
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กระทําน้ัน มีทั้งที่เปนกุศลและอกุศล คือ กุศลกรรมบถ 10 
และอกุศลกรรมบถ 10 เมื่อการกระทํามีทั้งสองแงมุมแลว 
ผลของการกระทําก็มีทั้งสองแงมุมเชนกัน ในมหาวิบากได
แสดงถึงกรรมดีและกรรมช่ัวของเศรษฐีไวเชนกัน ในขณะ
ที่ เศ รษฐี รอ งเรียก ให ผู ค นมาใส บ าตรพ ระป จ เจก
พระพุทธเจา แตตนเองไมมีศรัทธา ซ้ํายังดูหมิ่นวาขาวที่
ภรรยาใสบาตรน้ัน ไมมีประโยชนแตอยางใด เพราะพระ
ฉันแลวจําวัดเทาน้ัน กรรมดีที่เรียกรองผูคนใหมาใสบาตร
กับพระปจเจกพุทธเจา สงผลใหเขาไปเกิดในสวรรค เสวย
ผลกรรมดีอยู 7 ชาติ กอนลงมาเกิดเปนเศรษฐี แตกรรม
ช่ัวที่ไมมีศรัทธาในการใสบาตร สงผลใหเขาไมพึงพอใจใน
ความมีทรัพยสมบัติในตอนท่ีเกิดเปนเศรษฐี คือ มีเงิน มี
ขาทาสบ ริวาร มีข าวของดีๆ  แตไมอยากใชข าวของ
เหลาน้ัน กรรมหรือการกระทําจึงมีทั้งกรรมดีและกรรมช่ัว 
มิใชมีเพียงกรรมช่ัวอยางเดียว หรือกรรมไมไดหมายถึง
ความทุกขเพียงอยางเดียว  

เมื่อกรรมคือการกระทําแลว การกระทําน้ันก็มี
ทั้งท่ีเปนการกระทําในอดีต และในปจจุบัน เมื่อคนเขาใจ
เชนน้ีแลว ก็มุงที่จะสรางกรรมดีหรือทําลายยับย้ังกรรมช่ัว 
เพราะผลของกรรมในปจจุบันก็จะสงผลตอกรรมในอดีต
ดวยเชนกัน อยางกรรมท่ีเรียกวาอโหสิกรรม คือ กรรมช่ัว
ในอดีตถูกระงับไปเพราะกรรมใหมที่มีการอโหสิกรรม  

เมื่อพิจารณาแลว พบวาจุดประสงคที่พระพุทธ
องคทรงสอนเร่ืองกรรมน้ัน ก็มุงไปที่การสลายวรรณะใน
อินเดีย ขจัดความเช่ือถือและการปฏิบัติในการแบงชนช้ัน
ของคนในสังคมอินเดีย เพราะคนเราไมไดเปนคนถอย ตํ่า
ทราม เพียงเพราะชาติกําเนิด และก็ไมไดเปนพราหมณ 
คนช้ันสูง เพราะชาติกําเนิด แตเปนคนทรามเพราะการ
กระทํา (กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม) เปนพราหมณก็
เพราะการกระทํา (กุศลกรรมหรืออกุศลกรรม) มีพุทธพจน
ในทํานองน้ีอยู เปนจํานวนมากในพระไตรปฎก อาทิ
ในกัณณกัตถลสูตร (ม.ม. (ไทย), 2535. )หรือในเอสุการี
สูตร (ม.ม. (ไทย), 2535) ที่  พระอานนททรงอางพุทธ
พจนเก่ียวกับวรรณะสี่น้ัน แสดงถึงระบบการคิดใหธรรม
เปนใหญกวาวรรณะ ดังวา กษัตริย พราหมณ แพศย และ
ศูทร ถามีคุณธรรมแลวก็ช่ือวาเสมอกัน ดังวาความจริงแม
ไฟทุกชนิด ก็เปนไฟ มีเปลว มีสี มีแสงสวาง และสามารถ

ทํากิจที่ตองทําดวยไฟใหสําเร็จไดทั้งหมดเชนเดียวกัน 
พุทธพจนขางตน ไดช้ีใหเห็นจุดหมายปลายทางในความ
พยายามสลายวรรณะของพระพุทธองค คือ ใหมองเห็น
ความจริงวามนุษยมีความเทาเทียมกันในความเปนมนุษย
ธรรมที่จะนําออกจากระบบวรรณะไดอยางเด็ดขาด คือ 
กุศลกรรมบถน่ันเอง 

กุศลกรรมบถเปนเร่ืองของวิธีการปฏิบัติตนของ
คนทุกวรรณะ ไมวาพราหมณเองก็ไมควรฆาสัตว ไมควร
ลักทรัพย ไมควรประพฤติผิดในกาม ไมควรพูดเท็จ ไมควร
พูดสอเสียด ไมควรพูดคําหยาบ ไมควรพูดเพอเจอ ไมโลภ
อยากไดของเขา ไมพยาบาทปองราย และไมเห็นผิด 
เชนเดียวกับการปฏิบัติตนของวรรณะศูทร หากพราหมณ
ฆาสัตว ลักทรัพย ผิดในกาม พูดเท็จ โลภ โกรธ หลง ก็ไม
ตางอะไรจากคนช้ันตํ่า แตหากศูทรไมฆาสัตว ไมลักทรัพย 
ไมผิดในกาม ไมพูดเท็จ ไมโลภ ไมโกรธ ไมหลง ก็เปนพระ
อริยสงฆได 

นอกจากเร่ืองกรรมจะมีจุดประสงคเพ่ือใหคนมี
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับชนช้ันแลว ยังมีจุดประสงค
เพ่ือใหคนมีความมั่งมั่น พ่ึงตนเอง และหวังผลสําเร็จดวย
การลงมือกระทํา มิใชหวังผลจากการบันดาลของเทพเจา 
ภูตผี เทวดา หรือ มิใชหวังผลจากการชวยเหลือของผูอื่น 
คือ อยาไปหวังพ่ึงปจจัยภายนอก เพราะสิ่งเหลาน้ีไมย่ังยืน 
ไมแนนอน  

ดวยเหตุน้ีเร่ืองกรรมในพระพุทธศาสนาจึงเปน
เร่ืองสําคัญ และเร่ืองสําคัญน้ีก็สะทอนอยูในมหาวิบาก
ฉบับลานนาแลว 

ทั้งน้ีในโลกปจจุบันที่เปนวัตถุนิยม การวัดคา
ของคนหรือผลของการกระทํา ก็จะวัดจากวัตถุ วัดดวย
วัตถุ คือ คนที่มีบานหลังใหญ รถยนต ที่ดินจํานวนมาก 
หรือรํ่ารวย ผูคนมักมองวาเปนคนดี ยกยองคนที่กระทํา
กรรมดีนอยกวาคนที่ครอบครองวัตถุจํานวนมาก 

การที่มีความคิดเชนน้ี ก็เปนอกุศลกรรมอยาง
หน่ึง คือ โลภ อยากครอบครองวัตถุเปนของตนเองน่ันเอง  

7. สรุป
การวิจัยเร่ืองน้ี  การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาประวัติและพัฒนาการของคัมภีรมหา
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วิบากในลานนา 2) เพ่ือศึกษาเน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบาก
ฉบับลานนา 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะหคติธรรมและคุณคา
ของคัมภีรมหาวิบากฉบับลานนา การศึกษาคร้ังน้ีเปนการ
วิจั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ  (Qualitative Research) โด ยการ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) โดยพบวา  

1. คัมภี รมหาวิบ ากฉบับล านนา มี เน้ือหา
เกี่ยวกับผลการกระทําของเศรษฐีผูหน่ึงที่ไมมีบุตร ดัง
เร่ืองราวที่ปรากฏในทุติย อปุตตกสูตร ทั้งมีลักษณะการ
แตงเชนเดียวกับจูฬกัมมวิภังคสูตร มีจุดประสงคเพ่ือสอน
เร่ืองกรรม โดยพบฉบับที่เกาที่สุดเทาที่สํารวจพบ จารใน 
พ.ศ. 2395 ฉบับที่ใหมที่สุด พ.ศ. 2520 โดยพบคัมภีร
ในชวง พ.ศ. 2400-2500 เปนปริมาณมาก  

2. เน้ือหาสาระคัมภีรมหาวิบากแบงเปน 3 ชวง
ไดแก   1.นิทานวจนะ เปนขอความเบ้ืองตนของคัมภีร 
แสดงความนอบนอมแดพระพุทธเจา 2.เน้ือหาคัมภีร อยู
ในชวงกลาง ประกอบดวยเร่ืองที่พระเจาปเสนทิโกศลทูล
ถามพระพุทธเจา ถึงชีวิตเศรษฐีผูหน่ึงในเมืองสาวัตถี ท่ีแม
จะรํ่ารวยแตยังพึงพอใจในการใชชีวิตอยางอัตคัด และ
เร่ืองผลกรรมที่ทําใหไปเกิดเปนสัตวเดรัจฉาน 3.นิคม
วจนะในชวงทายคัมภีร แสดงนัยสําคัญวาเน้ือหาของ
คัมภีรมหาวิบากน้ี ไดจากพระไตรปฎก 

3. มหาวิบากไดสะทอนคติธรรมเร่ืองกรรมและ
ผลของกรรมเปนหลัก ท้ังยังสะทอนคุณคาทางสังคมของ
ชาวลานนาที่เช่ือวา มหาวิบากสามารถชวยใหผูใกลตาย
หรือวิญญาณผูตาย พนไปจากวิบากกรรมได อันกอใหเกิด
ประเพณีเกี่ยวกับความตายของชาวลานนา และสะทอน
คุณคาทางดานภาษา คือ ชวยรักษาการใชภาษาไทย
ลานนา และการพัฒนาเน้ือหาวรรณกรรมมหาวิบากให
สอดคลองกับบริบทสังคมปจจุบัน 

เอกสารอางอิง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(2535) พระไตรปฎก

ภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปฏกํ 2500. 
กรุงเทพฯ :      โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. 

___________.(2539) พระไตรปฎกภาษาไทย. ฉบับ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพฯ  
:  โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.. 

___________.(2535)  อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหา
จุฬา  อฏ กถา. กรุงเทพฯ  : โรงพิมพ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. โรงพิมพ
วิญญาณ.  

___________.(2534) พระไตรปฎกพรอมอรรถกถา 
แปล ชุด 91 เลม. กรุงเทพฯ  :  โรงพิมพ
มหามกุฏราชวิทยาลัย.  

กฤษ อินเต็ม.(2557) ศึกษาวิเคราะหหลักพุทธธรรมที่
ปรากฏในวรรณกรรมพุทธศาสนา เร่ืองมหา
วิบาก. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . 
บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 

จีรวรรณ ชินะโชติ(2523) ศึกษาเปรียบเทียบหลักคําสอน
เร่ืองกรรมในพุทธศาสนา และศาสนาฮินดู . 
วิทยานิพนธศิลป ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

พระมหานฤพล สิริเมธี(2545) การศึกษาวิเคราะหแนวคิด
เร่ืองความมีอยูของกรรมในพุทธปรัชญาเถรวาท. 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระมหาวัฒน  วฑฺฒนสุธี (2545). คําสอนเร่ืองคุณธรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีปรากฏในภาษิตลานนา 
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต .บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย. 

พระอินทรีย อตฺถยุตโต (2554). ศึกษาเร่ืองวิบากกรรมใน
พุทธศาสนาเถรวาท. วิทยานิพนธพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

วีรยุทธ, นาคเจริญ, ศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมที่ใชเทศน
ในพิธีศพแบบลานนา, วิทยานิพนธศิลปศาสต
ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ,  บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย : 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545). 

1149



สงวน โชติสุขรัตน (2514) ประเพณีลานนาไทยและ
พิธีกรรมตางๆ, เชียงใหม: ประเทืองวิทยา. 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
ปริณายก (2556) ความเขาใจเรื่อ งกรรม . 
กรุงเทพฯ : วัดบวรนิเวศ. 

แสง  จันทรงาม (2542) ศาสนาศาสตร. กรุงเทพฯ: ไทย
วัฒนาพานิช. 

อัมพร หุตะสิทธ์ิ(2546) กรรม 12 และการใหผลสํานัก
วิท ยบ ริก ารและ เทค โน โล ยีส ารสน เท ศ . 
วิทยานิพนธศิลปศาสตร มหาบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 

สื่ออิเล็กทรอนิกส 
ธนพร แตงขาว (2561) "การศึกษาวิถีชีวิตและความเช่ือ

ของชาวลานนาจากจารึกลานนา” [ออนไลน] 
ไดจาก https://www.m-culture.go.th [คน
เมื่อ 3 เมษายน]. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2561) [ออนไลน] ได
จ า ก www/dic/index_dd.php, [ค น เ ม่ื อ  4 
เมษายน]. 

1150



 โครงการสอนการพันหมอแปลงและมอเตอร 
Teaching Project Motor and Transformer Winding 

 นายอมร อนกรอง1*นายบุญธรรม แซวาน2และนายวีรยุทธ อาชาแสนเจริญสุข  
Amorn Onkrong1* Boonton Saewang2and Weerayut  Archasaencharoenkun3

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 41/1 หมู 7 ตําบลไมงาม อําเภอเมืองตาก จังหวัด รหัสไปรษณีย 63000 
1 Rajamangala University of Technology Lanna Tak, Mai Ngamt, MueangTak ,Tak  63000, Thailand 

*amorn04198511@gmail.com, 087-3540922

บทคัดยอ 
บทความฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางโครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร  ตามหลักสูตรครุศาสตร

อุตสาหกรรมบัณฑิต พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบไปดวย ใบเน้ือหา,แผนการสอน,

แบบฝกหัดหลังหนวยเรียน,แบบวัดผลสัมฤทธ์ิดานทักษะพิสัย(ภาคปฏิบัติ)และใบงานการพันหมอแปลงและมอเตอร โดยเอกสาร
ประกอบการสอนประกอบดวย แผนการสอนทั้งหมด 17 สัปดาห ใบเน้ือหารวม 5 หนวยเรียน โดยมีสื่อประกอบการสอนดวย  
โปรแกรม Microsoft Office Power Point ประกอบแตละหนวยเรียน 

ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร ตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต พุทธศักราช 
2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน ในดานแผนการสอนไดคะแนนเฉลี่ย  3.99 อยูใน
เกณฑระดับ ดีมาก ดานใบเน้ือหาไดคะแนนเฉลี่ย 3.73 อยูในเกณฑระดับ ดี ดานแบบฝกหัดหลังหนวยเรียนไดคะแนนเฉลี่ย 3.86 

อยูในเกณฑระดับ ดี ดานสื่อการเรียนการสอนไดคะแนนเฉลี่ย 3.83 อยูในเกณฑระดับ ดี ดานแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางทักษะพิสัย 
(ภาคปฏิบัติ)ไดคะแนนเฉลี่ย 3.93 อยูในเกณฑระดับ ดี ดานใบงานไดคะแนนเฉลี่ย 3.99 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก และผลรวมของ
โครงการสอนท้ังหมดไดคะแนนเฉลี่ย 3.88 อยูในเกณฑระดับ ดี  
คําสําคัญ: โครงการสอน,ผลสัมฤทธิ์ดานทักษะพิสัย,สื่อการเรียนการสอน. 

Abstract 
 This is paper aims to create the Teaching Project Transformer And Motor Winding of The Curriculum 

Science in Industrial Education Electrical Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of 

Technology Lanna. Academic Year 2012. This project consists of teaching materials teaching plan. The exercises 

after class unit Achievement scale. The teaching materials consist of lesson plan 17 weeks and the content 5 

units. The material is presented with the Microsoft Office Power Point to individual units. 

Evaluation Teaching Project Transformer And Motor Winding of The Curriculum Science in Industrial 

Education Electrical Engineering Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna Academic 

Year 2012. Through evaluation from Experts 3 .  In the teaching plan Score as 3 . 9 9  Total average was a Very 

good. The leaves 5 content means of 3.73 Total average was a good level. The exercises after class unit Score 
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as 3.86 Total average was a good level. The design and achievement of 3.93 score Total average was a good 

level. Work Score was 3.99 Total average was a Very good. The score was 3.83 media Total average was a good 

level. The sum of all project teaching means of 3.88 Total average was a good level.  
Keywords: Teaching Learning Achievement, Instruction media. 

 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันการศึกษาไดถือวาเปนสิ่งสําคัญอยางย่ิง 
ซึ่งการถายทอดความรู ความเขาใจ ของผูสอนไปยังผูเรียน
น้ัน  เ พ่ือที่ ผู เ รี ยนจะ นําความรู ที่ ไ ด รั บ ไปปรับ ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันและยังสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการ
ประกอบอาชีพภายในอนาคต ทําใหเกิดการเรียนรูทั้งในดาน
สติปญญาความสามารถเฉพาะดาน เพราะการเรียนการสอน
จะทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ ดานการศึกษา ซึ่งใน
ปจจุบันผูสอนมีบทบาทที่สําคัญที่ทําใหผูเรียนเกิดการเรียน
และความเขาใจมากที่สุดการศึกษาที่ดีน้ันจะตองใชสื่อการ
เรียนการสอนเปนตัวกลางในการเชื่อมโยงความรูระหวาง
ผูสอนกับผูเรียน ทําใหผูเรียนมีความรูตามวัตถุประสงคที่
ผูสอนไดกําหนดไวจึงตะหนักถึงสื่อที่ใชในการเรียนการสอน 
ซึ่งการเรียนการสอนมีความหลากหลายวิธี ในการสอน ทั้งน้ี
สื่อการเรียนการสอนแตละชนิดจะมีบทบาทและขีดจํากัด
ความสามารถของแตละสื่อ นอกจากความสามารถของสื่อ
แลวผูสอนจะตองมีหลักการในการสอน ทักษะการสอน 
วิธีการสอน เพ่ือที่ผูเรียนน้ีเกิดการพัฒนาดานการเรียนรูที่
รวดเร็วและถูกตอง 
 เน่ืองจากวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร รหัส
วิชา  32022001 ไดมีการบรรจุ ในหลักสูตรค รุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ระดับ
ปริญญาตรี (5ป)จึงไดมีการจัดทําโครงการสอนรายวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร เพ่ือเปนเอกสารและสื่อในการ
ประกอบการเรียนการสอน 

2.วัตถุประสงค 
 2.1 เพ่ือสรางโครงการสอนวิชาการพันหมอแปลง
และมอเตอร รหัสวิชา 32022001 ตรงตามหลักสูตรครุ
ศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
 2.2 เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการเรียนการสอน
วิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร  รหัสวิชา 32022001 

ตรงตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา  
  2.3 เ พ่ือสรางสื่อประกอบการเรียนการสอน
วิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร รหัสวิชา 32022001 

ตรงตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา  

 2.4 เ พ่ือสรางใบงานการพันหมอแปล งแล ะ 
มอเตอร รหัสวิชา 32022001 ตรงตามหลักสูตรครุศาสตร
อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ระดับ
ปริญญาตรี (5ป)  

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ  
  3.1หลักสูตร คือ “ประสบการณที่จัดใหผูเรียนมี
พัฒนาการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว” แตวาการยึด
ความหมายตามประสบการณเรียนรูน้ันกวางเกินไปยากตอ
การกําหนดขอบเขต [8] หลักสูตรมีความสําคัญเปนอยาง
มากในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพราะหลักสูตร
บอกใหทราบวาผูเรียนบรรลุจุดมุงหมายอยางไรและจะตอง
จัดเน้ือหาสาระอยางไร เคร่ืองมือวัดผลประเมินผลอยางไร 
ดังน้ันหลักสูตรจึงเปนหัวใจของการจัดการเรียนการสอนและ
เปนตัวกําหนดแนวทางในการจัดการศึกษาเพ่ือนําไปสูความ
มุงหมาย ตามแผนการศึกษาแหงชาติและเปนไปตามที่สังคม
ตองการ 
 3.2 โครงการสอนรายวิชา  

โครงการสอนรายวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลมีสวนประกอบ ดังน้ี คือ 

  1) จุดมุ งหมายของหลักสู ตร  กล าว ถึง
จุดมุงหมายของหลักสูตรระดับสาขาวิชา 
  2) ลักษณะรายวิชา ซึ่งจะมีรายละเอียดของ
รหัสช่ือวิชาสภาพรายวิชา ระดับรายวิชาวิชาพ้ืนฐาน เวลา
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ศึกษา จํานวนหนวย จุดมุงหมายรายวิชา และคําอธิบาย
รายวิชา  
  3) การแบงหนวยเรียน จะแบงตามคําอธิบาย
รายวิชาในการแบงหนวยเรียน จะระบุเวลาท่ีใชเรียนของแต
ละหนอยของการเรียนทฤษฏีและภาคปฏิบัติ 

  4) การแบงหนวย / บทเรียน / หัวขอ สวนน้ี
จะแบงแยกยอย จากหนวยเรียนจนถึงหัวขอ ซึ่งจะบอก
รายละเอียดหัวขอทั้งหมดของบทเรียน พรอมระบุเวลา 
  5) จุดประสงคการสอน บทเรียนจะเขียน
จุดประสงคเปนจุดประสงคทั่วไป สวนหัวขอจะเขียนเปน
จุดประสงคเฉพาะ 
  6) กําหนดการสอนเปนการระบุวาตลอด
ภาคเรียนการศึกษาแตละสัปดาหจะสอนเน้ือหาบทใดบาง 
เปนการวางแผนใหสามารถสอนไดครบทุกบทเรียน 

  7) เกณฑการประเมินผลรายวิชา ทําให
ผูเรียนปฏิบัติตนไดถูกตอง เพ่ือใหผานเกณฑประเมินผล 
สําหรับตารางกําหนดนํ้าหนักคะแนนและเกณฑผานจะชวย
ใหผูสอนใหนํ้าหนักคะแนนของแตละหนวยเรียนไดตาม
ความสําคัญของเน้ือหา 
        8) เอกสารอางอิง เปนสวนที่ตองมีไวสําหรับ
การสืบคนและอางอิงของทั้งผูสอนและผูเรียนในโครงการ
สอนรายวิชาจะตองมีแผนบทเรียนของแตระบบเรียน[2] 
 3.3 สื่อการเรียนการสอน  
 สื่อการเรียนการสอน หมายถึง วัสดุอุปกรณและ
วิธีการที่ผูสอนชวยใหผูเรียนพัฒนาความรู ทักษะ ไดตรงตาม
จุดประสงคการเรียนการสอนและตรงตามจุดประสงคการ
เรียนการสอนและตามจุดมุงหมายของหลักสูตร[7] 

 3.4 การสรางแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบ (Test) หมายถึง ชุดของคําถาม 
(item) ที่มุงวัดความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถภาพ
ทางสมองดานตางๆ ของผูเรียน ใชเปนเคร่ืองมือในการ
ตรวจสอบระดับความรูความเขาใจของกลุมเปาหมาย อาจ
เปนความรูที่มีอยูแตเดิม ความรูที่ไดจากประสบการณ 
ความรูที่ไดจากการฝกอบรม หรือเปนความรูที่เกิดข้ึนจาก

การเรียนรู ซึ่งแบบทดสอบที่ใชวัดความรูความเขาใจที่เกิด
จากการเรียนรูน้ีเรียกวาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน (Achievement Test) 
 3.5 ใบงาน   
  ใบงาน เปนเอกสารสิ่งพิมพที่บอกข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานใหกับผูฝกทักษะสามารถทํางานผลิตหรืองาน
บริการไดเปนข้ันตอนไดถูกตอง อาจมีภาพประกอบตาม
ข้ันตอนของงานที่ทําสําเร็จ ระบุวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองจักรที่จําเปนตองใชตลอดจนขอแนะนําหรือขอควร
ระวังในดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานอยางละเอียด[7] 

 1) สวนประกอบที่สําคัญของใบงาน 
      1.1) หัวขอเร่ือง วิชา รหัสคูมือ 
      1.2) จุดประสงคทั่วไป 
      1.3) จุดประสงคเฉพาะ 
      1.4) เคร่ืองมืออุปกรณ 
      1.5) ข้ันตอนการปฏิบัติ 

4.ขั้นตอนการดําเนินงานและวิธีการออกแบบ 

 การออกแบบและสรางโครงการสอนวิชาการพัน
หมอแปลงและมอเตอร (32-022-001) คร้ังน้ีสรางตาม
หลักสู ตรค รุศาสตร อุ ตสาหกรรมบัณฑิต  สาขา วิชา
วิศวกรรมไฟฟา ระดับปริญญาตรี (5ป) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
ตาก ผูจัดทําไดศึกษาขอมูลหรือปญหาตางๆ เพ่ือกําหนด
เปาหมาย หรือขอบเขตของโครงการสอนท่ีจะดําเนินการ
จัดทํา เมื่อทราบขอบเขตของการออกแบบ และสราง
โครงการสอน 

 4.1 การสรางเคร่ืองมือที่ใชในโครงการสอน  

 เคร่ืองมือที่ใชในการดําเนินงานของโครงการสอน 
ซึ่งทางผูจัดทําไดดําเนินการสรางโดยมีรายละเอียดและ
ข้ันตอนในการดําเนินงานการสรางแตละสวน ดังตอไปน้ี 

 4.1.1 รวบรวมหัวเรื่อง 
 เพื่อใหไดรายละเอียดในขอบเขตความ
สมบูรณของเนื้อหาวิชาโดยอาศัยขอมูลจากแหลง
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ตางๆ ดังตอไปนี้ คือ คําอธิบายรายวิชา,ตําราและ
เอกสาร,ผูเช่ียวชาญและประสบการณของผูพัฒนา
หลักสูตรรายวิชา 
ตารางที่ 1ตัวอยางตารางรวบรวมหัวเร่ือง 
 

หมายเหตุ A : คําอธิบายรายวิชา 
  B : ตํารา และเอกสาร 
  C : ผูเช่ียวชาญ 

  D : ผูมีประสบการณพัฒนาหลักสูตร 
4.1.2 ประเมินความสําคัญของหัวขอเรื่อง  
 เมื่อรวบรวมหัวขอเร่ืองของวิชาไดแลวจึงนํามา
ประเมินความสําคัญของหัวขอเร่ือง โดยคํานึงวาแตละหัวขอ
เร่ืองน้ันมีประโยชนดานใดบางเพ่ือพิจารณาวา หัวขอเร่ืองใด
ควรท่ีจะคงไวหรือตัดออก จะตองมีเกณฑที่เดนชัดพอสมควร 
เ พ่ือชวยเปนเค ร่ืองมือในการตัดสินใจ ซึ่งจะประเมิน
ความสําคัญของหัวขอเร่ืองตางๆ ของแตละหลักสูตรรายวิชา
มีเกณฑที่จะใชพิจารณา ดังน้ี 

 - สงเสริมความสามารถในการแกปญหาในการ
เรียน การทํางาน 

 - สงเสริมทักษะการทํางานใหถูกตองสมบูรณ 
 - สงเส ริมใหผู เ รียนมี เจตคติที่ ดี โดยใหระดับ
ความสําคัญของหัวเร่ืองดวยสัญลักษณ X , I และ O 

 

ตารางที่ 2 ตัวอยางตารางการประเมินความสําคัญของหัว
เร่ือง 
 

หมายเหตุ C : สงเสริมความสามารถในการแกปญหาในการ
เรียนการทํางาน 

  P : สงเสริมทักษะการทํางานใหถูกตองสมบูรณ 
  A : สงเสริมใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี 

  X : มีความสําคัญมาก 

  I : มีความสําคัญปานกลาง 
 O : มีความสําคัญนอย 

 

4.1.3 วิเคราะหเน้ือหาสําคัญของหัวเรื่อง  
 จากการประเมินความสําคัญของหัวขอเร่ือง ทําให
ทราบวา หัวขอเร่ืองใดบางที่มีคุณคาสมควรท่ีนํามาจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรรายวิชาจะมีเพียงหัวขอเร่ืองอยาง
เดียว ยังไมเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนโดยแทจริง

แลวหัวขอเ ร่ืองยังประกอบไปดวย หัวขอเ ร่ืองยอยที่มี
รายละเอียดลึกซึ้งของเน้ือหาวิชา การกําหนดรายการเน้ือหา
สําคัญของหัวเร่ือง ใหไดซึ่งรายละเอียดในขอบเขตและความ
สมบูรณ ตามระดับการศึกษา 
 

หัวขอเร่ือง (Topic) 
แหลงขอมูล หมาย

เหตุ A B C D 

1. หมอแปลงไฟฟา      

2. การออกแบบหมอ
แปลงและการพันหมอ
แปลง 

     

3. การตอหมอแปลงและ
การหาประสิทธิภาพของ
หมอแปลง 

     

4. มอเตอรไฟฟา      

5. การพันมอเตอร      

หัวขอเร่ือง(Topic) 
แหลงขอมูล หมาย

เหตุ C P A 

1. หมอแปลงไฟฟา X X X   

2. การออกแบบหมอแปลง
และการพันหมอแปลง 

X X X 
 

3. การตอหมอแปลงและ
การหาประสิทธิภาพของ
หมอแปลง 

X X X 

 

4. มอเตอรไฟฟา X X X  

5. การพันมอเตอร X X X  
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ตารางที่ 3 ตัวอยางตารางการวิเคราะหรายการเน้ือหา
สําคัญของหัวขอเร่ือง 
 

หมายเหตุ A : ผูเช่ียวชาญ 

  B : เอกสารและตํารา 
  C : ผูมีประสบการณพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
  D : ผูที่ทํางานเก่ียวของ  
 

 4.1.4 การวิ เคราะหสื่ อการ เ รี ยนกา ร สอน
 โครงการสอนการพันหมอแปลงและมอเตอร ตาม
หลักสูตรปริญญาตรี ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
วิศวกรรมไฟฟา พุทธศักราช 2555 ผูจัดทําได ยึดตาม
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม รวมถึงใบเน้ือหาและขอดี
ขอจํากัดของสื่อการสอนแตละชนิดเปนหลัก เพ่ือใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนการสอนมากที่สุดและทันสมัยกับ
เทคโนโลยีสมัยปจจุบัน ผูจัดทําจึงสรางสื่อการเรียนการสอน
ชนิดคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแบบใชโปรแกรม Microsoft 

Power Point. ซึ่งมีสีสันสวยงามจึงทําใหเกิดการเราความ
สนใจของผูเรียน 

 

ตารางที่ 4 ตัวอยางการวิเคราะหสื่อการเรียนการสอน 

 
 

หมายเหตุ X : สื่อการเรียนการสอนท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด 
  I : สื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญปานกลาง 
 O: สื่อการเรียนการสอนที่มีความสําคัญนอยที่สุด 

 

 

5. ผลการวิจัย  
 การสรางโครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและ

มอเตอร ตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล านนาตาก  ประกอบไปด วย  คู มื อค รู  โดยคู มื อค รู
ประกอบดวยเอกสารดังน้ีแผนการสอน,ใบเน้ือหา,แผนการ
สอน ทั้งหมด 17 สัปดาห ,แบบฝกหัดทายหนวยเรียน ,

แบบทดสอบการวัดผลสัมฤทธ์ิดานทักษะพิสัย (ภาคปฏิบัติ),
ใบงานปฏิบัติการพันหมอแปลงและมอเตอรและสื่อการเรียน
การสอน โดยมีหนวยเรียนท้ังหมด 5 หนวยเรียนหมอแปลง
ไฟฟา,การออกแบบหมอแปลงและการพันหมอแปลง,การตอ
หมอแปลงและการหาประสิทธิภาพของหมอแปลง,มอเตอร
ไฟฟา,การพันมอเตอรและแบงออกเปนแผนการสอนท้ังหมด 
17 สัปดาห จัดทําเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนดวย
โปรแกรม Microsoft Power Point 

 5.1 ผลการประเมนิจากผูเชี่ยวชาญ 
 ทางผูจัดทําไดทําการสรางแบบประเมินคุณภาพ
โครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอรและให
ผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ทําการประเมินโครงการสอน
วิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร มีเกณฑการประเมินอยู
ในหัวขอที่ 3.3 โดยผลของการประเมินคุณภาพของ
โครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร 
ดังนี้ 

หัวขอเร่ือง (Topic) 
แหลงขอมูล หมาย

เหตุ A B C D 

1. หมอแปลงไฟฟา      

2. ก า ร อ อ ก แ บ บ
หมอแปลงและการ
พันหมอแปลง 

     

3. การตอหมอแปลง
และประสิทธิภาพ
ของหมอแปลง 
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รูปที่ 1 ผลการประเมินดานแผนการสอน 

 

จากรูปที่ 1 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ในดานบทเรียนหัวขอครอบคลุมหนวยเรียน ไดคะแนนเฉลี่ย
ในระดับ ดี โดยในหัวขอที่ 1 กับ2 จะมีคะแนนเฉลี่ย มาก
ที่สุด หัวขอที่ 3,4 และ 5 มีคะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด 

 

 
รูปที่ 2  ผลการประเมินดานใบเน้ือหา 
  

 จากรูปท่ี 2 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ในดานเน้ือหาวิชามีรายละเอียดเพียงพอกับระดับผูเรียน ได

คะแนนเฉลี่ยในระดับ ดี โดยในหัวขอท่ี 1 และ 5 จะมี
คะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุด หัวขอที่ 2,3 และ 4 มีคะแนนเฉลี่ย 
นอยที่สุด 

 
รูปที่ 3  ผลการประเมินดานแบบฝกหัดทายหนวยเรียน 
  

 จากรูปที่3 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ในดานแบบฝกหัดหลังหนวยเรียนเหมาะสมความสามารถ
ของผูเรียน ไดคะแนนเฉลี่ยในระดับ ดี โดยในหัวขอที่ 1,2 

และ 4 จะมีคะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุด หัวขอท่ี 3 และ 5 มี
คะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด 

 

 
รูปที่ 4  ผลการประเมินดานใบงานปฏิบัติการพันหมอแปลง
และมอเตอร 
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 จากรูปที่ 4 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน 
ในดานใบงานปฏิบัติการพันหมอแปลงและมอเตอรมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงค ไดคะแนนเฉลี่ยใน
ระดับ ดี โดยในหัวขอที่ 1,2,3 และ 5 จะมีคะแนนเฉลี่ย มาก
ที่สุด หัวขอที ่4 มีคะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด 

 
รูปที่ 5 แสดงผลการประเมินดานแบบทดสอบการวัดผล
สัมฤทธ์ิดานทักษะพิสัย 

 จากรูปที่ 5 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานใน
ด านแบบทดสอบการ วัดผลสัมฤท ธ์ิด านทักษะพิสั ย 
(ภาคปฏิบัติ) สอดคลองกับเน้ือหาวิชาในแตละหัวขอ  ได
คะแนนเฉลี่ยในระดับ ดี โดยในหัวขอที่ 1,2,3 และ 5 จะมี
คะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุด หัวขอที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ย นอยที่สุด 

 
รูปที่ 6 ผลการประเมินดานสื่อการเรียนการสอน 

 จากรูปที่ 6 ผลการประเมินโครงการสอนวิชาการ
พันหมอแปลงและมอเตอร จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานใน
ดานมีความเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและวัตถุประสงค  ได
คะแนนเฉลี่ยในระดับ ดี โดยในหัวขอที่ 2,3,4 และ 6 จะมี
คะแนนเฉลี่ย มากท่ีสุด หัวขอที่ 1 และ 5 มีคะแนนเฉลี่ย 
นอยที่สุด 

6.  สรุป  
 โครงการสอนวิชาการพันหมอแปลงและมอเตอร 
ตามหลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟา ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  ตาก 
ประกอบไปดวย คูมือครู โดยคูมือครูประกอบดวยเอกสาร
ดังน้ีแผนการสอน ,ใบเน้ือหา ,แผนการสอน ทั้งหมด 17 
สัปดาห,แบบฝกหัดทายหนวยเรียน,แบบทดสอบการวัดผล
สัมฤทธ์ิดานทักษะพิสัย (ภาคปฏิบัติ),ใบงานปฏิบัติการพัน
หมอแปลงและมอเตอรและสื่อการเรียนการสอนโดยมีหนวย
เรียนท้ังหมด 5 หนวยเรียนหมอแปลงไฟฟา ,การออกแบบ
หมอแปลงและการพันหมอแปลง,การตอหมอแปลงและการ
หาประสิทธิภาพของหมอแปลง ,มอเตอรไฟฟา ,การพัน
มอเตอรและแบงออกเปนแผนการสอนทั้งหมด 17 แผนการ
สอน จัดทําเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนดวยโปรแกรม 
Microsoft Power Point ป ระ กอบแต ล ะ หน ว ย เ รี ยน 

สามารถสรุปผลการประเมินไดดังน้ี 

  1 ดานแผนการสอน ไดคาเฉลี่ยรวม 3.99 คะแนน 
อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 
  2 ดานใบเน้ือหา ไดคาเฉลี่ยรวม 3.73 คะแนน อยู
ในเกณฑระดับ ดี 
  3 ดานแบบฝกหัดหลังหนวยเรียน ไดคาเฉลี่ยรวม 
3.86 คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดี 
  .4 ดานแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานทักษะพิสัย
(ภาคปฏิบัติ) ไดคาเฉลี่ยรวม 3.93 คะแนน อยูในเกณฑ
ระดับ ดี 

  5 ดานใบงานการพันหมอแปลงและมอเตอร ได
คาเฉลี่ยรวม 3.99 อยูในเกณฑระดับ ดีมาก 
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แสดงผลการประ เมิน ด้ านแบบทดสอบการ
วัดผลสัมฤทธิ ด้ านทักษะพิ สัย  

ระดับความคิดเห็น

0

10

ระดับ
ความ
คิดเห็น

ผลการประเมนิด้านสือการเรียนการสอน 

1 รูปภาพและตัวหนงัสือมีสีเหมาะสมชดัเจน

2 มีความเหมาะสมกับเนือหาวิชาและวัตถปุระสงค์ 

3 สร้างความเร้าใจให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี

4 ชว่ยสง่เสริมกิจกรรมผู้เรียน 

5 รูปแบบสือมีความสวยงามและเหมาะสม
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  6 ดานสื่อการเรียนการสอน ไดคาเฉลี่ยรวม 3.83  
คะแนน อยูในเกณฑระดับ ดี 

  7 ผลรวมของโครงการสอนการพันหมอแปลงและ
มอเตอร ทั้งหมด ไดคาเฉลี่ยรวม 3.88 คะแนน อยูในเกณฑ
ระดับ ดี  

7.กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ตาก 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก. 
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สูงวัย 4.0 : สุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
 ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

Elderlies 4.0: Aesthetics on Information Technology for Quality Life 
Development of Elderlies Samohkae Sub district Muang District Phitsanulok 

Province  
บทนํา  
 กระแสของเทคโนโลยีสารสนเทศที่นับวันยิ่งมีบทบาทแกบุคคลทุกเพศวัย รวมท้ังผูสูงอายุที่มีจํานวนเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
จนเปนสังคมผูสูงวัยอยางเต็มรูปแบบในปจจุบัน ดวยเหตุนี้มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการ พัฒนา
คุณภาพแกผูสูงอายุโดยใชแนวคิดการสรางสุนทรียภาพบนฐานแหงเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใตความรวมมือ กับโรงเรียน
ผูสูงอายุ รมสมอวิทยา สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  โดยใชโครงการบริการวิชาการสู
สังคมในป 2560 ช่ือวา “สูงวัย 4.0” ซึ่งมูลเหตุสําคัญของการคิดโครงการนี้ ก็เนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลที่มุงเนนให
ประเทศกาวเขาสูยุคไทยแลนด 4.0 รวมท้ังชุมชนตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนพื้นที่ๆ อยูไมไกลจาก
มหาวิทยาลัยมากนัก และไดมีการสรางความรวมมือในการบริการวิชาการมาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2558 ในมิติการใหบริการ
วิชาการแกประชาชนทุกเพศวัย และในป 2560 ทุกคณะวิชาก็ไดทําแผนการสํารวจสภาพปญหาและความตองการของชุมชน
สมอแข เพื่อนํามากําหนดโจทยการพัฒนาโดยมุงเนน 3  Keyword สําคัญ รวมกับที่ประชุมของชุมชน คือ “ผูสูงอายุ”  “มี
ความสุข”  และ “เทคโนโลยี”  โดยการบริการวิชาการในคร้ังน้ีไดมีการรับสมัครผูสูงอายุที่มีความพรอมทางรางกาย สมัครใจ 
และสนใจเรียนรูดานเทคโนโลยี ในรุนแรก  ไดจํานวนทั้งสิ้น 20 คน ใหช่ือรุนวา “คุณพอคุณแมรุนปฐมปญญา” โดยเขามา
อบรมพัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสรางความสุข ใน 3 หัวขอ  ไดแก สต๊ิกเกอรไลนนําสุข   รูปสวยใจใส สูงวัย
ถายภาพ  และชอปปงออนไลน สรางรายได กระตุนเศรษฐกิจ  โดยใชเวลาการดําเนินโครงการแบบตอเนื่องจํานวน 2 เดือน 
โดยอบรมทุกวันพุธๆ 3   ช่ัวโมง  รวมจํานวน 24 ช่ัวโมง   
 ผลจากการดําเนินโครงการบริการวิชาการสูงวัย 4.0 ในคร้ังนี้ สามารถตอบโจทยการพัฒนาสุนทรียภาพทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดอยางแทจริง ดังเห็นได
จากผลการวิจัยของสิริรักษ รัชชุศานติ และคณะ (2560) ซึ่งไดทําการศึกษาประสิทธิผลของการพัฒนาทักษะความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูสูงอายุตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากโครงการเสร็จสิ้น  พบวา ผูสูงอายุมี
คะแนนพัฒนาการทางดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน การออกแบบงานกราฟก รวมท้ังการ
ถายภาพและตกแตงภาพดวยสมารทโฟน ในระดับที่ดีขึ้นกวากอนเขารวมกิจกรรมการพัฒนาท่ีจัดขึ้น คิดเปนรอยละ 44.9  
รวมทั้งยังไดมีการบูรณาการการวิจยั และการจัดการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการสูสังคมไดจํานวน 3 ผลงาน โดยอยูใน
ลักษณะการนําองครูจากงานวิจัยไปถายทอดสูการใชประโยชน จํานวน 2 ผลงาน คือ งานวิจัยเรื่องระบบแนะนําการดูแล
สุขภาพผูสูงอายุ และการเช่ือมโยงเพื่อขอรับคําปรึกษาแพทยทางไกลผานวีดิโอคอนเฟอเรนซ    โดยปราโมทย สิทธิจักร        
และวิไรวรรณ แสนชะนะ (2555) และงานวิจัยเรื่อง ระบบแนะนําการนวดไทยเพ่ือการบําบัดรักษา โดยวิไรวรรณ แสนชะนะ 
(2559) และในลักษณะการนําประเด็นปญหา และความตองการท่ีไดรับรู รับทราบมาจากเวทีการบริการวิชาการ มากําหนด
โจทยการวิจัยตอยอด จํานวน 1 ผลงาน คือ งานวิจัยเรื่องการวิเคราะหรูปแบบความตองการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่เพื่อ
สนับสนุนการเขาถึงระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ โดยเพ็ญศิริ ใจวัน และคณะ (2560)  รวมท้ังสามารถบูรณาการ
ความรูจากการบริการวิชาการสูการจัดการเรียนการสอนไดในรายวิชาคอมพิวเตอร เพื่องานกราฟก ภาคการศึกษา 1/2560 
สอนโดยผูชวยศาสตราจารย      วิไรวรรณ แสนชะนะ เมื่อครั้งยังปฏิบัติหนาที่ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งเทคนิคและวิธีการในการดําเนินการสูความสําเร็จเหมือนยิงปนนัดเดียว
ไดนกถึง 4 ตัว มีขั้นตอนวิธีอยางไร เราจะมาเรียนรูรวมกันในบทความน้ี 
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ขั้นตอนวิธีการที่นําไปสูความสําเร็จในการเช่ือมโยงโครงการสูงวัย 4.0 สูการบูรณาการการวิจัย  และการจัดการเรียนการ
สอน 

ผูเขียนบทความไดใชแผนภาพกระแสการไหลของขั้นตอนการดําเนินงาน  (Workflow Diagram) ในการถายทอด
วิธีการท่ีนําไปสูความสําเร็จในการวางแผนและดําเนินโครงการบริการวิชาการและการบูรณาการกับการวิจัย ภายใตแนวคิด 
“สูงวัย 4.0 “  ดังนี ้

รูปที่ 1 ขั้นตอนวิธีการที่นําไปสูความสําเร็จในการเชื่อมโยงโครงการสูงวัย 4.0 สูการบูรณาการการวิจัย  และการจัดการ
เรียนการสอน 

โรงเรียนสูงวัย อบต.สมอแข ชุมชนตําบลสมอแข  มหาวิทยาลยัพิษณุโลก  

เริ่มตน

สํารวจปญหาและความ
ตองการรับบริการวิชาการ

จากชุมชน 

จัดเวทีประชุมเพื่อรวบรวมปญหา และความตองการรับบริการ
วิชาการ รวมทั้งกําหนดคณะกรรมการบริการวิชาการรวมกับ

สวนมหาวิทยาลัย 

ประชุมคณะวิชา ฝายประกัน
คุณภาพฯ และฝายวิจยัฯ เพื่อ
พัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
และแผนการการติดตาม

ความสําเร็จ 

ประชาสมัพันธ และมหาวิทยาลยั
พิษณุโลกเขามาดาํเนินโครงการ 

“สูงวัย 4.0” 

ติดตามความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค และตัวช้ีวัดใน
เชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ 
เปนระยะๆ ตอเนื่อง จน

โครงการเสร็จสิ้น 

ครูเปนฝายสนับสนุนการ
ติดตามความสําเร็จ จาก

พฤติกรรม และการแสดงออก
ถึงพัฒนาการท่ีดีดาน IT 

(Feedback) 

ลูกหลาน/ญาติเปนฝาย
สนับสนุนการติดตาม

ความสําเร็จ จากพฤติกรรม 
และการแสดงออกถึง
พัฒนาการท่ีดีดาน IT 

(Feedback) 

ฝายวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัย 
และสงนักวิจัยเขารวม

สังเกตการณ เพื่อคิดโจทย
การบูรณาการการวิจัย  
รวมทั้งการคิดเช่ือมโยงสู

การบูรณาการเรียนการสอน 
โดยอาจารยผูสอน  อยางนอย 
1 รายวิชา ในภาคการศึกษา 
เปนผูมีบทบาทรับผดิชอบใน
สวนน้ี (ตอบโจทย QA) 

สอดแทรกกิจกรรมการนําองครูจากงานวิจัยไปถายทอดสูการใช
ประโยชน และกิจกรรมสกัดโจทยการวิจัย/หา Gap of 

Knowledge   ที่สอดคลองกับ “ผูสูงวัย”  

จบการทํางาน
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ผลการดําเนินโครงการสูงวัย 4.0 ที่สงผลใหเกิดสุนทรียภาพ และคุณภาพชีวิตท่ีดีดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการบูรณาการสูความสําเร็จ 4 ประการ 

1. ผลการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาทักษะความรูในการสรางสต๊ิกเกอรไลน ดวยโปรแกรม Line Creator การถายภาพ
และตกแตงภาพดวยโปรแกรม Camera 360   และกิจกรรมชอปปงออนไลน สรางรายได กระตุนเศรษฐกิจ  โดยไดเนนการ 
สอนใหผูสูงอายุไดบูรณาการความรูเทคนิคการถายภาพ มาทําสติ๊กเกอรไลน และรูปภาพสินคา เพื่อการโปรโมตผานสื่อสังคม 

ออนไลน 

รูปที่ 2 กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

2. ผลการนําองครูจากงานวิจัยถายทอดสูการใชประโยชนกับผูสูงวัย โรงเรียนรมสมอวิทยา ตําบลสมอแข อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 

ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย สิทธิจักร ไดถายทอดองคความรูดานการดูแลและสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุดวยตนเอง 
จากงานวิจัยเร่ือง “ระบบแนะนําการดูแลสุขภาพผูสูงอายุและการเช่ือมโยงเพื่อขอรับคําปรึกษาแพทยทางไกลผานวีดีโอคอน
เฟอเรนซ กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ” และ ผูชวยศาสตราจารยวิไรวรรณ    แสน
ชะนะ ไดถายทอดองคความรูดานการนวดไทยและทาฤาษีดัดตน จากงานวิจัยเรื่อง  “ระบบแนะนําการนวดไทยเพ่ือการ
บําบัดรักษา 

รูปที่ 3 ฐานความรูที่เปนผลผลิตจากงานวิจัย ที่ใชในการนําไปถายทอดองคความรูสูชุมชน 
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3. ผลการนําประเด็นปญหา และความตองการท่ีไดรับรู รับทราบมาจากเวทีการบริการวิชาการ มากําหนดโจทยการวิจัย
ตอยอด
อาจารยเพ็ญศิริ ใจวัน และคณะ  จากสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัย

พิษณุโลก ไดพัฒนางานวิจัยเรื่องการวิเคราะหรูปแบบความตองการโปรแกรมบนอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อสนับสนุนการ
เขาถึงระบบสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุ จากโจทยที่ไดจากการบริการวิชาการสูชุมชน และผลการวิจัยนี้ไดเผยแพร
ในที่ประชุมวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ที่ผานมา 

รูปที่ 4 ผลงานวิจัยจากโจทยที่ไดจากการบริการวิชาการสูชุมชน 

4. ผลการบูรณาการความรูจากการบริการวิชาการสูการจัดการเรียนการสอนไดในรายวิชาคอมพิวเตอรเพื่องานกราฟก ภาค
การศึกษา 1/2560 

โครงการสูงวัย 4.0  ณ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  องคการบริหารสวนตําบลสมแข อ.เมือง  จ.
พิษณุโลก   ทําการบูรณาการกับรายวิชาการออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 สอนโดย            ผศ.
วิไรวรรณ แสนะชะนะ  ซึ่งชวยใหผูเรียนไดเกิดการพัฒนาทักษะความรูดานการออกแบบงานกราฟกในรูปแบบสต๊ิกเกอรไลน
รวมกับผูสูงอายุ เปนการฝกการนําเสนอผลงาน และปรับตัวเขากับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย   
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รูปที่ 5 ผลการบูรณาการความรูจากการบริการวิชาการสูการจัดการเรียนการสอนไดในรายวิชาคอมพิวเตอร 
เพ่ืองานกราฟก 

อภิปรายผลองคความรู 
บทความวิชาการเรื่องสูงวัย 4.0 : สุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

ผูสูงอายุ ตําบลสมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดนําเสนอโมเดลการดําเนินงานบริการวิชาการ และ
การบูรณาการกับงานวิจัย และการจัดการเรียนการสอน อยางมีประสิทธิภาพ ผานกระบวนการวิเคราะหปญหา
จากชุมชน การสรางเวทีเพ่ือกําหนดโจทยการพัฒนาและแกไขปญหารวมกันอยางเปนระบบ การมีกลไกการ
ขับเคลื่อน และมีคณะกรรมการดําเนินการรวมกันในการกําหนดวัตถุประสงค รูปแบบของโครงการ/กิจกรรม 
และตัวชี้วัดความสําเร็จ ทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย และสวนของชุมชน โดยการดําเนินการดังกลาวไดเนนการ
พัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน ซึ่งสงผลใหโครงการบริการวิชาการสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางถูกจุด และ
ผลงานวิจัยก็สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนแกชุมชนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติศักด์ิ ไกรจันทร 
และคณะ (2558)  ซึ่งพบวา การบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอนที่เนนชุมชนเปนฐานการเรียนรูดานสุขภาพ
ผูสูงอายุของวิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ทําใหประชาชนมีความเขาใจในการดูแลสุขภาพตนเอง ทั้งใน
ภาวะปกติและภาวะท่ีเจ็บปวย มีความรูและเขาใจถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหเหมาะสม โดยอาศัย
จากกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นตามสภาพปญหาในชุมชนเอง และโมเดลจากบทความวิชาการนี้ไดเนนสรางการ
เชื่อมโยงสาระความรู และปญหาที่รวบรวมไดจากการบริการวิชาการสูชุมชน กับการจัดการเรียนการสอน โดย
อาจารยผูสอน  อยางนอย 1 รายวิชา ในภาคการศึกษา เปนผูมีบทบาทรับผิดชอบในการคิดรูปแบบการบูรณา
การเพ่ือพัฒนาผูเรียน ทั้งนี้สมบัติ สินธุเชาวน ไดเสนอวิธีการบูรณาการงานบริการวิชาการตอยอดสูการสอน
นักศึกษาระดับปริญญาตรีกับปริญญาโท กลาวคือ ในระดับปริญญาตรีจะมอบหมายงานใหนักศึกษาหน่ึงคน 
เก็บรวบรวมขอมูลเสนทางการขนสงขยะของรถขนสงขยะในเขตเทศบาล เพ่ือนําขอมูลมาวิเคราะหการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง สวนนักศึกษาระดับปริญญาโทจะใชขอมูลที่ไดจากนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมดทุกเสนทาง
นํามาวิเคราะหและเสนอเสนทางในการจัดเก็บขยะใหม เพ่ือใหไดคําตอบเรื่องเสนทางท่ีดีกวา เกิดความ
ประหยัดคุมคากวา (กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2556) 
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บทสรุป 
บทความวิชาการเร่ืองสูงวัย 4.0 : สุนทรียภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุตําบล 

สมอแข อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดมุงเนนถายทอดกระบวนการสูความสําเร็จในการบูรณาการองคความรูจากการบริการ
วิชาการกับผูสูงวัย สูการทําวิจัย และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัพิษณุโลก ซึ่งการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
นั้น มหาวิทยาลัยควรสรางความรวมมือกับชุมชน และหนวยงานสวนทองถิ่นอยางเปนรูปธรรม มิใชเพียงแคลงนามในเอกสาร 
MOU เทานั้น  เพื่อรวมกันกําหนดแผนและกลยุทธในการบริการวิชาการ รวมทั้งมีการระดมสมองกําหนดกิจกรรม และตัวช้ีวัด
ความสําเร็จในโครงการรวมกันอยางสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน รวมทั้งควรใหมีความสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลในปจจุบัน  อีกทั้งการดําเนินงานดังกลาวจะตองไดรับความรวมมือและรวมในจากฝายงานตางๆ ใน
มหาวิทยาลัย ไดแก งานวิชาการ งานวิจัย และงานประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งนักวิจัยและอาจารยผูสอนเองก็ควรเขารวม
โครงการอยางใสใจ ทั้งนี้จะชวยทําใหไดองคความรูจากการบริการวิชาการไปสรางสรรค หรือตอยอดโจทยการวิจัยที่มีคุณภาพ 
และสามารถใชขอตําแหนงทางวิชาการในระดับท่ีสูงข้ึนไดอีกชองทางหนึ่ง  
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ออกแบบระบบ 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอ Google Site รายวิชาการวิเคราะห
และออกแบบระบบ ประชากรที่ใชรวบรวมขอมูล คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 15 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ Google Site และสื่อ
การสอนอิเล็กทรอนิกส  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู  และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล คือ 

คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และคารอยละ   ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของ Google Site ในการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ ประกอบดวย  4 สวน ไดแก   1) การแนะนํารายวิชา  2) คลังสื่อการเรียนรู  
3) การจัดการงานมอบหมาย และ 4) เคร่ืองมือติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนหลัง
เรียนผาน Google Site เม่ือเปรียบเทียบกับกอนเรียน มีแนวโนมเปนบวก คิดเปนรอยละ 9.33  และผู เรียนมีความพึงพอใจ 
ในการเรียนผาน Google Site ในภาพรวมอยูในระดับมาก  
คําสําคัญ:   Google Site , วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ ,  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก        

Abstract 
        This research aims to study 1) the model of Google Sitefor learning and teaching  in system analysis  

and design course  2) to study  the learning achievement  and 3) to  evaluate the satisfaction to Google Site 

of system analysis  and design course.   The populations of this research were 15 students from major of 

Information technology and business computer, faculty of business and accounting, phitsanulok university. 

The research instruments were Google Siteand electronic teaching media, pre-test, post-test and satisfaction 

evaluation form. The statistics of this research were mean, standard deviation and percentage.   The results of 

this research showed that the model of Google Sitefor learning and teaching  in system analysis and design 
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course consist of 4 parts  includes 1) course introduction 2) learning media mart 3) assign work management 

and 4)  communication  tools.  The learning achievement of students after learning via Google Sitewhen 

comparing with before learning   were   positive trend  9.33 % . The learners have satisfaction to  leaning via 

Google Site, Overall was  at high level.      
Keyword :  Google Site,  System Analysis  and Design Course , Phitsanulok University 

1. บทนํา
     ปจจุบันสื่อสังคมออนไลน (Social Media)  ไดเขามามี
บทบาทในชีวิตประจําวันมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมนักศึกษาที่
มีการใชสื่อติดตอกันอยางแพรหลายและยังมีบทบาทกับ
ระบบการเรียนรูในช้ันเรียนเปนอยางมาก การใชสื่อการ
เรียนการสอน โดยนําเทคโนโลยีตัวกลางที่ใชถายทอดหรื
อนําความรูในลักษณะตาง ๆ จากผูสอนถึงผูเรียนใหเรียนรู
ไดเขาใจจึงเปนสิ่งสําคัญ ผูสอนจะสามารถประยุกตใชสื่อ
สังคมออนไลน (Social Media) กับการศึกษา นํามาเปน
ชองทางในการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและ 
มีประสิทธิภาพเพ่ือใหทันตอยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  

      การวิเคราะหและออกแบบระบบ เปนรายวิชาท่ีผูสอน
ไดนําสื่อการเรียนการสอนเขามามีบทบาทในการถายทอด
การเรียนรู และสรางความเขาใจกับเน้ือหาในแตละหัวขอ
ของรายวิชาท่ีศึกษาและสามารถนําไปประ ยุกต ใชกับ
ระบบงานที่นักศึกษาตองทําการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบไดเน่ืองจากผูสอนไดพบปญหาของนักศึกษาที่ไมมี
ความเขาใจในเน้ือหา ไมมีความกระตือรือรนในการทํางาน
สงใหตรงตามระยะเวลาที่ผูสอนกําหนดสงผลทําใหผลการ
เรียนของนักศึกษาอยูในระดับไมสูง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจาก
สื่อการเรียนการสอนไมเปนที่นาสนใจ ผูสอนไดเล็งเห็นถึง
ปญหาที่กลาวขางตน จึงมีแนวคิดในการสรางสื่อ สังคม
ออนไลน โดยใช Google Site ที่มีความนาสนใจและตรง
ตามความตองการของผูเรียนมากย่ิงข้ึน 

      ดวยเหตุน้ี ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวาการดําเนินงานวิจัยเร่ือง
การประยุกตใช Google Site เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชา
การวิเคราะหและออกแบบระบบ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

จะชวยทําใหไดสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเปนที่นาสนใจตอ
นักศึกษาบนแนวคิดของการเรียนรูผานสื่อสังคมออนไลน  
และ เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพที่ดีในการเรียนจากทุกสถานท่ี
และทุกเวลา รวมทั้งยังชวยพัฒนาทักษะการเรียนรู ในยุค
แหงเทคโนโลยีสารสนเทศไรพรมแดนอีกดวย  

2. วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษารูปแบบของ Google Site เพ่ือการเรียน

การสอนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบของ
นักศึกษาในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

2. เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนผาน
Google Site ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจผูเรียนตอ Google Site

รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ
3.1 สื่อสังคมออนไลน  (Social Media) เปนสื่อ

ตางๆ ที่อยูบนอินเทอรเน็ต ซึ่งคนที่อยูในสังคมออนไลน  
แตละคนสามารถเขาไป ดู  หรือสรางได  และสามารถ
แลกเปลี่ยนสื่อกันได เปนสื่อของสังคมของผูใชอินเทอรเน็ต
รวมกัน ตัวอยางเชน สังคมออนไลนของผูใชงาน Facebook 

สมาชิกแตละคนจะสามารถ นําเอาสื่อตางๆ เชน เร่ืองราว
ของตัวเองหรือเร่ืองราวตางๆ ภาพ วีดิโอ เผยแพรไปยัง
สมาชิกทุกคนในเครือขายได ขณะที่สมาชิกคนอ่ืนก็สามารถ 
เสนอสื่อของตนเองข้ึนมาแลกเปลี่ยนได (ศรีเชาวน วิหคโต, 

2556) 

3.2 ก า รอ อก แ บ บ ก า ร เ รี ย น ก ารส อ น  คื อ 

กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการเรียนการสอนที่ตองการ โดยตอบ
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คําถามใหไดวาจะสอนอะไรและสอนอยางไรจึงจะบรรลุ
เปาหมาย และจะทราบได อยางไรวาบรรลุเปาหมายแลว 
(Dick & Carey, 1985, p. 5)  

3.3 การวิเคราะห และออกแบบระบบ  เป น
การศึกษาถึงปญหาที่เกิดข้ึนในระบบงานปจจุบัน (Current 

System) เ พ่ื อออกแบบระบบการทํ างาน ให ม  (New 

System) นอกจากออกแบบสราง ระบบงานใหมแลว 
เปาหมายในการวิเคราะหระบบตองการปรับปรุง และแกไข
ระบบงานเดิมใหมีทิศทางที่ดีข้ึน โดยกอนที่ระบบงานใหมยัง
ไม นํามาใชงานระบบงานที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน เรา 
เรียกวา “ระบบปจจุบัน” แตแลวตอมามีการพัฒนาระบบ
ใหมและนํามาใชงาน เราเรียกระบบปจจุบัน ที่เคยใชน้ันวา 
ระบบเกา (Old System) ในการวิเคราะหระบบ เพ่ือพัฒนา
ระบบใหมทดแทน ระบบงานเดิมจะประกอบไปดวยเหตุผล
สําคัญตางๆ (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 2548) 

4. การประเมินความพึงพอใจ ความพึงพอใจของ
มนุษยเปนการแสดงออกทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไม
สามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคลมี
ความพึงพอใจหรือไม สามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ี
คอนขางสลับซับซอนและตองมีสิ่งเราท่ีตรงตอความตองการ
ของบุคคล จึงจะทําใหบุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังน้ันการสิ่ง
เราจึงเปนแรงจูงใจของบุคคลน้ันใหเกิดความพึงพอใจในงาน
น้ัน (กาญจนา, 2546) 

4.วิธีการวิจัย 
     ประชากร คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
และการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จํานวน 15 คน   

กรอบแนวคิดการวิจัย 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยขอบเขตดานเน้ือหา 
รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ โดยมี

เน้ือหาในหัวขอดังน้ี 

1. หัวขอการเขียน List (List of External

Entity, List of Data, List of Process) 

2. หัวการเขียน Process DecompositionDiagram

3. หัวการเขียน Context Diagram

4. หัวการเขียน Data Flow Diagram Level

5. หัวขอการออกแบบระบบ Graphics User

Interface (GUI) 

ขอบเขตดานการสรางเครื่องมือ และการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยใช Google Site ในการสรางเคร่ืองมือใน
การจัดการเรียนการสอน และสรางเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย  คือ Google Site

และสื่อการสอนอิเลคทรอนิกส  และสรางแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกอน -หลัง เรียน    และแบบ
ประเมินความพึงพอใจ โดยงานวิจัยน้ีไดกําหนดผูเช่ียวชาญ
ดานการศึกษาและดานเทคโนโลยีสารสนเทศ   การจัดการ
เรียนการสอนออนไลน จํานวน 3 ทาน ทําการประเมิน
แบบทดสอบ  และแบบประเมินความพึงพอใจ แลวทําการ
ประเมินประสิทธิภาพของเน้ือหาบทเรียนบน Google Site 

โดยกําหนดใหนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  
จํานวน 15 คน ไดเขาเรียนรูบทเรียนตางๆและทําใบงาน
และแบบฝกหัดผาน Google Site รายวิชาการวิเคราะห
และออกแบบระบบ และทําการประเมินประสิทธิภาพตาม
เกณฑ E1 / E2 (80 / 80)   

         การประเมินแบบทดสอบ โดยผูเช่ียวชาญจะทําการ
ตรวจสอบและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความสอดคลองของ
เน้ือหาการเรียน ระดับความยาก – งายในขอสอบแตละขอ 
การประเมินแบบประเมินความพึงพอใจ โดยผูเช่ียวชาญ  
จะทําการตรวจสอบตามขอคําถามของแบบประเมินกับ
โค รงสรางของบท เรียนและฟ งก ช่ันการทํ างานของ  
Google Site วามีความสอดคลองกันหรือไม 

ตัวแปรตน 
- ขอมูลทั่วไปของผูเรียน 

- ผลการเรียนของนักศึกษา  

ตัวแปรตาม 
- รูปแบบของกูเก้ิลไซตเพ่ือการ
เรี ย น การสอน ราย วิ ช ากา ร
วิเคราะหและออกแบบระบบ 

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอน 
และหลังเรียนผานกูเก้ิลไซต เพ่ือ
การเรียนการสอนรายวิชาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ 
- ความพึงพอใจตอกูเก้ิลไซตเพ่ือ
การเรียนการสอนรายวิชาการ
วิเคราะหและออกแบบระบบ 
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ขอบเขตดานระยะเวลา 
         ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561  (เดือนมิถุนายน 
พ.ศ.2561 – เดือนกันยายน พ.ศ.2561) 

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการศึกษารูปแบบของศึกษารูปแบบของ 

Google Site เพ่ือการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะห
และออกแบบระบบ  ที่ตรงตามความตองการของนักศึกษา 
ในรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ พบวา   

รูปที่ 2  หนาจอหลัก Google Site รายวิชาการวิเคราะห
และออกแบบระบบ 

รูปที่ 3 หนาจอคลังสื่อการเรียนรูที่นักศึกษา 
สามารถเขาไปเรียนรู    

5.2 ผลการศึกษาผลสัมฤท ธ์ิของการเรียน รู
รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ พบวา อาจารย

ผูสอนไดมีการกําหนดหัวขอท่ีใชในการทดสอบคือ การ
เรียน รู เร่ือ งการเขียนแผนภาพคอนแท็ กซ  (Context 

Diagram) โดยใชการบรรยายจากอาจารยผูสอน  และหัวขอ
การเขียนแผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) 

โดยใชการสอนผานGoogle Site และใหผู เรียนเรียนใน
ระยะเวลา1.30 ช่ัวโมง  หลังจากนักศึกษามีการเรียนรูตามที่
กําหนดแลวจะมีการทดสอบนักศึกษาเพ่ือวัดผลสัมฤทธ์ิของ
การเรียนรูจากขอสอบแบบปรนัยจํานวน 20 ขอ คิดเปน 20 

คะแนน โดยมีผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรูดังน้ี 

ตารางที่ 1  ผลการวัดผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียน 
ผาน Google Site

จากตารางที่ 1 พบวา  ผลสัมฤทธ์ิของการเรียนรู
รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบขางตน เมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนสอบกอนและหลังเรียนผาน Google 

Site ของนักศึกษาซึ่งมีเกณฑที่ดีข้ึน มีแนวโนมเปนบวก คิด
เปนรอยละ 9.33 %  

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอ 

Google Site รายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 

สรุปไดดังน้ี  

ตารางที่ 2 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึง
พอใจผูเรียน ตอ Google Site รายวิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ   
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รายการประเมิน ความพึงพอใจ 
x SD แปลผล 

1 .  รู ป แ บ บ แ ล ะ ค ว า ม
นาสนใจของ Google Site

และสื่อการเรียนรู  

4.25  0.645 มาก 

2. วิธีการสอนของอาจารย
ผูสอนผาน Google Site 

4.39 0.514 มาก 

3. การใหคําปรึกษา และ
ติดตอสื่อสารกับผูเรียนผาน 
Google Site 

4.67  0.841 มากที่สุด 

4. ความเสถียรและความ 
เ ร็ ว ใ น ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร 
Google Site ผ า น เค รื อ 
ข า ย อิ น เท อ ร เ น็ ต ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

4.18 0.665 มาก 

5. วิธีการวัดและประเมิน 
ผลที่อาจารยผูสอนใชในการ
เรียนผาน Google Site 

4.47  0.541 มาก 

รวม 4.39 0.698 มาก 

ผลการหาประสิทธิภาพของเน้ือหาบทเรียนบน  
Google site วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบสูงกวา
เกณฑ 80/80 โดยคา E1 = 85.14 และ E2 = 84.50  ดัง
กราฟรูปท่ี 3 

 
รูปที่ 4 ผลการหาประสิทธิภาพของเน้ือหาบทเรียนบน 
Google site วิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยพบวา รูปแบบของ Google Site ใน

การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบ
ระบบ ประกอบดวย 4 สวน ไดแก   1) การแนะนํารายวิชา  
2) คลังสื่อการเรียนรู 3) การจัดการงานมอบหมาย และ 4) 

เคร่ืองมือติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน  ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูของผูเรียนหลังเรียนผาน Google Site เมื่อ
เปรียบเทียบกับกอนเรียน มีแนวโนมเปนบวก  และผูเรียนมี
ความพึงพอใจในการเรียนผาน Google Siteในภาพรวมอยู
ในระดับมาก ทั้งน้ี การใชสื่อการเรียนรูผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต จะชวยสรางความนาสนใจ และเพ่ิมความ
สะดวกสบายใหแกผูเรียน ไดเขาถึงเน้ือหาการเรียนรูจากทุก
สถานที่ และทุกเวลา รวมทั้งสามารถชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรูแกผูเรียนได ดังที่ ปราโมทย สิทธิจักร และวิ
ไรวรรณ แสนชะนะ (2560) ไดทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนา
ระบบจัดการเรียนรูแบบบูรณาการเครือขายสังคมออนไลน
สําหรับหลักสูตรทองถ่ินผานอุปกรณเคลื่อนที่  พบวา การ
เรียนผานระบบบริหารจัดการเรียนรูและเครือขายสังคม
ออนไลนสําหรับหลักสูตรทองถ่ิน ทําใหกลุมผูเรียนท่ีใชการ
เรียนการสอนผานระบบ LMS มีผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู สูง
กวากลุมที่เรียนดวยวิธีการสอนในหองเรียนปกติเพียงอยางเดียว  

7.  สรุป  
      งานวิจัยเร่ืองการประยุกตใช  Google Site เพ่ือการ
เรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหและออกแบบระบบ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สามารถสรางรูปแบบของ Google 

Site ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิเคราะหและ
ออกแบบระบบ ประกอบดวย 4 สวน ไดแก   1) การแนะนํา
รายวิชา  2) คลังสื่อการเรียนรู 3) การจัดการงานมอบหมาย 
และ 4) เค ร่ืองมือติดตอสื่อสารระหวางผูเรียนกับผูสอน  
และสามารถชวยเพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูของผูเรียนได 
รวมทั้งผูเรียนผาน Google Siteมีความพึงพอใจตอระบบ 
ในภาพรวมอยูในระดับมาก 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคอยู 3 ประการ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกตใชหลักพุทธธรรมในการ
เพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธท่ีเหมาะสมกับกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูงของเครือขายพระนักพัฒนา 2)เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
สถานการณปญหาในดานเกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย ของ
เครือขายพระนักพัฒนา 3) เพ่ือวิเคราะหแนวปฏิบัติของเครือขายพระนักพัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของ
กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย  ของเครือขายพระนักพัฒนา  

ผลการวิจัย พบวา  
1) แนวทางปฏิบัติของเครือขายพระนักพัฒนา ไดนําหลักธรรมเร่ือง ขันติ , สติ, สัจจะ, ความสามัคคี, อิทธิบาท 4 , 

พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4 , อริยสัจ 4 และสัปปุริสธรรม 7 นํามาประยุกตใชในการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธที่เหมาะสมกับ
กลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูง  

2) การดําเนินงานสถานการณปญหาในดานเกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา 
แมสรวย เมืองเชียงราย ของเครือขายพระนักพัฒนา มีปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน คือ บริบทพ้ืนที่
สวนใหญเปนดอยสูง ไมใชพ้ืนราบจึงยากตอการจัดการเกษตรแบบวิถีพุทธ ขาดความรู ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานในดานการเกษตร ที่สําคัญชนเผาที่ไดรับความรูในดานการทําเกษตรแบบวิถีพุทธยังมีความเช่ือด่ังเดิมของตน ยาก
ตอการเปลี่ยนแปลงตอแนวคิดใหมๆ ในดานการเกษตรแบบวิถีพุทธ เพราะเห็นวามีรายไดที่นอยและชามากกวาจะเห็นผลผลิตที่มาก  

3) แนวปฏิบัติของเครือขายพระนักพัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง ใน
พ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย  ของเครือขายพระนักพัฒนา  มีความคิดเห็นวาผูนําในพ้ืนที่ควรเปน
แบบอยางที่ดีในการทําเกษตรแบบวิถีพุทธ จะตองมีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมในเครือขายพระนักพัฒนา และรวมกับ
หนวยงานของรัฐบาลและเอกชน 

คําสําคัญ: เกษตรวิถีพุทธ,เครือขาย 

Abstract 

This research has 4 objectives: 1) to study the Practices in The Buddhist Dharma  to increase 

agricultural income, Buddhist paths suitable for ethnic groups on the Way of the Highland Buddhist Monk 

Developer Network. 2) To follow up the resuil situation of agricultural problems on highland ethnic groups 
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in the prototype area in the District of Wiang Pa Pao, Mae Suai,  and Muang  Chiang Rai  of  Buddhist  monk 

Developer network. 3) To analyze the guidelines of the developer's network and the process of increasing 

the agricultural income of the Buddhist way of the highland ethnic group in the prototype area at the 

District of Wiang Pa Pao, Mae Suai and  Muang Chiang Rai of Buddhist  monk  Developer network. 

     The research findings were as follows : 

1). Practices  of the  Buddhist Monk Developer Network, the principle  story of Tolerance 

,Consciousness, Truth , Harmoniousness , There are  Itti baht 4, Sublime states of mind 4, Sangahavatthu 4, 

Noble Truth 4 and Sappuris fair 7. Applied to increase agricultural income, Buddhist traits  is suitable on 

highland ethnic groups. 

 2) The guiline Situation of agricultural problems on highland ethnic groups in the prototype area 

in the District of Wiang Pa Pao, Mae Suai, and Muang Chiang Rai of  Buddhist  monk Developer network, 

there are problems and hurdles to practice which is not different.The area is mostly mountainous, not flat, 

so it is difficult to cultivate a Buddhist Agricultural Way. It  lacks  of knowledge, lacks of budget to support 

operation  in agriculture. The tribes have gained the knowledge in the field of agriculture, there are Buddhist 

beliefs as their legacy  and still has on.  So it is  difficult to change to new idea in the Buddhist Agricultural 

Way. Because of  that earn less and do not yield much.   

3) To analyze the practices of the developer's network and the process of increasing the 

agricultural income of the Buddhist way of the highland ethnic group in the prototype area in the District 

of Wiang Pa Pao, Mae Suai, Muang and Muang Chiang Rai  of Buddhist  monk  Developer network. There are 

some suggestes that leaders in the area should be good role models in Buddhist Agricultural Way. It must 

have a participatory process in the Buddhist Monk Developer Network. And with Join government and 

private agencies. 
Keywords: Buddhist Agricultural Way, network 

 

1.บทนํา 
ปจจุบันสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชและ

ปุยเคมีไดเขามามีบทบาทในการรักษาและเพ่ิมผลผลิตทาง
เกษตรกรรม เน่ืองจากประเทศไทยอยูในระหวางการ
พัฒนาในทุก ๆ ดาน ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ความมั่นคงทางการเมือง ในกลุมชนบนพ้ืนที่สูงสวนใหญ
ประกอบอาชีพหลักทางการเกษตรกรรม ไดแก การ
เพาะปลูกขาวไรหรือขาวดอย ขาวโพด พืชผักด้ังเดิม และ
เลี้ยงสัตว เชน วัว หมู ไก เปนตน ตอมา เมื่อมีการตอมา 
เมื่อมีการสงเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจมากข้ึน เช น 
กะหล่ําปลี ขาวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว ผลไมเมืองหนาว ไม
ดอก ไมประดับ ยาสูบ เปนตน พืชไร เชน ลําไย ลิ้นจี่ พืช
สวน เชน มะเขือเทศ ขิง พืชเศรษฐกิจ เชน ชา กาแฟ ทํา

ใหกลุมชนบนพ้ืนที่สูงไดเปลี่ยนแปลงการเกษตรจากอดีตที่
อาศัยพ่ึงพาธรรมชาติไปสูการใชสารเคมี และปุยเคมีกัน
อยางกวางขวาง สวนใหญใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช
และปองกันโรคพืชเพ่ิมข้ึนทั้งปริมาณและความถ่ีแทนวิถี
ชีวิตเกษตรกรรมแบบด้ังเดิม ซึ่งนอกจากจะสงผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม คือ แหลง แหลงตนนํ้าลําธารและสภาพดิน
ที่เสื่อมโทรมแลว ยังสงผลตอสุขภาพรางกายของผูใชรวม
ไปถึงระบบนิเวศพืชพันธุตามธรรมชาติและสัตวปาดวย 
แหลงตนนํ้าลําธารและสภาพดินที่เสื่อมโทรมแลว ยังสงผล
ตอสุขภาพรางกายของผูใช รวมไปถึงระบบนิเวศของพืช
พันธุตามธรรมชาติและสัตวปาดวย 

โดยเฉพาะพ้ืนที่เพาะปลูกพืชบนพ้ืนที่สูงสวน
หน่ึงในเขตอําเภอเวียงปาเปา อําเภอแมสรวย และอําเภอ
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เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยังมีปญหาเร่ืองการบุกรุก
ทําลายปา ( Thai PBS NEW 21 พ.ย. 2561) ในพ้ืนที่ยอด
ดอยสูง ท้ัง ต.วาวี ต.ทากอ และ ต.ศรีถอย เพ่ือการขยาย
พ้ืนที่บุก รุกเขาไปทําแปลงปลูกขาวโพด  ชา  กาแฟ 
นอกจากปาในพ้ืนที่หลายตําบลจะถูกบุกรุกดวยการแผว
ถาง และจุดไฟเผาปาแลว ยังมีการนําสารเคมี สารพิษ 
โดยเฉพาะยาฆาหญา มาราดเพ่ือกําจัดวัชพืชหรือพืชคลุม
ดินไมใหเจริญเติบโต สารเคมีเหลาน้ีนอกจากจะติดหรือซึม
ซับลงไปในหนาดินแลว ยังทําใหผลผลิตทางการเกษตรไม
วาจะเปนชา กาแฟ หรือขาวโพด ลวนแตมีสารพิษ
ปนเปอนขางใน เมื่อถูกนํามาจําหนายสูผูบริโภค ยอมทํา
ใหเกิดอันตรายและรับสารพิษเขาสูรางกายโดยไมรู ตัว 
เปนที่ชัดเจนวาจุดออนของการพัฒนาตามแนวทางโลก
ตะวันตกท่ีผานมาคือ จากการมุงเนนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยไมคํานึงถึงการพัฒนาทางจิตใจทําให
ศักยภาพของชุมชนในชนบทไรความสามารถในการ
พ่ึงตนเอง ผนวกกับการใหความสําคัญในเร่ืองทุนหรือเงิน
ที่กลายเปนตัวบงช้ีความสําเร็จของการพัฒนาเพียงปจจัย
เดียว ทั้งๆที่ในความเปนจริงแลวตนทุนสาหรับการพัฒนา
น้ันมียังปจจัยอื่นอีกมากมาย เชน ทุนทางทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ทุนในความหลากหลายทางวัฒนธรรม ฯลฯ   

จากผลกระทบจากการพัฒนาภายใตกรอบ
ความทันสมัยรวมทั้งกระแสโลกาภิวัตนที่ผลักดันใหระบบ
ทุนนิยม และวัฒนธรรมบริโภคนิยมแพรกระจาย แมไม
สามารถหลีกเลี่ยงกระแสดังกลาวได แตชาวบานกลับได
แสดงใหเห็นถึงระบบการพ่ึงตนเอง ที่มีความเขมแข็ง 
สามารถจัดการกับปญหาอุปสรรคและดํารงชีพใหอยูรอด
ไดภายใตแนวทางการพ่ึงตนเอง (self-reliance) ไดสราง
รูปแบบการชวยเหลือระหวางกันจึงอาจกลาวไดว า
เครือขายเปนการทํางานท่ีเปนรูปแบบความรวมมือหรือ
การพ่ึงพาอาศัยกันผลิตในภาคเกษตรกรรม ที่ไมเพียงแต
เนนการเพ่ิมรายได แตยังสามารถลดตนทุนการผลิตใน
ภาคเกษตรกรรม นอกจากน้ี ยังสามารถลดคาใชจายใน
การบริโภค และหน้ีสิน ทําใหเกิดการสรางความมั่นคงดาน
เศรษฐกิจอยางเขมแข็งที่สําคัญยังทําใหเกิดกระบวนการ
สรางวัฒนธรรมการแบงปน การแลกเปลี่ยน ความ

เอื้อเฟอเผื่อแผอันนาไปสูการชวยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม  
(สัญญา สัญญาวิวัฒน, 2547) 

ดวยเหตุน้ี พระบัณฑิตอาสาฯ ในฐานะเปน
บุคคลสําคัญในชุมชนบนพ้ืนที่สูง เชน อําเภอเวียงปาเปา 
อําเภอแมสรวย อําเภอเมืองเชียงราย ควรมีสวนรวมใน
การแกไขปญหาดังกลาว ตามพันธกิจหน่ึงของโครงการฯ 
ซึ่งโครงการวิจัยจะนําไปพัฒนาตอยอดในขอบเขตพ้ืนที่ที่
พระสงฆไดปฏิบัติงานอยู โดยมุงเนนการเพ่ิมรายไดเกษตร
วิถีพุทธ จัดทําเปนเขตพ้ืนที่ (Zone) ใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหาทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือนําไปสูการสรางพ้ืนที่
ต น แ บ บ  ( Model) ซึ่ ง เ ป น แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชาติพันธุบน
พ้ืนท่ีสูงใหดีข้ึนตอไป 

2.วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกตใช

หลักพุทธธรรมในการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธที่เหมาะสม
กับกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูงของเครือขายพระนักพัฒนา 
            2. เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานสถานการณ
ปญหาในดานเกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงใน
พ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย  ของ
เครือขายพระนักพัฒนา 

3. เพ่ือวิเคราะหแนวปฏิบัติของเครือขายพระ
นักพัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของ
กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แม
สรวย เมืองเชียงราย  ของเครือขายพระนักพัฒนา 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวของ 
3.1 แนวคิดการสรางเครือขาย (Networking)  

            ต้ังแตทศวรรษท่ี 1970 เปนตนมา แนวคิดเร่ือง 
“เครือขาย” ไดรับความนิยมอยางแพรหลายท้ังในแวดวง
งานพัฒนาและภาคธุรกิจ คําวา “เครือขาย” ตรงกับคําใน
ภาษาอังกฤษวา “Network” มีความหมาย ดังน้ี 

          Mitchell (1968) ไดใหความหมายวา เครือขาย
หมายถึง ความสัมพันธทั้งทางตรงและทางออมระหวาง
บุคคลหน่ึงกับบุคคลอื่นๆ ที่อยูรอบขางลักษณะของ
ความสัมพันธน้ีสามารถนํามาอธิบายถึงพฤติกรรของบุคคล
ตางๆ ที่อยูในสังคม 
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          Starkey (1997)  ได ใหความหมายของคําว า 
“เครือขาย” ดังน้ี (Network) คือการรวมกลุมของปจเจก
ชน หรือองคการ โดยสมัครใจ โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารหรือดําเนินกิจกรรมรวมกัน ในขณะที่แตละ
องคการก็มีการจัดการของตัวเองอยางเต็มที่ กลาวคือ 

          นฤมล นิราทร (2543) กลาวถึงเครือขายวา การ
ทํางานท่ีรูปแบบการประสานงานของกลุมคนหรือองคการ
ที่สมัครใจแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกันหรือทํา
กิจกรรมรวมกันใหความเปนหลัก แตการพัฒนาชุมชนมุง
พัฒนาใหความสําคัญกับคนมากที่สุดและการมีสวนรวม
ของประชาชนในชุมชนเปนอยางมาก  
           เกรียงศักด์ิ เจริญวงศศักด์ิ (2543) กลาวถึง
เค รือขายวา  หมายถึง  การที่ปจ เจกบุคคลองคการ
หนวยงานหรือสถาบันใดๆไดตกลงที่จะประสานเช่ือมโยง
เขาหากันภายใตวัตถุประสงคหรือขอตกลง อยางใดอยาง
หน่ึงรวมกันอยางเปนระบบโดยมีจุดมุงหมายเพ่ือดําเนิน
กิจกรรมตางๆ รวมกัน 

           เสรี  พงศพิศ  (2448)  ให ความหมายของ
เครือขายวา หมายถึง ขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการ
สรางความสัมพันธระหวางบุคคล กลุม องคการ สถาบัน 

โดยมีเปาหมาย วัตถุประสงค และความตองการบางอยาง
รวมกัน รวมกันดําเนินกิจกรรมบางอยางโดยที่สมาชิกของ
เครือขายยังคงความเปนเอกเทศไมข้ึนตอกัน 

สรุปไดวา  ใหความหมายของเครือขายวา 
หมายถึง การประสานความรวมมือระหวางบุคคล กลุม
และองคการที่มีกิจกรรมคลายคลึงกัน และเช่ือมโยงขยาย
ผลการทํางานหรือแนวคิดไปสูกลุมหรือองคการอื่นๆ เพ่ือ
เสริมสรางพลังในการแกปญหาและเปลี่ยนแปลงสิ่งตางๆ 

โดยผานกระบวนการแลกเปลี่ยนการเรียนรูระหวางกัน 

การมีสวนรวม การทํากิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือกัน โดย
การติดตออาจทําไดทั้งที่ผานศูนยกลางแมขายหรือแกนนํา 
หรืออาจจะไมมีแมขายหรือแกนนําแตจะทําการติดตอ
โดยตรงระหวางกลุม  ซึ่งจะมีการจัดรูปแบบหรือจัด
ระเบียบโครงสรางท่ีคนหรืองคการสมาชิกยังคงมีความ
เปนอิสระ โดยที่อาจมีรูปแบบการรวมตัวแบบหลวมๆ 

เฉพาะกิจ  ตามความจํา เปนหรือเปนโครงสรางที่มี
ความสัมพันธชัดเจน เพ่ือนําไปสูเปาหมายและวิธีการ

ทํางานรวมกันใหบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายในการ
ทํางานรวมกัน 

3.2 แนวคิดการพัฒนาชุมชน (Development 

and Community Theory) 

พัฒนา (Development) (ทวี ทิมขํา ,2528) 
หมายถึง การสรางสรรคความเจริญกาวหนาจนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน(Change for the better) 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไว 
ดังน้ี พัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทาง
เจริญ การคลี่คลายไปในทางที่ดี (ราชบัณฑิตยสถาน, 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน,2542) การพัฒนา
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน และการเปลี่ยนแปลงน้ัน
จะตองเปนไปในทางที่ดีข้ึนหรือดีกวาสภาพที่เปนอยู การ
พัฒนาเ ม่ือ นํามา วิ เคราะห แล วจะ เห็นว ามี การให
ความหมายตามแนวทาง 3 แนวทาง คือ (1) ในแง
ความกาวหนา (2) ในแงที่เก่ียวของกับการวางแผนเพ่ือให
เกิดความเจริญ (3) ในแงของวิธีการในการดําเนินการ
พัฒนา 

ชุมชน (Community) หมายถึง กลุมคนที่มี
ความคิดไปในทางเดียวกัน และสามารถรวมกําลังกัน
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ เพ่ือประโยชนรวมกันได  (สุเทพ 
เชาวลิต, 2524) กลุมคนที่อยูรวมกันเปนสังคมขนาดเล็ก 
อาศัยอยูในอาณาบริเวณเดียวกันและมีผลประโยชน
ร วม กัน  (ราชบัณ ฑิตยสถาน ,  พจนา นุก รมฉบั บ
ราชบัณฑิตยสถาน,.2542) 

เมื่อนําคํา 2 คํามารวมกันเปนพัฒนาชุมชน 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงชุมชนใหดีข้ึนหรือเจริญข้ึนทุก 
ๆ ดานน่ันเอง คือ จะตองพัฒนาคน กลุมชน สิ่งแวดลอม
ทางดานวัตถุหรือสาธารณสมบัติ และพัฒนาภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมควบคูกันไปดวย (สุเทพ เชาวลิตน
,2524)  การพัฒนาโดยเ ร็วทั่ วไปมุ ง พัฒนาทาง วัส ดุ
เศรษฐกิจหรือพ้ืนที่พัฒนาชุมชนจึงตองเก่ียวของกับบุคคล
หนวยงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก ตองใชการประสานงาน
ที่ดี จึงจะประสบความสําเร็จ 

การพัฒนาชุมชนมีแนวความคิดที่สําคัญ ดังตอไปน้ี 
           1. คนเปนทรัพยากรที่สําคัญมากท่ีสุดของชุมชน 
ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนเช่ือมั่นในพลังงานของ
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ความสามารถของคน การดํารงอยูหรือการลมสลายของ
ชุมชน การพัฒนาหรือเสื่อมถอยข้ึนอยูกับคนในชุมชนเปน
สําคัญ  

2. การมีสวนรวมของประชาชน การพัฒนา
ชุมชนที่มีเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนไดเขามารวมคิด 
รวมปฏิบัติและรวมรับผิดชอบในทุก ๆ ข้ันตอน ทั้งรวมคิด 
รวมวางแผนและปฏิบัติงาน รวมประเมินผล และรวมรับ
ผลประโยชนที่เกิดข้ึน  

3. การชวยเหลือตนเองของชุมชน จากความเช่ือ
ในปรัชญาเร่ืองศักยภาพและพลังความสามารถของชุมชน
จึงเปนการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชนและ
ชุมชนใหสามารถที่จะพัฒนาชุมชนไดดวยตนเอง 

4. การใชทรัพยากรในชุมชน การพัฒนาชุมชนใด
ผลประโยชนยอมเกิดข้ึนแกชุมชนน้ันดังน้ัน นอกจากการ
พัฒนาดวยการชวยตนเองของคนในชุมชนแลว ตองใช
ทรัพยากรตาง ๆ เชน คน เงิน วัสดุอุปกรณ และทรัพยากร
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่มีอยูในชุมชน ไมหวัง
พ่ึงพาจากนอกชุมชน เพราะชุมชนอื่น ๆ ก็มีความจําเปนที่
จะต องใชท รัพยากรเ พ่ือ พัฒนา ชุมชนของตน เอ ง
เชนเดียวกัน  

5. การริเร่ิมของประชาชนในชุมชน ปรัชญาของ
การพัฒนาชุมชนเช่ือในสิทธิเสรีภาพของคน การพัฒนา
ชุมชนตองเกิดจากความตองการท่ีแทจริงของประชาชนใน
ชุมชน โดยประชาชนเปนผูริเร่ิมในการจัดทําโครงการไมใช
ถูกํ าหนดโดยบุคคลหรือหน วยงานของ ชุมชนการ
ดําเนินงานในข้ึนตอนตาง ๆ ตองใหประชาชนในชุมชน
เปนผูรับผิดชอบ หนวยงานอื่น ๆ ควรเปนหนวยงานท่ี
สนับสนุนสงเสริมเทาน้ัน 

6. ขีดความสามารถของชุมชนและรัฐบาล การ
พัฒนาชุมชน มุงเนนใหดําเนินการ โดยคนและทรัพยากร
ในชุมชนเปนสําคัญ เพราะรัฐบาลมีขีดความสามารถจํากัด 
บุคลากร งบประมาณหรือทรัพยากร ระบบการบริหาร
และดําเนินงานการพัฒนา สวนประชาชนในชุมชนเองก็มี
ขีดจํากัดในเร่ืองความไมพรอมของคนและทรัพยากรที่ใช
ในการพัฒนาไมเพียงพอ ดังน้ัน การจะดําเนินงานพัฒนา
ชุมชนในชุมชนไดจึงตองคํานึงถึงขีดความสามารถของ
ชุมชนและรัฐบาล  

7. การรวมมือระหวางรัฐกับประชาชน การพัฒนา
ประชาชนจะประสบผลสําเร็จไดตองเกิดจากการรวมมือ
กันระหวางรัฐบาลและประชาชน ไมปลอยใหฝายใดฝาย
หน่ึงรับผิดชอบเพียงฝ ายเ ดียว เพราะรัฐบาลและ
ประชาชนในชุมชนตางก็มีขีดความสามารถท่ีจํากัดไม
สามารถดําเนินงานพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพได 

8. การพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ คือ การพัฒนาชุมชน
ตองดําเนินไปพรอม ๆ กันหลาย ๆ ดาน จะมุงเพียงดานใด
ดานหน่ึงไมได เพราะกิจกรรมในการพัฒนาในชุมชนมี
หลายกิจกรรมการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตองสอดคลอง
และเปนแนวทางเดียวกัน เพ่ือการประหยัดแรงงานเพราะ
งบประมาณและเวลาท่ีใชการดําเนินงาน 

9. ความสมดุลในการพัฒนา การพัฒนาชุมชนมี
กิจกรรมที่ตองดําเนินการหลายดานไมใชเพียงกิจกรรม
เดียว ตองดําเนินการไปพรอมการทุกดาน ไมมุงเร่ืองใด
เร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะเพราะทุกกิจกรรมมีความเก่ียวของ
การทุกชนิด จึงตองคํานึงถึงความสมดุลในการ 

10. การศึกษาภาคชีวิต กับการพัฒนาชุมชน มี
ลักษณะการใหการศึกษาแกประชาชนทุกเพศทุกวัยไป
ตลอด ชี วิ ต  การ พัฒนา ชุมชนจึ งมี ลั กษณะที่ เ ป น
กระบวนการ เปนวิธีการ เปนโครงการ และกระบวนการ
ทางสังคม ดังน้ี 

10.1)  การพัฒนาชุมชนเปนกระบวนการ 
(Process) คือ มีความตอเน่ืองของปฏิกิริยาโตตอบตอกัน
ของคนในชุมชน การพัฒนาชุมชนจึงตองมีการดําเนินงาน
เปนข้ันตอนตอเน่ืองกันจะขาดข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงไมได 

10.2) การพัฒนาชุมชนเปนวิธีการ (Method) 
ซึ่งนําไปสูเปาหมายที่วางไว จึงตองกําหนดวัตถุประสงค
และวิธีการดําเนินงานใหชัดเจน มีความสอดคลองกับ
แนวนโยบายรัฐบาล ความตองการของประชาชนในชุมชน
และมีความเหมาะสมกับสภาพในชุมชน 

10.3) การพัฒนาชุมชนเปนโครงการ (Program) 
ประกอบดวยเน้ือหาและแผนงานที่ยอยที่เนนความคิด
ริเร่ิมของชุมชน การสนับสนุนสงเสริมความกาวหนาของ
คนในชุมชน การมีสวนรวมของประชาชน การสนับสนุน
จากรัฐบาลและการประสานงานระหวางบุคคลและ
หนวยงานที่เก่ียวของ เปนตน 
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10.4) การพัฒนาชุมชนเปนขบวนการทางสังคม 
(Social Process) ซึ่งเกี่ยวของกับการแพรระบาดทาง
อารมณ อันกอใหเกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมในชุมชน 
การพัฒนาชุมชนจึงตองใชแรงจูงใจกระตุนใหประชาชนมี
ความต่ืนตัว เคลื่อนไหวอยูตลอดเวลา (Movement) ไม
เฉ่ือยชาหรือทอถอย 

การพัฒนาชุมชน เปนการนําความรูสาขาวิชา
ตาง ๆ ทางสังคมศาสตรไปประยุกตใชในการดําเนินงาน 
ตามกระบวนการทุกข้ันตอน คือ การศึกษาชุมชน การ
วิเคราะหปญหาและความตองการของชุมชน การวางแผน
การดําเนินงานโครงการ การติดตามและประเมินผล การ
ทบทวนเพ่ือแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึน 

3.3 แนวคิดเกษตรทฤษฎีใหมหรือแนวคิด
ทฤษฎีใหม 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 ไดทรง
ทําการศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติ เกี่ยวกับทฤษฎีใหมมา
เปนเวลานานต้ังแตป พ.ศ. 2532 เพ่ือเปนตนแบบสาธิต
การพัฒนาดานการเกษตรโดยประสานความรวมมือ
ระหวาง วัด  ราษฎรและรัฐ  ทําการเผยแพรอาชีพ
การเกษตรและจริยธรรมแกประชาชนในชนบท โดยทรง
หวังวาหากประสบความสําเร็จก็จะใชเปนแนวทาง  
ปฏิบัติ ดังน้ี 

           ขั้นที่ 1 ทฤษฎีใหมขั้นตน สถานะพ้ืนฐานของ
เกษตรกร คือ มีพ้ืนที่นอย คอนขางยากจน อยูในเขต
เกษตรนํ้าฝนเปนหลัก โดยในข้ันที่ 1 น้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางเสถียรภาพของการผลิต เสถียรภาพดานอาหาร
ประจําวัน ความมั่นคงของรายได ความม่ันคงของชีวิต 
และความม่ันคงของชุมชนชนบท เปนเศรษฐกิจพ่ึงตนเอง
มากข้ึน มีการจัดสรรพ้ืนที่ทํากินและที่อยูอาศัย ใหแบง
พ้ืนที่ ออกเปน 4 สวน ตามอัตราสวน 30:30:30:10 ซึ่ง
หมายถึง พ้ืนที่สวนที่หน่ึงประมาณ 30%      
          ขั้นที่ 2 ทฤษฎีใหมขั้นกลาง เมื่อเกษตรกรเขาใจ
ในหลักการและไดปฏิบัติในที่ดินของตนจนไดผลแลว ก็
ตองเร่ิมข้ันที่สอง คือ ใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุม 
หรือ สหกรณ รวมแรง รวมใจกันดําเนินการในดานการ
ผลิต การตลาด การศึกษาและดานสังคมและศาสนา 
  ขั้นที่ 3 ทฤษฎีใหมข้ันกาวหนา เมื่อดําเนินการ

ผานพนข้ันที่สองแลว เกษตรกรจะมีรายไดดีข้ึน ฐานะ
มั่นคงข้ึน  

3.4 งานวิจัยที่เก่ียวของ 
           ณฐิตากานต  ปนทุกาศและพงษศักด์ิ   อัง
กสิทธิ์ (2560) การศึกษารูปแบบและกระบวนการสงเสริม
การปลูกกาแฟอราบิกาในพ้ืนที่ โครงการหลวงและ
โครงการพัฒนา จากการศึกษาพบวา รูปแบบการสงเสริม
การปลูกกาแฟ สวนใหญเปนการสงเสริม ปลูกในรูปแบบ
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และการสงเสริม
ปลูกในรูปแบบการปฏิบัติการที่ดีทางการเกษตร รอยละ 

80.0 การวิเคราะหกระบวนการสงเสริมการปลูกกาแฟ 

หลักสําคัญ คือ แหลงที่มาของวิชาการ มาจากนักวิชาการ 
เกษตร และนักสงเสริมในระดับมาก รอยละ 56.9 ดาน
การดําเนินการสงเสริมการปลูกกาแฟ คือ การสรางความ
ตระหนัก และสนใจ จากโครงการหลวงและโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่สูงแบบโครงการหลวงในระดับมาก รอยละ 72.2 
           วารุณี เถียรถาวร รัตนวัฒน ไชยรัตน และ 
สคาร ทีจันทึก ( 2553) ศึกษาเร่ือง ผลผลิตกาแฟอารา
บิกาในระบบวนเกษตรในพ้ืนที่โครงการพัฒนาดอยตุง 
(พ้ืน ที่ทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ จังหวัด
เชียงราย ไดทําการศึกษาการปลูกกาแฟอาราบิกาในระบบ
วนเกษตร โดยปลูกกาแฟอาราบิการวมกับสวนปาสนสาม
ใบ  ปารุนสอง และพืชเกษตร เทียบกับการปลูกแบบ
เชิงเด่ียวโดยกาแฟอาราบิกามีอายุ 3-25 ป ใชระยะปลูก 

1.65-1.80 เมตร ความสูง 1.85-2.17 เมตร ซึ่งไมแตกตาง
กันในแตละพ้ืน ที่ จํานวน 180 แปลง พบวา กาแฟอารา
บิกาที่ปลูกรวมพืชเกษตร  (ลิ้นจี่ แมคคาเดเมีย  และ
ชาอัสสัม  เปนตน ) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ ยมากที่สุด 

(1.90±1.40) ชาอัสสัม เปนตน) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย
มากที่สุด (1.90±1.40) กิโลกรัม/ตารางเมตร รองลงมา 
คือ การปลูกกาแฟอาราบิกาเชิงเด่ียว การปลูกกาแฟอารา
บิก ารวมกับปา รุนสองและสวนปาสนสามใบ  (อายุ
ประมาณ 20 ป) มีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย (1.87±1.52), 

(1.06±0.69 )และ (0.99±0.86) กิโลกรัม/ตารางเมตร 
ตามลําดับ (p< 0.05) กาแฟท่ีปลูกเชิงเด่ียวมีคาเฉลี่ย
ปริมาณผลกาแฟตอกิ่ง และจํานวนก่ิงตอตนมากที่สุด ( 

53.88±53.07) ผลตอกิ่ง และ (38.26±13.89) กิ่งตอตน 
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ตามลําดับ การปลูกกาแฟอาราบิการวมกับผลไมมีจํานวน
ตนตอพ้ืนที่มากท่ีสุด ทําใหผลผลิตโดยรวมมีคามากที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบดานเศรษฐกิจพบวาการปลูกกาแฟอารา
บิกา รวมกับสวนปาสนสามใบ มีการลงทุนสูงที่สุด  ( 

7,501.98±1,224.06 บาท/ไร) ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
โ ด ย ร ว ม  แ ล ะ ผ ล ต อ บ แ ท น สุ ท ธิ สู ง ที่ สุ ด 

(6,170.82±2,817.71 บาท/ไร) สวนการปลูกกาแฟอารา
บิกาเชิงเด่ียว การปลูกรวมกับพืชเกษตร และปารุนสองมี
ก า ร ล ง ทุ น น อ ย ก ว า  (5 ,2 2 4 .3 3 ±1 ,1 8 2 .8 4 , 

4,693.19±594.19 และ 4,262.79±422.67 บาท/ไร 
ตามลําดับ) แตการปลูกกาแฟอาราบิกา รวมกับพืชเกษตร
ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจโดยรวม และผลตอบแทน
สุทธิ นอยที่สุด (2,014.62±848.58 บาท/ไร) 
        วิฑูร หนูเสน ( 2561) ชาว ต.เขาหัวชาง อ.ตะโหมด 
จ.พัทลุง จากการสนับสนุนของศูนยเรียนรูสุขภาวะชุมชน 
สํานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ไดนําแนวหลักธรรมใน
ศาสนาพุทธมาเปลี่ยนการเกษตรใหเปน “เกษตรวิถีพุทธ” 
หรือ วนเกษตรปายาง โครงการน้ีเร่ิมมาต้ังแตป 2541  แต
เดิมคุณลุงวิฑูร ปลูกยางพาราอยางเดียวเหมือนกับ
เกษตรกรอ่ืนๆ ก็คอยๆ ปรับเปลี่ยนมาเปนการนําพืชปา
ตางๆ เขามาปลูกแซมรวมกับตนยางพารา เพ่ือสรางปาใน
พ้ืนที่ทําการเกษตร หรือการเกษตรที่เลียนแบบธรรมชาติ 
หลักการ คือ เมื่อมีพืชแตละชนิดที่เจริญเติบโตเพ่ิมข้ึนมา
ในสวนยาง กระบวนการพ่ึงพาอาศัยกันตามธรรมชาติก็
เกิดข้ึน พืชคลุมดินก็จะชวยการกักเก็บชุมช้ืนในดินใหกับ
พืชยืนตน พืชลมลุกเปลี่ยนสภาพตัวเองกลายเปนปุย
อินทรีย เปนอาหารใหพืชดวยกัน ไมตองใชปุยเคมีที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดลอม สิ่งที่ปรากฏใหเห็นตามมา คือ การ
เพ่ิมข้ึนของสัตวตามธรรมชาติและนกชนิดตางๆ เขามาหา
กิน เกิดความสมดุลในระบบนิเวศเพ่ิมเขาไปอีก ทั้งยัง
สามารถใชทรัพยากรพืชพรรณที่งอกเงยข้ึนมา กุญแจ
สําคัญสูความสําเร็จ การจัดการระบบวนเกษตรปายางคือ 
แนวคิดแบงการบริหารจัดการออกเปน 7 โซน โซน 1 ปา
ยางพาราเน้ือที่ 7 ไร ปลอยใหตนไม พืชผัก และสมุนไพร 
ข้ึนอยูรวมกันกับตนยางพารา โซน 2 สวนยางพาราเน้ือที่ 
6 ไร โซน 3 ปาไส หรือที่ซึ่งเคยปลูกขาวไรมากอน แต

ปจจุบันปลอยพ้ืนที่ใหธรรมชาติจัดการกันเอง เพ่ือเปน
แหลงที่อยูอาศัยสัตวปาเน้ือที่ 10 ไร โซน 4 นาขาว เน้ือที่ 
3 ไร การทํานาขาวจะเปนระบบเกษตรอินทรีย ไมใช
ปุยเคมีใชปุยหมัก ปุยคอก ทดแทน โซน 5 บอเลี้ยงปลา 2 
ไร อาหารที่ใชเลี้ยงปลาก็จะเปนอาหารที่ไดจากธรรมชาติ 
โซน 6 ที่อยูอาศัย 2 ไร การสรางที่อยูอาศัยจะใชประโยชน
จากไมที่ปลูกเอาไวสวนบริเวณบานก็จะปลูกผักสวนครัว
และผลไมไวบริโภค และโซน 7 พ้ืนที่ปศุสัตว สามารถใช
พ้ืนท่ีไดทุกโซน มีการเลี้ยงไกพ้ืนเมืองแบบปลอยลาน โดย
การใหไกหากินตามธรรมชาติ 

สรุป แนวคิดการสรางเครือขายและแนวคิด
การพัฒนาชุมชน เปนแนวคิดที่ดีในการประสานความ
รวมมือระหวางบุคคล กลุมและองคกร ที่ทําใหเกิดผลที่
นําไปสูการแลกเปลี่ยนเรียนรูแบบมีสวนในทํากิจกรรม 
และชวยเหลือกัน ที่จะนําไปสูการทํางานใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค สวนทฤษฎีใหม เปนทฤษฎีที่สําคัญในการ
นําไปทําเปนแบบอยางในการทําเกษตรวิถีพุทธ และ
งานวิจัยเปนที่สนับสนุนตอการทําเกษตรวิถีพุทธ ที่
สามารถทําไดจริงและเกิดผลในการเพ่ิมรายไดใหแก
เกษตรกรไดอยางย่ังยืน 

กรอบแนวคิด 

 

 

 
       

 

4.วิธีการวิจัย 

            ก า ร วิ จั ย น้ี  เ ป น ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุ ณ ภ า พ 
(Qualitative Research)  วิธีการโดย ผูวิจัยดําเนินการ
เก็บรวบรวมขอมู ล  และสัมภาษณ เ ชิ งลึ ก  (Depth 

interview) และบันทึกการสัมภาษณโดยการจดบันทึก 

และนําขอมูลจากแบบสัมภาษณที่เก็บรวบรวมได มา
ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตอง ทําการวิเคราะห

ศึกษาแนวปฏิบัติ
กระบวนการเพ่ิม

รายไดเกษตรวิถีพุทธ 
เก็บขอมูล 

สัมภาษณเชิงลึก

พระบัณฑิตอาสา มจร. 
วิทยาเขตเชียงใหม 
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ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก โดยจัดกลุมขอมูลของการ
สัมภาษณที่กําหนดไว  (Data Grouping)  และทําการ
วิเคราะหเชิงเน้ือหาประกอบบริบท (Content Analysis 

Technique) 

ขอบเขตดานระยะเวลา ในระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 1 ป 

5. ผลการวิจัย  
          5.1 เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกตใช
หลักพุทธธรรมในการเพิ่มรายไดเกษตรวิถีพุทธที่
เหมาะสมกับกลุมชาติพันธบนพื้นที่สูงของเครือขายพระ
นักพัฒนา 
          หลักพุทธธรรม ที่นํามาประยุกตใชในการเพ่ิม
รายไดเกษตรวิถีพุทธที่เหมาะสมกับกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่
สูงของเครือขายพระนักพัฒนามีความหลากหลาย แตที่นํา
หลักพุทธธรรมมาใชมาก ไดแก ขันติ , สติ, สัจจะ, ความ
สามัคคี 4, อิทธิบาท 4, พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4 , 

อริยสัจ 4 และ   สัปปุริสธรรม 7 , ดังตอไปนี 

          ขันติ คือ ความอดทน อดกลั้นตอปญหาอุปสรรค 
รวมถึงอดทน อดกลั้นตอสิ่งที่ไมพึง ปรารถนาทางใจ อด
กลั้นตอความยากลําบากตรากตรําทางธรรมชาติซึ่งเกิดข้ึน
ทางกายภาพ อดกลั้นตอทุกขเวทนาท่ีเกิดข้ึนทางกาย แอด
กลั้นตอความเจ็บใจอันเกิดข้ึนทางจิตใจ และอดกลั้นตอ
พลังอํานาจบีบคั้นของกิเลส ไดแก ราคะ โทสะ โมหะ เปนตน  
           สติ  แปลวา ความระลึกได ความนึกข้ึนได ความ
ไมเผลอ ฉุกคิดข้ึนได การคุมจิตไวในกิจ 

           สัจจะ คือ ความซ่ือสัตย  ซื่อตรง ดวยกาย คือ 
ประพฤติดวยความสุจริต ไมคดโกง ไมหลอกลวง ดวย
วาจา คือ พูดความจริง และใจ คือ มีความจริงใจ จริงตอ
การงาน  ทําอะไรตองทําจริง ตังใจทํา ทําดวยความมุงมั่น
ใหงานน้ันสําเร็จ และเกิดจริงตอหนาที่  ทําจริงในงานท่ี
ไดรับมอบหมาย จริงตอวาจา  รักษาวาจาตามท่ีไดตกลง
กันไวมิใหคลาดเคลื่อน พูดจริงทําจริง จริงตอบุคคล 
หมายถึง จริงใจตอบุคคลที่เกี่ยวของ และจริงตอความดี  

หมายถึง มุงประพฤติความดีจนเปนนิสัย ตอหนาประพฤติ
เชนไรแมลับหลังก็ประพฤติเชนน้ัน 

           ความสามัคคี  คือ ความพรอมเพรียงกัน ความ
กลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รวมใจกัน 

            สัปปุริสธรรม  7  คือ ธรรมที่ทําใหคนเปน
สั ต บุ รุ ษห รื อ  เ ป น ค น ดี  มี คุ ณ ธ ร รม  เ ป น ค น เก ง 
ประกอบดวย 7 ประการ 1. ธัมมัญุตา   คือ รูจักเหตุรู
ความจริง รูหลักการ รูกฎเกณฑ รูกฎแหงกรรม รูกฎเกณฑ
แหงเหตุผล และรูจักหลักการ 2. อัตถัญุตา  รูจักผล 
หรือความมุงหมาย เปาหมาย รูประโยชนที่ประสงค รูจัก
ผลที่เกิดข้ึน 3. อัตตัญุตา  รูจักตน คือ รูจักเราวาเราน้ัน 
โดยฐานะภาวะเพศ ความรู  ความสามารถและคุณธรรม 
ประพฤติใหเหมาะสม และรูจักที่จะปรับปรุงตนเอง 4. 
มัตตัญุตา  รูจักประมาณ คือ ความพอดีในการจายโภค
ทรัพย 5. กาลัญุตา  รูจักกาล เวลา อันเหมาะสม และ
ระยะเวลาในการประกอบกิจ 6. ปริสัญุตา  รูจักชุมชน 
กริยาที่จะประพฤติตอชุมชนน้ัน วาควรจะดําเนินการ
อยางไร และ 7. ปุคคลัญุตา รูจักบุคคล คือ รูจักความ
แตกตางของบุคคล ในความสมารถและคุณธรรม และใช
มอบงานที่เหมาะสมใหการบริหารจัดการในการรูบุคคล  
         อิทธิบาท 4  หมายถึง ธรรมแหงความสําเ ร็จ 
ประกอบดวย 1. ฉันทะ คือ ความพอใจ หมายถึง ความรัก
งาน- พอใจกับงานที่ทําอยู 2. 
วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง ขยันหมั่นเพียรกับ 3. 
จิตตะ คือความเอาใจใส หมายถึง ความเอาใจรับผิดชอบ
งาน และ 4. วิมังสา คือ ความสอดสองในเหตุและผล 
หมายถึง การพินิจพิเคราะหและใชปญญาตรวจสอบงาน
ผูปฏิบัติงานจะตองทํางานดวยปญญา  
         พรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมสําหรับผูที่ทําหนาที่
เปนผูนําในการทํางานกับชุมชน  จําเปนจะตองมีประจําใจ 
ประกอบดวย 4 อยาง 1.เมตตา คือ มีความปรารถนาให
ผูอื่นมีความสุข 2. กรุณา คือ มีความสงสาร เอ็นดู ใหการ
ชวยเหลือแกชาวบานเม่ือเขาเดือดรอน 3. มุทิตา คือ 
ความช่ืนชมยินดีในความดี 4. อุเบกขา คือ การวางใจให
เปนกลาง ทําตัวเปนกลางไมควรเอียงไปฝายใดฝายหน่ึง 
          สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่ใชยึดเหน่ียวจิตใจ
คน  และประสานความสามัคคี ในกลุมคนในชุมชน 
ประกอบดวย 4 อยาง คือ 1. ทาน คือ การให ตองเปนผูรู
จักการให การใหจากใจจริงเปนการสรางความเช่ือใจ ผูก
มิตร สรางมิตรภาพท่ีดี เชน ใหความรู ใหสติปญญา ให
กําลังกายโดยการชวยเหลือ และการใหสิ่งของ เปนตน         
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2. ปยวาจา คือ พูดจาดวยมี นํ้าใจที่หวังดี มุงให เปน
ประโยชนและเกิดผลดี พูดดวยความไพเราะ พูดรักษา
นํ้าใจ พูดรักษานํ้าใจ พูดใหกําลังใจ พูดที่กอใหเกิดความ
รักและความสามัคคี 3. อัตถจริยา คือ การประพฤติตนที่
เ ป น ป ร ะ โ ย ช น  ข ว น ข ว ย ช ว ย เ ห ลื อ กิ จ ก า ร
สาธารณประโยชน และ 4. สมานัตตตา คือ การทําตนให
เสมอตนเสมอปลาย ตลอดการวางตนใหเหมาะสมแก
ฐานะ บุคคล เหตุการณและสิ่งแวดลอม โดยปฏิบัติตนที่ดี
อยางไรก็ปฏิบัติตนเชนน้ีทั้งตอหนาและหลับหลัง 
           อริยสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ 4 

ประการ 1.ทุกข คือ สภาพปญหา ความคับของ ความบีบ
คั้นที่ชีวิต หนาที่ของบุคคลที่มีตอทุกข เทียบไดกับการ
กําหนดปญหา เขาใจและกําหนดขอบเขตใหชัด 2. สมุทัย 
คือ เหตุแหงทุกข หรือสาเหตุของปญหาซ่ึงตองคนใหพบ
แล วทํ าหน าที่ กํ า จั ดห รื อละ เสี ย  เ ที ยบ ได กั บ ข้ั น
ต้ังสมมติฐาน 3. นิโรธ คือ ความดับทุกข ความพนทุกข 
ภาวะปราศจากปญหาที่บุคคลมี  และ 4.มรรค คือ ขอ
ปฏิบัติในการดับทุก ตามมรรคมีองค 8         

5.2 เพื่อติดตามผลการดําเนินงานสถานการณ
ปญหาในดานเกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง
ในพื้นที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย 
แมฟาหลวง ของเครือขายพระนักพัฒนา 
       จ า ก ก า ร ติ ด ต ามผลก า ร ดํ า เ นิ น ง าน ใ นด าน
เกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูง   มีปญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่ไมแตกตางกัน คือ บริบทพ้ืนที่
สวนใหญเปนดอยสูง ไมใช พ้ืนราบจึงยากตอการจัด
การเกษตรแบบวิถีพุทธ ขาดความรูในการทําเกษตรแบบ
วิถีพุทธ ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงาน
ในดานการเกษตร ที่สําคัญชนเผาที่ไดรับความรูในดาน
การทําเกษตรแบบวิถีพุทธ ยังมีความเช่ือด่ังเดิมของตน 
ยากตอการเปลี่ ยนแปลงตอแนวคิดใหมๆ  ในดาน
การเกษตรแบบวิถีพุทธ เพราะเห็นวามีรายไดที่นอยและ
ชามากกวาจะเห็นผล 

5.3 เพื่อวิเคราะหแนวปฏิบัติของเครือขาย
พระนักพัฒนาและกระบวนการเพิ่มรายไดเกษตรวิถี
พุทธของกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูงในพื้นที่ตนแบบ เวียง

ปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย แมฟาหลวง  ของ
เครือขายพระนักพัฒนา 
         จากการลงพ้ืนที่สภาพจริงและสัมภาษณในกลุม
เครือขายพระนักพัฒนา มีกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตร
วิถีพุทธของกลุมชาติพันธุ 
มีวิธีการ ดังน้ี 
        1. ผูนําในพ้ืนที่ เชน ผูใหญบาน กํานัน หรือแกนนํา
ชุมชน ควรเปนแบบอยางที่ดีในการทําเกษตรแบบวิถีพุทธ  
        2. เชิญหนวยงานดานเกษตรของรัฐ มาใหความรูใน
การทําเกษตรแบบวิถีพุทธหรือเกษตรแบบทฤษฎีใหมที่
ถูกตอง  อันเปนประโยชนตอการดําเนินชีวิตและเปนเพ่ิม
รายไดที่ย่ังยืน 
        3. ในเครือขายพระนักพัฒนาตองใหความรวมมือใน
การสนับสนุน สงเสริมใหชุมชนกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูงใน
การทําเกษตรแบบวิถีพุทธ 
         4. ในเครือขายพระนักพัฒนาและผูนําในชุมชน 
จะตองรวมกันสรรหาแหลงทุนในการทําเกษตรแบบวิถี
พุทธจากหนวยงานรัฐบาลและเอกชน และจัดสรรหา
แหลงตลาดในการรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
         5. เมื่อไดผลผลิตทางการเกษตรมาก จะตองสาน
งานกับหนวยงานดานโภชนาการ มาใหความรูในดานการ
เก็บรักษาหรือแปลรูปอาหารที่ถูกตอง 
         6. ไปศึกษาดูงานในดานการทําเกษตรวิถีพุทธใน
หลายๆ แหงที่ทําแลวประความสําเร็จ เพ่ือจะไดแนวทาง
มาเปนความรูในการพัฒนา หรือปรับปรุงใหดีย่ิงข้ึน 
ประโยชนที่รับจากการวิจัย 

      1. มีองคความรูเก่ียวกับแนวปฏิบัติของเครือขายพระ
นักพัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของ
กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในการเผยแพรสาธารณชน เพ่ือ
เปนคูมือในการพัฒนาแกพระสงฆ          
      2. มีองคความรูและพ้ืนที่ตนแบบ (Model) ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในดาน
การเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธ 

6.อภิปรายผลการวิจัย  
          ผลการวิจัย  ตามวัตถุประสงคขอที่ 1 ในดาน
แนวทางปฏิบัติกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูงของเครือขายพระ

1179



นักพัฒนาในการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธที่ไดมีการ
ประยุกตใชหลักพุทธธรรม ขันติ , สติ , สัจจะ , ความ
สามัคคี, อิทธิบาท 4 , พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4 , 

อริยสัจ 4 และสัปปุริสธรรม 7 ซึ่งเปนเหมาะสมกับกลุม
ชาติพันธบนพ้ืนที่สูงของเครือขายพระนักพัฒนา  เปน
หลักธรรมพ้ืนฐานในการดําเนินชีวิตของมนุษยตามหลักคํา
สอนของพระพุทธศาสนา เพียงแตวาไมไดเรียนรูหลักธรรม
และประโยชนที่ไดรับอยางถูกตอง 
        ขอที่ 2 ในดานการดําเนินงานสถานการณปญหาใน
ดานเกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่
ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย  ของ
เครือขายพระนักพัฒนา จากการติดตามผล พบวา มี
ปญหาและอุปสรรคในดานบริบทพ้ืนที่ ที่สวนใหญเปน
ดอยสูง ไมใชพ้ืนราบจึงยากตอการจัดการเกษตรแบบวิถี
พุทธ  กลุ มชา ติ พันธบน พ้ืนที่ สู ง  ขาดความ รู  ขาด
งบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานในดาน
การเกษตร และชนเผาที่ไดรับความรูในดานการทําเกษตร
แบบวิถีพุทธยังมีความเช่ือด่ังเดิมของตน ยากตอการ
เปลี่ยนแปลงตอแนวคิดใหมๆ ในดานการเกษตรแบบวิถี
พุทธ เพราะเห็นวามีรายไดที่นอยและชามากกวาจะเห็น
ผลผลิตท่ีมาก ยังกลับไปทําเกษตรท่ีตองพึงพิงปุยเคมีอยู 
          ดังน้ัน จากขอที่ 1 และขอ 2 จึงสอดคลองกับ
หลักแนวคิดการพัฒนาชุมชนที่วา จะตองใหกลุมคนมี
ความคิดไปในทางเดียวกัน และสามารถรวมกันดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหไดเกิดประโยชนรวมกันเสียกอน ที่
สําคัญตองใหมีสวนรวม เขามารวมคิด รวมปฏิบัติและรวม
รับผิดชอบในทุก ๆ ข้ันตอน รวมประเมินผล และรวมรับ
ผลประโยชนที่เกิดข้ึน 
           ขอที่ 3 ในดานแนวปฏิบัติของเครือขายพระ
นักพัฒนาและกระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของ
กลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แม
สรวย เมืองเชียงราย  ของเครือขายพระนักพัฒนา ยังขาด
การนําแนวคิดการพัฒนาชุมชนมาใชในการสรางจิตสํานึก 
และนํามาพัฒนาและสรางกระบวนการคิดวางแผนบริหาร
ในระบบเครือขาย จึงทําใหไมไดรับองคความรูและเกิด
เปนแบบอยางที่ดีที่เปนรูปธรรม  

           ดังน้ัน ในทางการปฏิบั ติยังไมสอดคลองกับ
แนวคิดตามหลักทฤษฏีใหม เพราะเห็นวาผูนําชุมชนขาด
ความรู ความเขาใจ ในการทําเกษตรตามหลักทฤษฏีใหม 
จึงทําใหการเพ่ิมรายไดทางการเกษตรไมสัมฤทธิผล และ
จะตองศึกษางานวิจัยของวิฑูร หนูเสน เพ่ือเปนแบบอยาง
ในการทําเกษตรวิถีพุทธ ที่จะกอใหเกิดประโยชนในการ
เพ่ิมรายไดแกเกษตรกรอยางแทจริง 

7.  สรุป  
       สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคอยู 3 ประการ ดังน้ี  
       1.แนวทางปฏิบัติของเครือขายพระนักพัฒนาไดนํา
หลักธรรม  ขันติ , สติ, สัจจะ, ความสามัคคี, อิทธิบาท 4 , 

พรหมวิหาร 4 , สังคหวัตถุ 4 , อริยสัจ 4 และสัปปุริส
ธรรม 7 นํามาประยุกตใชในการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธ
ที่เหมาะสมกับกลุมชาติพันธบนพ้ืนที่สูง 
      2.การ ดํ า เ นิน งานสถานการณ ปญหา ใ นด า น
เกษตรกรรมของกลุมชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงในพ้ืนที่ตนแบบ 
เวียงปาเปา แมสรวย เมืองเชียงราย ของเครือขายพระ
นักพัฒนา มีปญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ ไม
แตกตางกัน คือ บริบทพ้ืนท่ีสวนใหญเปนดอยสูง ไมใชพ้ืน
ราบจึงยากตอการจัดการเกษตรแบบวิถีพุทธ ขาดความรู 
ขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดําเนินงานในดาน
การเกษตร ที่สําคัญชนเผาที่ไดรับความรูในดานการทํา
เกษตรแบบวิถีพุทธยังมีความเช่ือด่ังเดิมของตน ยากตอ
การเปลี่ยนแปลงตอแนวคิดใหมๆ ในดานการเกษตรแบบ
วิถีพุทธ เพราะเห็นวามีรายไดที่นอยและชามากกวาจะ
เห็นผลผลิตที่มาก 

       3.แนวปฏิบั ติของเค รือขายพระนักพัฒนาและ
กระบวนการเพ่ิมรายไดเกษตรวิถีพุทธของกลุมชาติพันธุ
บนพ้ืนที่สูง ในพ้ืนที่ตนแบบ เวียงปาเปา แมสรวย เมือง
เชียงราย ของเครือขายพระนักพัฒนา มีความคิดเห็นวา
ผูนําในพ้ืนที่ควรเปนแบบอยางที่ดีในการทําเกษตรแบบวิถี
พุทธ จะตองมีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมใน
เครือขายพระนักพัฒนา และรวมกับหนวยงานของรัฐบาล
และเอกชน 
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ขอเสนอแนะ 
         1.หนวยงานของรัฐ ตองจัดกิจกรรมอบรมใหแก
เกษตรกรบนพ้ืนที่สูง ใหมีความรูดานการเกษตรสมัยใหม 
และแนวทางที่เปนประโยชนตอการเพ่ิมรายได 
         2.เกษตรจังหวัด ตองมีนโยบายชวยเหลือโดย
กําหนดพ้ืนที่เปาหมายในการสรางเครือขายดานเกษตรวิถี
พุทธ โดยจัดต้ังแบบมีกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมที่
นําไปสูการเพ่ิมรายได 
         3.หนวยงานเกษตรจังหวัดและเอกชน รวมกัน
จัดต้ังกันจัดต้ังองคกรใหคําปรึกษา แนะนําและแกไข
ปญหาทางวิธีการทําการเกษตรวิถีพุทธและแนวทางในการ
เพ่ิมรายไดแกเกษตรกร 
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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และเพ่ือศึกษาปญหาและแนว
ทางการแกไขเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ อาจารย
ประจํา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในปการศึกษา 2560 โดยกําหนดกลุมตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน ไดจํานวน 
66 คน และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เคร่ืองมือการวิจัย คือ แบบสอบถามศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป มีคาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาเทากับ  0.80 – 1.00  คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.93 สถิติที่ใชในการวิจัย 
ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมหาวิทยาลัยสวนใหญมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในภาพรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก ( x = 3.62, SD = 0.69) โดยดานการปรับปรุงและพัฒนา   
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดและปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป คือ เขียนตัวช้ีวัดของโครงการเปนเชิง
ปริมาณมากเกินไป  งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนินโครงการและบางกิจกรรมในโครงการไมเปนไปตามแผนที่กําหนดไว  แนว
ทางการแกไขปญหา คือ ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและคุณภาพในการจัดโครงการ/กิจกรรม ควรจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอใน
การดําเนินโครงการ/กิจกรรม ควรจัดโครงการ/กิจกรรมควรจัดใหสอดคลองตามปฏิทินของแผนปฏิบัติการประจําปและควรกําหนด
ระยะเวลาสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน  
คําสําคัญ : การมีสวนรวม การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 

Abstract 
 This research aims to study the level of participation in annual action plan and to examine problems 

and solution for about action plan that follow by opinion of personol of Phitsanulok University. The Samples 

of this research were 66 teachers of Phitsanulok University by using the table’s Krejcie and Morgan and 

purposive sample sampling. The research instrument was questionnaire of study participation in annual action 

plan which had content validity and reliability were 0.80 - 1.00 and 0.93. The statistics were frequency, 

percentage, mean and standard division. The results of this research showed that the most of personol of 

Phitsanulok University had to participate in annual action plan, Overview in 4 aspects were at high level ( x = 
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3.62, SD = 0.69), The implemental aspect has highest mean. The Problems about    participation in annual 

action plan were writing indicators of project is too quantitative oriented, budget is not enough to operation, 

the some activities in project is not  as planned. The guidelines of solve problems were should improve 

indicator in quantitative and qualitative oriented in project and activity organized, should provide the budget 

is enough to operate project / activity, should organize project / activity aligned with the calendar of the 

annual action plan and should set time period in make clearly summary report of project / activity. 

Keyword: Participation, Annual Action Plan, Personnel Phitsanulok University 

 

1.บทนํา 
ทามกลางการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมใน

ปจจุบันเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว ตอเน่ืองและเปนไปอยาง
สลับซับซอน ทําใหองคกรที่มีความสามารถชวงชิงความ
ได เป รียบท างด านการแข งขัน มี โอกาสที่ จ ะประสบ
ความสําเร็จไดดีกวา ซึ่งปจจัยสําเร็จที่สําคัญคือ ความรวดเร็ว 
การตอบสนองความตองการกลุ มผู รับบ ริการ การมี
นวัตกรรม ความสามารถลดตนทุนใหตํ่า ความสามารถใน
การปรับตัวและการมีบุคลากรท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงาน
และการเรียนรู ซึ่งปจจัยความสําเร็จเหลาน้ีลวนเกิดจาก
ความรูและทักษะท่ีมีอยูในตัวบุคคล คนจึงเปนทรัพยากรที่
สําคัญที่สุดขององคการโดยเฉพาะสถานศึกษาที่มุงเนนเร่ือง
การพัฒนาความรู  ทักษะและคุณลักษณะตางๆ แกผูเรียน  
บุคลากร  ซึ่งรวมไปถึงความรู  ทักษะและคุณลักษณะของ
แตละบุคคลเปนทุนและทรัพยสินที่มีคาย่ิงขององคการ 
ผูบริหารจําเปนจะตองเขาใจแรงผลักดันที่อยูเบื้องหลังการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือนําพาองคกรไปสูเปาหมายความสําเร็จ 
การวางแผนกลยุทธคือการตอบคําถามที่สําคัญวา ปจจุบัน
องคกรอยูที่จุดไหน องคกรตองการจะไปสูจุดไหนและองคกร
จะไปสูจุดน้ันไดอยางไร   ซึ่งทั้งหมดน้ีเกี่ยวของกับการ
วิเคราะหสถานการณ   การกําหนดทิศทางขององคการ การ
กําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป   
 กลยุทธการวางแผนองคการ  เปนการวางแผน
ดําเนินงานตางๆขององคกรที่เก่ียวกับการเตรียมบุคลากรให
เหมาะสมกับงานและเวลาอยางเพียงพอเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรโดยอาศัยวิธีการตางๆ

ที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ  การวางแผนถือวาเปนงานสําคัญ
เพราะเปนแมแบบ (Master Plan) สําหรับงานดานอื่นๆ 
ทั้งหมดในองคกร (พรชัย เจดามานและคณะ. 2560)  และ
ในการทํางานแบบมีสวนรวมน้ันไมวาจะเปนระดับครอบครัว 
ระ ดั บ ชุ ม ชน  ระ ดั บ โรง เรี ย น  ระ ดั บ อ งค ก าร  ห รือ
ระดับประเทศ นับวามีความสําคัญอยางย่ิงในกระบวนทัศน
ปจจุบัน เน่ืองจากจะชวยใหผูมีสวนรวมเกิดความรูสึกถึง
ความเปนเจาของ ทําใหผูมีสวนรวมหรือผูมีสวนไดสวนเสีย
น้ันยินยอมปฏิบัติตามและรวมถึงตกลงยอมรับ ไดอยาง 
สมัครใจ เต็มใจ และสบายใจ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิภาพตอ
องคการ 
 สํ า ห รั บ ม ห า วิ ท ย าลั ย พิ ษณุ โล ก  ซึ่ ง เป น
มหาวิทยาลัยเอกชน  มีการบริหารงานดานแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยที่เปนระบบชัดเจนโดยมีการศึกษาวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร (SWOT) การ
กําหนดตําแหนงทางกลยุทธ (TOWS MATRIX) โดยเนน
ความเช่ือมโยงสอดคลองตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ .2551-2565) แผนพัฒนาการศึกษา
ระ ดับ อุดมศึกษา  ฉบับที่  12  (พ .ศ .2560-2564) เพ่ื อ
นํามาใชจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะ 3-5 ปและมี
การแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการประจําป (Action 

Plan)  ทั้งในระดับคณะและหนวยงาน  ซึ่งจะประกอบดวย
โครงการและกิจกรรมตางๆที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตร 
5 ป  รวมท้ังไดมีการกําหนดการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการ  โดยมีการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงช้ีในแผนยุทธศาสตรในทุกภาคการศึกษาและป
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การศึกษา นอกจากน้ียังกําหนดใหทุกคณะและสํานัก
รายงานผลการดําเนินโครงการและกิจกรรมที่ไดดําเนินการ
เสร็จสิ้นแลวตามแผนปฏิบั ติการ  การดําเนินงานระบบ
ข้ันตอนดังกลาวตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลั ย   ดั ง น้ัน  สํ านักแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกจึงไดกําหนดใหบุคลากรประจําคณะ
และสํานักมีสวนรวมในการวางแผนและดําเนินโครงการและ
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําป 
 แมวาการดําเนินงานดานการวางแผนและพัฒนา
ซึ่งมีกระบวนการเปนระบบ   แตอยางไรก็ตามในการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เกิดปญหาและอุปสรรคบางใน
การดําเนินการ จากการติดตาม ตรวจสอบ จากการเก็บ
รวบรวมขอมูลปญหาในการดําเนินงานแผนปฏิบั ติการ
ประจําป 2559 พบวา  
 1. ดานการวิเคราะหขอมูลและปญหา  พบวา  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกยังไม
ครอบคลุม  
 2. การกํ าห นด โค รงการและกิ จ ก รรมต าม
แผนปฏิบั ติการประจําป  พบวาการเขียนโครงการและ
กิจกรรม มีการกําหนดตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณมากเกินไป 
 3. การประเมินผล  พบวาการเขียนสรุปโครงการ
และกิจกรรมรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินการเขียนสั้นๆ 
ไมชัดเจน  และการสรุปผลการดําเนินงานไมสอดคลองตาม
วัตถุประสงคที่กําหนดไว   

จากปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจํ าป ดั งกล าวสะทอนให เห็ นวากระบวนการ
ดําเนินงานดานแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย 
บุคลากรทั้งในระดับคณะและสํานักตองมีสวนรวมในการ
วางแผน จัดทําแผนและดําเนินการตามโครงการและ
กิจกรรมเพ่ือ พัฒนาองคกรใหบ รรลุ ผลสํา เร็จอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 ผูวิจัยในฐานะเปนผูที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานแผนของมหาวิทยาลัย  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือนําขอคนพบท่ีไดจาการศึกษาใน
คร้ังน้ีไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและชวยใหบุคลากรได ทราบ
ปญหาในแตละดานที่เกิดข้ึน ตลอดจนไดขอคนพบแนวทาง
ในการแกไขปญหาอันนํามาสูการสรางกระบวนการมีสวน
รวมของบุคลากรในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ
การดําเนินการตามแผนท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. วัตถุประสงค 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากร

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  
 2. เพ่ือศึกษาปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับการ
มีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

3. แนวคิด 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาและทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาการมีสวนรวม
ในการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติก ารประจํ าป ขอ งบุ คล ากร 
มหาวิทยาลั ยพิษณุ โลก  เพ่ือ ให งาน วิจัยไดบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค  ดังน้ี 

 3.1 ทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการทํางาน 

  ทฤษฎีโคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff 

อางถึงใน ธนวัฒน คําภีลานนท . 2550 : 21-22) กลาวถึง
กรอบในการพิจารณาเร่ืองของการมีสวนรวมวา มีโครงสราง
พ้ืนฐานจําแนกเปน 3 มิติ ไดแก 
 มิติที่ 1 มีสวนรวมในเร่ืองอะไร  หรือเรียกอีกอยาง
วา ประเภทหรือลักษณะของการมีสวนรวม ไดสรางกรอบ
พ้ืนฐานของการมีสวนรวมประกอบดวยประเด็นตางๆ ดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ซึ่งเปนการ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมต้ังแตระยะเร่ิมตน 

 2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม เปนการ
เขารวมโดยการสนับสนุนทางดานทรัพยากร การเขารวมใน
การบริหาร และการเขารวมในการรวมแรงรวมใจ 

 3.การมีสวนรวมในการรับผลปะโยชน  โดยอาจจะ
เปนผลประโยชนทางวัตถุ ทางสังคม หรือโดยสวนตัว 
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 4.การมีสวนรวมในการประเมินผล ซึ่งเปนการ
ควบคุมและตรวจสอบการดําเนินกิจกรรม รวมทั้งเปนการ
แสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไป 

 มิติที่ 2 ใครที่เขามามีสวนรวมในสวนน้ี มีคําท่ีใช
ในความหมายวา “การมีสวนรวมของประชาชน” ไดจําแนก
ใหเปนกลุมบุคคลที่ชัดเจนย่ิงข้ึน โดยจําแนกออกเปน 4 กลุม
ใหญ ไดแก 1) ผูที่อยูอาศัยในทองถ่ิน 2) ผูนําทองถ่ิน 3) 
เจาหนาท่ีของรัฐ และ 4) คนตางชาติ 

 มิติที่ 3 การมีสวนรวมน้ันเกิดข้ึนอยางไร  ในมิติน้ี 
มีประเด็นที่ควรพิจารณาอยู 4 ประเด็นดวยกันคือ 

 1. พ้ืนฐานของการมีสวนรวม พิจารณาเกี่ยวกับ
แรงที่กระทําใหเกิดการมีสวนรวมมาจากเบื้องบนหรือเบื้อง
ลาง และแรงท่ีสงเสริมการมีสวนรวมมาจากที่ใด 

 2. รูปแบบของการมีสวนรวม พิจารณาเกี่ยวกับ
รูปแบบขององคกร การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 

 3. ขอบเขตของการมีสวนรวม พิจารณาเก่ียวกับ
ระยะเวลาท่ีเขามามีสวนรวมและชองของกิจกรรม 

 4. ประสิท ธิผลของการมีสวนรวม  พิจารณ า
เก่ียวกับ การใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวม และปฏิสัมพันธ
ของคุณลักษณะตางๆ ของสิ่งที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
 3.2 แนวคิดเก่ียวกับแผนปฏิบัติการประจําป 

แผ น ป ฏิ บั ติ ก า รป ระ จํ าป ก า ร ศึ ก ษ าข อ ง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยเปนแผนระยะสั้นที่มีเวลาในการ
ดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนที่ถายทอดแผนกลยุทธลงสู
ภาคปฏิบั ติ  เพ่ือให เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ  
ประกอบดวย  โครงการห รือกิจกรรมตางๆ  ที่ จะตอง
ดําเนินการในปน้ันๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ 
ตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมาย
ของตัวบงช้ีเหลาน้ัน  รวมท้ังการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือ
หัวหนาโครง งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและ
ท รัพยากรที่ ต อ งใช ในการดํ าเนิน โครงการที่ ชัด เจน 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2558 : 38)        
  3.3 หลักการบริหารแนวคิดการบริหารคุณภาพ 

(Deming’s Circle หรือ PDCA)  

  โฉมฉาย กาศโอสถ (2553 : 39-41) วงจรคุณภาพ
มี 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
 ข้ันตอนที่ 1 การวางแผน (Plan) การวางแผน
งานจะชวยพัฒนาความคิดตางๆ เพ่ือนําไปสูรูปแบบที่เปน
จริงข้ึนมาโดยละเอียดใหพรอมในการเร่ิมตนลงมือปฏิบัติ 

 ข้ั น ต อ น ท่ี  2  ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น  (DO) 

ประกอบดวยการทํางาน 3 ระยะ คือ 

 2.1 การวางแผนการกํ าหนดการ โดยการ
แยกแยะกิจกรรมตางๆ กําหนดเวลาที่คาดวาตองใชใน
กิจกรรมแตละอยาง การจัดสรรทรัพยากรตางๆ  

    2.2 การจัดแบบเมทริกซ การจัดแบบน้ีสามารถ
ชวยดึงเอาผูเช่ียวชาญหลายแขนงจากแหลงตางๆ มาได 
 2.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการทํางาน
ของผูรวมงาน     
 ข้ันตอนที่  3 การติดตามและประเมินผล 
(Check) ทํ า ให รั บ รู ส ภ าพ ก ารณ ข อ งงาน ที่ เป น อ ยู
เปรียบเทียบกับสิ่งที่วางแผนซึ่ง 
 ข้ันตอนท่ี 4 การปรับปรุงและพัฒนา (Act)   
ผลของการตรวจสอบหากพบวาเกิดขอบกพรองข้ึน ทําให
งานที่ไดไมตรงตามเปาหมายหรือผลงานไมไดมาตรฐาน ไห
แกไขปญหาตามลักษณะที่คนพบ   

4. วิธีการวิจัย 

 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       4.1.1 ประชากรในการวิจัย ไดแก อาจารย
ประจํา ที่ปฏิบัติงานในปการศึกษา 2560 จํานวน 82 คน 

       4.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก คือ อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก ท่ีปฏิบัติงานในปการศึกษา 2560 โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางตามตารางสําเร็จรูปของเครจซีและมอรแกน ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 66 คนและใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
เจาะจง 
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  4.2 ตัวแปรและเน้ือหาที่ใชศึกษา 
      ตัวแปรอิสระ คือ ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณในการทํางาน 

      ตัวแปรตาม คือ การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

 โดยไดกําหนดกรอบเน้ือหาในการศึกษาการมีสวน
รวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก จําแนกตามแนวคิดการ
บริหารคุณภาพ 4 ดาน ไดแก 1.ดานการวางแผน 2. ดาน
การดําเนินงาน  3.ดานการติดตามและประเมินผลและ      
4. ดานการปรับปรุงและพัฒนา  

4.3 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู วิจัย ไดทํ าการสรางแบบสอบถามเพ่ื อการ
รวบรวมขอมูล  โดยประกอบดวยเน้ือหา 3 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม  ไดแก เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณในการทํางาน 

 ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งเปน
แบบมาตรวัด 5 ระดับ (Likert, 1932 : 1-55) ดังน้ี 

 ระดับ 5 หมายถึง  มีสวนรวมมากท่ีสุด 

 ระดับ 4 หมายถึง  มีสวนรวมมาก 

 ระดับ 3 หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีสวนรวมนอย 

 ระดับ 1 หมายถึง  มีสวนรวมนอยที่สุด 

 ตอนที่ 3  ปญหาและแนวทางแกไขเก่ียวกับการมี
สวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

4.3 การวิเคราะหขอมูล 

 แบบสอบถามเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนปฏิบั ติการประจําปการศึกษาของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ไดแก 

 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม  โดยใชคาความถ่ีและ    คารอยละ 

 สวนท่ี 2 การวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผ น ป ฏิ บั ติ ก ารป ระ จํ าป ก า รศึ ก ษ าขอ งบุ ค ล าก ร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  โดยใชคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานและไดกําหนดเกณฑการแปลความหมายจาก
คาเฉลี่ย ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง  มีสวนรวมมากท่ีสุด 
 คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง  มีสวนรวมมาก
 คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง  มีสวนรวมปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง  มีสวนรวมนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง  มีสวนรวมนอยที่สุด  

 สวนท่ี 3 การวิเคราะหและจําแนกขอปญหาและ
ขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบั ติการ
ประจําปของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

5. ผลการวิจัย 
 ผล ก ารศึ ก ษ าการมี ส วน ร วม ใน การจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
สามารถสรุปได ดังน้ี  
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ตารางที่ 1 รอยละขอมูลสถานภาพสวนบุคคล 

สถานภาพสวนบุคคล                               จํานวน(n=66)                      รอยละ 
เพศ 

ชาย 27 40.91 

หญิง 39 59.09 

อายุ 
31-40 ป 25 37.88 

41-50 ป 31 46.97 

51 ปข้ึนไป 10 15.15 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาโท 47 71.21 

ปริญญาเอก 19 28.79 

ประสบการณในการทํางาน 

5 ปหรือนอยกวา 14 21.21 

6-10 ป 35 53.03 

11-15 ป 17 25.76 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในภาพรวมจําแนกรายดานการวางแผน (Plan) 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. แปลผล 
1. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน 
โอกาส และอุปสรรคของหนวยงาน (SWOT) 

3.62 0.67 มาก 

2. ทานมีสวนรวมในการการกําหนดวิสัยทัศนและ  
พั น ธกิ จ ขอ งห น วย งานที่ ส อ ดค ล อ งต าม แผน
ยุท ธศ าส ตร  ระย ะ  5 ป  (พ .ศ .2559-2563)ขอ ง
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

3.48 0.81 มาก 

3.ทานมีสวนรวมในการวางแผนกําหนดตัวช้ีวัด  
คาเปาหมายของโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน 

3.58 0.66 มาก 

4. ทานมีสวนรวมในการกําหนดผูรับผิดชอบโครงการ 
/กิจกรรม/งบประมาณในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมของหนวยงาน 

3.62 0.70 มาก 

รวม 3.58 0.71 มาก 
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ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการดําเนินงาน (Do) 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. แปลผล 
1. ทานมีสวนรวมในการจัดโครงการ / กิจกรรมตางๆ 
ของหนวยงานหรือองคกร 

3.88 0.62 มาก 

2. ทานไดเขารวมโครงการ / กิจกรรมตางๆ ของ
หนวยงานหรือองคกร 

4.25 0.71 มาก 

3. ทานได ดําเนินการจัดโครงการ / กิจกรรมตาม
กําหนดในแผนปฏิบั ติการประจําปการศึกษาของ
หนวยงาน 

3.77 0.70 มาก 

รวม 3.67 0.67 มาก 

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการติดตามและประเมินผล (Check) 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. แปลผล 
1. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลระหวางการจัด
โครงการ/กิจกรรมของหนวยงานและหากพบปญหา
ทานจะนําปญหาน้ันไปปรับปรุงและแกไข 

3.52 0.68 มาก 

2. ท านมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนิน
โครงการ /กิจกรรมตามแผนปฏิบั ติการประจําป
การศึกษาของหนวยงาน 

3.55 0.75 มาก 

3. ทานไดติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ / 
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของ
หนวยงานอยางตอเน่ือง 

3.53 0.77 มาก 

รวม 3.53 0.73 มาก 
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ตารางที่ 5 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ดานการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. แปลผล 
1. หนวยงานของทานจัดโครงการ /กิจกรรมบรรลุผล
ตามตัวบงช้ีและเปาหมายแผน 

3.65 0.64 มาก 

2. หน วยงานของท านมีการนําผลการประ เมิน
โครงการ /กิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนาในปตอไป 

3.70 0.63 มาก 

รวม 3.68 0.64 มาก 
ตารางที่ 6 การจําแนกความคิดเห็นของของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เก่ียวกับปญหาการมีสวนรวม ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําป  

สภาพปญหา จํานวนผูแสดงความคิดเห็น รอยละ 
1. การเขียนตัวช้ีวัดของโครงการเปนเชิง
ปริมาณมากเกินไป   12 36.4 

2.งบประมาณไมเพียงพอในการดําเนิน
โครงการและการจัดโครงการ  10 30.3 

3. กิจกรรมบางโครงการไมเปนไปตามแผน
ที่กําหนดไว  7 21.2 

4. การสรุปรายงานผลการดําเนินโครงการ 
กิจกรรมยังไมบรรลุตามเปาหมายที่กําหนด 4 12.1 

รวม 33 100.0 

 

ตารางที่ 7 การจําแนกความคิดเห็นของของบุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาการมีสวนรวม
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  

สภาพปญหา จํานวนผูแสดงความคิดเห็น รอยละ 
1. ควรเพ่ิมตัวช้ีวัดเชิงปริมาณและคุณภาพในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม   14 42.4 

2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม  10 30.3 

3. ควรเพ่ิมการจัดโครงการ/กิจกรรมควรจัดให
สอดคลองตามปฏิทินของแผนปฏิบัติการประจําป  6 18.2 

4.ควรกําหนดระยะเวลาสรุปรายงานผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมใหชัดเจน 3 9.1 

รวม 33 100.0 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 

 ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัย
พิษณุโลกในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในภาพรวม 
อยูในระดับมาก สอดคลองกับผลการวิจัยของปุญญาภา 
นิธิพิเชฐ (2559 :บทคัดยอ) พบวาโดยภาพรวมแลวการมี
สวนรวมในการบริหารแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธประจําป
งบประมาณของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ทักษิณอยูในระดับมากเชนกัน  ทั้งน้ีเน่ืองจากบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีการนําแนวคิดการบริหาร
คุณ ภ าพ  (Deming’s Circle ห รือ  PDCA) ม าใช เป น
แนวทางในการดํ าเนินการ โดยเฉพาะกอนจัดทํ า
แผนปฏิบั ติการ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัย ผลสรุปการ SWOT ANALYSIS ของแตละ
หน วยงาน  ผลการประเมิ นและขอ เสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน ประจําปการศึกษา 2559 มา
วิเคราะหจุดที่สถาบันตองพัฒนาและขอเสนอแนะผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษามาเปนขอมูลในการ
วางแผน จึงสงผลใหดานการปรับปรุงและพัฒนาที่อยูใน
ระดับมีสวนรวมมากท่ีสุด เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 4 ดาน
พบวา ดานการปรับปรุงและพัฒนามีสวนรวมมากที่สุด 
รองลงมาคือ ดานการดําเนินการ ดานการวางแผน และ
ดานการติดตามและประเมินผล ตามลําดับ ไมสอดคลอง
กับงานวิจัยของประวิทย หลักบุญ (2550 :บทคัดยอ ) 
เน่ืองจากสวนใหญสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาจังหวัดศรีสะเกษมีสวนรวมในการวางแผน
ปฏิบั ติการประจําปของสถานศึกษามากท่ีสุด และไม
สอดคลองกับผลการวิจัยของปุญญาภา นิธิพิเชฐ (2559 :

บทคัดยอ)  ในการศึกษาระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธประจําปงบประมาณของ
บุคลากรคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ พบวา
ดานการปฏิบัติตามแผน(Do)มีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
มากท่ีสุด  

การศึกษาปญหามีสวนรวมของบุคลากรใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป  พบวา ปญหาสวน
ใหญในดานการวางแผนในการเขียนตัวช้ีวัดของโครงการ

เปนเชิงปริมาณมากเกินไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกษมณี  ชัยสิทธ์ิวาทิน (2553 :บทคัดยอ) พบวาปญหา
การวางแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา สังกัด
สํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษาระยอง เขต 2 ซึ่งในข้ันตอน
การวางแผน มีปญหาอยูในระดับปานกลาง และจาก
การศึกษาผลงานวิจัยของปทนีญา รอดแกและมณฑล สร
ไกรกิติกูล(2559 :บทคัดยอ) พบวาปจจัยที่มีผลตอการ
สร างก ารมี ส วนร วม ในการจั ดทํ าแผนปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบดวย ความเขาใจในการ จัดทําแผนปฏิบัติการ
ของทีมงานซึ่งคอนขางสอดคลองกับผลการศึกษาเชนกัน 
จากปญหาดังกลาว มีแนวทางการแกไขเกี่ยวกับการ
บริหารแผนปฏิบัติการ คือ ควรกําหนดกิจกรรมภาคบังคับ
ในการสงเสริมและตระหนักใหเห็นความสําคัญของการ
วางแผน ดานการปฏิบัติตามแผน ควรมีการวางแผนการ
จัดโครงการ กิจกรรมใหสอดคลองตามปฏิทินกิจกรรมที่
กําหนด และดานการติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงและ
พัฒนา ควรจัดประชุมหลังเสร็จสิ้นโครงการและวิเคราะห 
สังเคราะหผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรมใหชัดเจน 
เพ่ือสําหรับเปนสารสนเทศในการจัดทําแผนปฏิบัติการใน
ปถัดไป 

7. สรุป  
 การวิจัยเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ าป ก ารศึ กษาของบุ ค ล ากร 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลกในคร้ังน้ี ทําใหทราบวา บุคลากรมี
สวนใหญมีสวนรวมต้ังแตการเร่ิมวางแผนในการวิเคราะห 
จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของหนวยงาน 
(SWOT) เปนแนวคิดการบริหารงานของผูบริหารที่ตองให
ในทุกคนในองคกรมีสวนรวมรวมกันคิด เพ่ือพัฒนาองคกร
ในการกําหนดโครงการ /กิจกรรม/งบประมาณในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมของหนวยงาน เมื่อทุกคนเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดโครงการ /กิจกรรมก็จะทําใหทุก
คนมีความตระหนักในการทําโครงการ / กิจกรรมมากข้ึน
ตามผลการวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญใน
การติดตามผลการดําเนินงานของโครงการ / กิจกรรมตาม
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษาของหนวยงานอยาง
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ตอเน่ืองเพ่ือสรุปผลตามตัวบงช้ีและเปาหมายแผนและนํา
ผลการประเมินโครงการ /กิจกรรมไปปรับปรุงและพัฒนา
ในปตอไป 

ขอเสนอแนะ 
  1. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปในการนําแนวคิดการบริหารคุณภาพ  (PDCA) 
เพ่ือใหมีการพัฒนาที่ดีย่ิงข้ึน ควรมีกําหนดนโยบายความ
สนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยรวมกันวิเคราะหปญหาและแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน 
มีการกําหนดทรัพยากร การดําเนินงาน การประเมินผล
การดําเนินงานที่ชัดเจน  

  2. ควรศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกในการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป ใหทราบถึงผลกระทบหรือสวนที่สงเสริมการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เพ่ือเปนขอมูลใน
การวางแผนพัฒนาแผนปฏิบัติการตอไป 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผูวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ได
สนับสนุนทุนวิจัยในคร้ังน้ี รวมทั้งบุคลากรที่ไดอนุเคราะห
ขอมูลที่เปนประโยชน เพ่ือใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงได
ดวยดี 

เอกสารอางอิง 
เกษมณี  ชัยสิทธ์ิวาทิน. (2553). การศึกษาปญหาการ
 วางแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา 
 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  
 เขต 2. วิทยานิพนธ ค.ม. จันทบุรี : 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี. 
โฉมฉาย กาศโอสถ. (2553). รูปแบบการบริหารกิจการ 
 นักเรียนแบบมีสวนรวมในสถานศึกษา 

ระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 

คณ ะกรรมกา รกา ร ศึ กษ า ข้ั นพื้ น ฐ าน . 
วิทยานิพนธ กศ .ด. พิษณุโลก : มหาวิทยาลัย
นเรศวร. 

ธนวัฒน  คําภีลานนท . (2550). การมีสวนรวมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาทองถ่ิน เขต

เทศบาลคูคตจังหวัดปทุมธานี. วิทยานิพนธ. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร. 

ประวิทย หลักบุญ . (2550). สภาพและปญหาการ
วางแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด 

            ศรีสะเกษ. วิทยานิพนธ. ศรีสะเกษ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ. 

ปทนีญา รอดแกและมณฑล สรไกรกิติกูล. (2559). 

กระบวนการสรางการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ. กรุงเทพฯ : 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

ปุญญาภา นิธิพิเชฐ. (2559). การศึกษาการมีสวนรวมใน 

 การบริหารแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธประจําป 
 งบประมาณของบุคลากรคณะศึกษาศาสตร  
 มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา : มหาวิทยาลัย 

 ทักษิณ. 

พรชัย เจดามาน และคณะ.(2560). การพัฒนาการศึกษา
ภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษที่ 
21.  

 สืบคนเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561. จาก 

 https://www.kroobannok.com/news_file 

           /p 81770280746.pdf. 
สุภัสสรา วิภากูล นันทิดา แคนอย และอิท ธิพร ขํา
ประเสริฐ. (2553). การศึกษาการมีสวนรวมในการจัดทํา 
 แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ ประจําปการศึกษา 
 ของบุคลากรมหาวิทยาลัยคริสเตียน. 

            นครปฐม : มหาวิทยาลัยคริสเตียน. 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2558). คูมือ 

กา รป ระ กั น คุณ ภ าพ กา ร ศึ กษาภ าย ใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557. พิมพคร้ังที่ 1. 

กรุงเทพฯ  : สํ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. 

Likert, R.A. ( 1932 May). “Technique for the 

 Measurement of Attitudes,” Arch 

 Phychological. 25(140): 1-55. 

1191



ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงาม 
ของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

Service Marketing Mix Factors Affecting to Consumer Behavior of  
Selecting Beauty Salon in Muang District, Samutprakarn Province 

 

ณภาภัช จุมพิฎกะพันธุ1* และวัลยลดา ทองเย็นบุริศม2  
 Naphaphat Jumphitkaphan1* and Wanlada Tongyenburit2  

 
1สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 65000 

1Major of Business Administration, Faculty of Business Administration and Accountancy, Phitsanulok University 65000 
2คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวทิยาลัยพิษณุโลก 65000 

2Faculty of Business Administration and Accountancy, Phitsanulok University 65000 
อีเมล: wanna196@hotmail.co.th, หมายเลขโทรศัพท: 0819313669 

 

บทคัดยอ 
การศึกษาในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการ

สถานเสริมความงาม และศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยเคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากผูบริโภค จํานวน 400 ราย สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานใชทดสอบสมมติฐาน ผลการ ศึกษา
พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 21-30 ป มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชน และ มีรายไดเฉลี่ยอยูท่ี 20,001-30,000 บาท ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอ
พฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงาม ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ  พบวา ในภาพรวมจัดอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 โดยมีดานผลิตภัณฑเปนลําดับแรก ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคประกอบดวยเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกใชบริการ โปรแกรมที่เลือกใชบริการ ชวงเวลาที่ใชบริการ บุคคลที่มีผลในการ
เลือกใชบริการ คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง พบวา เหตุผลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง เลือกใชบริการเร่ือง 
สิว,ฝา,กระ ชวงเวลาท่ีใชบริการเวลา 18.00-20.00 น. ตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกใชบริการ และใชคาบริการจํานวน 
1,501-2,000 บาทตอครั้ง และผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการ
ใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ท้ัง 7 ดาน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
คําสําคัญ: สวนประสมการตลาดบริการ  พฤติกรรมผูบริโภค  สถานเสริมความงาม 
 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the effect of service marketing mix of beauty salon. 
And the study of the behavior of choosing the beauty salon of consumers in the district. The instrument 
used in this study was a questionnaire to collect data from 400 consumers who used the beauty salon. 
Statistical data used for data analysis were percentage, mean, standard deviation Inferential statistics are 
used to test hypotheses. The results showed that the majority of respondents were female, at the age of 
21-30 years, with a bachelor's degree. A career as a private company and average income. 20,001-30,000 
Baht The results of the analysis of service marketing mix that affect the behavior of the beauty salon 
service include product price, distribution channel marketing promotion personnel in service process and 
the physical aspect. The overall score was at a high level, with an average of 4.16. The results of the 
analysis of consumer behavior of the beauty salon of the consumers are the reasons for choosing the 
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service. Optional programs time of service persons who choose to select the service. Cost per session find 
the reason to strengthen your self-confidence. Use acne, freckles, freckles, time service from 18.00 to 
20.00 hours, you decide yourself to choose. The service fee is 1,501-2,000 baht per session. As a result of 
the hypothesis testing, it was found that the service marketing mix 7 Ps had the effect of selecting the 
beauty salon services of the consumers in Muang district, Samutprakarn province, significant at the level .05. 
Keywords: Service marketing mix, consumer behavior, beauty Institution 

 
1.บทนํา 

คานิยมของผูบริโภคในสังคมไทยปจจุบันให
ความสําคัญกับความสวยความงามบนใบหนาและ
ผิวพรรณกันอยางมาก และมีแนวโนมที่จะมีความสําคัญ
เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จึงสงผลใหตลาดธุรกิจสถานเสริม
ความงามเติบโตเพ่ิมมากขึ้นอยางรวดเร็ว (พิสมัย เหลาคนคา, 
2556) ทั้งนี ้มีสถานเสริมความงามไดเปดใหบริการจํานวน
มาก เพื่อเจาะกลุมผูบริโภคหลากหลายระดับ ทําให
ผูบริโภคมีทางเลือกมากขึ้น อยางไรก็ตามตลาดเสริมความ
งามท่ีเติบโตทําใหสถานเสริมความงามเผชิญกับการ
แขงขันที่รุนแรงจากภาวะลนตลาด การเติบโตของตลาด
เสริมความงามไดสรางความสนใจใหกับนักลงทุนหนาใหม
เขามาลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะดานการดูแลรักษาผิวและ
ศัลยกรรม อีกทั้งมีการขยายสาขาและการพัฒนาของ
ผูประกอบการเดิมเพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนคลินิกเสริมความ
งาม โรงพยาบาลเฉพาะทางดานความงามและศัลยกรรม 
รวมทั้งโรงพยาบาลไดเริ่มหันมาเปดศูนยผิวพรรณ ศูนย
ศัลยกรรมความงาม และศูนย anti-aging มากขึ้น ซึ่ง
สวนมากจะมีรูปแบบการใหบริการและเครื่องมืออุปกรณที่
คลายคลึงกัน จึงสงผลใหตลาดเสริมความงามมีการแขงขัน
ดานราคาท่ีรุนแรงมากขึ้น ทั้งจากคูแขงในธุรกิจประเภท
เดียวกัน และคูแขงในธุรกิจอื่นๆ เชน คลินิกเวชกรรม 
โรงพยาบาล และผลิตภัณฑดูแลผิวหนาและเครื่องสําอาง 
ธุรกิจเสริมความงามนับเปนธุรกิจหนึ่งท่ีนาสนใจ เนื่องจาก
ประชาชนสวนใหญมีความใสใจและหวงใยสุขภาพมากข้ึน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งความสวยความงามทางดานผิวพรรณ 
รูปรางหนาตา ซึ่งผูที่มีผิวพรรณ รูปรางหนาตาแมวาจะดูดี
อยูแลว ก็ยิ่งตองเขารานเสริมความงามเพ่ือคงสภาพสิ่งที่ดี
อยูแลวหรือทําใหดียิ่งขึ้น สวนผูที่มีขอดอยทางดานรูปราง 
หนาตา ผิวพรรณ  ก็จะเขารานเสริมความงามเพื่อลบ
ขอดอยที่มี ซึ่งจากปจจัยดังกลาว ทําใหธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับความสวยความงาม ยังคงมีอัตราการเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ตามจํานวนประชากรและกําลังซื้อของประชาชน 
รวมท้ัง พฤติกรรมทางดานการรักสุขภาพและความงาม
ตามวัฒนธรรมและคานิยมจากตางประเทศ (สาทูล เช่ียว
พานิช, 2557) อยางไรก็ตาม ธุรกิจเสริมความงามจะ

สามารถอยูรอดได ภายใตสถานการณแขงขันของธุรกิจที่
รุนแรงนั้น ผูประกอบการ จะตองมีการปรับกลยุทธทาง
การตลาดใหมีความแตกตางเหนือคูแขง และสอดคลองกับ
พฤติกรรมของลูกคาที่เปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอ เพื่อเปน
การรักษาฐานลูกคาเกา และเปนการขยายฐานลูกคาใหม
ใหเพิ่มมากขึ้นโดยจะตองตระหนักถึงคุณภาพ และความ
ปลอดภัยในการใหบริการ ซึ่งถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ในการใหบริการ (วสิษฐ อุทาสิน, 2554) นอกจากนี้ ธุรกิจ
จะตองมีการปรับกลยุทธทางการตลาดใหแตกตางจาก
คูแขงอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนนวัตกรรมใหม ๆ ในการใหบริการ 
การโฆษณาผานสื่อประเภทตาง ๆ เพื่อใหธุรกิจเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางมากขึ้น การฝกอบรมพนักงานใหมีความ
เชี่ยวชาญในการใหขอมูล รวมท้ังการใหบริการที่ดี เพื่อให
ผูบริโภครูสึกประทับใจในการเขามาใชบริการทุกครั้ง 

จากความสําคัญขางตนทําใหผูวิจัยสนใจที่จะ
ทําการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมและปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขต อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ  ทั้ งนี้  เพื่ อ ให ไดขอมู ลที่ เป น
ประโยชนแกผูประกอบการและผูที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา
เปนแนวทางในการวางแผนและปรับปรุงกลยุทธทาง
การตลาดใหสอดคลองกับความตองการของผูที่มาใช
บริการไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2.วัตถุประสงค 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบรโิภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ 

2. เพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการที่มผีลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความ
งามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 

3.แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
 ผูวิจัยไดทํ าการศึกษาและทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวของกับปจจัยสวนประสมทาง
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การตลาดบริการ พฤติกรรมผูบริโภค การตัดสินใจใช
บริการ เพื่อใหงานวิจัยไดบรรลุตามวัตถุประสงค ดังนี ้

3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริ โภค  (Customer 
Behavior) พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมท่ี
ผูบริ โภคทําการคนหา  การคิด  การซื้อ  การใช  การ
ประเมินผลในสินคาและบริการ ซึ่งคาดวาจะตอบสนอง
ความตองการของเขา  หรือเปนขั้นตอนซึ่ งเกี่ยวกับ
ความคิด ประสบการณการซื้อ การใชสินคาและบริการ
ของผูบริโภค เพื่อตอบสนองความตองการและความพึง
พอใจของเขา หรือเปนพฤติกรรมการตัดสินใจของการ
กระทําของผูบริโภค ดวยเหตุผลหลายประการ กลาวคือ 
พฤติกรรมของผูบริโภคมีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ 
และมีผลทําใหธุรกิจประสบความสําเร็จ ถากลยุทธทาง
การตลาดสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได 
และสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด  คือการทําให
ลูกคาพึงพอใจ ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองศึกษาพฤติกรรม
ผูบริโภค เพื่อจัดสิ่ งกระตุน  หรือกลยุทธการตลาดท่ี
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภค (ศิริวรรณ 
เสรีรัตน และคณะ, 2552) 

3.2 ทฤษฎี ส วนป ระสมการตลาดบริ การ 
(Service Marketing Mix) เปนตั วแปรปจจัยทางการ
ตลาดท่ีควบคุมได ซึ่งกิจการจะตองนํามาใชรวมกัน เพื่อ
ตอบสนองความตองการของลูกคากลุมเปาหมายและสราง
ความพึงพอใจใหกับลูกคา สวนประสมทางการตลาด
บริการ มี 7 ดาน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ (product) 
หมายถึง สิ่งที่เสนอกับตลาดเพื่อใหเกิดความสนใจ ความ
อยากไดหรือการใชและการ บริโภคท่ีสามารถตอบสนอง
ความตองการหรือความจําเปนได  ดานราคา (price) 
หมายถึ ง  คุณ ค าผลิ ตภั ณ ฑ ใน รูป ตั ว เงินลู กค าจะ
เปรียบเทียบระหวางคุณคาของบริการกับราคา  ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย (place) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับบรรยากาศสิ่งแวดลอมในการน าเสนอบริการ  ใหแก
ลูกค า  ซึ่ งมีผลต อการรับรู ของลูกค าในคุณ ค าและ
คุณประโยชนของบริการที่นําเสนอ ดานสงเสริมการตลาด 
(promotion) เปนเครื่องมือหน่ึงท่ีมีความสําคัญในการ
ติดตอสื่อสารใหผูใชบริการ โดยมีวัตถุประสงคที่แจง
ขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรมการใช
บริการ ดานบุคคล (people) หรือพนักงาน (employee) 
ซึ่งตองอาศัยการคัดเลือก การฝกอบรม การจูงใจเพื่อให
สามารถ สรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคู
แขงขัน ดานลักษณะทางกายภาพ (physical evidence 
and presentation) เปนการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพใหแกลูกคา โดยพยายามที่จะสรางคุณภาพ
โดยรวมทั้งทางดานกายภาพและรูปแบบในการใหบริการ 

ดานกระบวนการ (process) เปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ
ระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติ ในดานการบริการที่ 
นําเสนอใหกับผูใชบริการ เพื่อมอบการใหบริการอยาง
ถูกตองรวดเร็วและความประทับใจ (Kotler and Philip, 
1997) 

3.3 ท ฤ ษ ฎี ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ 
กระบวนการตัดสินใจซ้ือเปนข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือ
ของผูบริโภค ซึ่งแสดงใหเห็นวากระบวนการซ้ือเริ่มต้ังตน
แตการซ้ือจริง และยังสงผลกระทบตอพฤติกรรมภายหลัง
การซื้อดวย ประกอบดวย 5 ขั้นตอนคือ    

ขั้นที่ 1 การตระหนักถึงปญหา กระบวนการ
ตัดสินใจซ้ือเกิดขึ้น เมื่อ ผูซื้อตระหนักถึงปญหาหรือความ
ตองการ โดยผูบริโภครูสึกถึงความแตกตาง ระหวางภาวะ
ความตองการอยางแทจริง ความตองการอาจถูกกระตุน
โดยสิ่งเรา ภายในหรือภายนอก รวมถึงปจจัยที่ทําใหเกิด
ความตองการ  

ขั้นที่ 2 การคนหาขอมูลขาวสาร เมื่อผูบริโภค
ไดรับการกระตุนทําให มีแนวโนมที่จะคนหาขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับสินคานั้นๆ การเปดรับขอมูลเกี่ยวกับ สินคามาก
ขึ้น และในระดับถัดมาบุคคลอาจเขาสูการคนหาขอมูล
ขาวสารอยาง กระตือรือรน โดยการอานหนังสือ โทรศัพท
ถามเพ่ือน เปนการรับขอมูลขาวสาร จากรอบตัว เพื่อ
เรียนรูเกี่ยวกับสินคา  

ขั้นที ่3 การประเมินทางเลือก ผูบริโภคประมวล
ขอมูลเกี่ยวกับ ตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ จากนั้นทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคาเชิงเปรียบเทียบ และทําการ
ตัดสินใจมูลคาของตราสินคา เพื่อนําขอมูลที่ไดรับมา
ประมวลผลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  

ขั้นที่  4 การตัดสินใจ ซ้ือ  ผูบริ โภคจะสราง
รูปแบบความชอบในระหวาง ตราสินคาตางๆ ที่มีอยูใน
ทางเลือกเดียวกัน  หากบุคคลนั้นมีความใกล ชิดกับ
ผูบริโภคมาก สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนความคิดในการ
ซื้อผลิตภัณฑได  

ขั้นที่ 5 พฤติกรรมภายหลังการซ้ือ หลังจากซื้อ
ผลิตภัณฑมาแลว ผูบริโภคจะมีประสบการณตามระดับ
ของความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในระดับหนึ่งระดับใด 
(สุภาภรณ พลนิกร,2548) 

สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ การตัดสินใจซื้อ หมายถึง 
การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมีกระบวนการตัดสินใจ
เลือกทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรมทางกายภาพ ซึ่ง
ผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเองมีอยูมาเปน
สวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการในแตละครั้ง 
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4.วิธีการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ที่ เคยใช
บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรท่ีแนนอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูวิจัยกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรการคํานวณกลุมตัวอยาง 
แบบไมทราบจํานวนประชากรของคอแครน (Cochran, 
1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% คาความคลาดเคลื่อน   
5 % ไดกลุมตัวอยางเทากับ 385 คน และสํารองไวเพื่อ
ปองกันแบบสอบถามไมสมบูรณอีก 15 คน รวมเปน
จํานวน  ตัวอยางทั้ งหมด 400 คน  ใชวิธีการสุมกลุม
ตัวอยางกรณีไมใชทฤษฎีความนาจะเปนโดยใชวิธีการ
เลื อกตั วอย า งแบบ เจาะจง  (purposive sampling) 
เฉพาะผูใช หรือเคยใชบริการสถานเสริมความงามในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 
 4.2 ตัวแปรและเน้ือหาท่ีใชศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพสวนบุคคล ไดแก 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน  
และปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง
กายภาพ และดานกระบวนการ 
 ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลที่ เลือกใชบริการ โปรแกรมที่ เลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลท่ีมีผลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง 
 4.3 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดทําการสรางแบบสอบถามเพ่ือการ
รวบรวมขอมูล โดยประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน ไดแก 
 ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพสวนบุคคล ไดแก เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดเฉลีย่ตอเดือน 
 ตอนที่ 2 ขอมูลปจจัยสวนประสมทางการตลาด
บริการ ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการ
จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดาน
ลักษณะทางกายภาพ และดานกระบวนการ ซึ่งเปนแบบ
วัดมาตรวัด 5 ระดับ (Likert and team, 1967) ดังนี ้ 

ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด  
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคิดเห็นมาก  
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคิดเห็นปานกลาง  
ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคิดเห็นนอย  
ระดับ 1 หมายถึง ระดบัความคดิเห็นนอยที่สุด 

 ตอนท่ี 3 ขอมูลพฤติกรรมการใชบริการ ไดแก 
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการ โปรแกรมที่เลือกใชบริการ 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ บุคคลที่มผีลในการเลือกใชบริการ 
คาใชจายในการใชบริการตอครั้ง   

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นไป
ให ผู ทรงคุณ วุฒิ ที่ มี ความรู และประสบการณ  เพื่ อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความถูกตองใน
สํ านวนภาษา  โดยผูท รงคุณ วุฒิ ได ปรับปรุ ง  แก ไข
แบบสอบถามจํานวน 3 คน โดยหาดัชนีความสอดคลอง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่ งได
คาเฉลี่ยทั้งฉบับเทากับ 0.847 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถาม
ฉบับรางที่ไดรับการปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญแลว นําไป
ทดลองใช (Try-out) กับกลุมที่มีลักษณะคลายคลึงกับ
กลุมตัวอยางผูที่ใชบริการสถานเสริมความงาม จํานวน 40 
ชุ ด แ ล ว นํ า ม า ห า ค า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability)              
นําแบบสอบถามท่ีไดไปทดสอบความเช่ือมั่นตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach, L.J., 1990 : 202-204) โดย
ใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใช เกณฑคาความเช่ือมั่น 0.70 
ขึ้นไปจะตอบแบบสอบถามที่มีความ  เช่ือมั่นเพียงพอ
สําหรับใชเปนมาตรฐานของมาตรวัด ผูวิจัยหา คาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดนี้ จํานวน 40 ชุดกับผูที่ใช
บริการสถานเสริมความงามที่ไมใชกลุมตัวอยาง พบวา คา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
เทากับ 0.759 มีคาความเช่ือมั่นอยูในระดับสูง 

4.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอน

ดังนี ้
แหลงขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ไดจาก

การแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางเปนผูบริโภคที่เคยใชบริการสถานเสริมความงาม
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลมาจากการคนควาและเก็บรวบรวมจากแหลงตางๆ 
ไดแก หนังสือ ตําราทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสาร
ตางๆท่ีเกี่ยวของ สิ่งพิมพและวารสารตางๆ รวมท้ังขอมูล
ทางอินเทอรเน็ต เปนตน 
 4.5 การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจัดกระทํามาวิเคราะหทาง
สถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํเรจ็รูป โดยวิธีทางสถิติที่
นํามาใชในการวิเคราะหขอมูล 3 สวน ดังนี ้
 สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช
บริการสถานเสริมความงามในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
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สมุทรปราการ โดยใชสถิติเชิงพรรณนาดวยคาความถี่ และ
คารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ โดยใชคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และไดกําหนดเกณฑการแปล
ความหมายจากคาเฉลี่ยของคะแนนเปนตัวช้ีวัด โดยใช
เกณฑของ เบสท (Best, 1981) ดังนี ้ 

คาเฉลี่ย 4.51-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด  
คาเฉลี่ย 3.51-4.50  หมายถงึ ระดับมาก  
คาเฉลี่ย 2.51-3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง  
คาเฉลี่ย 1.51-2.50  หมายถึง ระดับนอย  
คาเฉลี่ย 1.00-1.50  หมายถึง ระดับนอยทีสุ่ด 
สวนที่ 3 การวิเคราะหปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ส มุ ท รป ร าก า ร  ใช ก า ร วิ เค ร า ะห แ บ บ  Multiple 
Regression Analysis กําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 

5.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของ
ผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 74.25 มีอายุ 21-30 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 44.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 57.75 มีอาชีพเปนพนักงาน
บริษัทเอกชนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 38.25 และมีรายได
เฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาทมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 41.75 ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ
ใหเหตุผลเพื่อเสริมสรางความมั่นใจใหกับตัวเอง รอยละ 
40.50  โดยโปรแกรมท่ีเลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ 
มากที่สุด รอยละ 30.50 ชวงเวลาท่ีใชบริการ 18.00-
20.00 น. มากที่สุด รอยละ 38.50 และตัดสินใจเลือกใช
บริการดวยตนเอง รอยละ 43.50 มีคาใชจายใชบริการตอ
ครั้ง 1,501-2,000 บาท รอยละ 32.00 ตามลําดับ 

3. ผลการวิ เคราะหปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการของสถานเสริมความงามในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 
พบวา อยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจาก
มากไปนอย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการ
สงเสริมการตลาด  ดานบุคลากร  ดานกระบวนการ
ใหบริการ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานลักษณะ
ทางกายภาพ ตามลําดับ ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการของสถานเสริมความงามใน
เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในภาพรวมจําแนกรายดาน 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ ระดับความคิดเห็น 
 S.D. แปลผล อันดับ 

1.ดานผลติภณัฑ 4.27 0.71 มาก 1

2.ดานราคา 4.23 0.70 มาก 2

3.ดานชองทางจัดจําหนาย 4.08 0.68 มาก 6

4.ดานการสงเสรมิการตลาด 4.21 0.71 มาก 3

5.ดานบุคลากร 4.17 0.70 มาก 4

6.ดานกระบวนการ 4.13 0.72 มาก 5

7.ดานลักษณะทางกายภาพ 4.04 0.71 มาก 7

รวม 4.16 0.70 มาก   
 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ  
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ตารางที่ 2 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธการถดถอยพหุคูณ  คาคงที่ และคาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการ
พยากรณ 
 

ตัวแปรพยากรณ b  t Sig 

ดานผลิตภณัฑ 0.112 0.030 2.031 .027* 

ดานราคา 0.032 0.065 0.286 .043* 

ดานชองทางจัดจําหนาย 0.241 0.078 2.235 .025* 

ดานการสงเสริมการตลาด 0.124 0.062 1.783 .036* 

ดานบุคลากร 0.022 0.054 0.322 .024* 

ดานกระบวนการ 0.267 0.137 2.134 .029* 

ดานลักษณะทางกายภาพ 0.160 0.071 2.142 .048* 

R = 0.506 Adjusted R2 = 0.373 F = 14.251 SEest = 4.02483  

 
จากตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ สามารถ
อธิบายความสัมพันธระหวางปจ จัยสวนประสมทาง
การตลาดบริการมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถาน
เสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ
ถดถอยเทากับ 0.506 (R = 0.506) เปนบวกกับตัวแปร
พยากรณ และปจจัยทั้ง 7 ดาน มีความแมนยําในการ
นําไปรวมกันพยากรณพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม
ความงามของผูบริโภคได 37.3% (R2 = 0.373) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความคลาดเคลื่อน
มาตรฐานของการพยากรณ เทากับ 4.02483 (SEest = 

4.02483) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ (  
= 0.030, sig = .027) ด าน ร าค า  (  = 0.065, sig = 

.043) ดานชองทางจัดจําหนาย (  = 0.078, sig = .025) 
ดานการสงเสริมการตลาด (  = 0.062, sig = .036) ดาน
บุคลากร (  = 0.054, sig = .024) ดานกระบวนการ (  
= 0.137, sig = .029) ดานลักษณะทางกายภาพ (  = 
0.071, sig = .048) 
 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริม

ความงามของผูบริ โภค ในเขตอําเภอเมือง จั งหวัด
สมุทรปราการ อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี ผูใชบริการ   
สวนใหญใหเหตุผลเพ่ือเสริมสรางความม่ันใจใหกับตัวเอง 
โดยโปรแกรมที่เลือกใชบริการเรื่องสิว ฝา กระ มากที่สุด 
ชวงเวลาท่ีใชบริการ 18.00-20.00 น . มากที่สุด และ

ตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตนเอง มีคาใชจายใชบริการ
ตอครั้ง 1,501-2,000 บาท ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สุภาภรณ พลนิกร (2548) ซึ่งกลาวไววา การ
ตัดสินใจซื้อ หมายถึง การตัดสินใจเลือกใชบริการ โดยมี
กระบวนการตัดสินใจเลือกทั้งทางดานจิตใจและพฤติกรรม
ทางกายภาพ ซึ่งผูบริโภคจะใชขอมูลและขอจํากัดที่ตนเอง
มีอยูมาเปนสวนประกอบในการตัดสินใจเลือกใชบริการใน
แตละครั้ง และงานวิจัยของ ศศิธร สุริยะพรหม (2552) 

ซึ่งไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผลตอการใชบริการ
คลินิกเสริมความงามและดูแล ผิวพรรณของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่ ใช
บริการใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง     
ป จจั ยด านสถาน ท่ีและสิ่ งอํ านวยความสะดวกให
ความสําคัญมากที่สุดกับความสะอาดของคลินิกและ
เครื่องมือ ปจจัยดานสินคาและบริการใหความสําคัญมาก
ที่สุดกับความปลอดภัยในการรับบริการ และปจจัยผู
ใหบริการใหความสําคัญมากที่สุดคือความนาเช่ือถือและ 
ความชํานาญ  

ผลการศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
ที่มีผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรปราการ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญกับผลิตภัณฑและบริการมีคุณภาพ 
มากท่ีสุดรวมทั้ งสถานเสริมความงามมี ช่ือเสียงและ
นาเช่ือถือ มีบริการที่มีความหลากหลาย อุปกรณและ
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เครื่องมือที่ใชใหบริการปลอดภัยและมีมาตรฐาน  และ
เทคโนโลยีที่ใชในการรักษามีความทันสมัย ยอมสงผลตอ
การตัดสินใจใชบริการสถานเสริมความงามของผูบริโภค 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุทินีกรณ โภชากรณ (2558) 
ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการคลินิก
เสริมความงามของผูใชบริการกลุมนักเรียนนักศึกษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร ดานระดับความสําคัญของสวน
ประสมทางการตลาด  กลุ ม ตั วอย างส วน ใหญ ให
ความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดทั้ง 7 ดาน ใน
ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับปจจัยยอย
ของแตละดานสูงที่สุด ไดแก ดานผลิตภัณฑคือ คุณภาพ
ของ ผลิตภัณฑ/ผลการรักษา ดานราคา คือ ราคาโดย
เปรียบเทียบกับคลินิกอื่นมีความเหมาะสม ดานชองทาง
การจัดจําหนายใหความสําคัญกับปจจัยยอยดานความ
สะดวกในการเดินทางและมีทําเลอยูในหางสรรพสินคาใน
ระดับเทากัน  ดานการสงเสริมทางการตลาด คือ มี
โปรโมช่ัน ลดราคา ฟรีคอรสดูแลผิวหนา เปนตน  ดาน
พนักงาน คือ ความนาเช่ือถือและความเช่ียวชาญของ
แพทยผูรักษาและพนักงาน ดานลักษณะทางกายภาพ คือ 
ความสะอาดของคลิ นิ กและ เค รื่ อ งมื อ  และด าน
กระบวนการ คือ การรักษาและการทําทรีทเมนท ดูแล
โดยแพทยผูเชี่ยวชาญ 

ปจจัยดานราคา  จากผลการวิจัยพบวาผูบริโภค
ใหความสําคัญกับราคาคาบริการ มีความเหมาะสมกับ
คุณภาพมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ศศิธร 
สุริยะพรหม (2552) ไดศึกษาพฤติกรรมและปจจัยที่มีผล
ตอการตัดสินใจเลือกใช บริการคลินิกเสริมความงามและ
ดูแลผิวพรรณของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา 
ผูมาใชบริการคลินิกเสริมความงามและดูแลผิวพรรณ สวน
ใหญเปนเพศหญิง เหตุผลสําคัญในการเขา รับบริการ
คลินิก คือ เหตุผลเพื่อรักษาโรค/ปญหาผิวพรรณที่เปนอยู 
ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการใช บริการคลินิกเสริมความงาม
และดูแลผิวพรรณ พบวา ปจจัยดานราคา ผูที่มาใชบริการ
ใหความสําคัญมากกับราคาคาบริการตอครั้ง สวนราคา
ผลิตภัณฑคลินิกท่ีใชควบคูการรับบริการ ผูมาใชบริการให
ความสําคัญปานกลาง ปจจัยดานสถานที่และสิ่งอํานวย
ความสะดวก ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุดคือ 
ความสะอาดของคลินิกและเคร่ืองมือ ปจจัยดานสินคา
และบริการ ผูมาใชบริการใหความสําคัญมากที่สุดกับ
ความปลอดภัยในการรับบริการ ปจจัยดานผูใหบริการ ผู
มาใชบริการใหความสําคัญมากท่ีสุดกับความนาเช่ือถือ
และความชํานาญ 

ป จ จั ย ด าน ช อ งท างการ ให บ ริ ก าร   จาก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานที่ใกล

บาน/ใกลที่ทํางาน มากที่สุด ซึ่งเปนเพราะเปนความ
สะดวกในการเขารับบริการโดยไมตองเสียเวลาในการ
เดินทาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  วิสิษฐ อุทาสิน 
(2554) ทําการศึกษาพฤติกรรมและปจจัยในการตัดสินใจ
เลือกใชบริการสถานเสริมความงามของลูกคาในเขต
เทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
พบวา ลูกคาในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร ใหความสําคัญกับปจจัยที่ใชในการ
ตัดสินใจเลือกใชบริการเสริมความงาม ดานชองทางการ
จัดจําหนายคือ ติดถนนใหญ เดินทางสะดวก อยูใกลที่พัก
อาศัย/ที่ทํางาน และมีสถานที่จอดรถและการคมนาคม
สะดวก ปจจัยดานการสงเสริม การตลาด คือ มีการแจก
สินคาตัวอยางใหทดลองใชไดอยางเหมาะสม การแถม
บริการพิเศษ และการรับประกันคุณภาพของงาน ปจจัย
ดานบุคลากร จะตองมีการดูแลเอาใจใส/เปนกันเอง/มี
น้ําใจ/ บริการอยางสุภาพ/เขาใจความตองการของลูกคามี
ฝมือและความสามารถในการใหบริการ  มีความรู 
ความสามารถในการอธิบายรายละเอียดของการบริการแก
ลูกคาไดอยางชัดเจน และมีความเช่ือมั่นสูง 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด  จากผลการวิจัย
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับการมีของแถมและ
สวนลดสําหรับสมาชิกมากที่สุด รวมถึงมีการสะสมแตม
เพื่อแลกสวนลด ซึ่งเปนการสงเสริมการตลาดที่มักไดผล
ที่สุด เนื่องจากผูบริโภคจะรูสึกคุมคากับการใชบริการท่ีมี
สวนลดและไดของแถม แมจะเปนสิ่งเล็กนอยก็ตาม ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ พิสมัย เหลาคนคา (2556) 
ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการเลือกใชบริการ
คลินิกความงามของลูกคาในเขตอําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอการ
การเลือกใชบริการในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยกลุม
ตัวอยางใหความสําคัญที่การสงเสริมการขาย การลดแลก
แจกแถม การโฆษณาผานสื่อตางๆ อยางสมํ่าเสมอ เชน 
โทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ และการสงเสริมการขายโดย
พนักงาน 

ปจจัยดานบุคลากร จากผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคใหความสําคัญในเรื่องพนักงานมีความชํานาญใน
การปฏิบัติงานมากที่สุด ซึ่งจะทําใหผูบริโภคมีความ
เชื่อมั่นท่ีจะเขามารับบริการและบอกตอ ทําใหสถานเสริม
ความงามมีช่ือเสียงและความนาเช่ือถือเพิ่มมากขึ้น และ
เนื่องจากธุรกิจสถานเสริมความงามเปนธุรกิจบริการ 
ดังนั้นผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับคุณภาพการใหบริการ 
ความเอาใจใสในการใหบริการ เปนสิ่งสําคัญที่ชวยใหผูมา
ใชบริการเกิดความประทับใจในการบริการ ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ ศศิภา เดือนสวาง (2553) ไดศึกษาปจจัย
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สวนประสมการตลาดบริการท่ีมีผลตอลูกคาเพศชายใน
การเลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามในอําเภอเมือง
เชียงใหม พบวา ทุกปจจัยสวนประสมการตลาดบริการมี
ผลในระดับมาก โดยเรียงตามลําดับคาเฉลี่ยรวม ไดแก 
ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา 
ปจจัยดานการจัดจําหนาย ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ ปจจัยดานสิ่งนําเสนอทางกายภาพ และปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉลี่ยสงูสดุ
และมีความสําคัญในระดับมากที่สุดเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ย ไดแก แพทยมีการใหคําแนะนําอยางเพียงพอและ
มีความนาเช่ือถือ รองลงมาคือ คารักษาและบริการที่
เหมาะสมกับการใหบริการ พนักงานตอนรับมีการให
ความรูอยางเพียงพอ ภาพลักษณของคลินิกดูเปนมิตร 
พนักงานบริการประทับใจ พนักงานมีความกระตือรือรน
และเต็มใจในการใหบริการ พนักงานมีความเปนมิตร ยิ้ม
แยม มีอัธยาศัยดี ความทันสมัยและความสะอาดของ
อุปกรณและเครื่องมือ สถานที่มีใหบริการมีที่จอดรถ
เพียงพอ ความสามารถในการปรับแตงบริการใหเขากับ
ความตองการของลูกคา พนักงานมีความเปนมืออาชีพ 
คลินิกมีช่ือเสียง นาเชื่อถือ คาเวชภัณฑ(ยา)ในการรักษามี
ความเหมาะสม มีการแนะนํารายละเอียดผลิตภัณฑและ
บริการแกลูกคาพรอมทดลองทําฟรีในครั้งแรก ความเอา
ใจใสในการใหบริการของบุคลากรทุกขั้นตอน ความ
สะอาดและเปนระเบียบของราน การแจงราคาคารักษา 
คาบริการ และคาเวชภัณฑกอนการใชบริการ และความ
หลากหลายของบริการ เชน ทรีทเมนท มารคหนา ลดริ้ว
รอย ขัดหนานวดหนา ฉีดโบทอก เปนตน 

ปจจัยดานกระบวนการในการบริการ จาก
ผลการวิจั ยพบวาผู บ ริ โภคให ความสํ าคัญ ในด าน
ความสามารถในการใหบริการที่ เหมาะสมกับความ
ตองการของลูกคามากที่สุด เน่ืองจากลูกคาแตละรายมี
ความตองการใชบริการแตกตางกัน ซึ่งหากมีบริการท่ี
หลากหลายตามความตองการของลูกคาไดก็จะเปนการ
เพิ่มจํานวนลูกคาไดมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเขม
จิรา กุลขํา (2553) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของ
ผูบริโภคในการเลือกใชบริการรานเสริมสวยในอําเภอ
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี พบวา โดยรวมผลการ
ประเมินอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา 
ดานกระบวนการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  รองลงมาดาน
พนักงาน/บุคลากร ดานราคา ดานผลิตภัณฑ  ดาน
กายภาพและดาน สถานที่ ตามลําดับ สวนการสงเสริม
การตลาดผลการประเมินความสําคัญอยูในระดับนอย 
ปจจัยสวนบุคคลที่แตกตางกัน ดานเพศ สัญชาติ อายุ 
อาชีพ มีผลตอปจจัยในการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

เสริมสวยแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 สวนระดับการศึกษาและระดับรายไดไมมีผลตอปจจัย 

ป จ จั ย ด าน ลั ก ษณ ะท างก ายภ าพ   จ าก
ผลการวิจัยพบวาผูบริโภคใหความสําคัญในดานสถานที่
ใหบริการสะอาด  เปนระเบียบเรียบรอยมากที่ สุ ด 
รองลงมาคือ บรรยากาศและการตกแตงสถานท่ีสวยงาม 
มีปายบอกจุดบริการตางๆ ชัดเจนและ เขาใจงาย และมีที่
นั่งรอสําหรับการรับบริการเพียงพอ  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ สาทูล เช่ียวพานิช (2557) ไดศึกษาปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการเลอืกใชคลินิกเสริม
ความงามในเขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย พบวา 
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจ
เลือกใชบริการคลินิกเสริมความงามโดยรวมในระดับมาก 

จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวน
ประสมการตลาดบริการสงผลตอพฤติกรรมการใชบริการ
สถานเสริมความงามของผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 7 ดานไดแก ดานผลิตภัณฑ 
ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากรในการบริการ ดานกระบวนการ 
และดานลักษณะทางกายภาพ  อยางมีนัยสําคัญที่ 0.05 
แสดงใหเห็นวาการที่ผูบริโภคจะตัดสินใจเลือกใชบริการ
สถานเสริมความงามนั้น ไดมีการศึกษาปจจัยดานตางๆ
โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของผลิตภัณฑ ราคาท่ี
เหมาะสม การเขาถึงบริการไดงายและสะดวก มีโปรโมช่ัน
ที่นาสนใจ มีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการ
ปฏิบัติงาน มีการใหบริการท่ีถูกตอง รวดเร็วและตรงตาม
ความตองการและ มีสถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย ซึ่งหากสถานเสริมความงามมีการจัดการใน
รายละเอียดตางๆเหลานี้ไดอยางเหมาะสม ผูใชบริการก็จะ
เกิดความประทับใจและเขาใชบริการอยางตอเนื่อง 
  
7.สรุป 
 การศึกษาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภคในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทําให
ทราบวาปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท้ัง 7 ดาน 
สงผลตอพฤติกรรมการใชบริการสถานเสริมความงามของ
ผูบริโภค ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานเสริมความงานมี
ผลิตภัณฑที่หลากหลายใหบริการประกอบกับราคาที่
เหมาะสม มีทําเลท่ีตั้งท่ีสะดวกสบาย เขาถึงไดงาย รวมถึง
การสงเสริมการขายที่สรางความพึงพอใจแกผูบริโภค มี
พนักงานที่สามารถใหคําแนะนําและใหบริการที่ดี และมี
บรรยากาศและกระบวนการใหบริการที่สรางความ
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ประทับ ใจ  สิ่ งเหล านี้ เปนสิ่ งกระตุนทางการตลาด 
(Marketing Stimulus) ที่นักการตลาดสามารถควบคุม
และตองจัดใหมากขึ้น สามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําใหผูบริโภค
ตัดสินใจเลือกใชบริการสถานเสริมความงามไดมากขึ้น 
ทั้งนี้จากการศึกษาผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.ด าน ผ ลิ ต ภั ณ ฑ  เนื่ อ งจ ากผู บ ริ โภ ค ให
ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องกับผลิตภัณฑและบริการมี
คุณภาพมากที่สุด จึงควรมุงพัฒนาคุณภาพของการบริการ 
ทั้งในดานความปลอดภัยและมีมาตรฐานของอุปกรณและ
เครื่องมือท่ีใชใหบริการ ตลอดจนการใชเทคโนโลยีที่ใชใน
การรักษามีความทันสมัย เพื่อสรางความมั่นใจและ
ไววางใจแกผูบริโภค และมีการปรับปรุงและพัฒนา
ผลิตภัณฑและบริการ เพื่อใหตรงกับความตองการของ
ลูกคาที่มาใชบริการมากท่ีสุด รวมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑและ
บริการใหมๆใหมีความหลากหลายมากข้ึน 

2.ด าน ราค า  จากการศึ กษ าพบว า  ราค า
คาบริการมีความเหมาะสมกับคุณภาพมากที่สุด ซึ่งทาง
สถาบันเสริมความงามควรมีการสํารวจเกี่ยวกับความพึง
พอใจในราคาการบริการดานตางๆ เพื่อใหเหมาะสมกับ
การบริการ และควรมีโปรโมช่ันสวนลด การสะสมแตม 
เพื่อใหลูกคามาใชบริการอยางตอเนื่อง และอาจรวมมือกับ
สถาบันการเงินตางๆเพื่อใชบัตรเครดิตในการแบงจาย
คาบริการ 

3.ดานชองทางการจัดจําหนาย จากการศึกษา
พบวาผูบริโภคใหความสําคัญกับสถานท่ีใกลบาน/ใกลที่
ทํางาน มากท่ีสุด รวมทั้งการมีสาขาที่มากพอ ดังนั้นหาก
จะมีการขยายสาขาควรมีการสํารวจทําเลท่ีตั้งใหเหมาะสม
และใกลแหลงชุมชน มีความสะดวกและปลอดภัยในการ
เดินทาง รวมถึงมีสถานท่ีจอดรถมากพอ 

4.ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับมีของแถมและสวนลด
สําหรับสมาชิก จึงควรมีการจัดโปรโมช่ันท่ีนาสนใจ และ
ควรเพ่ิมการโฆษณาใหหลากหลายชองทางมากขึ้นเพื่อให
เขาถึงกลุมลูกคาไดกวางขวางขึ้น โดยเฉพาะทางสื่อ
ออนไลนท่ีตองจัดทําชองทางที่เขาถึงผูบริโภคทุกกลุม 

5.ดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ผูบริโภค
ให ความสํ าคัญกับพ นักงานมีความ ชํานาญ ในการ
ปฏิบัติงานมากที่สุด ทางผูประกอบการจึงควรมีการ
ฝกอบรมพนักงานรวมถึงสงเสริมการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให
มีความรูความสามารถในการใหบริการเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง
การอบรมดานบุคลิกภาพ การพูดจากับลูกคาใหมีอัธยาศัย
ที่ด ี

6.ดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับ ความสามารถในการ
ใหบริการที่เหมาะสมกับความตองการของลูกคา และ
ความรวดเร็วในการใหบริการ จึงควรมีการเพ่ิมจํานวน
พนักงานในการใหบริการใหเพียงพอ เพื่อการบริการอยาง
ตอเนื่องและท่ัวถึง  

7.ดานลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษา
พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับในดานสถานท่ีใหบริการ
สะอาด เปนระเบียบเรียบรอยมากที่สุด จึงควรมีการ
ปรับปรุงพื้นที่ ทําความสะอาดบริเวณรานอยางสมํ่าเสมอ 
จัดอุปกรณเครื่องใชใหมีความเปนระเบียบเรียบรอยและ
เพียงพอกับผูใชบริการ เพื่อสรางความประทับใจและ
ความรูสึก ผอนคลาย สบายใจเวลาเขาใชบริการ 
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ปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศ สายพิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
Factors affecting the use of air-conditioned van service in  

Phitsanulok - Bangkok. 
 

พริมรฏา สุขคําภา1* และไพรวรรณ จันทร2* 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศ เพื่อศึกษาปจจัยสวนบุคคลที่มีผล
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานครและ 3) เปรียบเทียบผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศสาย 
พิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยาง คือ ผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศในการเดินทางสาย พิษณุโลก – 
กรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามปจจัยและความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศในการเดนิทางสาย พิษณุโลก-กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไดวิเคราะหความแปรปรวน (One – way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา ผูโดยสารมีความพึงพอใจใน
ภาพรวมของปจจัยทุกดานอยูในระดับมากท่ีสุด ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานความปลอดภัยในการใชบริการและดานที่มี
คาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ 
 

Abstract 
 The purpose of this study was 1) to investigate the factors affecting the travel of the bus service to 
study the personal factors affecting the use of the bus service 2) to study the passenger satisfaction level. Bus 
Service Phitsanulok – Bangkok 3 )  to comparison the opinion of passenger to Bus Service Phitsanulok - 
Bangkok. The samples were 100 passengers. The research instrument was questionair of the factors affecting 
and satisfaction to bus service.  Phitsanulok– Bangkok. The statistics used frequency, percentage, mean, 
standard deviation and One – way ANOVA.  The result of this research showed that the passengers have 
satisfaction in overview, were at the high level.  The highest average was safety in bus service and lowest 
average was facilities. 
 

1. บทนํา 
 การจัดการบริการรถตู ปรับอากาศระหวาง
พิษณุโลกไปยังกรุงเทพมหานคร เปนหนาที่อยางหนึ่งของ
หนวยงานของภาครัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวง
คมนาคม รับผิดชอบตามลักษณะงานและอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมาย เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนหรือทํา
ใหเกิดความสะดวกสบาย ในการเดินทางจังหวัดตางๆใน
พื้นที่เขตใกลเคียงกรุงเทพมหานคร 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา บริษัทขนสงไดมีการ
พัฒนารูปแบบและคุณภาพ การบริการใหของรถบริษัทและ 
 

รถรวมเอกชน ใหมีความเจริญกาวหนามากขึ้น เพื่อสามารถ
ใหบริการท่ีเพียงพอกับจํานวนผูโดยสารและสรางความ
สะดวกสบายใหมากยิ่งขึ้น และเพื่อตองการใหลดปญหาเร่ือง
รถ โดยสารประจําทาง ขาดระยะในบางชวงของเสนทางใน
เวลาเรงดวน ทั้งชวงเชาและชวงเย็นซึ่งมีคนโดยสารเปน
จํานวนมากเดินทางไปและกลับ นอกจากน้ียังมีปญหาเรื่อง
ความล าช าของการใหบริการใน เสนทางพิ ษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร จากปญหาดังที่ไดกลาวมาแลวนั้น ทําให
เกิดการรวมตัวของรถรวมเอกชน โดยการนํารถตูขนาดเล็ก
มาทําเปนรถโดยสาร เพื่ อตอบสนองการเดินทางของ
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ประชาชน รถตูโดยสารที่ใชเปนรถตูสวนบุคคลขนาด 16 ที่
นั่ง(รวมคนขบั) มีระบบปรับอากาศ 

ดังที่ ไดกลาวมาขางตนเกี่ยวกับปญหาการใช
บริการในจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเปนเสนทางท่ีผานสถานศึกษา
และสถานที่ทํางานหลายแหงจึงเปนมูลเหตุจูงใจใหผูวิจัยทํา
การสํารวจและวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการใหบริการ รถตู
ปรับอากาศของผูโดยสารในเสนทางดังกลาว เพื่อใหทราบถึง
ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการ หรือสาเหตุการใชบริการ
รถตูประจําทางนั่นเอง ทั้งน้ีผลจากการศึกษาจะไดนําไป
ปรับปรุงแกไข ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการใหบริการรถตู
โดยสารประจําทาง และเพื่อประโยชนของผูโดยสารรถตู
ประจําทางโดยรวมดวย 

 

2.วัตถุประสงค 
 1.เพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูปรับ
อากาศสายพิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
 2.เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผูโดยสารท่ี
มี ต อการใชบ ริการรถตู ป รับอากาศสาย  พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร 
 3.เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผูโดยสารท่ีมีตอการใช
บริการรถตูปรับอากาศสาย พิษณุโลก – กรุงเทพมหานคร 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
 ทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการบริการ : สามเหลี่ยม
แหงการบริการ Service Triangle (ST)Albrecht (2003 
อางใน  มานพ  ชุมอุน ,2546.หน า 170 - 171) ได เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับปจจัยสําคัญของการบริการ ที่ดีแกลูกคาวา
ควรประกอบดวยปจจัย หลัก 3 ปจจัย ซึ่งแตละปจจัย
เปรียบเสมือนดานแตละดานของสามเหลี่ยม (ดานเทา) โดย
ภายในบรรจุวงกลมเสมือนลูกคา หากขาดเสียซึ่งปจจัยตัวใด
ตัวหนึ่งสามเหลี่ยมรูปนั้นก็จะไมครบดานซึ่งจะเปนรูป
สามเหลี่ยมตอไปไมไดนั่นคือจะไมอาจใหบริการท่ีดีแกลูกคา
ไดและจําเปนตองมีปจจัยสามดานใหครบในสัดสวนที่
เหมาะสมดวย 
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการใหบริการ
สาธารณะ ของนักวิชาการที่ไดกลาวมาขางตนสามารถสรุป
ไดวาเปาหมายของการใหบริการสาธารณะ คือการสราง
ความพึงพอใจแกผูรับบริการ ดังนั้นการท่ีจะวัดการใหบริการ
สาธารณะบรรลุเปาหมายหรือไมวิธีหนึ่งก็คือการวัดความพึง
พอใจของผูรับบริการ เพื่อเปนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานท่ีมีหนาที่ใหบริการ เพราะการวัดความพึง

พอใจนี้เปนการตอบคําถามวาหนวยงานที่มีหนาที่ใหบริการ
มีความสามารถ ในการตอบสนองตอความตองการของ
ประชาชนไดหรือไมเพียงใด สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับความ
พึงพอใจน้ันพิจารณาไดจากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการของการ
ใหบริการสาธารณะ 
 ในธุรกิจบริการนั้น การใหความสําคัญกับลูกคา
หรือผูรับบริการถือวาเปนหัวใจสําคญั ของการบริการ เพราะ
เปนเปาหมายสูงสุดของการบริการก็คือ การสรางความพึง
พอใจใหกับลูกคา เพื่อใหลูกคาชอบใจและตัดสินใจกลับมา
ใชบริการอีกตอๆไป การทําความเขาใจเก่ียวกับความพึง
พอใจในการใหบริการจะทําใหตระหนักถึงคุณคาของการ
สรางและรักษาความพึงพอใจของบุคคลที่เกี่ยวของกับการ
บริการทั้งในฐานะของผูรับบริการและผูใหบริการ ซึ่งเปน
บทบาทสําคัญในการบริการ 
 

หัวใจการบริการ 
 1. ตองมีความรวดเร็วทันเวลา โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งในภาวการณแขงขันยุคปจจุบัน ความรวดเร็วของการ
ปฏิบัติงาน ความรวดเร็วของการใหบริการจากการติดตอจะ
เปนที่พึงประสงคของทุกฝาย ดังนั้นการใหบริการท่ีรวดเร็ว
จึงเปนที่ประทับใจเพราะไมตองเสียเวลารอคอย สามารถใช
เวลาไดคุมคา 
 2. ตองมีความถูกตองชัดเจนงานบริการท่ีไมวา
จะเปนการใหขาวสาร ขอมูล หรือการดําเนินงานตาง ๆ ตอง
เปนขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนเสมอ 
 3. การจัดบรรยากาศสภาพที่ทํางานตองจัด
สถานที่ทํางานใหสะอาดเรียบรอย มีปายบอกสถานที่ 
ขั้นตอนการติดตองาน ผูมาติดตอสามารถอานหรือติดตอได
ดวยตนเองไมตองสอบถามใคร ตั้งแตเสนทางเขาจนถึงตัว
บุคคลผูใหบริการและกลับไปจุดการใหบริการควรเปน One 
stop service คือไปแหงเดียวงานสําเร็จ 
 4. การย้ิมแยมแจมใสหนาตางบานแรกของหัวใจ
ในการใหบริการคือความรูสึก ความเต็มใจและความ
กระตือรือรนที่จะใหบริการ เปนความรูสึกภายในของบุคคล
วาเราเปนผูใหบริการ จะทําหนาที่ใหดีที่สุดใหประทับใจ
กลับไปความรูสึกดังกลาวนี้ จะสะทอนมาสูภาพที่ปรากฏใน
ใบหนาและกิริยาทาทางของผูใหบริการ คือการย้ิมแยม
แจมใสทักทายดวยไมตรีจิต การย้ิมแยมแจมใสจึงถือเปน
บันไดข้ันสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จขององคกร การย้ิม
คือการเปดหัวใจการใหบริการที่ดี 
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 5 . การสื่ อสาร ท่ี ดี การสื่ อสาร ท่ี ดี จ ะสร าง
ภาพลักษณขององคกร ตั้งแตการตอนรับดวยน้ําเสียง และ
ภาษาท่ีใหความหวังใหกําลังใจ ภาษาที่แสดงออกไมวาจะ
เปนการปฏิสัมพันธโดยตรง หรือทางโทรศัพทจะบงบอกถึง
น้ําใจการใหบริการขางในจิตใจ ความรูสึกหรือจิตใจที่มุง
บริการจะตองมากอนแลวแสดงออกทางวาจา 
 6. การเอาใจเขามาใสใจเรา นึกถึงความรูสึกของ
ผูมาติดตอขอรับบริการ เขามุงหวังไดรับความสะดวกสบาย 
ความรวดเร็ว ความถูกตอง การแสดงออกดวยไมตรีจากผู
ใหบริการ การอธิบายในสิ่งที่ผูมารับบริการไมรูดวยความ
ชัดเจน ภาษาท่ีเปยมไปดวยไมตรีจิต มีความเอื้ออาทร 
ติดตามงานและใหความสนใจตองานที่รับบริการอยางเต็มที่ 
จะทําใหผูมาขอรับบริการเกิดความพึงพอใจ 
 7 . การพัฒ นาเทค โน โลยี  เทคโน โลยี เป น
เครื่องมือและเทคนิควิธีการใหบริการที่ดีและรวดเร็วในดาน
การประชาสัมพันธขาวสารขอมูลตางๆจะเปนการเสริมการ
ใหบริการที่ดีอีกทางหน่ึง เชน Website 
 8. การติดตามและประเมินผลการบริการที่ดีควร
มีการติดตาม และประเมินผลความพึงพอใจจากผูรับบริการ
เปนชวง ๆ เพื่อรับฟงความคิดเห็นและผลสะทอนกลับวามี
ขอมูลสวนใดตองปรับปรุงแกไข เปนการนําขอมูลกลับมา
พัฒนาการใหบริการและพัฒนาตนตอไป 

 

 
รูปภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

 

4.วิธีการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยคือ ผูโดยสารที่ใชบริการรถ
ตู โดยสารปรับอากาศประจําเสนทางสาย  พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ศึกษา จะตองไมนอยกวา 55 คน 
ซึ่งในท่ีนี้ผูวิจัยจะไดทําการสํารวจกลุมตัวอยางจํานวน 100 
คน 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) การสรางแบบสอบถามมีสวนประกอบ
ดวยกัน 3 สวน ดังนี ้
 สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 
(Check - list) 
 สวนท่ี 2 เปนคําถามดานปจจัยเกี่ยวกับการ
เดินทางมีลักษณะคําถามเปนแบบใหเลือกตอบ (Check - 
list) 
 สวนที่ 3 เปนคําถามวัดความพึงพอใจตอการ
บริการของรถตูปรับอากาศลักษณะเปนแบบสอบถามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) โดยมีเกณฑการใหคะแนน 
5 ระดับ 
 
การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 
 1. การหาความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content 
Validity) โดยการนําเสนอแบบสอบถามท่ีสรางสรางขึ้น
เสนอ ใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 
วามีความครอบคลุมในเนื้อหาและมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคหรือไม ตลอดจนพิจารณาถึงความเหมาะสม
และความชัดเจนของขอคําถามและประเด็นที่ถามเพ่ือเปน
แนวทางในการปรับปรุงการแกไขขอบกพรอง 
 2. การวิเคราะหความเช่ือมั่น (Reliability) ของ
เครื่องมือผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไดทําการ
ทดสอบกับผู ใชบริการรถตูปรับอากาศสายพิษณุ โลก-
กรุงเทพฯ จํานวน 60 คน แลวนําผลจากการทดสอบมาหา
คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Alpha Coefficient) ดวยวิธีการ
คอนบัช (Cronbach Alpha) ไดคาความเช่ือมั่น 0.961 ซึ่ง
ถือไดวาขอคําถามมีความเช่ือมั่นในระดับที่ยอมรับไดจึงจะ
นําไปใชในการรวบรวมขอมูลตอไป 
 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 มีการศึกษาขอมูลทฤษฎีทุติยภูมิ (Secondary 
Data) ไดจากการคนควารวบรวมขอมูลตําราวิชาการ
เอกสาร ผลงานวิจัยจากหนวยงานตางๆ  ไดแกสํานัก
หองสมุดแหงชาติ หอสมุดมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยบริการ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย หอสมุดหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
และหองสมุดสภาวิจัยแหงชาติ 
 แหลงขอมูล (Source of Data) ของการวิจัย
เรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survery Research) โดยมุง
ศึกษาความพึงพอใจของผูโดยสารตอการใชบริการรถตู
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โดยสารปรับอากาศประจําเสนทางสายกรุงเทพพิษณุโลก 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
  1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปดําเนินการเก็บ
ขอมูลดวยตนเองกับกลุมตัวอยางจากผูใชบริการรถตูโดยสาร
ตามเสนทางดังกลาวขอมูลที่เก็บรวบรวมในชวงระหวาง
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2561 
  2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบ
ความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม 
  3. จัดหมวดหมูของขอมูลในแบบสอบถาม
เพื่อนําไปวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานที่ตั้งไว 
สถิติที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีผูวิจัยไดกําหนด
กฎเกณฑในการแปลความหมายและวิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 
 การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS for window (Statistical Package for the social 
Science) 
 1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะของประชากรศาสตร
ของผูตอบแบบสอบถาม ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
Station) เพื่อใชในการบรรยายลักษณะขอมูล ทําการ
วิเคราะหโดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 2. การทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้
ผูวิจยัใชเทคนิคการวิเคราะหทางสถิติดังนี้ 
  2.1 ส ถิ ติ เ ชิ ง อ นุ ม า น  ( Inferential 
Statistics) ใชเปนสถิติที่ในการหาความแตกตางของขอมูล
และทดสอบสมมติฐานการวิจัยแบงการทดสอบเปน 2 
ลักษณะคือ 

   2.1.1 T-test เพื่ อเปรียบเทียบความ
แตกตางระหวางคาของตัวแปร 2 กลุม 
   2.1.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพื่อความ
เปรียบเทียบ การแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของตัวแปร 
3 กลุมขึ้นไป 
   2.1.3 กรณี ที่ ใช  (One-way Analysis 
of Variance) ทดสอบและพบวามีความแตกตางอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตาง
เปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe's method) 
 

5. ผลการวิจัย  
จํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเก็บขอมูลได100 คน  

เปนเพศหญิง จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 58.00มีอายุอยู
ระหวาง 31 – 40 ปจํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 62.00 มี
การศึกษาอยูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จํานวน 
41 คน คิดเปนรอยละ 41.00 ผูตอบแบบสอบถามมีสถานะ
โสด จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 47.00 สวนใหญมีอาชีพ
เปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 37 คน คิด
เปนรอยละ 37.00รายไดสวนใหญอยูระหวาง 10,001 – 
15,000 บาทจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 41.00  

วัตถุประสงคในการใชบริการรถตูปรับอากาศใน
การเดินทางคือเดินทางกลับบาน  จํานวน 18คน  คิดเปน
รอยละ 18.00ความถี่ในการใชรถตู สวนใหญจะใช 1 – 2 
ครั ้งต อส ัปดาห จํานวน  34 คน  คิดเปนรอยละ 34.00
ชวงเวลาในการใชบริการรถตูคือชวงเวลาเรงดวนตอนเชา  
(06.30 – 09.30 น.)จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 33.00
ระยะเวลาในการรอรถตูปรับอากาศกอนโดยสารประมาณ  
6 ช่ัวโมงจํานวน 46 คน คิดเปนรอยละ 46.00 
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศภาพรวม 

 ความพึงพอใจของผูใชบริการ (N = 100) ระดับความพึงพอใจ 
x  S.D. 

1. ผูใหบริการรถโดยสาร (CrewManner) 4.66 0.38 มากที่สุด 
2. ความปลอดภัยในการใชบริการ (Safety) 4.64 0.39 มากที่สุด 
3. ความสะดวกสบายในขณะใชบริการ (Comfortable) 4.59 0.42 มากที่สุด 
4. อัตราคาโดยสาร (Fare) 4.63 0.40 มากที่สุด 
5. ระยะเวลาในการเดินทาง (Travel Time) 4.63 0.40 มากที่สุด 
6. ความสะดวกในการเขามาใชบริการ (Accessibility) 4.60 0.43 มากที่สุด 
7. ความเช่ือถือไดของการใหบริการ (Reliability) 4.66 0.38 มากที่สุด 
 รวมเฉลี่ย 4.63 0.37 มากที่สุด 

  
 จากตารางพบวา ระดับความพึงพอใจของ
ผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด( x  = 4.63S.D. = 
0.37) 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ผูใหบริการรถ
โดยสาร (CrewManner) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มากที่สุด ( x  = 4.66 S.D. = 0.38)เปนลําดับแรก รองลงมา
คือความเช่ือถือไดของการใหบริการ (Reliability) มีระดบั
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ( x  = 4.66 S.D. = 
0.38) ลําดับที ่สามคือความปลอดภัยในการใชบริการ 
(Safety) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ 
 

 
6.อภิปรายผลการวิจัย  
 1. ระดับปจจัยที่มีตอการใชบริการรถตูโดยสาร
ปรับอากาศประจํ าเสนทาง กรณี ศึกษา : พิษณุ โลก -
กรุงเทพมหานคร สามารถแยกไดดังนี้ 
  1 .1   ด า น ผู ใ ห บ ริ ก า ร ร ถ โ ด ย ส า ร 
(CrewManner) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่
มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานผูใหบริการรถโดยสาร 
(CrewManner) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.66 S.D. = 0.38) ทั้งน้ีเปนเพราะ อุบัติเหตุเกิดขึ้น
บอยในทุก ๆ วัน และมีกวดขันเรื่องวินัยจราจรบนทองถนน 

มากที่สุด ( x  = 4.64 S.D. = 0.39) ลําดับที่สี ่คืออัตราคา
โดยสาร (Fare)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  
( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ลําดับที่หาระยะเวลาในการ
เดินทาง (Travel Time)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ
มากท่ีสุด ( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ลําดับที่หกคือ ความ
สะดวกในการเขามาใชบริการ (Accessibility) มีระดับ

ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.60 S.D. = 
0.43 ) และค ว าม ส ะด วก ส บ าย ใน ขณ ะ ใช บ ร ิก า ร 
(Comfortable)มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.59S.D. = 0.42) เปนลําดับสุดทาย ทั้งนี้เปนเพราะ
บริษัทและคนขับรถ นึกถึงความปลอดภัยในการเดินทางซ่ึง
สอดคลองกับวิบูลยมิ่งมงคล (2550) ไดทําการวิจัยเรื่อง การ
ใชบริการของรถโดยสารไมโครบัส ในยานธุรกิจสีลม โดย
ทําการศึกษาความพึงพอใจบริการและทัศนคติของคนไทย
ตอการเลือกพาหนะในการเดินทาง ผลการศึกษาพบวาผูที่
ทํางานในธุรกิจสีลมมีความพึงพอใจโดยรวมตอบริการดาน 
ตางๆ ของรถโดยสารไมโครบัส และการเลือกขนาดในการ
เดินทางมาสอดคลองกับรายไดคอนขางมาก นอกจากระดับ
รายไดแลวยังขึ้นอยูกับการจราจรที่ติดขัดสภาพอากาศ 
ระยะทางของการเดินทาง แตความเรงดวน เปนสวนใหญ 
โดยปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดความพึงพอใจคือ ความตรง
ตอเวลา ความรวดเร็ว และการปรับปรุงใหบริการท่ีมีอยูบน
รถโดยสารไมโครบัส 
  1.2  ดานความปลอดภัยในการใชบริการ 
(Safety)โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการ
ใชบริการรถตูปรับอากาศดานความปลอดภัยในการใช
บริการ (Safety) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.64 S.D. = 0.39) ทั้งนี้เปนเพราะ อุบัติเหตุเกิดขึ้น
บอยในทุก ๆ วัน และมีกวดขันเรื่องวินัยจราจรบนทองถนน 
จึงทําใหบริษัทและคนขับรถ นึกถึงความปลอดภัยในการ
เดินทางซึ่งสอดคลองกับบริษัทแพลนโปรจํากัด (2549) 
ทําการศึกษาการขนสงรถตูโดยสารในเขตกรุงเทพฯและ
ปริมณฑลใหกับสํานักจราจรและขนสงกรุงเทพมหานครเพ่ือ
หาแนวทางที่เหมาะสมในการดําเนินการจัดการใหบริการรถ
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ตูโดยสารทางการศึกษาถึงลักษณะ และสภาพการใหบริการ
ความตองการในการเดินทางของประชาชน เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมากําหนดโครงขายเสนทางการใหบริการรถตู
โดยสารท่ีเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมท้ังกําหนดแนวทางปรับปรุง
ระบบการขนสงรถตู โดยสารใหมีประสิทธิภาพและถูก
กฎหมายจากการศึกษาพบวาการใหบริการรถตูสวนใหญมี
จุด เริ่มต นจุดปลายทางเป นหมู บ านชาน เมื องตลาด 
ศูนยการคา สถานศึกษา และจุดเช่ือมตอสาธารณะอ่ืนๆ มี
ความถี่ในการใหบริการ 5-15 นาที หรือ เมื่อมีผูโดยสารเต็ม
คันสําหรับปริมาณผูที่จะมาใชบริการรถตู โดยสารปรับ
อากาศในอนาคต คาดวาจะมีอัตราการเพ่ิมขึ้นของผูโดยสาร
โดยเฉลี่ยตอปประมาณ 50 เปอรเซ็นตในชวง พ.ศ. 2549 – 
2555 
  1.3 ดานความสะดวกสบายในขณะใชบริการ 
(Comfortable) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ี
มีตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความสะดวกสบาย
ในขณะใชบริการ (Comfortable) มีระดับความพึงพอใจอยู
ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.59S.D. = 0.42) ทั้งนี้เปนเพราะ 
บริษัทเดินทางหรือบริษัทรถตูมีจํานวนมาก ผู โดยสาร
สามารถเลือกใชบริการไดจึงจําเปนในการปรับเปลี่ยนการ
ใหบริการที่สามารถตอบสนองความตองการของผูโดยสาร
มากที่ สุด  ซึ่ งสอดคลองกับ  บุญ รัตนกุณ าศล  (2549) 
ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการใหและใชบริการรถตู
โดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อใหไดขอมูลที่เปน
ประโยชนในการปรับปรุงการบริการรถตูโดยสารและระบบ
ขนสงสาธารณะตอไป ผลการศึกษาพบวาผูใชรถตูหรือรถ
โดยสารปรับอากาศใหความสําคัญกับระยะเวลาในการ
เดินทางมากที่สุด รองลงมาไดแกความสบายในการเดินทาง
ความแนนอนในการใหบริการและความปลอดภัยในการเขา
มาใชบริการ นอกจากน้ียังพบวารถตูสามารถตอบสนอง
ความตองการของผูใชไดเปนอยางดีกลาวคือผูใชรถตูมีความ
พึงพอใจตอปจจัยที่ผูใชรถตูใหความสําคัญมาก ในขณะท่ี
ผูใชรถโดยสารกลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยที่ผูใชรถ
โดยสารใหความสําคัญมากในสวนของการใหบริการพบวา
ผูใชบริการรถตูและรถแท็กซี่ใหความสําคัญกับรายไดมาก
ที่สุดรองลงมาไดแกคาใชจายความปลอดภัยจากการ
ใหบริการความสะดวกในการเขามาใชบริการการยอมรับ
จากบุคคลต างๆ  และความสบายใจในการใชบริการ
ตามลําดับ นอกจากน้ีพบดวยวารถตูสามารถตอบสนอง
ความตองการของผู ใหบริการไดประมาณกลาง 9 คือผู

ใหบริการรถตูมีความพึงพอใจปานกลางตอปจจัยที่ ผู
ใหบริการรถตูใหความสําคัญมากในขณะที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่กลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่ใหความสําคัญมาก 
  1 .4  ด านอั ต ราค า โดยสาร  (Fare) โด ย
ภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมีตอการใชบริการรถ
ตูปรับอากาศดานอัตราคาโดยสาร (Fare) มีระดับความพึง
พอใจอยูในระดับมากที่สุด ( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ทั้งนี้
เปนเพราะ บริษัทรถตูมีจํานวนมากและตองการผูโดยสาร
และผูโดยสารก็ตองมีความจําเปนในการใชรถตูตองการ
ความคลองตัว รวดเร็วในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ 
กรรณิการ  กนกวรรณรัตน (2548) ไดศึกษาทัศนคติของ
ผูใชบริการ เรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาระดับทัศนคติของผู ใชบริการ ใหบริการเรือ
โดยสาร และศึกษาสาเหตุของความตองการใชบริการเรือ
โดยสาร การใชการศึกษาน้ีใชวิธีการสุมเก็บขอมูลจาก
ผูใชบริการเรือจากผูใชบริการเรือจํานวน 250 คน แลวนํา
ขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดยใช
ทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory) ผลการศึกษาสรุป
ไดวาผูใชบริการมีความพึงพอใจตอคุณภาพในการบริการใน
ระดับปานกลาง คอนขางดีในแงของการตรงตอเวลาของเรือ 
ใชเวลาในการเดินทาง ความสบายและความประหยัด
สําหรับสาเหตุ ที่ทําใหบริการตองการมาใชบริการเรือ
โดยสารในคลองแสนแสบคือความรวดเร็วในการเดินทาง
ความสามารถตอคณะอ่ืนไดสะดวกและชอบบรรยากาศขณะ
โดยสารเต็มลํา 
  1.5 ดานระยะเวลาในการเดินทาง (Travel 
Time) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่มีตอการ
ใชบริการรถตูปรับอากาศดานระยะเวลาในการเดินทาง 
(Travel Time) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด 
( x  = 4.63 S.D. = 0.40) ทั้งนี้เปนเพราะ ความรวดเร็วใน
การเดินทาง ไมตองรอผูโดยสารเต็มคัน จึงมีความคลองตัว
และสามารถทําเวลาได  ซึ่ งสอดคลองกับ  กรรณิ การ  
กนกวรรณรัตน (2548) ไดศึกษาทัศนคติของผูใชบริการ  
เรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับทัศนคติของผูใชบริการ ใหบริการเรือโดยสาร และ
ศึกษาสาเหตุของความตองการใชบริการเรือโดยสาร การใช
การศึกษาน้ีใชวิธีการสุมเก็บขอมูลจากผูใชบริการเรือจาก
ผูใชบริการเรือจํานวน 250 คน แลวนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค โดยใชทฤษฎีอรรถประโยชน 
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(Utility Theory) ผลการศึกษาสรุปไดวาผูใชบริการมีความ
พึงพอใจตอคุณภาพในการบริการในระดับปานกลาง 
คอนขางดีในแงของการตรงตอเวลาของเรือ ใชเวลาในการ
เดินทาง ความสบายและความประหยัดสําหรับสาเหตุ ท่ีทํา
ใหบริการตองการมาใชบริการเรือโดยสารในคลองแสนแสบ
คือความรวดเร็วในการเดินทางความสามารถตอคณะอื่นได
สะดวกและชอบบรรยากาศขณะโดยสารเต็มลํา 
  1.6 ดานความสะดวกในการเขามาใชบริการ 
(Accessibility) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารที่มี
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความสะดวกในการเขา
มาใชบริการ (Accessibility) มีระดับความพึงพอใจอยูใน
ระดับมากที่สุด ( x  = 4.60S.D. = 0.43) ทั้งน้ีเปนเพราะ 
ความสะดวกสบายในการน่ังรอ ในการเดินทางจากบานไป
รอรถ และความเร็วในการเดินทาง ซึ่งสอดคลองกับ บุญรัตน
กุณาศล (2549) ทําการศึกษาสาเหตุและแรงจูงใจในการให
และใชบริการรถตูโดยสารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีเปนประโยชนในการปรับปรุงการบริการรถ
ตูโดยสารและระบบขนสงสาธารณะตอไป ผลการศึกษา
พบวาผูใชรถตูหรือรถโดยสารปรับอากาศใหความสําคัญกับ
ระยะเวลาในการเดินทางมากที่สุด รองลงมาไดแกความ
สบายในการเดินทางความแนนอนในการใหบริการและความ
ปลอดภัยในการเขามาใชบริการ นอกจากนี้ยังพบวารถตู
สามารถตอบสนองความตองการของผูใชไดเปนอยางดี
กลาวคือผูใชรถตูมีความพึงพอใจตอปจจัยที่ผู ใชรถตูให
ความสําคัญมาก ในขณะที่ผูใชรถโดยสารกลับมีความพึง
พอใจนอยตอปจจัยที่ผูใชรถโดยสารใหความสําคัญมากใน
สวนของการใหบริการพบวาผูใชบริการรถตูและรถแท็กซี่ให
ความสําคัญกับรายไดมากท่ีสุดรองลงมาไดแกคาใชจาย
ความปลอดภัยจากการใหบริการความสะดวกในการเขามา
ใชบริการการยอมรับจากบุคคลตางๆ และความสบายใจใน
การใชบริการตามลําดับ นอกจากนี้พบดวยวารถตูสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใหบริการไดประมาณกลาง 9 
คือผูใหบริการรถตูมีความพึงพอใจปานกลางตอปจจัยที่ผู
ใหบริการรถตูใหความสําคัญมากในขณะที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่กลับมีความพึงพอใจนอยตอปจจัยที่ผูใหบริการรถ
แท็กซี่ใหความสําคัญมาก 
  1.7 ดานความเช่ือถือไดของการใหบริการ 
(Reliability) โดยภาพรวมความพึงพอใจของผูโดยสารท่ีมี
ตอการใชบริการรถตูปรับอากาศดานความเช่ือถือไดของการ
ใหบริการ (Reliability) มีระดับความพึงพอใจอยูในระดับ

มากที่สุด ( x  = 4.66 S.D. = 0.38) ทั้งนี้เปนเพราะ ความ
ตรงตอเวลา และความไววางในของผูใชโดยสาร มีความ
สอดคลองกับ วชรินทรวิทยกุล (2550) ไดทําการศึกษาและ
ตรวจสอบความนาเช่ือถือของบริการรถโดยสารประจําทาง 
โดยมุงเนนท่ีการศึกษาและตรวจสอบเวลาทั้งหมดท่ีใชในการ
เดินทางของรถโดยสาร การกระจายตัวของคาเฮดเวยของรถ
โดยสาร แลกเวลาเฉลี่ยท่ีใชในการรอของผูโดยสาร เวลาที่ใช
ในแตละเที่ยวของการเดินทางที่มีคาแนนอนสมํ่าเสมอในแต
ละเสนทางที่การศึกษาซ่ึงไดแก รถโดยสารประจําทาง
หมายเลข 25 32 39 71 ปอ.1 ปอ.3 ปอ.6 และ ปอ.8 ผล
การศึกษาสรุปไดวา 1) ความนาเช่ือถือของเวลาทั้งหมดที่ใช
ในการเดินทางผานแปลผันอยูในชวงกวางและไมมีรูปแบบที่
แนนอนสามารถตรวจวัดไดจากการศึกษาคาเฉลี่ยของเวลา
ในการเดินทางทั้งหมดท่ีใชในการเดินทางไปพาณิชยอยูใน
ชวงกวางและไมมีรูปแบบที่แนนอนสามารถตรวจวัดได จาก
การศึกษาคาเฉลี่ยของเวลาทั้งหมดที่ใชในการเดินทาง 
ในชวงนอกเวลาเรงดวนนั้นบางเสนทางการเดินรถใชเวลาใน
การเดินทางเฉลี่ยสูงกวาในชวงเวลาเรงดวนของการสํารวจ
ในวันเดียวกัน และเสนทางเดินรถสายเดียวกัน 2) เวลาท่ีใช
ในการเดินทางแตละเที่ยวที่ใหบริการ เมื่อพิจารณาสายการ
เดินทางสายเดียวกันปรากฏวา ใชเวลาไมตรงกัน การที่เวลา
ดังกลาวไมมีคาสม่ําเสมอนั้นโดยมากแลวมีสาเหตุมาจากการ
แขงกันระหวางรถคันที่ถูกปลอยตามหลังมากับรถคันที่ถูก
ปลอยออกมากอน 3) ความเร็วเฉลี่ยของรถโดยสารประจํา
ทางที่มีคาตํ่ากวา 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง โดยที่คาความ
แรงงานระดับดังกลาวสามารถตรวจพบไดตลอดทุกชวงเวลา
ของวัน ซึ่งนาจะมีสาเหตุมาจากคุณลักษณะท่ีผิดปกติของ
สภาพการจราจรในกรุงเทพ ที่มีสภาพอากาศต้ังแตชวงเชา 
จนถึงเวลาเย็นนอยครั้งที่ความเร็วของการเดินทางจะมีคา
มากกวา 25 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และสวนใหญแลวพบวาเธอ
มีคานอยกวา 15 กิโลเมตรตอช่ัวโมง 4) ความนาเช่ือถือได
ของคาเฮดเวย ในการเขาปายของรถโดยสารอยูในระดับต่ํา 
และมีคาไมแนนอน หลักการวิเคราะหขอมูลของขาดังกลาว
พบวา ในชวงเวลาเรงดวนนั้นเฮดเวยcarrier บางคามีคาสูง
กวา นอกเวลาเรงดวน 5) ความแตกตางกันของเฮดเวย ที่ใช 
ปลอยรถโดยสารออกจากสถานี เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดความ
แตกตางกันของเวลาที่รถโดยสารใชเพื่อเดินทางมาสถานี
และ 6) สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดความนาเช่ือถือของการใช
บริการบนรถโดยสารประจําทางต่ํานั้น สาเหตุหนึ่งมาจาก
การขาดความรูในเรื่องของการจัดระบบการเดินรถโดยที่การ
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กําหนดคาเฮดเวย ของการปลอยรถโดยสารออกจากสถานี
นั้น ใชเพลงความถี่ของการใหบริการเทาน้ันเปนพื้นฐานใน
การกําหนดดังกลาว ในขณะที่ตารางเวลาของการปลอยรถ
ออกจากสถานี เวลาที่ใชในการเดินรถและชวงเวลาจุดพรอม
เพื่อใหบริการในเที่ยวถัดไปนั้นเปนสิ่งท่ีมิไดถูกกําหนดไว
อยางแนนอนใหเปนหลักเกณฑสําหรับปฏิบัติ 

2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบผูโดยสารที่มีตอ
ก าร ใช บ ริ ก า ร ร ถ ตู ป รั บ อ าก าศ ส าย  พิ ษ ณุ โล ก  – 
กรุงเทพมหานคร ที่มีเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได ตางกัน โดยรวมไมแตกตางกัน จึงไมสอดคลอง
กับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

7. สรุป
การ วิจั ย ในครั้ งนี้  ทํ าให เกิ ด แนวทางการ

พัฒนาการใหบริการรถตูปรับอากาศ สายพิษณุ โลก – 
กรุงเทพมหานคร โดยควรพัฒนาในดานความปลอดภัยใน
การใชบริการมากที่สุด เพื่อใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจ 
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ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรสวนเมี่ยง 

ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

Production cost and Returns of Forest Tea Garden Farmer  

in Pa Pae Sub-district, Mae Taeng District, Chiang Mai Province 

ลัดดา ปนตา* และสุรชัย อุตมอาง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ี เพ่ือศึกษา ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของเกษตรกรสวนเมี่ยง ในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม  กลุมตัวอยางเปนเกษตรกรท่ีปลกูสวนเมี่ยงในเขตตําบลปาแป (หมูท่ี 2  หมูท่ี3  และหมูท่ี4) อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม จํานวน 50 ราย  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสัมภาษณเชิงลึกและแบบสอบถาม โดยใชสถิติเชิง

พรรณนา (Descriptive Statistics) คารอยละและคาเฉลี่ย 

ผลการศึกษา จากผูตอบแบบสอบถามจํานวน  50 ราย พบวา  เกษตรกรสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ  58.0 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวามัธยม รอยละ 98.0 มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-6 คน จํานวน 25 รายรอยละ 50  มีการประกอบ

อาชีพอ่ืนนอกจากสวนเมี่ยง รอยละ 48.0  การจําแนกขนาดของสวนเมี่ยงโดยแยกตามพ้ืนท่ีขนาดกลาง 21-40 ไร รอยละ 50 

สวนจํานวนผลผลิตแปรรูปท่ีขายไดตอปโดยเฉลี่ย ขนาดเล็กมีจํานวน 125,730 บาท ขนาดกลางมี จํานวน 320,952 บาท 

และขนาดใหญมีจํานวน 657,000 บาท สําหรับตนทุนรวมในการผลิตตอป โดยเฉลี่ย ขนาดเล็กมีจํานวน 87,565 บาท   ขนาด

กลางมี จํานวน  189,276 บาท  และขนาดใหญมีจํานวน  377,500 บาท จากการศึกษาท้ัง 3 ขนาดพบวาตนทุนผันแปร 

ข้ันตอนของการเก็บเกี่ยว (คาเก็บเกี่ยวใบชาและคาวัสดุท่ีใชมัด) จะมีตนทุนสูงท่ีสุด คือ ขนาดใหญรอยละ  87.4 ขนาดกลาง

รอยละ 85.6 และขนาดเล็กรอยละ 73.2 และหากคํานวณกําไรจะพบวา ขนาดใหญรอยละ  42.5 ขนาดกลางรอยละ 41 และ

ขนาดเล็กรอยละ 30.4  

คําสําคัญ :  ตนทุนการผลิต, ผลตอบแทน, การทําสวนเมี่ยง 

Abstract 

This study aims to examine production cost and return of forest tea farmer in Pa Pae sub-district, 

Mae Taeng district, Chiang Mai Province. The sample group consists of 50 forest tea farmers in Pa Pae sub-

district (Moo 2, 3 and 4), Mae Taeng district, Chiang Mai Province. Research tools are in-depth interview, 

questionnaire, descriptive statistics, and frequencies. The data was analyzed using percentage and 

average.  

Result from the 50 respondents revealed that most of the sampled farmers were male (58.0%), 

had no high school education (98.0%) and had 4-6 family members (50% or 25 farmers). Some also had 

secondary occupations (48.0%). The sampled farms were categorized by size and 50% were of moderate 
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size or 21-40 rai. Average annual sale was 125,730 baht for small farms, 320,952 baht for moderate farms, 

and 657,000 for large farms. Average annual production cost was 87,565 baht for small farms, 189,276 

baht for moderate farms and 377,500 for large farms. From examination of the three size groups, large 

farms had the highest variable cost and harvesting cost (tea leaf harvesting and binding material), or 

87.4%, compared to 85.6% for moderate and 73.2% for small farms. After calculation, the amount of 

return for large farms was 42.5%, moderate farms was 41%, and small farms was 30.4% 
Keyword : Production cost , Returns ,  Forest Tea Garden  

1. บทนํา (Introduction)

ชาอัสสัม เปนชาท่ีปลูกในเมืองไทยเมื่อสมัย

รัชกาลท่ี 5 พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกลาเจาอยูหัว 

รัชกาลท่ี 5 ทานไดเสด็จประภาสยุโรปเพ่ือหลีก เลี่ยงการ

ถูกลาอาณานิคมจากชาวยุโรป เมื่อสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 

2 ทานไดเสด็จประภาสยุโรปโดยเฉพาะท่ีอังกฤษ ท่ีน่ัน

นิยมด่ืมชาและ กาแฟ ในสมัยน้ันประเทศอินเดียเปน

เมืองข้ึนของอังกฤษต้ังแตสมัย สงครามโลกคร้ังท่ี 1 ไดเอา

สินคาเกษตรจากประเทศอินเดียมากมาย ชาอินเดียท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดคือ ชาท่ีรัฐอัสสัม อยูท่ีศรีลังกา แลวชา ชนิด

น้ีเรียกวา “ชาอัสสัม” แตพอมาอยู ท่ีประเทศอังกฤษ 

อังกฤษได เปลี่ยนช่ือจากชาอัสสัมมาเปนชาซีลอน และ

นํามาปลูกท่ีอังกฤษดวย ระหวางท่ีพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลาเจาอยูหัวเจริญสัมพันธไมตรี อยูน้ัน ก็ไดนํา

กลาชาซีลอนจากอังกฤษ กลับมาท่ีเมืองไทยดวย ชาชนิดน้ี

จะชอบภูมิศาสตรท่ีเปนภูเขาสูง และอากาศหนาวเย็น จึง

ไดนํามาปลูกท่ีดอยสะเก็ด สมัยน้ันเทือกเขาท่ีดอยสะเก็ด

จะมีภูเขา ท่ีเช่ือมตอเปนแนวยาวถึงดอยวาวี ดอยแมสลอง

และดอยตุง เม่ือกอน น้ันถนนยังไมตัดผาน ปจจุบันน้ีท่ี

ดอยสะเก็ดและดอยวาวีก็ยังมีตนชา อัสสัมหรือชาซีลอน

อยู และไดรับการขนานนามใหมในการทองเท่ียว วา “ตน

ชารอยป” ชาเม่ียง (ชาปา) หรือ ชาอัสสัม (Camellia 

sinensis var. assamica) ชาอัสสัม มีแหลงกําเนิดมาจาก

ประเทศอินเดีย ชาอัสสัมมีลักษณะใบชาท่ีใหญกวาชาสาย

พันธุจีนท่ี เปนพันธุชาท่ีเจริญเติบโตไดดีตามปา มีรมไม 

และแสงแดดผานไดพอประมาณ สําหรับการปลูกชาใน

ประเทศไทยน้ันชาอัสสัมสวนมากมักพบบนเขตพ้ืนท่ีสูง

หรือบนดอยตางๆ ในเขตจังหวัดภาคเหนือประเทศ  โดย

กระจายอยูในหลายจังหวัดแถบภาคเหนือท่ีสําคัญ  ไดแก 

เชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน  แพร  นาน  ลําปาง 

และตาก  จากการสํารวจของคณะทํางานโครงการหลวง

วิจัยชา   ไดพบแหลงชาปาท่ีบานไมฮุง   กิ่งอําเภอปางมะ

ผา    จังหวัดแมฮองสอน   บริเวณเขตติดตอชายแดน

ประเทศพมา  ตนชาปาท่ีพบเปนชาอัสสัม (Assam  tea) 

อายุหลายรอยป  เสนผาศูนยกลางของลําตนประมาณ 

0.5  เมตร  ชาวบ านละแวกน้ันเรียกวาตนชาพันป     

เขาใจวาตนชาปา ขนาดใหญสามารถพบไดอีกตามบริเวณ

เทือกเขาสูงของจังหวัดแพร   และนาน โดยสวนชาสวน

ใหญทางภาคเหนือจะเปนสวนเกาท่ีไดจาการถางตนไม

ชนิดอ่ืนออก  เหลือไวแตตนชาปาท่ีชาวบานนิยมเรียกวา 

ตน เม่ียง  จํานวนตนตอไรตํ่า  ประมาณ  50 – 200  ตน 

/ ไร  ผลผลิตใบชาสดตํ่าเพียง  100 – 140  กิโลกรัม / ไร 

ชาวบานจะเก็บใบชาปาดวยมือโดยการรูดใบท้ังก่ิง   แลว

นําใบมาผลิตเปนเม่ียง   ในปจจุบันชวงใดท่ีเม่ียงมี ราคา

สูง  ใบชาปาจะถูกนํามาผลิตเปนเมี่ยง  แตเมื่อเมี่ยงมีราคา

ถูก  ใบชาปาจะถูกนําไปจําหนายใหกับโรงงานผลิตชาจีน

ขนาดเล็ก  ทําใหชาจีนท่ีผลิตไดมีคุณภาพตํ่า (สถาบันชา 

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง, 2555) 

“เมี่ยง”  เปนผลิตภัณฑท่ีไดจากการนําเอาใบชา

ท่ีมัดรวมเปนกอนไปผานการน่ึงและแชในถังหมักใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะกับการหมักดองใบชา เมี่ยงเปน

อาหารชนิดหน่ึงของทางภาคเหนือ ทํามาจากตนชาหรือ

ตนเมี่ยงตามภาษาถ่ิน ใบเมี่ยงก็คือใบชาท่ีผานกรรมวิธีการ

หมักเรียบรอยแลว มีขายเปนกอน ๆ เกาะกันแนน เพราะ

ใบเมี่ยงจะเปยกพอหมาด ๆ เวลากินตองแช “นํ้าสม” 

หรือ“นํ้าหวาน” เสียกอน เพ่ือใหใบเม่ียงชุมฉํ่าและคลาย

ตัวออก นํ้าสมท่ีใชคือนํ้าสมสายชูหมัก เมื่อราดลงไปในใบ

เม่ียงและแชไวสักพักใบเม่ียงจะดูดซับนํ้าสมไวทําใหมีรส
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ี่

เปร้ียว สวนนํ้าหวานคือนํ้าออย ทําใหใบเม่ียงมีรสหวาน 

เมี่ยงถือวาเปนสิ่งเสพยติดไดอยางหน่ึงประเภทเดียวกับชา

กาแฟ คนท่ีติดเมี่ยงน้ันวันไหนไมไดเคี้ยวเมี่ยงจะมีอาการ

งวงนอนบอย ๆ คลายคนติดหมาก คนเมืองเหนือที่สูบ

บุห ร่ี ข้ี โยจะกิน เมี่ ย งเพ่ื อลดความ ฉุนของยาสูบ จน

กลายเปนธรรมเนียมในสมัยกอน (วิถีแหงการกินเมี่ยง, 

2546) 

เปน ท่ี นิยมของคนในยุค น้ันคําวา “แป”  ซ่ึงตรงกับ 

ภาษาไทยกลาง หมายถึง อกไก  ซึ่งเปนไมสวนท่ีอยูสูงสุด 

ในสวนขององคประกอบหลักของหลังคา ชาวบานทาง 

เหนือเรียกวา  “ แป”    ดวยเหตุท่ีตําบลปาแป  มีพ้ืนท่ี 

อยูบนภู เขาสู ง มีต น ไมมาก  ปาไม อุดมสมบู รณ  จึ ง 

เรียกวา  “ปาแป” มีสภาพภูมิประเทศเปนภูเขามีปาไม 

อุดมสมบูรณ พ้ืนท่ีบางสวนต้ังอยูในเขตอุทยานแหงชาติ 

หวยนํ้าดังและบางสวนอยูในเขตรักษาพันธุสัตวปา แม 

เลา-แมแสะ ตําบลปาแป  มีพ้ืนท่ีท้ังหมดประมาณ 318 

ตารางกิโลเมตร (198,750 ไร) มีประชากรท้ังหมด13 

หมูบาน  มีประชากรท้ังสิ้น 6,161 คน 2,402 ครัวเรือน 

ประชากรสวนใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพ 

เกษตรกรรม อาชีพหลักของประชากรตําบลปาแป สวน 

ใหญประมาณรอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ 

การทําสวนเมี่ยง(ชา) รองลงมาคือการทําสวนมะแขวน 

สวนลิ้นจี่ และสวนมะมวง อาชีพเสริมมีการรวมกลุมเพ่ือ 

ผลิตสินคาตางๆ ซึ่งวัตถุดิบที่ใชเปนวัตถุดิบที่หาไดใน 

ทองถ่ิน เชน การทําไมกวาดจากดอกหญา และการทอผา 

ชาวเขา  การคมนาคมมีเสนทางการติดตอกันทุกหมูบาน 

มีถนนยางคอนกรีตเสริมใยเหล็ก ถนนลาดยางและสวน 

ใหญจะเปนถนนลูกรัง สามารถเดินทางคมนาคม (องคการ 

บริหารสวนตําบลปาแป, 2557)    

จากขอมูลดังกลาวขางตน คณะผู วิจัยจึงเกิด 

คําถามวา เหตุใดชาวบานประมาณรอยละ 80 ท่ี ทํา 

การเกษตรจึงมีผลตอบแทนจากการทําสวนเมี่ยงในระดับ 

ตํ่า ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบาน 

ผูวิจัยจึงวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทนของ 

เกษตรกรสวนเม่ียงในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด 

เชียงใหม เพ่ือใหเกษตรกรสามารถนําไปเปนขอมูลสําหรับ 

การตัดสินใจและสามารถนําขอมูลไปใชเปนประโยชนใน 

การลดตนทุนท่ีไมจําเปน  อันจะสงผลให เกษตรกรมี 

คุณภาพชีวิต ความเปนอยูท่ีดีตอไป 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย (Objectives)

เพ่ือวิเคราะหตนทุนการผลิตและผลตอบแทน 

ของเกษตรกรสวนเมี่ยงในตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

ปลูกเมี่ยงของประเทศไทยซึ่งอยใูนพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือ 

ตอนบน ไดแก เชียงราย เชียงใหม นาน แพร แมฮองสอน 

และลําปาง มีพ้ืนท่ีรวมประมาณ 41,946 ไร เม่ือคํานวณ 

ไดผลผลิตเมี่ยงเฉลี่ยจํานวน 18,622 ตันตอป สรางรายได 

เฉลี่ ย มู ล ค า ถึ ง 229,360,251 บ าทต อ ป โดยจั งห วัด 

เชียงใหมมีการปลูกเม่ียงมากท่ีสุด คือ 18,060 หนวย:ไร 

(สถาบันชา มหาลัยแมฟาหลวง, 2558) การกินเมี่ยงของ 

คนเหนือ บางคนจะกินเมี่ยงคูกับสูบปูรี (บุหร่ี) หลังอาหาร 

บางคนท่ี ไมสูบบุห ร่ีก็กิน เมี่ ยงอยางเดียว เมี่ ยงยังมี 

ความสําคัญในการจัดงานบุญหรือพิ ธีกรรมทางพุทธ 

ศาสนาทุกอยางในภาคเหนือ เชนงานทําบุญข้ึนบานใหม 

งานบวช งานฉลององคผาปาและ กฐิน หรืองานศพ (เมี่ยง 

กับวัฒนธรรมลานนา,2558) โดยในอดีตใบเมี่ยงหรือใบชา 

ถือเปนผลิตภัณฑท่ีมีความตองการเปนอยางมาก สําหรับ 

ผูประกอบการท่ีทําเม่ียงดองหรือเม่ียงสมในภาษาเหนือ 

เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภค และการผลิต 

เมี่ยงดองขายถือเปนอุตสาหกรรมขนาดยอมท่ีมีความ 

รุงเรืองเฟองฟูและสามารถทําเงินใหกับผูประกอบการได 

เปนจํานวนมาก ไมวาจะขายสงใหกับพอคาคนกลางหรือ 

ขายปลีกใหกับคนภายในทองถิ่นดวย จากการศึกษาเชิง 

คุณภาพ พบวา ประชากรมีการการบริโภคเมี่ยงดองท่ี 

นอยลงกวาเดิม เน่ืองจากมีความลาสมัย และผูบริโภคหัน 

ไปบริโภคสินคาอ่ืนทดแทน เชน กาแฟ หมากฝรั่ง ซ่ึ ง 

สามารถทดแทนไดและมีความทันสมัยมากกวา  

ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม 

กอต้ังมาเม่ือประมาณป พ.ศ. 2440 โดยมีชาวไทยใหญ 

หรือเง้ียว ไดอพยพเขามาต้ังรกราก เพ่ือทําสวนเม่ียง (ใบ 

ชา) ตอมาไดมีชาวพื้นเมืองอพยพเขามาอาศัยเพิ่มข้ึน 

เร่ือยๆ เพ่ือทําสวนเมี่ยงเปนอาชีพหลัก ซึ่งระยะน้ัน เม่ียง 

ในป พ.ศ.2550 นักวิจัยไดทําการสํารวจพ้ืนท
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3. การทบทวนวรรณกรรม

3.1 แนวคิดและทฤษฎตีนทุน

  ตนทุน (cost) หมายถึง ทรัพยากรท่ีตองเสียไป

เพ่ือใหไดมาซึ่งประโยชนในรูปของสินทรัพยหรือบริการ 

และจะใชประโยชนในอนาคต เชน ตนทุนของอาคารท่ียัง

เหลืออยูหลังจากหักคาเสื่อมราคาในงวดน้ันๆ แลว คาเบี้ย

ประกันจายลวงหนาท่ีเหลืออยูหลังจากตัดเปนคาใชจายใน

สวนท่ีบริการคุมครองแลวในงวดปจจุบัน สินคาคงเหลือท่ี

ยังไมไดจําหนายออกไป เปนตน  ตนทุนท่ี ยังไม ได ใช

ประโยชนเหลาน้ี จะแสดงเปนสินทรัพยอยูในงบดุล ณ วัน

สิ้นงวด(กชกร เฉลิมกาญจนา, 2544)  

กัญญา  นวลแขและคณะ(2528) และกชกร 

เฉลิมกาญจนา(2544) ไดการจัดแบงประเภทตนทุนตาม

พฤติกรรมตนทุนเพ่ือจะนําตนทุนไปใชประโยชนในการ

ควบคุมและวางแผนงาน พฤติกรรมของตนทุนเปน

สวนประกอบท่ีใชในการตัดสินใจในการควบคุมและ

วางแผนงาน เพราะจะเปนแนวทางช้ีใหเห็นวาตนทุนน้ันมี

ความสัมพันธกับระดับของกิจกรรมอยางไร พฤติกรรม

ตนทุนสามารถแยกไดดังน้ี 

ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึง 

ตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไปเปนอัตราสวนโดยตรงกับการ

เปลี่ยนแปลงระดับกิจกรรมหรือหนวยผลิต เชน ถาทําการ

ผลิตมาก ตนทุนประเภทน้ีจะเกิดมาก หรือถาทําการผลิต

นอยตนทุนประเภทน้ีจะเกิดนอย   

• ตนทุนผันแปรในการผลิต ไดแก วัตถุทางตรง

คาแรงทางตรง คาใชจายในการผลิต เปนตน

• ตนทุนผันแปรในการขายและบริหาร ไดแก คา

นายหนาพนักงานขาย คาไฟฟา คานํ้าประปา

ต น ทุ น ผั น แ ป ร จ ะ มี ลั ก ษ ณ ะ ย อ ด ร ว ม

เปลี่ยนแปลงไปตามระดับกิจกรรม หรือหนวยผลิต แต

ตนทุนผนัแปรตอหนวยคงท่ี 

ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) หมายถึง ตนทุนท่ีมี

ลักษณะคงท่ีไมเปลี่ยนแปลงไปตามระดับการผลิต หรือ

ระดับกิจกรรม ซึ่งจะมีจํานวนรวมคงท่ีตลอดชวงการผลิต

ระดับหน่ึง   

• ตนทุนคงท่ีในการผลิต ไดแก เงินเดือนผูจัดการ

โรงงาน เงินเดือนคนทําความสะอาดโรงงาน

เงิน เดื อน ยาม เฝ า โรงงาน  ค า เสื่ อ ม ราค า

เคร่ืองจักร เปนตน 

• ตน ทุนคงท่ี ในการขายและบ ริห าร ได แก

เงินเดือนผูจัดการสํานักงาน เงินเดือนคนทํา

ความสะอาดสํานักงาน เงินเดือนพนักงานขาย

คาเสื่อมราคาเคร่ืองใชสํานักงาน เปนตน

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดจัดแบงประเภทตนทุนตาม

พฤติกรรมตนทุน ไดแก ตนทุนผันแปรและตนทุนคงท่ี 

3.2 แนวคิดผลตอบแทน 

ผลตอบแทน หมายถึง สิ่งท่ีไดรับหรือผลท่ีคาด

วาจะไดรับในการทํากิจกรรมใดก็ตาม ไมวาจะออกมาใน

รูปแบบของตัวเงินหรือไมเปนตัวเงินก็ตาม ในการศึกษา

คร้ังน้ี ผลตอบแทน หมายถึง จํานวนเงินท่ีเกษตรไดจาก

การจําหนายขาวโพดเลี้ยงสัตว อัตราสวนกําไรสุทธิตอ

ตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกําไรท่ี

เกิดข้ึน หลังจากหักคาใชจายตาง ๆ นํามาเทียบกับตนทุน

ท้ังสิ้น  และอัตรากําไรจากการดําเนินงานตอยอดขาย 

หมายถึง อัตราสวนท่ีแสดงใหเห็นความสามารถในการหา

กําไรเมื่อเทียบกับยอดขาย (เพชรี ขุมทรัพย, 2554) 

3.3 งานวิจัยที่เก่ียวของ 

ลัดดา ปนตา (2560) ศึกษาเร่ือง การพัฒนา

สมการโครงสรางของปจจัยท่ีสงผลกระทบตออาชีพทํา

สวนเม่ียง กรณีศึกษา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม การศึกษาน้ีเปนการศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีสงผล

กระทบตออาชีพทําสวนเมี่ยง ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตออาชีพ

ทําสวนเมี่ยงเพ่ือใหทราบถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน ประชากรท่ีใช

ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผูประกอบการทําสวนมี่ยงในตําบลปา

แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งกลุมตัวอยางท่ีใชใน

การวิจัยคร้ังน้ี คือการเลือกกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 

101 ราย ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster 

sampling) ดําเนินการวิเคราะหเสนทางดวยวิธี Partial 

Least Square  (โปรแกรม PLS-Graph)  ทําการ

วิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางดวยวิธี Partial Least 

Square (PLS)  เลือกวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling)   ผลวิจัยพบวา ปจจัยกรรมวิธีใน

การผลิตและปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลกระทบ
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ตออาชีพทําสวนเม่ียง  โดยราคาเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ี

สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพ หากราคาเม่ียงจาก

ผูผลิตมีราคาท่ีสูงข้ึนจะเปนตัวกระตุนใหเกษตรกรเขามา

ประกอบอาชีพน้ีมากข้ึน สวนปจจัยดานการเมืองและ

สิ่งแวดลอมน้ันไมสงผลตอการประกอบอาชีพทําสวนเมี่ยง 

เน่ืองจากในการปลูกตนชาอัสสัมน้ันจะเปนการปลูก

พรอมๆไปกับการดูแลรักษาปาไม ซึ่งจะไมโคนตนไมใหญ

ในสวนแตจะปลูกเพ่ือพ่ึงพาอาศัยกัน ดังน้ันทําใหปจจัย

ดานน้ีจะไมสงผลตอตออาชีพทําสวนเมี่ยง 

นิ กข นิ ภ า  บุญ ช วย (2560) ได ศึ กษา เร่ือ ง 

การศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกลวยนํ้าวา 

ในเขตอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  ผลการวิจัย ในสวน

ของสภาพและขอมู ล ท่ั วไป  พบวา เกษตรกรผู ตอบ

แบบสอบถามสวนใหญ เปนเพศ หญิง คิดเปนรอยละ 

90.00 มีอายุระหวาง 50-59 ป  และ 60 ป ข้ึนไป ใน

สัดสวนท่ีเทากัน คือ คิดเปนรอยละ 40.00 จบการศึกษา

ระดับประถมศึกษาจานวน 7 ราย ซึ่ งคิดเปนรอยละ 

70.00 มีสมาชิกในครอบครัว 1-3 คน และ 4-6 คน ใน

สัดสวนท่ีเทากัน คือ คิดเปนรอยละ 50.00 ขอมูลการปลูก

กลวยนํ้าวา พบวา เกษตรกรมีท่ีดินท่ี ใชในการปลูกกลวย

นํ้าวาเปนของตนเองทุกคน มีประสบการณในการปลูก

กลวยนํ้าวามากกวา 5 ป ถึงรอยละ 60 ซึ่งแสดงใหเห็นวา

เกษตรกรสวนใหญมีความชํานาญในการปลูกกลวยนํ้าวา

พอสมควรและใชเงินทุนสวนตัวในการ ปลูกกลวย คิดเปน

รอยละ 80.00 และรอยละ 20.00 ท่ีใชท้ังทุนสวนตัวและ

เงินกูยืม ซึ่งแหลงเงินทุนท่ีเกษตรกร กูยืม คือ สหกรณยู

เน่ียนและสหกรณอําเภอทายาง และขอมูลของตนทุนและ

ผลตอบแทนในการปลูกกลวยนํ้าวา พบวา การปลูกกลวย

นํ้าวาตอไรตอปมีเงินลงทุนคร้ังแรกในระยะเวลา 1 ป จึง

จะส ามารถส ร า งราย ได ให กั บ  เกษตรกร เท า กั บ 

33,884.55 บาท หลังจากเกษตรกรมีรายไดจากการขาย

กล วย นํ้ าว าแล ว  พ บ ว า  มี ค า ใช จ าย รวม  ท้ั งห ม ด 

20,184.55 บาท และรายได เปนเงิน 25,728.57 บาท ซึ่ง

ผลผลิต กลวยนํ้าวาในแตละไรไดไมเทากัน ข้ึนอยูกับความ

สมบูรณของตนกลวยและโรคตายพราย และมีกําไรสุทธิ 

5,544.02 บาท และอัตราผลตอบแทนจากการปลูกกลวย

นํ้าวาเฉลี่ยตอไรตอป พบวา อัตรากําไรสุทธิตอ ยอดขาย 

21.55% และอัตราผลตอบแทนจาก เงินลงทุน (ROI) 

16.36% และจากการปลูกกลวยนํ้าวาแตละคร้ังซึ่งทํา

รายไดใหเกษตรกรประมาณ 7 ถึง 10 ป น้ัน เกษตรกร

ตองใชเวลา 6 ป 1 เดือน จึงจะไดคืนเงินลงทุน ท่ีจายไป 

จากผลการวิจัย พบวา ผลผลิตกลวยนํ้าวา ตอไรตอป

คอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับตนทุนในการลงทุนปลูกกลวย

นํ้าวา แมวาการปลูกกลวยนํ้าวาจะปลูกงายดูแล รักษาไม

ยาก เปนท่ีตองการของตลาดเพราะนําไปใช ประโยชน

และแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ไดหลากหลาย ซึ่ งปจจัย 

ดังกลาวเปนสาเหตุหลักท่ีทําใหเกษตรกรเลือกอาชีพปลูก

กลวยนํ้าวา ดังน้ัน เกษตรกรควรคํานึงถึงผลผลิตท่ีจะได

ตอไรใหมีสัดสวนท่ีเทากัน และเกษตรกรควร ไดรับการ

แนะนําจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจดบันทึกคาใชจาย

ตางๆ ท่ีใชในการลงทุนและรายไดท่ีแทจริงจากการปลูก

กลวยนํ้าวา ซึ่งจะสงผลใหเกษตรกรสามารถทราบถึงกําไร

สุทธิท่ีเกิดข้ึนจริง 

สุภาวดี ขุนทองจันทร(2556) ศึกษาเร่ืองการ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกะหล่ําปลีของเกษตรกร

ลาว ภายใตขอตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญาไทย-

ลาว ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการผลิตในระบบ

พันธะสัญญาระหวางไทย-ลาวเปนพันธะสัญญาท่ีมีความ

ยืดหยุนสูงมี 2 รูป แบบคือ แบบท่ีเปนลายลักษณอักษรลง

นามระหวางผูประกอบการไทยกับผูประกอบการลาว กับ

แบบท่ีไม เปนลายลักษณ อักษรท่ีตกลง กันดวยวาจา

ระหวางผูประกอบการไทยกับเกษตรกรลาว 2) ความพึง

พอใจของเกษตรกรล าวท่ี มี ต อ พันธะสัญ ญ า ด าน

รายละเอียดของ สัญญาอยูในระดับนอยเพราะไมมีความ

เขาใจในสัญญา ดานการตลาดอยูในระดับปานกลาง-มาก

เพราะมีไทยเปนตลาดรองรับ ดาน การเงินอยูในระดับ

ปานกลาง เน่ืองจากเขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะสถาบัน

การเงินของรัฐไดไมเทาเทียมกัน 3) เกษตรกรลาวมีราย ได

จากการผลิตกะหล่ําปลี 22,327.22 พันกีบตอเฮกตาร 

ตนทุนการผลิต 16,703.18 พันกีบตอเฮกตาร ไดกําไรสุทธิ 

5,624.04 พันกีบ ตอเฮกตาร ปจจัยท่ีสงผลตอรายไดของ

เกษตรกรล าว ท่ี แตกต า งกั นอย า งมี นั ยสํ าคัญ  คื อ

ประสบการณในการปลูกกะหล่ําปลี 
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ปานทิพย  แสนสง(2555) ศึ กษาเร่ือง การ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการลงทุนปลูกขาวของ

เกษตรกร เขตพ้ืนท่ี จังหวัดนครสวรรค ผลการศึกษา

พบวา ตนทุนรวมในการลงทุนปลูกขาวของเกษตรกรเฉลี่ย 

5 ,038 .65  บ าท ต อ ไร  ป ระ ก อ บ ด วย  ค า วั ต ถุ ดิ บ 

(Materials) เฉลี่ย 515.64 บาทตอไร คาแรงงาน (Labor) 

เฉลี่ ย  1,002.85 บาทตอไร และคาใชจ ายการผลิต

(Manufacturing Overhead) เฉลี่ย 3,520.16 บาทตอไร 

มีผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกขาวเฉลี่ย 8,875.42 

บาทตอไร มีกําไรข้ันตนเฉลี่ย 3,836.77 บาทตอไร และ

เมื่อหักคา ใชจายในการขายและบริหารเฉลี่ย 128.98 

บาทตอไร จะคงเหลือเปนกําไรสุทธิเฉลี่ย 3,707.79 บาท

ตอไร และผลจากการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการปลูก

ขาวของเกษตรกรพบวา เปนคาวัตถุดิบ รอยละ 10.23 

คาแรงงาน รอยละ 19.90 และคาใชจายการผลิต รอยละ 

69.87 

ธนสาร อุทรักษและรักชาติ ไชยกาล (2555) 

ศึกษาเร่ือง การวิเคราะหหาตนทุนและผลตอบแทนจาก

การลงทุนปลูกออย กรณีศึกษา บริษัทน้ําตาลเอราวัณ 

จํากัด จังหวัดหนองบัวลําภู เปนการวิเคราะหหาตนทุน

และผลตอบแทน จากการลงทุนปลูกออย กรณีศึกษา 

บริษัทน้ําตาลเอราวัณ จํากัด จังหวัดหนองบัวลําภู จาก

เกษตร 3 ราย พ้ืนท่ีคนละ 20 ไรในจังหวัดหนองบัวลําภู 

ขอมู ล ท่ี ได จากการสัมภาษณ  คือ  สภาพท่ัวไปของ

เกษตรกร ตนทุนการปลูกออย และรายรับจากการปลูก

ออย จากน้ันนํามาวิเคราะหหาจุดคุมทุนและระยะเวลาคืน

ทุน จากสูตรจุดคุมทุน โดยแยกตนทุนออกเปนตนทุน

ประเภทคงท่ี และตนทุนประเภทผันแปร จากการศึกษา

การปลูกออย ของเกษตรกรรายท่ี 1 จากการคํานวณจุด

คุมและระยะเวลาคืนทุนของการปลูกออย ซึ่งมีตนทุนการ

ดําเนินการรวม 3,874,400 บาท โดยแบงเปนตนทุนการ

ปลูกพืช 3,546,800 บาท ตนทุนการดูแลรักษาออย 

278,000 บาท ซึ่งตนทุนการเก็บเกี่ยวออย 49,600 บาท 

และชําระเงินกู 500,000 บาท คิดเปนดอกเบี้ยเงินกูรอย

ละ 5 ของเงินกู (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร) คิดเปนเงิน เท ากับ 77,437.47 บาท ได

ผลลัพธในตารางกระแสเงินสด  ซึ่ งมี จุดคุม ทุนอ ยู ท่ี 

5,669.70 ตัน  (ป ริมาณออย) รายรับ  ณ  จุดคุม ทุน 

4,815,435 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน 10 ป จาก

การศึกษาการปลูกออย ของเกษตรกรรายท่ี 2 จากการ

คํานวณจุดคุมและระยะเวลาคืนทุนของการปลูก ซึ่งมี

ตนทุนการดําเนินการรวม 3,229,675 บาท โดยแบงเปน

ตนทุนการปลูกพืช 2,730,300 บาท ตนทุนการดูแลรักษา

ออย 436,000 บาท ซึ่งตนทุนการเก็บเกี่ยว  63.375 บาท 

และชําระเงินกู 700,000 บาท คิดเปนดอกเบี้ยเงินกูรอย

ละ 7 ของเงินกู (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร) คิดเปนเงิน เทากับ 153,617.51 บาท ได

ผลลัพธในตารางกระแสเงินสด ซึ่ งมีจุดคุม ทุน  อยู ท่ี 

4,384.33 ตัน  (ป ริมาณออย) รายรับ  ณ  จุดคุ ม ทุน 

7,343,323.32 บาท และระยะเวลาคืนทุนใน 8.6 ป 

อุกฤษฎ พงษวานิชอนันต (2552) การศึกษา

ตนทุน และผลตอบแทน การผลิตออยโรงงาน ตําบลดอน 

เจดียอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปการเพาะปลูก 

2550/2551  ผลการศึกษาขอมูลดานตนทุน และรายได

จากการผลิตออยรวมท้ังป พบวา ตนทุนการเพาะปลูก

ออย เฉลี่ยตอไรของเกษตรกรรายใหญมีตนทุน  ผันแปร

รวมเฉลี่ย 3,527 บาทตอไร ตนทุนคงท่ีรวมเฉลี่ย 1,147 

บาทตอไร และตนทุนรวมตอไรเฉลี่ย 4,674 บาทตอไร 

ตนทุนการปลูกออยเฉลี่ยตอไร ของเกษตรรายเล็กมีตนทุน

ผันแปรรวมเฉลี่ย 4,625 บาทตอไร ตนทุนคงท่ีรวมเฉลี่ย 

477 บาทตอไร และตนทุนรวมตอไรเฉลี่ย 5,003 บาทตอ

ไร โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีตนทุนผันแปรรวมเฉลี่ยตอไร 

มากกวาเกษตรกรรายใหญ  เน่ืองจากคาใชจายดาน

แรงงาน และคาขนสงมีอัตราสูง แตเกษตรรายใหญ จะมี

ตนทุนคงท่ีมากกกวาเกษตรกรรายเล็ก เน่ืองจากมีคาเสื่อม

ราคาเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในอัตรา สูงกวาเกษตรกร

รายใหญ มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 6,203 บาทตอไร เกษตรกร

รายเล็กมีรายไดเฉลี่ย เทากับ 5,714 บาทตอไร ท้ังน้ีจาก 

การศึกษาผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน ของเกษตรกร 

พบวา เกษตรกร 

รายใหญมีกําไรเฉลี่ ยเทากับ 1,529 บาทตอไร  และ

เกษตรกรรายเล็กมีกําไรเฉลี่ย เทากับ 611 บาทตอไร 
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4. วิธดํีาเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี มุงศึกษาถึง ตนทุนการผลิต

และผลตอบแทนของเกษตรกรสวนเมี่ยงในตําบล   ปาแป 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  โดยกําหนดรูปแบบ

การศึกษาเปนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ดวยการใช

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณเชิงลึกในการเก็บขอมูล

จากกลุมประชากร ไดทําการเก็บขอมูล ณ ป พ.ศ.2558 

ประชากร คือ เกษตรกรสวนเม่ียงในตําบลปา

แป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 159 ราย 

กลุมตัวอยาง คือ เกษตรกรผู ทําสวนเมี่ยง 

จํานวน 50 ราย โดยจําแนกเปนขนาด ตามพ้ืนท่ี 3 ขนาด 

ไดแก  ขนาดเล็ก 1-20 ไร จํานวน 10 ราย ขนาดกลาง 

21-40 ไร จํานวน 25 รายและขนาดใหญ 41 ไรข้ึนไป

จํานวน 15 ราย ดวยวิธีการเลือกตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive Sampling)

คุณภาพของแบบสอบถาม ภายหลังจากผูวิจัย

สรางแบบสอบถามแลวไดใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ ความ

ตรงเชิงเน้ือหา จากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน เพ่ือพิจารณาความ

เหมาะสม หลังจากน้ันไดมีการปรับปรุงตามความเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ (IOC มีคา ≥ 0.5 ของแตละคําถาม) โดยใช

สถิติเชิง พรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก การ

แจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)  

5.ผลการวิเคราะหขอมูล

ตารางท่ี1 ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม

ตัวแปร จํานวน รอยละ 

เพศ ชาย 29 58 

หญิง 21 42 

ระดับการศึกษา ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตน 49 98 

มัธยมศึกษาตอนตน 1 2 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 1-3 20 40 

4-6 25 50 

7-9 4 8 

มากกวา 9 คน ข้ึนไป 1 2 

อาชีพอื่นนอกจากทําสวนเม่ียง มีอาชีพอ่ืน 24 48 

ไมมี 26 52 

ขนาดของสวนเม่ียงโดยแยกตามพื้นที ่ ขนาดเล็ก 1-20 ไร 10 20 

ขนาดกลาง 21-40 ไร 25 50 

ขนาดใหญ 41 ไรข้ึนไป 15 30 

จากตารางท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบ สอบถามสวน

ใหญเปนเพศชาย จํานวน 29 รายรอยละ 58  ระดับ

การศึกษาตํ่ากวาระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 49 

ราย รอยละ 98 รองลงมา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวน 1 ราย รอยละ 2  มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือน 4-

6 คน จํานวน 25 รายรอยละ 50 รองลงมา คือ จํานวน

สมาชิกในครัวเรือน 1-3 คน จํานวน 20 ราย รอยละ 40 

ไมมีอาชีพอ่ืนนอกจากทําสวนเม่ียง  จํานวน 26 ราย รอย

ละ 52 และมีอาชีพอ่ืนนอกจากทําสวนเมี่ยง  จํานวน 24 

ราย รอยละ 48  ขนาดของสวนเมี่ยงโดยแยกตามพ้ืนท่ี 

ขนาดกลาง 21-40 ไร จํานวน 25 ราย รอยละ 50 ขนาด



ข

ใหญ 41 ไรข้ึนไป จํานวน 15 รายรอยละ 30 และขนาด เล็ก 1-20 ไร จํานวน 10 รายรอยละ 20 ตามลําดับ 

ตารางท่ี 2 ตนทุนการผลิตขนาดเล็ก ตลอดป 

ปจจัยการผลิต ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม รอยละ กําไร 

รายไดตลอดป  125,730.00 30.4 

1.ข้ันตอนการดูแลรักษา

   1.1 กําจัดวัชพืช  3,500   3,500 4.0 

รวมข้ันตอนที่ 1  3,500   3,500 4.0 

2.ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว

   2.1 คาวัตถุดิบ(ใบเมี่ยง) 62,865 62,865 71.8 

   2.2  คาวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 

(ตะกรา,ใชมัด) 

1,200 1,200 1.4 

รวมข้ันตอนที่ 2 64,065 64,065 73.2 

3.ข้ันตอนการผลิต (การน่ึง)

   3.1 วัสดุและอุปกรณในการผลิต 5,000    2,000 7,000 8.0 

 3.2 คาฟน      9,000 9,000 10.3 

   3.3 คาวัสดุและอุปกรณ(การบรรจุ)  1,000  1,000   1.1 

รวมข้ันตอนที่ 3 5,000 12,000 17,000 19.4 

4. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือ     3,000  3,000  3.4 

รวมทั้ง 4 กิจกรรม 5,000  82,565 87,565  100.0 38,165 

จากตารางท่ี 2 ตนทุนการผลิตขนาดเล็ก พบวา 

มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการผลิตผัน

แปร 82,565 บาท/ปและตนทุนรวม 87,565 บาท/ป  

สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดเล็กผลผลิต

เฉลี่ย 20,955 มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลางเฉลี่ย

มัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 125,730 บาท/ป และได

กําไรเฉลี่ยตอป 38,165 บาท   

ตารางท่ี 3 ตนทุนการผลิตขนาดกลาง ตลอดป 

ปจจัยการผลิต ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม รอยละ กําไร 

รายไดตลอดป   320,952.00  41.0 

1.ข้ันตอนการดูแลรักษา

   1.1 กําจัดวัชพืช 4,200 4,200 2.2 

รวมข้ันตอนที่ 1 4,200 4,200 2.2 

2.ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว

   2.1 คาวัตถุดิบ(ใบเมี่ยง) 160,476 160,476  84.8 

   2.2  คาวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 

(ตะกรา,ใชมัด)    1,500   1,500 0.8 
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ปจจัยการผลิต ตนทุนคงที่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม รอยละ กําไร 

รวมข้ันตอนที่ 2  161,976 161,976 85.6 

3.ข้ันตอนการผลิต (การน่ึง)

   3.1 วัสดุและอุปกรณในการผลิต 5,000    2,000 7,000 8.0 

 3.2 คาฟน 12,000 12,000 6.3 

   3.3 คาวัสดุและอุปกรณ(การบรรจุ) 1,100 1,100   0.6 

รวมข้ันตอนที่ 3 5,000 15,100 15,100 14.9  

4. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือ    3,000 3,000    1.6 

รวมทั้ง 4 กิจกรรม 5,000 184,276 189,276 100.0 131,676 

จากตารางท่ี  3 ตนทุนการผลิตขนาดกลาง 

พบวา มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการ

ผลิตผันแปร 184,276   บาท/ปและตนทุนรวม 189,276 

บาท/ป  

สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดกลางผลผลิต

เฉลี่ย 53,492  มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลาง

เฉลี่ยมัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 320,952 บาท/ป 

และไดกําไรเฉลี่ยตอป 131,676   บาท   

ตารางท่ี 4 ตนทุนการผลิตขนาดใหญ ตลอดป 

ปจจัยการผลิต ตนทุนคงที ่ ตนทุนผันแปร ตนทุนรวม รอยละ กําไร 

รายไดตลอดป   657,000 42.5 

1.ข้ันตอนการดูแลรักษา

   1.1 กําจัดวัชพืช 6,000 6,000 1.6 

รวมข้ันตอนที่ 1 6,000  6,000 1.6 

2.ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว 0 

   2.1 คาวัตถุดิบ(ใบเมี่ยง) 328,000 328,000 86.9 

   2.2  คาวัสดุอุปกรณอ่ืนท่ีใชในการเก็บเกี่ยว 

(ตะกรา,ใชมัด) 2,000 2,000 0.5 

รวมข้ันตอนที่ 2 330,000 330,000 87.4 

3.ข้ันตอนการผลิต (การน่ึง) 0 

   3.1 วัสดุและอุปกรณในการผลิต 5,000 3,000 8,000 2.1 

   3.2 คาฟน 15,000 15,000 4.0 

   3.3 คาวัสดุและอุปกรณ(การบรรจุ) 15,000 15,000 4.0 

รวมข้ันตอนที่ 3 5,000 33,000 38,000 10.1 

4. คาใชจายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือ 3,500 3,500 0.9 

รวมทั้ง 4 กิจกรรม 5,000 372,500 377,500 100.0 279,500 

จากตารางท่ี 4 ตนทุนการผลิตขนาดใหญ พบวา 

มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการผลิตผัน

แปร     372,500 บาท/ปและตนทุนรวม   377,500  

บาท/ป  
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สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดใหญผลผลิต

เฉลี่ย 109,500  มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลาง

เฉลี่ย มัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 320,952 บาท/ป 

และไดกําไรเฉลี่ยตอป  279,500 บาท   

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบตนทุนและผลตอบแทน และกําไรของพ้ืนท่ีแตละขนาด 

ขนาดพื้นที่ ผลตอบแทนตอป ตนทุนรวมตอป 

กําไร/ป 

จํานวนเงิน รอยละของ

ผลตอบแทน 

ขนาดเล็ก 1-20 ไร 125,730 87,565 38,165 30.4 

ขนาดกลาง 21-40 ไร 320,952 189,276 131,676 41.0 

ขนาดใหญ 41 ไรข้ึนไป 657,000 377,500 279,500 42.5 

จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบตนทุนและ

ผลตอบแทน และกําไรของพ้ืนท่ีแตละขนาด พบวา ตนทุน

การผลิตขนาดเล็ก พบวา มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 

บาท/ป ตนทุนการผลิตผันแปร 82,565 บาท/ปและ

ตนทุนรวม 87,565 บาท/ป  สําหรับผลตอบแทนพบวา 

ขนาดเล็กผลผลิตเฉลี่ย 20,955 มัด/ป และขายสงใหแก

พอคาคนกลางเฉลี่ยมัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 

125,730 บาท/ป และไดกําไรเฉลี่ยตอป 38,165 บาท   

 ตนทุนการผลิตขนาดกลาง พบวา มีตนตุนการ

ผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการผลิตผันแปร 184,276 

บาท/ปและตนทุนรวม 189,276   บาท/ป   สํ าห รับ

ผลตอบแทนพบวา ขนาดกลางผลผลิตเฉลี่ย 53,492  มัด/

ป และขายสงใหแกพอคาคนกลางเฉลี่ยมัดละ 6 บาท รวม

ผลตอบแทน 320,952 บาท/ป และไดกําไรเฉลี่ยตอป 

131,676   บาท   

ตนทุนการผลิตขนาดใหญ พบวา มีตนตุนการ

ผลิ ตค ง ท่ี  5 ,000 บ าท /ป  ต น ทุ นก ารผลิ ตผั น แป ร 

372,500 บาท/ป และตนทุนรวม   377,500  บาท/ป  

สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดใหญผลผลิตเฉลี่ ย 

109,500  มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลางเฉลี่ย มัด

ละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 320,952 บาท/ป และได

กําไรเฉลี่ยตอป  279,500 บาท 

สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบวา ตนทุนการผลิตขนาดเล็ก 

พบวา มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการ

ผลิตผันแปร 82,565 บาท/ปและตนทุนรวม 87,565 

บาท/ป  สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดเล็กผลผลิตเฉลี่ย 

20,955 มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลางเฉลี่ยมัดละ 

6 บาท รวมผลตอบแทน 125,730 บาท/ป และไดกําไร

เฉลี่ยตอป 38,165 บาท    ตนทุนการผลิตขนาดกลาง 

พบวา มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/ป ตนทุนการ

ผลิตผันแปร 184,276   บาท/ปและตนทุนรวม 189,276 

บาท/ป  สําหรับผลตอบแทนพบวา ขนาดกลางผลผลิต

เฉลี่ย 53,492  มัด/ป และขายสงใหแกพอคาคนกลาง

เฉลี่ยมัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 320,952 บาท/ป 

และไดกําไรเฉลี่ยตอป 131,676   บาท  และ ตนทุนการ

ผลิตขนาดใหญ พบวา มีตนตุนการผลิตคงท่ี 5,000 บาท/

ป ตนทุนการผลิตผันแปร     372,500 บาท/ปและตนทุน

รวม   377,500  บาท/ป   สําหรับผลตอบแทนพบวา 

ขนาดใหญผลผลิตเฉลี่ย 109,500  มัด/ป และขายสง

ใหแกพอคาคนกลางเฉลี่ย มัดละ 6 บาท รวมผลตอบแทน 

320,952 บาท/ป และไดกําไรเฉลี่ยตอป  279,500 บาท 

สอดคลองกับ  อุกฤษฎ พงษวานิชอนันต (2552) ศึกษา

ตนทุน และผลตอบแทน การผลิตออยโรงงาน ตําบลดอน 

เจดียอําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปการเพาะปลูก 

2550/2551  ผลการศึกษาขอมูลดานตนทุน และรายได

จากการผลิตออยรวมท้ังป พบวา ตนทุนการเพาะปลูก

ออย เฉลี่ยตอไรของเกษตรกรรายใหญมีตนทุน  ผันแปร

รวมเฉลี่ย 3,527 บาทตอไร ตนทุนคงท่ีรวมเฉลี่ย 1,147 

บาทตอไร และตนทุนรวมตอไรเฉลี่ย 4,674 บาทตอไร 

ตนทุนการปลูกออยเฉลี่ยตอไร ของเกษตรรายเล็กมีตนทุน

ผันแปรรวมเฉลี่ย 4,625 บาทตอไร ตนทุนคงท่ีรวมเฉลี่ย 
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477 บาทตอไร และตนทุนรวมตอไรเฉลี่ย 5,003 บาทตอ 

ไร โดยเกษตรกรรายเล็กจะมีตนทุนผันแปรรวมเฉลี่ยตอไร 

มากกวาเกษตรกรรายใหญ  เน่ืองจากคาใชจายดาน 

แรงงาน และคาขนสงมีอัตราสูง แตเกษตรรายใหญ จะมี 

ตนทุนคงท่ีมากกกวาเกษตรกรรายเล็ก เน่ืองจากมีคาเสื่อม 

ราคาเคร่ืองมือ และเคร่ืองจักรในอัตรา สูงกวาเกษตรกร 

รายใหญ มีรายไดเฉลี่ยเทากับ 6,203 บาทตอไร เกษตรกร 

รายเล็กมีรายไดเฉลี่ย เทากับ 5,714 บาทตอไร ท้ังน้ีจาก 

การศึกษาผลตอบแทนการผลิตออยโรงงาน ของเกษตรกร 

พบวา เกษตรกรรายใหญมีกําไรเฉลี่ยเทากับ 1,529 บาท 

ตอไร และเกษตรกรรายเล็กมีกําไรเฉลี่ย เทากับ 611 บาท 

ตอไร และ สุภาวดี ขุนทองจันทร(2556) ศึกษาเร่ืองการ 

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนกะหล่ําปลีของเกษตรกร 

ลาว ภายใตขอตกลงการผลิตในระบบพันธะสัญญาไทย-

ลาว ผลการศึกษาพบวา 1) รูปแบบการผลิตในระบบ 

พันธะสัญญาระหวางไทย-ลาวเปนพันธะสัญญาท่ีมีความ 

ยืดหยุนสูงมี 2 รูป แบบคือ แบบท่ีเปนลายลักษณอักษรลง 

นามระหวางผูประกอบการไทยกับผูประกอบการลาว กับ 

แบบท่ีไม เปนลายลักษณ อักษรท่ีตกลง กันดวยวาจา 

ระหวางผูประกอบการไทยกับเกษตรกรลาว 2) ความพึง 

พอใจของเกษตรกรล าวท่ี มี ต อ พันธะสัญ ญ า  ด าน 

รายละเอียดของ สัญญาอยูในระดับนอยเพราะไมมีความ 

เขาใจในสัญญา ดานการตลาดอยูในระดับปานกลาง-มาก 

เพราะมีไทยเปนตลาดรองรับ ดาน การเงินอยูในระดับ 

ปานกลาง เน่ืองจากเขาถึงแหลงเงินทุนโดยเฉพาะสถาบัน 

การเงินของรัฐไดไมเทาเทียมกัน 3) เกษตรกรลาวมีราย ได 

จากการผลิตกะหลํ่าปลี 22,327.22 พันกีบตอเฮกตาร 

ตนทุนการผลิต 16,703.18 พันกีบตอเฮกตาร ไดกําไรสุทธิ 

5,624.04 พันกีบ ตอเฮกตาร ปจจัยท่ีสงผลตอรายไดของ 

เกษตรกรล าว ท่ี แตกต า งกั นอย า งมี นั ยสํ าคัญ  คื อ 

ประสบการณในการปลูกกะหล่ําปลี นิกขนิภา บุญชวย 

(2560) ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาตนทุนและผลตอบแทน 

ของการปลูกกลวยน้ําวา ในเขตอําเภอทายาง จังหวัด 

เพชรบุรี  ขอมูลของตนทุนและผลตอบแทนในการปลูก 

กลวยนํ้าวา พบวา การปลูกกลวยนํ้าวาตอไรตอปมีเงิน 

ลงทุนคร้ังแรกในระยะเวลา 1 ป จึงจะสามารถสรางรายได 

ให กับ  เกษตรกร เท ากับ  33,884.55 บ าท หลังจาก

เกษตรกรมีรายไดจากการขายกลวยนํ้าวาแลว พบวา มี

คาใชจายรวม ท้ังหมด 20,184.55 บาท และรายได เปน

เงิน 25,728.57 บาท ซ่ึงผลผลิต กลวยนํ้าวาในแตละไรได

ไมเทากัน ข้ึนอยูกับความสมบูรณของตนกลวยและโรค

ตายพราย และมีกําไรสุท ธิ 5,544.02 บาท และอัตรา

ผลตอบแทนจากการปลูกกลวยนํ้าวาเฉลี่ยตอไรตอป 

พบวา อัตรากําไรสุทธิตอ ยอดขาย 21.55% และอัตรา

ผลตอบแทนจาก เงินลงทุน (ROI) 16.36% และจากการ

ปลูกกลวยนํ้าวาแตละค รั้งซ่ึ งทํารายได ให เกษตรกร

ประมาณ 7 ถึง 10 ป น้ัน เกษตรกรตองใชเวลา 6 ป 1 

เดือน จึงจะไดคืนเงินลงทุน ท่ีจายไป จากผลการวิจัย 

พบวา ผลผลิตกลวยนํ้าวา ตอไรตอปคอนขางตํ่าเมื่อเทียบ

กับตนทุนในการลงทุนปลูกกลวยนํ้าวา แมวาการปลูก

กลวยนํ้าวาจะปลูกงายดูแล รักษาไมยาก เปนท่ีตองการ

ของตลาดเพราะนําไปใช ประโยชนและแปรรูปเปน

ผลิตภัณฑไดหลากหลาย ซ่ึงปจจัย ดังกลาวเปนสาเหตุ

หลักท่ีทําใหเกษตรกรเลือกอาชีพปลูกกลวยนํ้าวา ดังน้ัน 

เกษตรกรควรคํานึงถึงผลผลิตท่ีจะไดตอไรใหมีสัดสวนท่ี

เทากัน และเกษตรกรควร ไดรับการแนะนําจากหนวยงาน

ที่เก่ียวของในการจดบันทึกคาใชจายตางๆ ท่ีใชในการ

ลงทุนและรายไดท่ีแทจริงจากการปลูกกลวยนํ้าวา ซึ่งจะ

สงผลใหเกษตรกรสามารถทราบถึงกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจริง 

จากการศึกษาดังกลาวจะสามารถสรุปไดวา ปจจัยการ

ผลิตและตนทุนการผลิตจะข้ึนอยูกับ ตนทุนผันแปร (คา

เก็บเกี่ยว) หากวาเกษตรกรจางทําจะสงผลตอตนทุนท่ี

สูงข้ึนตามไปดวย   ลัดดา ปนตา (2560) ศึกษาเร่ือง การ

พัฒนาสมการโครงสรางของปจจัยท่ีสงผลกระทบตออาชีพ

ทําสวนเมี่ยง กรณีศึกษา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม พบวา ปจจัยกรรมวิธีในการผลิตและ

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลกระทบตออาชีพทํา

สวนเมี่ยง  โดยราคาของเมี่ยงเปนตัวแปรท่ีสําคัญท่ีสงผล

กระทบตอการประกอบอาชีพ หากราคาเมี่ยงจากผูผลิตมี

ราคาท่ีสูงข้ึนจะเปนตัวกระตุนใหเกษตรกรเขามาประกอบ

อาชีพน้ีมากข้ึน สวนปจจัยดานการเมืองและสิ่งแวดลอม

น้ันไมสงผลตอการประกอบอาชีพทําสวนเมี่ยง เน่ืองจาก

ในการปลูกตนชาอัสสัมน้ันจะเปนการปลูกพรอมๆไปกับ

การดูแลรักษาปาไม ซึ่งจะไมโคนตนไมใหญในสวนแตจะ
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ปลูกเพ่ือพ่ึงพาอาศัยกัน ดังน้ันทําใหปจจัยดานน้ีจะไม

สงผลตอตออาชีพทําสวนเมี่ยง 

ขอเสนอแนะในการนําวิจัยไปใหประโยชน 

ในการใหความรูกับเกษตรกรน้ัน ทางภาครัฐ

หรือผู ท่ีมีสวนเกี่ยวของ ควรใหความรูเกี่ ยวกับบัญชี

เบื้องตนสําหรับเกษตรกร เพ่ือการบันทึกคาใชจายและ

ตนทุนในการดําเนินงาน ซึ่งตนทุนสําหรับเกษตรกรท่ีทํา

สวนเมี่ยงท่ีสูงสุด คือ ตนทุนผันแปร ซึ่ งเก่ียวของกับ

ข้ันตอนการเก็บเกี่ยว คาจัดเก็บวัตถุดิบ (ใบเมี่ยง) เฉลี่ย

รอยละ 80 หากเกษตรกรรายใดเก็บผลผลิตเอง จะทําให

สามารถลดตนทุนคาจัดเก็บวัตถุดิบ (ใบเมี่ยง) ได 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ศึกษาการรับรู ความเขาใจในการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนสําหรับเกษตรกรในตําบลปาแป อําเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม 

2. ศึกษาเก่ียวกับการจัดทําบัญ ชีค รัวเรือน

สําหรับเกษตรกรในตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัด

เชียงใหม  
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